Nutiterminali
kasutusjuhend
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Nutiterminali
tutvustus

Nutiterminal on maksevõimalus, mille abil saab müüja kus
tahes viibides kaardimakseid vastu võtta.
Pakume seda lahendust nii ettevõtetele kui ka üksikisikutele,
kellel on sõlmitud pangaga leping kaardimaksete
vastuvõtmiseks.
Lahendus põhineb Androidi ja iOS mobiiliseadmete tasuta
rakendusel „Comfy by Worldline” ja D200 kaardilugejal.

Mida D200 kaardilugeja endast kujutab?
D200 kaardilugeja on taskusse mahtuv stiilse kujundusega maksekaardilugeja, mis on ühenduses makserakendusega
„Comfy by Worldline”. Rakendus töötab Androidi ja iOS operatsioonisüsteemiga nutiseadmetes Bluetooth-ühenduse kaudu.
D200 kaardilugeja vastab PCI maksekaartide turvanõuetele ning
sellele on antud Visa, MasterCardi ja American Expressi vastavad
tunnistused.
D200 kaardilugeja abil saab teha tehinguid magnetribaga ja puutevabade nutikate Visa, Visa Electroni, MasterCardi ja
Maestro deebet-, krediit- ja ettevõtte kaartidega. Kiibitehingud
kontrollitakse üle, paludes kliendil sisestada D200 kaardilugeja
klahvistikul PIN-kood.
D200 kaardilugejal on sisseehitatud aku, mida saab laadida USB
juhtmega või dokis. Täislaaditud akuga D200 kaardilugeja töötab
kuni 8 tundi või kuni 200 tehingu jagu.
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Nutiterminali
kasutuselevõtu
eeltingimused
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• Sõlmi pangaga leping kaardimaksete vastuvõtmiseks ja terminali rentimiseks.
• Pärast pangaga lepingu allkirjastamist võtab Worldline meeskond sinuga ühendust ning lepib kokku nutiterminali kohaletoimetamise kellaaja ja kuupäeva.
• Nutiterminali konto andmed saadab Worldline e-kirja ja lühisõnumiga kaardimaksete aktsepteerimise lepingus toodud e-posti
aadressil ja mobiiltelefoni numbril.
• Sul peab olema interneti- ja Bluetooth-ühendusega Androidi või
iOS nutitelefon või tahvelarvuti, mis seotakse D200 kaardilugejaga.
• Loe läbi kasutusjuhendi lõpus olev peatükk „Üldteave kaardimaksete vastuvõtmise kohta”.

1

Sisse-väljalülitamisnupp

2

Magnetkaardilugeja

3

USB-pesa laadimisjuhtme jaoks

4

Kiipkaardilugeja

5

Klahvistiku puutenupud

6

Ekraan

7

Peamenüü nupp

D200 seadmes liikumiseks kasuta järgmisi
põhifunktsioonide nuppe:
Sisestuse tühistamine (TÜHISTAMISnupp)
Sisestuse kinnitamine (SISESTAMISnupp)
Sisestuse kustutamine
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Kuidas nutiterminal
kasutusele võtta?

1. Laadi alla nutiterminali rakendus

2. Laadi D200 kaardilugeja täis

Ava Google Play või App Store rakendus ja otsi rakendust „Comfy”.

Laadi D200 kaardilugeja täis, ühendades kaasasoleva USB juhtme
USB-toiteallikaga (nt arvutiga).

1. SAMM.
Leia näidatud ikooniga Worldline rakendus.
2. SAMM.
Koputa rakendusel ja seejärel vajuta nupule „Install”
(installi). Programm küsib luba, vajuta nõustumisnuppu
„Accept” ja paigaldus jätkub.
3. SAMM.
Kui paigaldus on lõpetatud, võid rakenduse avamiseks koputada
Play Store’i või App Store’i loendis nupul „Open” (ava) või klõpsata
ikoonil teavituste alas. Teine võimalus rakenduse avamiseks on
koputada lähteekraani allosas rakenduste ikoonil, kui terminali ikooni
ei ole veel sinu lähtekuvale lisatud.
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D200 kaardilugeja ekraanil kuvatakse tulpade arvuga aku laadimisolek. Aku tühjenemise kiirust võib mõjutada mitu tegurit, näiteks:
• viimasest laadimisest möödunud aeg
• ajavahemik enne puhkerežiimi sisselülitamist
• tehingutevaheline aeg
Enne terminalis mis tahes tehingu alustamist kontrolli alati aku olekut.
Kui olekuks kuvatakse „peaaegu tühi” (tulpasid ei näidata) või „toide
puudub”, pead akut laadima.
Ära kasuta muid väliseid juhtmeid kui need, mis on juhendis nimetatud ja/või seadmega kaasas. Veendu, et juhe jookseb õigesti, et vältida
seadme kahjustamist või kogemata ühenduse tekitamist. Seadet
saab kasutada, kui seda varustatakse toitega välisest madalpingetoiteallikast.
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3. Logi sisse
nutiterminali
kontole

4. Ühenda D200 kaardilugeja
nutitelefoniga
1. SAMM.

1. SAMM.
Logi rakendusse sisse andmetega, mille Worldline sulle e-kirja ja
lühisõnumiga saatis. Kui sa ei ole sisselogimisandmeid saanud,
helista Worldline klienditeenindusse.
2. SAMM.
Esimesel sisselogimisel palutakse sul vahetada esialgne parool uue
vastu. Lisaks küsib rakendus kasutajalt luba, et kasutada nutiseadme
mäluruumi.

Järgi mobiiltelefoni või tahvelarvuti suuniseid ja veendu, et telefon
või arvuti on traadita või mobiilsidevõrguga ühendatud ja mobiilside
on sisse lülitatud.
Android
1. SAMM.
Lülita kaardilugeja sisse, vajutades toite sisse-väljalülitamise nuppu
seadme ülaosas paremal 1 .
2. SAMM.
D200 kaardilugeja ekraanil kuvatakse kiri „Puudub ühendus
müügisüsteemiga”, vajuta vasakul ülaservas olevat nuppu 2 .
Vali avanenud menüüst „BLUETOOTH”, kinnita see ning seejärel vali
käsklus “Seo” ja vajuta kinnitusnuppu [O].
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3. SAMM.
Kontrolli, et nutitelefoni või tahvelarvuti Bluetooth seadete all tekiks
nimekiri lähedalasuvatest seadmetest (nt FDM2…). Vajadusel lülita
Bluetooth ühendus välja ning uuesti sisse.
4. SAMM.
Nutitelefoni või tahvelarvuti ja D200 kaardilugeja ekraanile ilmub
sidumistaotlus. Veendu, et sidumiskood telefoni/arvuti ekraanil
vastab sidumiskoodile D200 kaardilugeja ekraanil. Kui nutiseade
ei leia terminali saadaolevate seadmete otsimisel, palun korda
otsingut. Kui see ka ei aita, tee nii terminalile kui ka nutiseadmele
taaskäivitus.
5. SAMM.
Vajuta kummalgi seadmel nuppu “Jah”, et ühenduse loomine
kinnitada.
6. SAMM.
Ava nutiterminali rakendus, logi sisse ja oota 10−20 sekundit,
kuni kõik kolm ühenduse märgutuld põlevad roheliselt ja D200
kaardilugeja ekraanil kuvatakse “Valmis”. Kui ühenduse loomine
ei õnnestu, sulge rakendus täielikult, seejärel ava see uuesti ja logi
sisse.

3. SAMM.
Veendu, et sidumisrežiimiks on valitud iOS-i ühendamisviis. Kui
režiimiks kuvatakse „BR/EDR“, siis vali kinnitusklahviga „Deaktiveeri“
käsklus ja sealt „BLUETOOTH REŽIIM“. Vali „Aktiveeri BLE (APPLE)“,
kinnita see ning seejärel vali käsklus „Seo“. Peale kinnitusklahvi
vajutamist on Bluetooth kaardilugejas aktiveeritud.
4. SAMM.
Ava telefonis varem allalaetud „Comfy“ rakendus ja logi sisse
andmetega, mille Worldline sulle e-kirja ja lühisõnumiga saatis.
Kui sa ei ole sisselogimisandmeid saanud, helista Worldline
klienditeenindusse.
5. SAMM.
Telefoni/tahvelarvuti ekraanile tekib koodi sisestamise väli.
Sidumiskoodiks sisesta D200 kaardilugeja ekraanile ilmunud
number (passkey). Oota 10−20 sekundit, kuni nutiterminali
rakenduses põlevad roheliselt kõik kolm ühenduse märgutuld ja
D200 kaardilugeja ekraanil kuvatakse „Valmis“.

Nüüd on kõik kaardimaksete vastuvõtmiseks valmis.

iOS (Apple)
1. SAMM.
Lülita kaardilugeja sisse, vajutades toite sisse-väljalülitamise nuppu
seadme ülaosas paremal.
2. SAMM.
D200 kaardilugeja ekraanil kuvatakse kiri „Puudub ühendus
müügisüsteemiga“, vajuta vasakul ülaservas olevat nuppu Vali
avanenud menüüst „BLUETOOTH“ ja vajuta kinnitusnuppu [O].
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• Kui soovid tehingute ajaloos talletada ka asukoha andmed,
lülita Androidi telefonis või tahvelarvutis sisse GPS/ positsioneerimisteenus. Selleks kasuta jada „Sätted” > „GPS” või
„Positsioneerimisteenused” või „Asukoht” > „Alati”.
• Mõne Androidi-mudeli puhul pead tagama, et Bluetoothi
jaoks oleks nähtavuse ajalõpu sätteks määratud „Ei aegu
kunagi”.
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Kuidas
kaardimakseid
teha?

5. Kuidas ühendada nutitelefon D200
kaardilugejaga, kui seadmed on juba
seotud?

Nutiterminalis saab kaardimakseid vastu võtta kahel viisil:
kiirmüügiga ja ostukorvi kaudu.

1. Kuidas võtta makse vastu kiirmüügiga?

Lülita D200 kaardilugeja lihtsalt paremal ülanurgas toitenupust sisse.
Ava nutiterminali rakendus ja logi sisse.
Võib kuluda kuni 20 sekundit, enne kui D200 kaardilugeja nutitelefoni
või tahvelarvutiga ühenduse loob. Kui ühendus on loodud, kuvatakse
D200 kaardilugeja ekraanil „Valmis”.

See on kõige kiirem ja lihtsam viis kaardimaksete vastuvõtmiseks
nutiterminalis.
NB! Seda funktsiooni kasutades ei pääse sa tootekataloogi ega
saa lisamiseks luua ostukorvi või arvutada kokku ja vaadata
üle müüdavaid kaupu ja teenuseid. Kiirmüügifunktsioon on
programmeeritud ainult kaardimakseid vastu võtma.

Kiirmüügiks järgi alltoodud samme.
1. SAMM.
Vali peamenüüst funktsioon kiirmüük.
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4. SAMM.
Vaata nutiterminali rakenduse
kuvalt (mobiilis või tahvelarvutis),
kas makse on kinnitatud..
5. SAMM.
Ütle kliendile, et loodud on tehingu
kviitungi digivorm ja küsi, kas ta soovib seda saada. Klõpsa nutitelefonis/tahvelarvutis nupul „Kviitung”.
Küsi kliendilt meiliaadressi. Sisesta
kliendi esitatud andmed ja klõpsa
digikviitungi saatmiseks nupul.
Kui nutitelefon on ühendatud välise printeriga, mis toetab AirPrinti,
saad kviitungi ka välja trükkida.
Välise printeri rakenduse käivitamiseks vajuta käsul „Ava kviitung” ja
klõpsa nuppu „Salvesta”.
1. SAMM.

2. SAMM.

2. SAMM.
Sisesta tehingu summa (eurodes) nutitelefoni/ tahvelarvutisse ja
klõpsa nupul „MAKSMA”.

Kviitungi koopia hoitakse alles ja
sa saad selle mis tahes ajal avada
rakenduse peamenüüst funktsiooni „Tehingud” alt.

5. SAMM.

3. SAMM.
Ulata D200 kaardilugeja kliendile ja palu tal viibutada selle juures
viipekaarti, sisestada kiipkaart või tõmmata läbi magnetkaart ning
sisestada PIN-kood.
Kui kaardiomaniku allkiri on nõutav, paluge kaardiomanikul allkiri
anda nutiseadme ekraanil. Jätkamiseks vajutage “edasi” ja võrrelge
kaardiomaniku allkirja maksekaardil oleva allkirjaga, kinnitage valik
vastavalt “jah” või “ei”.
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2. Kuidas võtta makse
vastu ostukorvi
kaudu?
1. SAMM.

Ostukorvimüügi abil saad igapäevaseid müügitehinguid paremini
organiseerida. Selle funktsiooniga saad lisada tooteid tootekataloogist ja määrata kogused, mille põhjal arvutatakse automaatselt
makse kogusumma. Samuti on lihtsam pidada arvet kõigi järgnevate müükide üle.
Ostukorvis saad töödelda nii kaardi- kui ka sularahamakseid.
Ostukorvis makse vastuvõtmiseks järgi alltoodud samme.
1. SAMM.
Vali peamenüüst ostukorvifunktsioon.
2. SAMM.
Klõpsa +-nupul ja vali toode, mida klient soovib osta.
18

2. SAMM.

3. SAMM.

3. SAMM.
Määra nõutav toote kogus ja hind.
4. SAMM.
Korda 1. ja 2. sammu, kuni kõik tooted on lisatud. Koputa käsul
„MAKSMA”.
5. SAMM.
Vali kliendi eelistatud makseviis – sularaha- või kaardimakse.
6. SAMM.
Kaardimakse puhul ulata D200 kaardilugeja kliendile ja palu tal
viibutada selle juures viipekaarti, sisestada kiipkaart või tõmmata
läbi magnetkaart ning sisestada PIN-kood.
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Kui kaardiomaniku allkiri on
nõutav, paluge kaardiomanikul
allkiri anda nutiseadme ekraanil.
Jätkamiseks vajutage “edasi” ja
võrrelge kaardiomaniku allkirja
maksekaardil oleva allkirjaga,
kinnitage valik vastavalt “jah”
või “ei”.
7. SAMM.
Vaata nutiterminali
rakenduse kuvalt (mobiilis või
tahvelarvutis), kas makse on
kinnitatud.

4. SAMM.

8. SAMM.
Ütle kliendile, et loodud on
tehingu digivormis kviitung ja
küsi, kas ta soovib seda saada.
Klõpsa nutitelefonis/

tahvelarvutis nupul „Kviitung”.
Küsi kliendilt meiliaadressi. Sisesta kliendi esitatud andmed ja klõpsa
digikviitungi saatmiseks nupul.
Kui klient ei soovi meiliaadressi anda, aga tahab sellegipoolest
tehingu kohta kviitungit, kirjuta tehingu andmed käsitsi
paberkviitungile.

Kui nutitelefon on ühendatud välise printeriga, mis toetab AirPrinti,
saad kviitungi ka välja trükkida. Välise printeri rakenduse käivitamiseks
vajuta käsul „Ava kviitung” ja klõpsa nuppu „Salvesta”.
Kviitungi koopia hoitakse alati alles ja sa saad selle mis tahes ajal
avada rakenduse peamenüüst funktsiooni „Tehingud” alt.
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3. Mida teha, kui kaarditehing tagasi
lükatakse?
Kui maksest keeldutakse, ära müü kliendile kaupu või teenuseid,
sest nende eest ei ole võimalik tasu saada. Ütle kliendile, et tehing
lükati tagasi, ja palu tal tasuda teise kaardiga või sularahas.
Kõige sagedasemate keeldumise põhjuste koodid on toodud
allpool.
01 Keeldutud.
Kliendi pank (kaardi väljastaja) annab teada, et kaardiga on tekkinud
tõrge. Palu kaardiomanikul maksta teise kaardiga või sularahas ja
pöörduda panga poole.
02 Keeldutud.
Kliendi pank (kaardi väljastaja) annab teada, et kaardiga on tekkinud
tõrge. Palu kaardiomanikul maksta teise kaardiga või sularahas
ja pöörduda panga poole. Soovitame kliendil tungivalt helistada
Worldline klienditeeninduskeskusesse ja selgitada välja kaardimaksest keeldumise põhjus.
04
Võta kaart ära.
41
Võta kaart ära, kaotatud kaart.
43
Võta kaart ära, varastatud kaart.
Anna kaardiomanikule teada, et kliendi pank (kaardi väljastaja) on
tehingust keeldunud ja palunud kaardi hoiule võtta, et kaardiomanik ei ole ostu eest tasunud ja ta peaks maksma teise kaardiga või
sularahas ning, et sa ei saa kaarti talle tagasi anda. Jäta kaart enda
kätte ainult juhul, kui see on sinu jaoks ohutu.
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05 Keeldutud.
Kliendi pank (kaardi väljastaja) annab teada, et kaardiga on tekkinud
tõrge. Palu kaardiomanikul maksta teise kaardiga või sularahas.
58
Maksekommutaator ei toeta saajat. Märgi üles kaardi tüüp. Palu
kaardiomanikul maksta teise kaardiga või sularahas. Võta ühendust
pangaga, kellega teil on sõlmitud kaardi aktsepteerimise leping, ja
anna neile teada, et sul ei õnnestunud selle kaarditüübiga tehingut
sooritada.
51 Keeldutud.
Raha ei piisa. Teavita kaardiomanikku, et tema kaardikontol ei ole
ostu sooritamiseks piisavalt raha. Palu kaardiomanikul maksta teise
kaardiga või sularahas.
57
Tehing ei ole lubatud. Teavita kaardiomanikku, et tehingut ei saa
sooritada, sest kaardi väljastaja ei luba seda tehingut selle konkreetse kaardiga teha, ja soovita kaardiomanikul pöörduda panga poole.
Palu kaardiomanikul maksta teise kaardiga või sularahas.

92
Tehingut ei õnnestu suunata.
96 Süsteemitõrge.
Autoriseerimissüsteemis tekkis tehniline tõrge. Palu kaardiomanikul
maksta teise kaardiga. Kui tehingut ei õnnestu teha ühegi kaardiga,
helista Worldline klienditeeninduskeskusesse ja järgi sealt saadavaid
suuniseid. Võid proovida tehingut mõne aja möödudes uuesti teha.
Z3, CE, LC, TO, ND - sidetõrge.
Tee terminalile taaskäivitus ja proovi teha tehing uuesti. Kui tõrge
kordub, kontrolli nutitelefoni/tahvelarvuti internetiühendust. Kui
internetiühendus on olemas, pöördu Worldline klienditeeninduskeskuse poole ja anna probleemist teada.

Kui terminal kuvab mõne muu vastusekoodi, mida ei ole eespool
loetletud, ja sa ei tea, kas tehing õnnestus, võta ühendust Worldline
klienditeeninduskeskusega.

61 Keeldutud.
Tehingu piirmäär on ületatud. Teavita kaardiomanikku, et tehingut ei
saa sooritada, sest see ületaks kaardi limiiti, ja soovita tal pöörduda panga poole. Palu kaardiomanikul maksta teise kaardiga või
sularahas.
75 Keeldutud.
PIN-kood on lukustatud. Palu kaardiomanikul maksta teise kaardiga või sularahas ja pöörduda panga poole. Soovitame tungivalt
helistada Worldline klienditeeninduskeskusesse ja küsida kood 10
autoriseerimist.
91
Kaardi väljastaja ei ole saadaval.
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4. Kuidas tehingut
tühistada?
Kui
• oled kliendilt võtnud vale summa või

1. SAMM.

• klient tagastab ostetud kauba või ei soovi teenust kasutada, siis
enne, kui tehing on panka edastatud, saad kõnealuse tehingu
tühistada. Juba panka saadetud tehingu tühistamiseks pöörduge
palun panga poole.

2. SAMM.

3. SAMM.

1. SAMM.
Vali peamenüüst „Tehingud”.
2. SAMM.
Koputa esimesel ikoonil (tänane kuupäev).
3. SAMM.
Otsi üles tehing, mida soovid tühistada, ja koputa sellel.
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Kuidas kataloogis
tooteid luua?

Saad luua tootekataloogi, mis sisaldab kõiki pakutavaid tooteid või
teenuseid. See kiirendab müügiprotsessi ostukorvi kasutamise ajal.

4 SAMM.

Sarnased tooted saab koondada ühte kausta jaotise „Kategooriad”
all. Anna kategooriale sobiv nimetus ja lisa sinna nii palju tooteid, kui
soovid.

4. SAMM.
Vali käsk „Hüvita summa”.
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Kuidas saab vaadata
tehtud tehinguid?

Kõiki töödeldud tehinguid saad vaadata nutiterminali rakenduses.
Seal on sul kiire ülevaade kogumüügist ning tagasilükatud ja
tühistatud kaardimakse- ja sularahatehingutest.
1. SAMM.

2. SAMM.

Toodete või kategooriate lisamiseks järgi alltoodud samme.

Tehingute ajaloost leiad kviitungid, tehingu üksikasjad, müügi
toimumise asukoha märke, müüdud tooted, tühistatud tehingud ja
kõik hiljuti töödeldud tehingud.

1. SAMM.
Vali peamenüüst „Kataloog”. Koputa +-nupul. Seejärel vali loodava
toote või tootekategooria nimetus.
2. SAMM.
Trüki sisse toote nimi, toote ühik (näiteks tk, kg, paar, liiter vms),
sisesta hind, vali kategooria ja vajuta nuppu „Salvesta”.
Kui soovid loodud toote kustutada või seda muuta, vajuta toote
vahekaardil kolmele punktile.
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1. SAMM.

2. SAMM.

1. SAMM.
Vali peamenüüst „Tehingud”. Nutiterminali rakendus kuvab
arvelduskuupäevade järgi loendi tehingute kokkuvõttega, sh
tehingute koguarv ning kaardi- ja sularahamaksete koguväärtus.
2. SAMM.
Koputa päeval, mille tehinguid soovid näha. Nutiterminali rakendus
kuvab kõik valitud päeva tehingud. Saad loendit oma vajaduste järgi
filtreerida.
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3. SAMM.

4. SAMM.

3. SAMM.
Tehingu üksikasjade vaatamiseks koputa tehingul ja vali
hüpikmenüüst suvand „Detailid”.
4. SAMM.
Tehingu kviitungi vaatamiseks koputa tehingul ja vali hüpikmenüüst
suvand „Kviitung”.
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Tehingud salvestatakse automaatselt, nii et saad tehingute
aruande edastada või välja printida millal tahes, kui telefon on
AirPrinti toetava välise printeriga
ühendatud. Kui avad saadetud
tehingute aruande ja vajutad
nupule „Salvesta”, käivitad võimalike toimingute loendist välise
rakenduse.

Kuidas saata tehingud
arveldamiseks panka?

Sul on võimalik määrata kuupäev
ja kellaaeg tehingute automaatselt panka edastamiseks,
kui avad rakenduses suvandi
„Sätted” ja vajutad nuppu „Tehingute automaatne edastamine”.

Tehingud tuleks arveldamiseks panka edastada kord ööpäevas.
Raha jõuab kontole tavaliselt järgmisel tööpäeval pärast tehingu
arveldamiseks edastamist.
1. SAMM.
Koputa peamenüüs valikul „Aruanne” ja sulle kuvatakse saadetud
tehingute loend.
2. SAMM.
Tehingu panka edastamiseks vajuta ekraani allservas olevale nupule
„Edasta tehingud”.
3. SAMM.
Oota, kuni tehing on ära saadetud, selle kohta kuvatakse
nutiterminali rakenduses (nutitelefoni/tahvelarvuti ekraanil) kinnitus.
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1. SAMM.

!

Tehingud tuleb saata panka kord 24 tunni jooksul, vastasel
juhul ei saa sa uusi kaardimakseid töödelda. Raha laekub
pangakontole alles pärast seda, kui tehingud on panka
edastatud.
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Mis on kiiravamise
PIN-kood?
Terve päeva jooksul oma kasutajanime ja parooli nutiterminali
sissetrükkimine on üsna tülikas. Nutiterminali rakendusse
kergemaks sisselogimiseks saab kasutada PIN-koodil põhinevat
autentimist. See kasutajasõbralik turvafunktsioon laseb sul
oma kontole kiiresti siseneda, trükkides ainult 4-kohalise
autentimiskoodi.

1

2

1 Kiiravamisfunktsiooni saab sisse lülitada rakenduse sätete alt.

Kuidas vahetada
rakenduse keelt

3

SETTINGS
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2 Rakenduse kasutajaliidest saab kasutada ühes järgmistest
keeltest: eesti, läti, leedu ja inglise. Keele muutmiseks ava
rakenduses sätted ja vali „Programmi keel”.
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Kuidas uuendada D200
kaardilugeja tarkvara?
Selleks, et D200 kaardilugeja tarkvara ja näitajaid uuendada, vali
rakenduses sätted ja vajuta suvandit „Kaardilugeja uuendamine”.
Enne jätkamist veendu, et D200 kaardilugeja on rakendusega
ühendatud. Enne uuendamist pead kindlasti kontrollima, et kõik
selle päeva tehingud oleksid panka edastatud.

Mida ma pean tegema,
kui mul on uus
nutitelefon?
3 Kui sa oled oma nutitelefoni välja vahetanud või nutiterminali
rakenduse mingil muul põhjusel uuesti installinud, logi oma
kontole sisse, vali rakenduses sätted ja vajuta „Varunda”. Selle
käsuga laaditakse nutiterminali serverist alla tehingute ajalugu
ja tootekataloog.
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Mida ma pean tegema,
kui olen unustanud
oma parooli?
Kui oled unustanud nutiterminali konto parooli, helista
Worldline klienditeenindusse. Küsime tuvastamiseks sinult mitu
kontrollküsimust ja saadame sulle seejärel lühisõnumi teel esialgse
parooli.

Mida ma pean tegema,
kui olen unustanud
oma PIN-koodi?
Kui oled unustanud nutiterminali PIN-koodi, logi sisse kasutajanime
ja parooliga. Pärast sisselogimist saad PIN-koodi vahetada
rakenduse sätete all.
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Turvalisus ja hooldus

• Ära püüa D200 kaardilugejat ise parandada. D200 kaardilugejat
tohivad parandada ainult Worldline tehnikud.
• Ära lase võõrkehadel D200 kaardilugeja sisemusse sattuda.
Võõrkehad seadme sees võivad tekitada tule- või elektrilöögiohu.
• Kasuta D200 kaardilugejat ainult koos kaasasolevate tarvikutega.
Teiste tarvikute kasutamine võib põhjustada seadme rikke.
• Ära jäta D200 kaardilugejat äärmuslike ilmastikuolude, nt vihma,
rahe, tugeva päikesekiirguse või lume meelevalda.
• Ära torka D200 kaardilugeja korpuse avaustesse ega kaardipiludesse esemeid, mis ei ole selleks ette nähtud. Vastasel juhul võid
kaardilugejat kahjustada.

D200 kaardilugeja vastab samadele turvanõuetele mis
tavakaupluste kaarditerminalidki.
Nutiterminali rakendus ei salvesta kaardiandmeid. D200
kaardilugeja töötleb kõiki kaardiandmeid (sh krüpteerib
andmed ja saadab otse Worldline töötluskeskusesse) kooskõlas
maksekaartidele kehtestatud andmete turvalisuse nõuetega.
Kui D200 kaardilugeja läheb kaduma, varastatakse või asendatakse,
võta kohe ühendust Worldline klienditeenindusega.
Hoia D200 kaardilugeja üldised ohutussuunised alles.
• Kasuta ainult kaasasolevat vahelduvvooluadapterit. Teiste adapterite kasutamise korral võib tekkida plahvatus-, tule- või seadme
kahjustumise oht.
• Ära lase D200 kaardilugejal puutuda kokku äärmuslike temperatuuridega. Vastasel juhul tekib plahvatus- ja tuleoht. Lülita D200
kaardilugeja välja kohe, kui sellest hakkab immitsema suitsu,
tunned ebatavalist lõhna või kuuled kummalisi helisid, ning võta
ühendust Worldline tehnilise toega.
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• Hoia D200 kaardilugeja laste käeulatusest eemal, et nad ei saaks
neelata alla selle osi, ennast või teisi seadmega vigastada ega
seadet lõhkuda.
• D200 kaardilugeja osad ei vaja teenindamist. D200 kaardilugeja
avamisega muudad garantii kehtetuks.
• Ära lase seadmel kukkuda, ära löö ega raputa seda. Hooletu
käsitsemine põhjustab D200 kaardilugeja rikke ja muudab selle
garantii kehtetuks.
Akupanga ohutusteave
• Kasuta ainult kaasasolevat akupanka. Ära lase akupangal puutuda
kokku temperatuuriga alla -20 °C või üle 70 °C. Ära aja akuklemme
lühisesse, vastasel juhul tekib plahvatusoht!
• Kasuta ainult kaasasolevat laadijat. Ära avalda akule survet. Ära võta
akut osadeks, torka seda katki ega kahjusta seda muul moel.
Hooldus
Ära kasuta seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale,
puhastuslahuseid ega -vahendeid. Ära kasuta seadme ega selle
osade puhastamiseks või neilt tolmu eemaldamiseks suruõhku. Ära
kriimusta puuteekraani pinda. Hoia laadimiskontaktid puhtad.
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Tähelepanu!
Üldteave
kaardimaksete
vastuvõtmise kohta
1. Kaardinumber, aegumiskuupäev ja kaardiomaniku nimi on
konfidentsiaalne teave, mida tuleb kaitsta. Kaardiomaniku andmeid töötleb kaardilugeja – turvaline seade, mida tuleb hoida ja
hooldada. Turvalahendustele esitatavad täpsemad nõudmised
leiate internetist aadressil: https://www.pci-securitystandards.org/security_standards/pci_dss.shtml
2. Müüjal on rangelt keelatud kliente diskrimineerida. Teenindada
tuleb kõiki kliente, olenemata nende vanusest, soost või rahvusest, järgides siintoodud eeskirju, õigusakte, määruseid ja muid
asjakohaseid dokumente.
3. Müüja ja panga vahel sõlmitud lepingus maksekaardi aktsepteerimise kohta võidakse kehtestada kaardiomaniku tuvastamiseks ja/või tehingu sooritamiseks konkreetsed ja/või lisatingimused, mida müüja peab täitma. Müüja peaks kehtestama
sisekorra, mis arvestaks siintoodud nõuetega, tegema selle
kättesaadavaks kõigile asjaomastele töötajatele ja tagama
nõuete järgimise.
4. Kui pank või Worldline töötaja saadab ettevõttele dokumentide (e kirja, faksi, kirja vms) taotluse, tähendab see, et klient on
tehingu vaidlustanud. Taotlusele tuleb vastata ettenähtud aja
jooksul ja esitatav teave peab olema võimalikult täpne, vastasel
juhul võib ettevõte kanda rahalist kahju. Sissetulnud dokumenditaotlused ja taotluste vastused registreeritakse ettevõtte
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dokumendiregistris. Järgida tuleb üldsätete 1. lõikes toodud
nõudeid.
5. Kui sul tekib kaardi või kaardiomaniku suhtes tehingu käigus
mingigi kahtlus, pead helistama Worldline klienditeeninduskeskusesse ja paluma kood 10 autoriseerimist.
Kood 10 autoriseerimise palve hoiatab kaardi väljastajat kahtlasest tegevusest, ilma et klient sellest aimu saaks. Kood 10 kõne
ajal võidakse sult küsida tehingu andmeid. Kõne suunatakse
edasi kaardi väljastaja erioperaatorile, kes juhendab sind vajalike toimingute osas.
Kui operaator on kõne vastu võtnud, ütle: „Soovin esitada kood
10 autoriseerimise taotluse,” ja järgi järgmisi samme.
• Jää rahulikuks, et kaardi esitajat mitte ärevusse ajada.
• Hoia kahtlusalune kaart selle kohta esitatavatele küsimustele
vastamiseks käepärast.
• Vasta operaatori küsimustele rahuliku häälega, „jah” ja „ei” on
piisavad.
• Järgi operaatori suuniseid.
• Töötajate turvalisuse tagamiseks ära mitte mingil juhul püüa
kliendilt aru pärida ega teda kinni pidada.
• Kui osutub vajalikuks pöörduda politsei poole, teeb seda
operaator ja sina jääd liinile ootama.
6. Juhul kui politseiameti esindajad on alustanud kriminaalmenetlust maksekaartide ebaseadusliku kasutamise kohta ja saabuvad ettevõttesse terminali kviitungite kui asitõendite järele, tee
järgmist:
a) palu politseiesindajatelt terminalist eemaldatud kviitungite
koopiaid,
b) talleta antud kviitungite koopiad koos politseiaktiga ettevõtte arhiivis.
7. Kui müüja ruumides on videojärelevalve, pead tagama, et ajal,
mil kaardiomanik PIN-koodi sisestab, ei oleks seade kaamera
vaateväljas.
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8. Äravõetud kaardid anna üle selle panga lähimasse harukontorisse, millega kaardi aktsepteerimise leping on sõlmitud.
9. Kontrolli maksekaarti maksekaardi õigsuse kontrollimise
eeskirjade järgi. See nõue ei kehti, kui klient tasub puutevaba
seadmega.
10. Soorita tehing. Veendu, et tehing on kinnitatud ja et kviitungile
on trükitud autoriseerimiskood. Kontrolli, et kviitungile trükitud
tehingusumma vastab tegelikule ostusummale.
11. Kui D200 kaardilugeja palub kaardiomanikult allkirja küsida,
kirjuta tehingu andmed paberile ja palu kaardiomanikul sinna
allkiri lisada.
12. Kui kõik on korras, tagasta maksekaart kliendile.
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