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Installations-
Guide

Anslut din kortterminal, koppla in alla 
kablar innan du ansluter den till el-
uttaget.

När terminalen startar upp kommer 
terminalens IP-adress att visas i 
displayen, anteckna denna, den ska 
användas senare.

Swedbank betalterminal

För att koppla en kortterminal till din 
kassa gör du följande steg:

1. Tryck på "Min butik" (ikonen i det 
   övre vänstra hörnet)
2. Tryck på "Betalterminaler"
4. Tryck på "Lägg till terminaler"
5. Tryck på "Lägg till ny terminal   
    manuellt"
6. Fyll i terminalens IP-adress
7. Tryck på "Lägg till terminal"

För mer information om hur du 
använder din kassa kan du 

besöka vår användarguide på
userguide.yabie.com

Eller scanna QR-koden med
kameran på din telefon.

Behöver du hjälp?
Kontakta supporten

010-551 73 33
support@yabie.com

www.yabie.com



3. Ta upp kvittoskrivaren och koppla in 
den till ett strömuttag.

2. Anslut din iPad till ditt Wi-Fi.
2.1 Öppna Inställningar            , tryck på Wi-Fi. 

2.2 Tryck på ditt nätverk i listan och ange 
lösenordet.
Om         visas överst på skärmen är iPad 
ansluten till ett Wi-Fi-nätverk. (Du kan bekräfta 
det genom att öppna en webbsida i Safari)

4. Anslut medföljande USB/Lightning- 
kabel till din kvittoskrivare i porten märkt 
iPad.

5. Anslut andra delen av kabeln till din 
iPad.

6. Anslut kassalådan till din kvitto-
skrivare i porten märkt Cash Drawer.

7. Starta kvittoskrivaren.

8. Starta Yabie Express på din iPad.

9. Logga in.
9.1 Skriv in din e-post och tryck på logga in.

9.2 Ange ditt 6-siffriga lösenord och bekräfta.

10. Om din Produktkatalog, Prislista och 
Butikskonfiguration har gröna bockar 
innebär det att allt är uppdaterat på din 
enhet och du är redo att börja ta betalt. 

Klicka på “Ok, sätt igång” för att logga 
in på din kassa och börja sälja.

1. Ta upp iPaden ur förpackningen och 
starta den, utelämna den till iPaden 
medföljande strömkabeln. 
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