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INSTALLATIONSVEJLEDNING 

1. Kasserne - indhold 

     
 

2. Læg computeren på disken, hvor den skal stå – med den store skærm nedad. 
     Vip computerens fod op, så den står næsten lodret.  

     Læg kablerne op over kanten til kunde-skærmen, så man kan komme til tilslutningerne. 

   

Monteret ved levering: 

    1. Kabel til bonprinter – COM1 (Rød) 

    2. Strømkabel til kunde-skærm – 12V-in (Sort) 

    3. Kommunikations modul til tastatur og mus 

    4. Signal-kabel til kunde-skærm – VGA (Blå) 

    5. Kabel til Dankort-terminal – COM2 (Hvid) 

    6. Netværks kabel – (Gul) 

    7. MobilePay – (Grøn) 
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3. Tilslut strømforsyning til computeren -  hvor der står 12V-in (lige under COM1) 

   

   Den flade side af stikket skal vende nedad. 

 

4. Tilslut computeren til bonprinteren - hvor der står RS232   

      Det grå kabel med rødt bånd forbindes med bonprinteren. (Skrues evt. fast med skruetrækker).  

      Strøm-kablet er monteret. 

    
Computer Bonprinter 
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5. Tilslut kasseskuffe til bonprinter – hvor der står Cash Drawer 

 

     Vend kasseskuffen på hovedet og frigør nøgler og ledning. Læg nøglerne til side. 

    

       

     Det lille stik fra kasseskuffen sættes i bonprinteren til venstre for det grå kabel med rødt bånd (med 

”låsen” nedad). 

     Vend bonprinteren – så den står rigtigt med kablerne bagud. 

     Vend kasseskuffen om – så den står rigtigt med skuffen ind mod eskpedienten. Sæt nøglerne i låsen. 

      
Brug en bidetang til at klippe strippen 

af uden at beskadige ledningen 
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6. Sæt computeren oven på kasseskuffen og printeren ved siden af. 

   

 Ledningerne føres bagud under kundeskærmen – sørg for at computeren står stabilt: 

  

 Hvis man ikke ønsker, at have ledningerne bagud, kan de gå ud til siden (under computeren) –  

  til højre eller venstre: 

  

Alternativet er et hul i disken. 

 

Sæt strøm-kablet fra computeren og bonprinteren i stikkontakten.  

Tilslut det hvide netværkskabel til jeres router eller (rj45) stik under disken. 
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7. Sæt bonpapir i bonprinteren 

 Åben printeren ved at trække den lyse grå knap mod fronten af printeren. 

     

 Læg bonrullen i med print-siden nedad og luk låget ved at presse i begge sider.  
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8. Tilslutning af Dankort-terminal 

Pak Dankort-terminalen ud 

  

 

Tilslut Computeren til Dankort-terminalen - hvor der står RS232   

     Det sorte kabel med det hvide bånd forbindes med Dankort-terminalen. 

   

      . 

Tilslut det hvide netværkskabel fra Dankort-terminalen til jeres router eller (rj45) 

stik under disken.  

Tilslut strømforsyningen til 220V stik 
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9. Tilslut tastatur og mus 

   

 Tænd for musen og tastaturet ved at skubbe OFF/ON knappen fra venstre mod højre. 

  Skal stå på ON. Det grønne lys forsvinder efter kort tid. Spar strøm ved at slukke for mus og tastatur, 

  når de ikke bruges i dagligdagen. 

          

 

10. Installationen er færdig – tænd for computeren og bonprinteren i højre side. 

       

 Det er muligt, at slukke for lyset i skærmen ved at hold fingeren på nedenstående ”knap” i et par 

  sekunder. Det er kun lyset i skærmen, der slukkes, computeren er stadig tændt.   

  

Tænd skærmen igen ved at holde fingeren på 

”knappen” i et par sekunder. 

 


