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Förreserverings funktionen 

Reservationer 

1. Tryck MENU 

2. Välj 2 Reservationer 

3. Välj 1 Reservera 

4. Ange reservationsnummer t.ex. 3 + ok (nummerserien kan börja från 1) 

5. Kom ihåg att ha reservationsnummerserien fortlöpande samt ha den i minne t.ex. på ett 

papper. 

6. Ange summan t.ex.  1.00 + ok 

7. Välj antingen att mata in kortnumret manuellt eller lägg i kortet. 

8. Om ni väljer att mata in kortnumret manuellt tryck på tangenten som har ett – och ovanför i 

displayen står texten Ange kortnummer. 

9. Mata in kortnumret + ok 

10. Mata in giltighetstiden + ok (om det är en nolla före, så skall även den matas in t.ex. 0216) 

11. Terminalen skriver ut ett kvitto (köpmannens del först) 

12. Tryck ok skriver ut kundens del. 

Slutför en reservation (man debiterar kunden, om kunden ej kommer på plats då skall man avsluta 

reservationen eller frigöra den.) 

1. Tryck MENU 

2. Välj 2 Reservationer 

3. Välj 2 Slutför 

4. Ange rätt reservationsnummer t.ex. 3 + ok 

5. Ange summan + ok 

6. Terminalen skriver ut köpmannens samt kundens kvitto. 
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Frigör en reservation 

1. Tryck MENU 

2. Välj 2 Reservationer 

3. Välj 3 Frigör 

4. Ange reservationsnummer som skall frigöras t.ex. 4 + ok 

5. Terminalen skriver ut köpmannens samt kundens kvitto. Nu kan man använd 

reservationsnummer 4 på nytt.  

Öppna reservationer 

1. Tryck MENU 

2. Välj 2 Reservationer 

3. Välj 4 Öppna reservationer 

4. Terminalen visar i displayen öppnade reservationer och man kan scrolla med pil upp/ner 

tangenten för att kolla reservationerna eller så kan man trycka på MENU och där kan man välja 

att skriva ut , slutföra eller frigöra en reservation. Tryck på röda tangenten så kommer man 

bort från Öppna reservationer.. 

5. Om det finns öppna reservationer så måste de stängas före man kan göra ett DAGS AVSLUT. 

 

 

OBS: Det finns kort som ej tillåter att man matar in kortnumret manuellt. 

 

Om ni vill ha förreserverings funktionen i bruk måste ni kolla med er bank, samt förmedlaren 

av transaktionerna. Det fungerar med Elavon samt NETS som förmedlare. 

 

Om allt är ok och förreservations funktion är aktiverad måste ni uppdatera terminalens 

parametrar när vi meddelar er om detta. 

 

 

 

 


