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Gefeliciteerd!
Je hebt je nieuwe betaalautomaat ontvangen, de Verifone Smart A80-P400. 
De Verifone Smart  bestaat uit een gedeelte voor de medewerker en een 
gedeelte voor de klant. De beide delen  zijn via een kabelcombinatie met 
elkaar verbonden. 

De betaalautomaat maakt gebruik van een Android besturingssysteem. 
Jouw betalingsverkeer stuur je aan door middel van verschillende apps. 
In deze Quick Start Guide vind je veel voorkomende handelingen bij je 
betaalautomaat. 

Scan de QR-code en 
download de nieuwste versie 

van de Quick Start Guide en 
Gebruikershandleiding. 
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1. Wat zit er in de doos?

De betaalautomaat bestaat uit twee delen, de A80 voor jezelf en een 
klantgedeelte (P400) waar de klant zijn/haar pas aanbiedt en eventueel 
een pincode intoetst. De automaten worden door middel van een kabel 
met elkaar verbonden. In de volgende hoofdstukken lees je alle informatie 
om je automaat in gebruik te kunnen nemen. Controleer of alle onderdelen 
bij de levering zijn inbegrepen.

 

 

 

 

A80-medewerkersgedeelte 

3-in-1 verbindingskabel 

P400-klantgedeelte 

Pinrol

 

 

 

 

Netwerkkabel

Adapter voor 3-in-1 kabel 

Voedingskabel voor adapter 

Deze Quick Start Guide
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2. Een pinrol plaatsen

Voer de onderstaande handelingen uit om een pinrol te plaatsen in de A80 (het 
medewerkersgedeelte) en zo bonnen te kunnen printen. 

2
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Trek voorzichtig aan het klepje met het contactloos 
pinsymbool.

Trek het printerklepje open naar beneden. Als er nog 
een  oude rol in de automaat zit, haal deze er dan 
uit.

Plaats de pinrol in de automaat zoals aangegeven is 
op de afbeelding. De richting van het papier is 
belangrijk voor de bedrukking van de rol en het 
opnemen van de inkt. Zorg er ook  voor dat een stuk 
papier van de rol naar buiten steekt. Dit is  nodig om 
de doorvoer van het printpapier mogelijk te maken.

Sluit de printerklep en scheur het uitstekende stuk 
papier  
af langs de afsnijrand. Je automaat kan nu bonnen 
printen.
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3. Automaat aansluiten

Om je automaat aan te sluiten doorloop je de volgende stappen.
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LET OP
Als je kabels loskoppelt, 
doe dit dan alléén bij het 
medewerkersgedeelte. 
De kabel in het 
klantgedeelte (P400) 
moet blijven zitten!
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 Draai de A80 om en begeleid de kabels door de klemmetjes bovenin. 
Steek de 3 uitgangen van de kabels in de aangegeven poorten 
(LAN Ethernet, USB-OTG en POWER op de symbolen boven de 
poorten).

1

2  Sluit de netwerkkabel en de adapter voor de 3-in-1 kabel  
aan op het middelste blokje van de 3-in-1 kabel. 

3 Verbind de netwerkkabel met de internetbron. Dit kan direct 
op je  internetmodem zijn of via een internetpoort/router die 
verbonden  is met het modem.

4 Verbind de voedingskabel met de adapter.

5  Controleer of alle kabels op de afbeelding met elkaar verbonden zijn.  
Zijn alle automaten met elkaar verbonden? Steek dan de stekker  
in het stopcontact.  

6  De automaten worden automatisch opgestart.



4. Betaling uitvoeren

De klant kan contactloos betalen, met chip of via de 
magneetkaartlezer.  Je voert een betaling als volgt uit:

/
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5. Kopie bon afdrukken
Soms ik het handig om te controleren of een transactie gelukt is. Dit doe je met 

de optie Laatste bon. 
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6. Dagafsluiting uitvoeren

De Paygear app houdt je dagtotalen bij. Wanneer je een dagafsluiting uitvoert in de 
Paygear app, sluit je de betaalperiode en start je direct een nieuwe periode op. Op het 
rapport van de dagafsluiting worden de totalen van de afgesloten periode weergegeven. 
Je kan ervoor kiezen om deze te printen, bijvoorbeeld voor je administratie. Het afsluiten 
van de dag gaat als volgt:

é
é

-



Contactgegevens 
Easy Payments
020 427 8344
info@easypayments.nl
www.easypayments.nl

     Bezoekadres:
     Easy Payments
     Amsterdamseweg 489

 1181BR Amstelveen

      Heb je hulp nodig?
      Bel 020 - 427 83 44




