
INSTALLATION STEG 2
När luckan tagits bort visas ett utrymme där batteriet 
skall placeras. Nedan är ytan markerad med en röd 
streckad ruta. Notera att övre höger hörn är fasat för 
att visa hur batteriet skall placeras.

Utöver utrymmet för batteri finns här plats för ett SIM-
kort. Detta utrymme är lokaliserat under batteriet, 
ovan utmärkt med en röd solid ruta samt en symbol 
för Sim-kort

INSTALLATION STEG 1
Innan ni kan börja använda er T103P måste batteriet  
monteras i betalterminalen. Detta sker på terminalens  
baksida.

Börja med att ta bort den bakre luckan. I ovan bild är 
bygeln som håller luckan på plats markerad med en 
röd ruta. Öppna denna med hjälp av ett finger.

INNEHÅLL
I kartongen till WestInt T103P hittar vi följande delar:

Batteri

Betalterminal T103P

Insynsskydd

WESTINT

Installationsmanual T103P



ALLMÄN INFORMATION
Då den här terminalen är godkänd enligt PCI PA-DSS 
är det viktigt att ni tar del av den implementationsguide 
som beskriver hur man implementerar och använder  
betalterminalen på ett PCI-mässigt och säkert sätt.

För att ta del av informationen i implementationsguiden,  
laddar ni enklast ner denna ifrån vår hemsida på följande 
adress: http://www.westint.se/pci

Har ni frågor eller vill ha ett exemplar av implemen-
taionsguiden skickad till er kan ni nå oss på antingen  
pci@westint.se, alternativt genom att ringa vår växel på: 
08-4700300.

STARTA TERMINALEN
Starta terminalen genom att hålla in den röda knappen i tre 
sekunder. Skärmen kommer tändas upp visa en gul skärm 
under uppstart.

INSTALLATION STEG 4
Installera batteriet genom att med vinkel skuta in batteriet med 
fronten först för att sedan med lätt tryck i bakkant på batteriet 
trycka nedåt tills batteriet ligger på plats.

INSTALLATION STEG 4
När batteriet är på plats kan vi åter montera  
täckluckan. Var noga med att bygeln knäpper till så att 
luckan sitter ordentligt fast.

INSTALLATION STEG 3
Installera batteriet genom att med vinkel skuta in 
batteriet med fronten först för att sedan med lätt tryck 
i bakkant på batteriet trycka nedåt tills batteriet ligger 
på plats.


