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INsTaLLaTION 

INsTaLLaTION aF 
VX 820 2-DELT.
uDsKIFTNING aF psam ER NORmaLT KuN aKTuELT  
I FORBINDELsE mED ET EJERsKIFTE
1. Sluk for strømmen.

2. Åben bunddækslet på kundedelen (VX 820) – brug en lille stjerneskruetrækker.

3. Åben PSAM holderen – skub den lille clips som holder PSAM-kortet. 
 Fjern PSAM –kortet (hvis ejerskifte) og isæt det nye.

4. Isæt forbindelseskablet til ekspedientdelen (VX 520).

5. Luk dækslet.

6. Tilslut forbindelseskablet i ekspedientdelen (VX 520) i det midterste stik.

7. Isæt internetkabel i ekspedientdel (VX 520) og tilslut til din switch/router.

8. Isæt bonrulle i ekspedientdel (VX 520).

9. Tilslut strøm til ekspedientdelen (VX 520) og terminalen starter op automatisk.
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INSTALLATION VERIFONE.DK

FORBINDINGSKABEL

PSAM



KONTaKT KuNDEsERVIcE på
Telefon 44 53 75 00 / 63 12 75 20 (vær dog opmærksom på, at kunder uden
serviceabonnement vil blive faktureret for dette). Eller via e-mail kundeservice@verifone.com
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	Forside Kom godt i gang med VX 820 2-delt: KOM GODT I GANG MED VX 820 2-DELT
	Text2: Tak for, at du har valgt en terminal fra Verifone. Følg nedenstående procedure og kom godt i gang med terminalen.
	Text3: 1. Sluk for strømmen.2. Åben bunddækslet på kundedelen (VX 820) - brug en lille stjerneskruetrækker.3. Åben PSAM-holderen - skub den lille clips som holder PSAM-kortet. Fjern PSAM-kortet (hvis ejerskifte) og isæt det nye i den midterste PSAM-holder.4. Isæt forbindelseskablet til ekspedientdelen (VX 520).5. Luk dækslet.6. Tilslut forbindelseskablet i ekspedientdelen (VX 520) i det midterste stik.7. Isæt internetkabel i ekspedientdel (VX 520) og tilslut til din switch/router.8. Isæt bonrulle i ekspedientdel (VX 520).9. Tilslut strøm til ekspedientdelen (VX 520) og terminalen starter op automatisk.Husk at udskiftning af PSAM normalt kun er aktuelt i forbindelse med et ejerskifte.
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