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Snabbmanual 

Om du behöver komma i kontakt med teknisk support kan du antingen skicka ett mail till 

support@opensolution.se eller ringa in till oss på 0304-66 77 36. 

• Starta betalterminal: Håll ner röd knapp tills skärmen lyser upp. Släpp sedan knappen och låt 

betalterminalen ladda sitt program. När betalterminalen är klar ser du ”Ange belopp” på 

skärmen. 

• Köp: Ange belopp � tryck på grön knapp � be kunden sätta in betalkortet � kund anger pinkod 

� köp klart. 

• Makulering av senaste transaktion: Tryck på Meny � tryck på siffran 1 på betalterminalen. 

• Återköp: Tryck på Meny � tryck på siffran 2 på betalterminalen � ange returbelopp � tryck på 

grön knapp � sätt i kundens betalkort för att slutföra returen. 

• Ta ut en dagsrapport: Tryck på Meny � tryck på siffran 3 på betalterminalen � tryck på siffran 3 

igen. 

• Skriv ut senaste kvitto/dagsavslut: Tryck på Meny � tryck på siffran 4 på betalterminalen � 

tryck på siffran 1 för kvitto, tryck på siffran 2 för dagsavslut. 

• Stäng av betalterminalen: Håll ned röd knapp tills ett meddelande visas på skärmen�klicka på 

”Turn off” på touch-skärmen. 
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Komma Igång 

Paketets innehåll 

Börja med att kontrollera att du har mottagit alla delar av betalterminalen. Om någon del saknas bör 

du återkoppla till oss omgående. 

Betalterminal: OS Pay T103 

 

 

• 1 Betalterminal 

• 1 Kvittorulle 57mm 

• 1 Nätaggregat 

• 1 Skärmskydd 
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Betalterminal: OS Pay T103P Wifi/3G 

 

 

 

• 1 Betalterminal 

• 1 Sim kort 

• 1 Kvittorulle 57mm 

• 1 Batteri 

• 1 Laddare (två delar) 

• 1 Skärmskydd 
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Montering 

Följ monteringsanvisningar för den betalterminalmodell som du har mottagit. Om du behöver 

ytterligare hjälp är du välkommen att kontakta teknisk support.  

OS Pay T103 

1. Ta av locket på undersidan och sätt in din nätverkskabel i betalterminalen.  

 

2. Anslut andra änden av din nätverkskabel till din router och sätt därefter in nätaggregatets 

runda del i betalterminalen. När alla kablar är anslutna kan du åter stänga locket. 

 

  

3. Sätt in nätaggregatet i ditt vägguttag och starta upp betalterminalen genom att hålla ner röd 

knapp i cirka 6-8 sekunder. Glöm inte att sätta in medföljande kvittorulle innan du gör ett 

testköp. För att öppna locket till kvittorullen på betalterminalen lyfter du försiktigt i den 

böjbara plastplattan på toppen av kvittoskrivaren. 
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OS Pay T103P Wifi/3G 

1. Ta av locket på undersidan och placera sedan det medföljande sim-kortet i betalterminalen. 

 

2. Sätt in batteriet och stäng locket. Koppla därefter in laddaren i sidan av betalterminalen och 

anslut till ett vägguttag. 

 

3. Starta upp betalterminalen genom att hålla ner röd knapp i cirka 6-8 sekunder. Glöm inte att 

sätta in medföljande kvittorulle innan du gör ett testköp. För att öppna locket till kvittorullen 

på betalterminalen lyfter du försiktigt i den böjbara plastplattan på toppen av 

kvittoskrivaren. 
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 Viktig information 

Observera att produkten endast är en betalterminal och omfattas därför inte av SKVFS 2009:1 

(Kassalagen). Om din verksamhet faller innanför ramen av gällande lagstiftning rörande kassaregister 

måste du även ha ett godkänt kassaregister.  

Om betalterminalen inte använts under två minuter går den automatiskt över till strömsparläge. För 

att komma ur strömsparläge håller du ner röd knapp i två sekunder eller till dess att skärmbilden åter 

tänds. 

Din OS Pay betalterminal av modellen T103P Wifi/3G innehåller ett så kallat Litium Jon batteri. Dessa 

batterityper klarar cirka 300 till 500 laddningscykler. För att komma upp i 500 laddningscykler bör du 

beakta följande: 

• Förvara betalterminalen i rumstemperatur (20-25 grader Celsius). Ett Li-Ion batteri tappar 

laddningskapacitet i extremt kalla och varma temperaturer. 

• Om betalterminalen inte ska brukas under en lång period framåt bör du ladda batteriet till 50 

%, ta ut det från betalterminalen och förvara det i cirka 8 grader Celsius (lämpligtvis i ett 

kylskåp). 

• I cykler om 30 laddningar bör du låta batteriet ladda ur helt innan du laddar upp det igen. 

Detta nollställer batteriets ”digitala minne” och förlänger batteriets livslängd. 

• Ett Li-Ion batteri får aldrig vara urladdat över en lång tidsperiod då detta göra att batteriets 

celler oxiderar i snabbare takt. Detta i sin tur leder till en förkortad livslängd. 
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Inställningar 

Valbara inställningar – Samtliga OS Pay betalterminaler 

Samtliga valbara inställningar kan endast aktiveras av teknisk support. Du når teknisk support på 

telefonnummer 0304-66 77 36 eller på support@opensolution.se.  

Följande val finns att tillgå 

• Aktivera ChipXpress: Funktionen innebär att betalterminalen autentiserar kortköp under 200 

SEK utan pinkodsfråga. Funktionen måste godkännas av din inlösare innan den kan aktiveras i 

betalterminalen. Denna funktion går även att tidsstyra. Observera att inte samtliga kontokort 

har stöd för funktionen. 

• Aktivering av dricksfunktion: Det finns även möjlighet att ange mellan vilka tider på dygnet 

drickfunktionen skall vara aktiverad. I samband med betalning efterfrågar betalterminalen 

det totala beloppet. 

• Tid för dagsavslut: Detta står förvalt till midnatt varje dag, men om du så önskar kan denna 

tid ändras. 

• Aktivering av ören: Betalterminalen har ören avaktiverat vid leverans. Det finns dock 

möjlighet att aktivera ören. 

• Antal kvitton: Vid leverans är detta val inställt på ett kvitto till kunden och ett kvitto till 

säljstället, d.v.s. två exemplar totalt.  Du kan med denna inställning välja att endast få ett 

kvitto till kunden, d.v.s. ett exemplar totalt. 

• Lösenord för återköp: Du kan specificera ett lösenord i betalterminalen som skall användas 

av kassören för att denne skall kunna göra återköp. 

Följande applikationslägen finns att tillgå 

• TablePayment: Med funktionen aktiverad kan brukaren via betalterminalen ansluta mot 

OpenSolutions PC baserade kassasystem OpenSolution Retail System 4.0, för att hämta upp 

bord samt betalslå dessa mot önskad betalsätt. Funktionen är licensstyrd och går endast att 

aktivera mot avtal. 

• StandAlone: Betalterminalen fungerar endast som en kortbetalningsstation. Du behöver 

således ha en godkänd kassa förutom betalterminalen för att kunna utföra försäljning. 

• Pinpad: Betalterminalen fungerar som en kassakopplad kortbetalningsstation. 
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OS Pay – T103P Wifi/3G 

Så ansluter du till ett trådlöst nätverk (Wifi) 

Beskrivning Visuellt 

1. Tryck på ”Meny” på touch-skärmen eller på knappen 
”Tab” 

 

 
2. Bläddra till höger genom att trycka på touch-

skärmen 
 

3. Välj ”Systemmeny” genom att trycka på siffran 6 på 
betalterminalen. 

  
4. Vid fråga om lösenord anger du dagens månad följt 

av datum i formen MMDD. Till exempel blir 
lösenordet för den 16 januari ”0116”. Tryck sedan 
”Enter” (grön knapp). 

 

 

5. Bläddra till höger tills du ser ”Wifi”. Tryck sedan på 
motsvarande siffra på betalterminalen. 

 
6. I listan som visas, bläddra till sidan där du ser 

nätverket som tillhör dig och tryck sedan på siffran 
som hör till nätverkets namn. OBS: Endast 

säkerhetsnivå WPA listas och går att använda.  
 

7. Ange lösenordet till ditt nätverk och tryck sedan 
”Enter”. Håll ner siffertangenten för att komma till 
rätt bokstav. När rätt bokstav syns släpper du 
tangenten och fortsätter med nästa bokstav. 

 

 
8. Avsluta genom att trycka på ”Cancel” knappen tills 

du ser att texten ”Hämtar inställningar …” visas på 
betalterminalskärmen.  
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Så anger du vilken 3G-leverantör du har 

Beskrivning Visuellt 

1. Tryck på ”Meny” på touch-skärmen eller på knappen 
”Tab”. 

 

 
2. Bläddra till höger genom att trycka på touch-

skärmen. 
 

3. Välj ”Systemmeny” genom att trycka på siffran 6 på 
betalterminalen. 

  
4. Vid fråga om lösenord anger du dagens månad följt 

av datum i formen MMDD. Till exempel blir 
lösenordet för den 16 januari ”0116”. Tryck sedan 
”Enter” (grön knapp). 

 

 

5. Bläddra till höger tills du ser ”3G”. Tryck sedan på 
motsvarande siffra på betalterminalen. 

 
6. APN till 3G-leverantören bör vara antingen 

ospay.ts.m2m eller online.telia.com. Kontakta 
teknisk support om du är osäker på vilket du ska ha. 
Håll ner siffertangenten för att komma till rätt 
bokstav. När rätt bokstav syns släpper du tangenten 
och fortsätter med nästa bokstav. Tryck ”Enter” när 
du är klar. 

 

 

7. I 3G Dial anger du *99# följt av ”Enter”. 

 
8. Avsluta genom att trycka ner ”Cancel” knappen tills 

du ser att texten ”Hämtar inställningar …” visas på 
betalterminalskärmen.  
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Börja använda betalterminalen 

Så gör du ett kortköp 

Beskrivning Visuellt 

1. Ange önskat belopp med hjälp av siffertangenterna 
följt av ”Enter”. 

 
 

 
2. Du ber därefter kunden att sätta in sitt betalkort i 

betalterminalen. Använd siffertangenterna för att 
manuellt registrera ett kortnummer.  

3. Kunden får ange sin pinkod följt av ”Enter”. Om 
kunden inte kan sin pinkod kan denne välja att göra 
ett signaturköp genom att trycka på knappen ”Välj 
signatur” på touch-skärmen. 

 

4.  Köpet är nu klart, kvitto skrivs ut och kunden tar ut 
sitt betalkort från betalterminalen.  

 

 

Så gör du ett återköp 

OBS: Du kan lösenordskydda denna funktion. Detta görs via centrala inställningar och du behöver 

därför kontakta supporten för att få hjälp med att aktivera funktionen. 

Beskrivning Visuellt 

1. Tryck på ”Meny” knappen på touch-skärmen och välj 
sedan ”Återköp” genom att trycka på sifferval 2.  

 
2. Ange önskat returbelopp med hjälp av 

siffertangenterna följt av ”Enter”. 
  

 
3. Du ber därefter kunden att sätta in sitt betalkort i 

betalterminalen. 

 
4. Köpet är nu klart, kvitto skrivs ut och kunden tar ut sitt 

betalkort från betalterminalen.  
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Så makulerar du senaste köpet 

Nedanstående funktion makulerar senaste kortköp. 

Beskrivning Visuellt 

1. Tryck på ”Meny”-knappen på touch-skärmen och välj 
sedan ”Ångra senaste köp” genom att trycka på 
sifferval 1. 

 

 
2. Makuleringen är nu klar, kvitto skrivs ut och kunden 

tar ut sitt betalkort från betalterminalen.  
 

 

Så skriver du ut kvitto på senaste köp 

Beskrivning Visuellt 

1. Tryck på ”Meny” knappen på touch-skärmen och välj 
sedan ”Skriv ut senaste…” genom att trycka på sifferval 
4. 

 

 
2. Välj Kvitto genom att trycka på sifferval 1. En 

kvittokopia kommer därefter att skrivas ut.  
 

 

Så tar du ut en dagsavstämning 

Under menyvalet ”3. Transaktionslista” hittar du fyra val. Nedan beskrivs varje enskilt val i detalj. 

För att komma till valen under transaktionslistan gör du som beskrivs nedan: 

Beskrivning Visuellt 

1. Tryck på ”Meny”-knappen på touch-skärmen och välj 
sedan ”Transaktionslista” genom att trycka på 
sifferval 3. 

 

 
 

 

Val 1. Alla: Detta val visar samtliga köp som gjorts sedan senaste dagsavslutet på skärmen. Du kan 

bläddra bland transaktionerna genom att trycka på piltangenterna på touch-skärmen. Listan går inte 

att skriva ut på printern. 

Val 2. Sammanställning: Här kan du se antal kortköp per betalkorttyp (t.ex. Visa, Amex, Diners etc) 

och totalbelopp som har gjorts sedan senaste dagsavslutet. Visningen sker endast på skärmen. 

Val 3. Skriv ut rapport: Med detta val kan du skriva ut en rapport över dagens försäljning via 

betalterminalens skrivare. Likt val 2 separeras visningen av beloppen per betalkorttyp.  
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Val 4. Skriv ut från-till: Detta val ger dig möjlighet att skriva ut en rapport där du själv anger under 

vilken period den ska baseras på. 
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OS Pay Mobile – Bordskoppling av betalterminal 

För att kunna använda detta applikationsläge måste du ha OpenSolutions PC baserade kassamjukvara 

”OpenSolution Retail System 4.0SE” i din verksamhet. Ring vår säljavdelning på 0304-66 77 36 för att 

få reda på mer om denna produkt. 

Så hanterar du betalning via bord i OS Pay Mobile 

Beskrivning Visuellt 

1. Tryck på knappen ”Enter” för att ange bordsnummer 
 

 
 

2. Ange önskat bord och tryck sedan ”Enter” eller 
”Hämta” 

 
3. På skärmen visas nu saldo på aktuellt bord. För att 

betalslå bordet, tryck på Betala. 

 
4. Ange önskad betalsätt med siffertangenterna och 

invänta kvittoutskrift. 

 
 

Så delar du en nota på OS Pay Mobile 

Beskrivning Visuellt 

1. Hämta upp önskat bord 
 

 

 

2. Tryck på gul knapp för att radera siffran under ”Att 
betala”, ange sedan önskad delbetalningssumma och 
tryck på betala. Välj sedan önskad betalsätt. 

 
3. Efter första delbetalningen är genomförd visas ett nytt 

saldo för behandling. Ange ett nytt saldo (enligt ovan 
beskrivning) eller fortsätt till slutbetalning genom att 
trycka på ”Betala”. Invänta sedan kvittoutskrift. 
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Så skriver du ut en gästnota via OS Pay Mobile 

Beskrivning Visuellt 

1. Hämta upp önskat bord 
 

 

 

2. Tryck på knappen ”Meny” och tryck på siffertangenten 
”2” för att skriva ut gästnota. Invänta sedan utskrift 
av bordsnota från betalterminalen. 

 
3. För att kontrollera vilka artiklar som finns inlagda på 

ett valt bord kan istället ”Visa artiklar” användas.  
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Så felanmäler du en betalterminal? 

Om teknisk support har verifierat att din betalterminal måste felanmälas följer du nedanstående 

guide för att enkelt registrera ditt ärende. Då felanmälan görs online behöver du en dator med 

internetanslutning för att fortsätta. 

1. Öppna din internetbrowser (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Opera, etc.) och 

navigera till www.opensolution.se 

2. Klicka på ikonen ”Support” som du hittar högst upp till höger på hemsidan. 

 

3. Klicka därefter på ”Felanmälan (Hårdvara)”. 

 

4. Fyll i dina kontaktuppgifter. 

 

5. Välj vilken produkt felanmälan gäller, ange serienummer (betecknas S/N och hittas på 

undersidan av betalterminalen) samt vad som är fel på produkten. Var detaljrik och utförlig 

när du beskriver felet. Förklara gärna när felet uppkom, tid och om det har hänt förut. Om du 

har en bild eller annan filtyp tillhörande ärendet kan du ladda upp detta genom att klicka på 

knappen ”Välj fil” och därefter följa anvisningarna. 
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6. Ange adressen dit du vill att vi ska leverera din utbytesenhet. Det är viktigt att adressen du 

anger är företagsadressen, annars kan fraktbolaget få problem vid leverans. Tryck sedan på 

knappen ”Skicka” för att registrera ditt ärende. 
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Appendix 

Kvitto exempel 

Nedan ser du exempel på hur kvitton på köp kan se ut. Om ett köp har utförts utan pin-kod och med 

signatur skrivs två kvitton ut från betalterminalen. Det ena är till kunden och det andra, som även 

innehåller en signaturrad, är till säljaren. Detta kvitto skall kunden skriva på och kvittot sparas sedan 

av butiksinnehavaren. 

 

  

Företag AB 
Stora vägen 1 2 

123 45 Stockholm 
 

Telefon:             08 -12 34 56 78  
Org nr:                  12345678900 
Terminal:       81803059788401 
Kassör:                                      14 
 

2013-10-06 08:54  
KÖP 

 
SEK                                     25.00  
EXTRA                                  5.00 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
TOTAL                                30.00  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
123456********1234  
VISA  

GODKÄNT 
 
 

81803059788401 / Ca1 / SHB 
 
TVR                      0000000000 
REF:  30597884/5978010550 
AID              A0000000041010 
TSI                                      E800 

 
SPARA KVITTOT 

 

Företag AB 
Stora vägen 1 2 

123 45 Stockholm 
 

Telefon:             08 -12 34 56 78  
Org nr:                  12345678900 
Terminal:       81803059788401 
Kassör:                                      14 
 

2013-10-06 08:54  
KÖP 

 
SEK                                     25.00  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
TOTAL                                25.00  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
123456********1234  
VISA  

AVVISAD 
 
 

81803059788401 / Ca1 / SHB 
 
TVR                      0008000000 
REF:  30597884/5978010550 
AID              A0000000041010 
TSI                                      E800 

 
SPARA KVITTOT 

 

Företag AB 
Stora vägen 1 2 

123 45 Stockholm 
 

Telefon:             08 -12 34 56 78  
Org nr:                  12345678900 
Terminal:       81803059788401 
Kassör:                                      14 
 

2013-10-06 08:54  
KÖP 

 
SEK                                     25.00  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
TOTAL                                25.00  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Kundens namnteckning 
 
123456********1234  
VISA  

GODKÄNT 
 
 

81803059788401 / C@1 / SHB 
 
TVR                      0000000000 
REF:  30597884/5978010550 
AID              A0000000041010 
TSI                                      E800 

 
SPARA KVITTOT 

Företag AB 
Stora vägen 1 2 

123 45 Stockholm 
 

Telefon:             08 -12 34 56 78  
Org nr:                  12345678900 
Terminal:       81803059788401 
Kassör:                                      14 
 

2013-10-06 08:54  
ÅTERKÖP 

 
SEK                                     25.00  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
TOTAL                                25.00  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
123456********1234  
VISA  

GODKÄNT 
 
 

81803059788401 / CA1 / SHB 
 
TVR                      0000000000 
REF:  30597884/5978010550 
AID              A0000000041010 
TSI                                      E800 

 
SPARA KVITTOT 

 

Figur 1: Från vänster; Godkänt kvitto med dricks, kvitto på avvisad köp, godkänt kvitto på signaturköp, godkänt kvitto på köp utan 
dricks. 
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