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 گاهـری دستـای ظاهـنم

 .این برند دستگاه بی سیم می باشد و با استفاده از سیم کارت تراکنش انجام می دهد*

الزم به ذکر است سیم کارت موجود در دستگاه می بایست شارژ ریالی, بسته اینترنتی و آنتن دهی در محل مورد *

 .استفاده داشته باشد

شارژ ریالی و بسته اینترنتی ندارد  تحویل پذیرنده می شود نیازی بهفن آوا کارت سیم کارتی که از جانب شرکت *

 .و می بایست فقط آنتن دهی داشته باشد

 

 .ن کلید قرمز رنگ دستگاه خاموش می شودبا نگاه داشتن کلید سبز رنگ دستگاه روشن و با نگاه داشت*

 نحوه قرار دادن رول کاغذ

رول کاغذ را در پرینتر قرار دهید به نحوی  .ضامن مشکی رنگ در پرینتر را به سمت جلو )باال( فشار دهید تا باز شود

ضعیت و پایانه فروش باشد و اطمینان حاصل نمایید که رول کاغذ در و که کاغذ پرینتر، به سمت صفحه کلید

خوبی بسته نشده باشد،  به مناسب قرار دارد. چنانچه رول کاغذ در وضعیت نامناسب قرار گیرد یا محفظه مکان

 .پذیر نخواهد بود خروج کاغذ امکان

 عملیات خرید کاال 

 .کارت خود را بکشید -

 .گزینه خرید را انتخاب کنید -

 .مبلغ را وارد کنید -

 .رمز کارت را وارد کنید -

 .س از چند ثانیه رسید تراکنش موفق چاپ می گرددپ -

 .برای چاپ رسید دوم کلید تایید را انتخاب کنید -

 

 

 

  
 



 عملیات موجودی یا مانده حساب

 .کارت را بکشید -

 .گزینه موجودی را انتخاب کنید -

 .رمز کارت را وارد کنید -

 .پس از چند ثانیه موجودی کارت بر روی صفحه نمایش ظاهر می گردد -

 .برای چاپ رسید کلید تایید را انتخاب کنید -

 عملیات خرید شارژ 

 .کارت را بکشید -

 .گزینه شارژ را انتخاب کنید -

 .(... اپراتور شارژ مورد نظر را انتخاب کنید )ایرانسل و همراه اول و -

 .مبلغ شارژ مورد نظر را انتخاب کنید -

 .تعداد شارژ مورد نظر را وارد کنید -

 .رمز کارت را وارد کنید -

 .پس از چند ثانیه رسید خرید شارژ که حاوی سریال و رمز شارژ است چاپ می گردد -

 عملیات پرداخت قبض

 .کارت را بکشید -

 .گزینه پرداخت قبض را انتخاب کنید -

 .شناسه قبض را وارد کنید -

 .شناسه پرداخت را وارد کنید -

 .بض و اطمینان از صحت آن کلید تایید را انتخاب کنیدپس از مشاهده اطالعات پرداخت ق -

 .رمز کارت را وارد کنید -

 .پس از چند ثانیه رسید پرداخت قبض چاپ می گردد -

 عملیات گزارش گیری

 .منو را انتخاب کنید -

 .گزینه پنجم گزارشات را انتخاب کنید

 .(می باشد 4321)بصورت پیش فرض  رمز را وارد کنید -

 :باز شده با توجه به درخواست خود گزینه مورد نظر را انتخاب کنید از منوی -

 )آخرین تراکنش دستگاه چاپ می گردد تراکنش آخر  -4

 ()گزارشات یک یا چند روز با توجه به تاریخ وارد شده چاپ می گردد با تاریخ -3

 (ردد)تراکنش مورد نظر با وارد کردن شماره پیگیری یا مرجع چاپ می گ با پیگیری -2

)گزارشات یک یا چند روز با توجه به تاریخ وارد شده چاپ و از حافظه دستگاه پاک می  پاک کردن با تاریخ -1

 (گردد


