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Gratulálunk új termináljához

Tekintse meg videóinkat is:
https://ecomm365.com/how-to

Köszönjük, hogy GCT Smart�n kártyaelfogadói terminált választott a kártyás 
�zetések lehetővé tételéhez. Termináljaink a legújabb fejlesztésekkel érkeznek 
meg Önhöz, mint például az érintéses �zetés, mobil pénztárca technológia, 
valamint nélkülözhetetlen jelentési funkciók.
Ezt az útmutatót azért állítottuk össze, hogy megkönnyítsük Önnek a kártya-
elfogadás kezdetét, valamint ha van weboldala, lehetővé tehetjük Önnek az 
online �zetések elfogadását is. 

Ügyfélszolgálat:
+36 1 426 7605

Email: 
support@gcsmartfin.com 

 
Weboldal: 

       www.gctsmartfin.com      

Ha bármilyen kérdése van forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz:

Ügyfélszolgálat elérhetőségei 2. oldal

Bevezető 
Ügyfélszolgálat elérhetőségei                    2
S800 Terminál áttekintő                    3
VX680 Terminál áttekintő                        4
S900 Terminál áttekintő                                                         5
S920 Terminál áttekintő                                                                                     6                     

Gyors útmutató az alapvető funkciókhoz                   

   A billentyűzet                      7
   Terminál ki- és bekapcsolása                     8
   Kártyahasználat; mágnescsík, chip és PIN, érintés nélküli                   8  
   Eladás                                       8
   VOID                      9
   Visszatérítés                      9
   Napi zárás (köteg küldés)                     9
   Mobil terminál töltése                                                                                      9
   Terminál lezárása                     10

Funkciók
   Funkció leírás                      11
   Funkció 0 – Tesztkapcsolat az eCOMM-hoz                   11
   Funkció 1 – Köteg tranzakció szintű összesítésének nyomtatása                  11
   Funkció 3 – Terminál újraindítása                    12
   Funkció 5 – Jelenlegi köteg végösszegének kijelzése                   12
   Funkció 72 – Utolsó nyomatás megismétlése                               13
   Funkció 79 – Jelentések                     13
   Funkció 82 – Nyomtató tesztek                     13

Hivatkozások
Dinamikus Deviza Váltás (DCC)                                    14
Válaszkódok – Hiba- vagy elutasítási kódok                    16
Gyakori kérdések (GYIK)                     17
Papírcsere                      18
Ethernet (internet) kábel csatlakozó helye az S800 terminálon                   19
Wi-Fi beállítása VX680, S900, S920 készülékeken                    20
Visszaélés és visszatérítési követelés (chargeback) megelőzési útmutató            21



Papírtároló fedél

LCD kijelző

Kártyanyílás

Ki-/bekapcsoló gomb

Papírtároló fedélnyitó

Menü gomb

Alpha gomb

Billentyűzet

USB csalatkozóTöltő csatlakozás

Névtábla

Vonalkód

Csavar

Ethernet csatlakozó

Mágnescsík lehúzó

Papírvágó

Érintési felület

Funkció gomb

Enter gomb

S800 Terminál áttekintő 3. oldal



Mágnescsík lehúzó

Alpha gomb

Enter / Bekapcsoló gomb

Névtábla

Széria szám

SIM kártya a helyén

Kártyanyílás

Akkumulátor

Sim foglalat

Papírtároló nyitófül

Papírtároló fedél

LCD érintő-képernyő

Billentyűzet

LED kijelző

Kikapcsoló 
gomb
(amennyiben a 
terminál töltőn van, 
nem lehet kikapcsolni)

Töltő csatlakozás

Funkció gomb

Érintési felület

VX 680 Terminál áttekintő 4. oldal



Mágnescsík lehúzó

Chipkártya nyílás

Billentyűzet

Menü gomb

Papírtároló 
fedélnyitó

Vágótű

SIM kártya SAM kártya 
nyílás

LCD Kijelző

Funkció gomb

Ki-/bekapcsoló 
gomb

Alpha gomb

Enter gomb

Papírvágó

Névtábla

Vonalkód

Töltő csatlakozó
USB csatlakozó

RS232 csatlakozó

Érintési felület

S900 Mobil terminál áttekintő 5. oldal



Papírtároló fedele

Érintési felület

Funkció gomb

LCD Érintőkijelző

Vonalkód címke

Akkumulátor és 
SIM kártya

Töltő csatlakozás

USB csatlakozó

Csavar

Chipkártya nyílás

Ki-/Bekapcsoló gomb

Törlés gomb

Enter gomb

Alpha gomb

Billentyűzet

Papírtároló fedélnyitó
(Húzd meg a nyitáshoz)

Papírvágó

Mágnescsík lehúzó

S920 Mobil terminál áttekintő 6. oldal



A billentyűzet
Az alábbi képeken a terminálok billentyűzetei láthatók. Szánjon rá elegendő időt, hogy 
megszokja a gombok elhelyezkedését készülékén. Figyelje meg a Ki-/Bekapcsoló, 
enter, func, visszanyíl, alpha gombokat.

 A VX680, S900 és S920-as készülékek érintőképernyővel 
vannak ellátva, ami további választási lehetőségeket biztosít. 
Az S800-as készüléknél ugyan ez elérhető a kék gombok 
segítségével, amik a képernyő alatt találhatók.
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Oktató videóinkat az alábbi
 linken tekintheti meg:

ecomm365.com/how-to
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Terminálok Ki- és Bekapcsolása

 S800, S900, S920
Bekapcsoláshoz tartsa nyomva a piros Ki- és Bekapcsoló gombot. Bekapcsolás után a 
terminál lefuttat egy tesztet, majd megjelenik a főmenü. Energiatakarékosság céljából a 
terminál képe egy idő után elsötétül, bármelyik gomb megnyomásával megszüntethető 
ez az állapot. A terminál kikapcsolásához tartsa nyomva a piros Ki- és Bekapcsoló gombot.

VX680
Bekapcsoláshoz tartsa nyomva a zöld Bekapcsoló gombot. Bekapcsolás után a terminál 
lefuttat egy tesztet, majd megjelenik a főmenü. Energiatakarékosság céljából a terminál 
képe egy idő után elsötétül, bármelyik gomb megnyomásával megszüntethető ez az 
állapot. A terminál kikapcsolásához tartsa nyomva a piros kikapcsoló gombot. 
Amennyiben a terminál töltőn van, nem lehet kikapcsolni. 

 

Fontos: Napi zárás (köteg küldés) szükséges az Ön napi tranzakcióinak feldolgozásához.

Kártyahasználat

Értékesítési folyamat

Érintéses fizetés: Tartsa a kártyát az érzékelőfelület fölé a képernyő felett.
Chip és PIN kód:  Helyezze a kártyát az chipes oldalával  felfelé az erre a célra fenntarott 
nyílásba. Bizonyosodjon meg róla, hogy ütközésig benyomta a kártyát.
Mágnescsík: helyezze a kártyát a mágnescsíkkal ellátott oldalával a billentyűzet felé 
fordítva úgy, hogy a mágnescsík a kártya alsó felén helyezkedik el, majd húzza le a kártyát 
egy határozott mozdulattal.

1.  A kezdőképernyőn a nyilak vagy érintőképernyő segítségével válassza ki az ELADÁS 
      menüpontot
2.  Adja meg az összeget, majd nyomja meg a zöld (enter) gombot
3.  Érintse oda, vagy helyezze be a kártyát (amennyiben a kártyát a készülékbe helyezte 
      kérje a vásárlótól a PIN kódot)
4.  A terminál az ’ELFOGADVA’ vagy ’VISSZAUTASÍTVA’ üzenettel válaszol a képernyőn
5.  Elfogadás esetén a kereskedői bizonylatot automatikusan kinyomtatja a rendszer
6.  Érintse meg vagy válassza ki a tovább gombot a vásárlói bizonylat nyomtatásához.

Mobil terminálok esetében (VX680, S900, S920) bekapcsolás után várjon 
további 15-20 másodpercet az első tranzakció előtt. Ez az idő elegendő, 

hogy a terminálban található SIM kártya kapcsolódjon a hálózathoz.
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Ha egy kártyát helyez a kártyanyílásba, az ELADÁS menüpont automatikusan 
megjelenik a képernyőn.

Törlés (Void) menete

A visszatérítés különbözik a törléstől. Visszatérítés a tranzakció elszámolása után használatos.
A visszatérítés utáni 24 órában általában még nem kerül jóváírásra a vásárló számára.
1.  A főképernyőn válassza ki a jóváírás menüpontot
2.  Adja meg a 4 számjegyű jelszót (amelyet a jelentkezési lapon megadott), nyomjon zöld 
      entert, majd a visszatérítendő összeget, majd nyomja meg ismét a zöld entert.
3.  Érintse vagy helyezze be a kártyát (nincs szükség PIN kódra)
4.  A terminál kinyomtatja a visszatérítési bizonylatot és a képernyőn a sikeres visszatérítésről 
     egy üzenet is megjelenik

Visszatérítés menete

A törlést akkor használjuk, ha téves tranzakciót indítottunk, vagy rossz összeg lett a vásárló 
kártyájára terhelve. Törölni csak az aznapi, még nem elszámolt, napi zárás előtti tranzakciók-
ból lehet. Törlés után az összeg egyenesen a vásárló számláján kerül jóváírásra, amennyiben 
a kártyakibocsátó támogatja ezt a tranzakció fajtát.

1.  Lépjen be a fő menübe az ’ALPHA’ gomb megnyomásával
2.  Válassza ki a Köteg opciót
3.  Válassza ki a Törlés opciót
4.  Adja meg a törölni kívánt Tranzakció bizonylatának számát, majd nyomjon zöld entert
5.  A törölni kívánt tranzakció összege megjelenik a terminálon. Ellenőrizze, majd hagyja 
      jóvá a zöld enter megnyomásával
6.  A terminál kinyomtatja a Törlési bizonylatot és a képernyőn a sikeres törlésről egy 
      üzenet is megjelenik
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Alapbeállításként a napi zárás automatikusan, minden nap 23:00 és 00:00 között történik. 
Ettől függetlenül naponta, üzlete zárásakor kérjük tegye a következőket:

1.  A főképernyőn válassza ki a napi zárást
2.  Adja meg 4 számjegyű jelszavát, majd nyomjon zöld entert
3.  Győződjön meg róla, hogy az összegek megfelelőek
4.  Nyomjon zöld igen gombot a napi zárás elküldéséhez

Napi zárás     

 

A VX 680-as terminált a töltőkábel segítségével tudja tölteni a terminál elején található 
töltőcsatlakozón keresztül, amely közvetlenül a chipkártya nyílás alatt van. 
Az S900-as terminált a töltőkábel segítségével tudja tölteni a terminál elején található 
töltőcsatlakozón keresztül, amely közvetlenül a chipkártya nyílás alatt van. Amennyiben 
van töltőállványa, egyszerűen helyezze rá a terminált.
A S920-as terminált a töltőkábel segítségével tudja tölteni a terminál bal oldalán található 
micro USB csatlakozón keresztül. Amennyiben van töltőállványa, egyszerűen helyezze rá a 
terminált.  Egy teljes töltéssel a terminálnak ki kell bírnia egy napot, azonban ez erősen függ 
a terminál használatának gyakoriságától. A képernyő tetején elhelyezett elem szimbólum 
jelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét, illetve töltés alatt folyamatosan változik.

Mobil terminálok töltése

Terminál lezárása
A terminál lezárása éjszakára, illetve nem használt időszakokra javasolt.
1.  Nyomja meg a ’FUNC’ majd a 4-es gombot, ezután nyomja meg a zöld enter gombot
2.  Hagyja jóvá a terminál lezárását az ’IGEN’ opció választásával
3.  A terminál feloldásához adja meg 4 számjegyből álló jelszavát

 

 

A VX680-as terminálon a * (csillag) gomb a FUNC 
gomb és a # (kettőskereszt) az ALPHA gomb.
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Az alábbi fejezet a terminál kereskedői funkcióit mutatja be. Minden funkció azonosító 
számmal van ellátva. Az adott művelethez adja meg a hozzá tartozó számot.
Az alábbi funkciók csak a GCT Smart�n  és eCOMM által üzemeltetett terminálokon elérhe-
tőek, azonban a funkciószámok minden modellnél megegyeznek.

Az egyes funkciók elindításához nyomja meg a 
’FUNC’ gombot, adja meg a kívánt funkció számot, 
majd nyomja meg a zöld enter gombot, mely a 
terminál jobb alsó sarkában található.

Funkcióleírás

Funkció 0 – GCT Smart�n & eCOMM kapcsolat ellenőrzése
A funkció segítségével ellenőrizheti a terminál és a GCT Smart�n & eCOMM közötti 
kapcsolatot. 

Egy adott köteg azon tranzakciók gyűjtőfogalma, melyek egy adott elszámolási időszakon 
belül keletkeztek, de még nem lettek elküldve napi zárásban elszámolásra. Ez a funkció 
minden egyes, a kötegben lévő tranzakció megtekintését lehetővé teszi, kezdve a legutóbbi 
tranzakcióval, az elsővel zárva a listát. A nyilak segítségével navigálhat a tranzakciók között. 
A menüpontban az alábbi információk érhetők el az egyes tranzakciókról:

Amennyiben a teszt sikeres volt, megjelenik a 
’SIKERES TRANZAKCIÓ’ üzenet, majd a terminál 
visszalép a főképernyőre. Amennyiben a terminál 
kapcsolat nem él, a ’NINCS VÁLASZ’ üzenet jelenik 
meg a képernyőn. A terminál egyik esetben sem 
nyomtat bizonylatot.

•  tranzakciós szám
•  tranzakció típusa 
(Eladás, Visszatérítés, stb.)
•  devizanem
•  tranzakció összege
•  Engedélyezés száma

•  kártyaszám
•  sorozatszám
•  tranzakció dátuma
•  tranzakció időpontja
•  visszakeresési referencia szám 
(retrieval reference number, RRN)

Funkció 1 – Kötegben lévő napi tranzakciók 

A balra mutató nyíl segítségével törölheti a beírt 
funkció számot, ha szükséges. 

A Funkciók menüből a piros Ki- és Bekapcsoló 
gomb megnyomásával léphet ki.
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Az első tranzakció megtekintő oldal itt láható. 
A ‘’ megnyomásával léphet a következő 
tranzakcióra.

Funkció 5 – Lista az aktuális köteg tranzakcióinak végösszegéről
Nyomja meg a ’FUNC’ gombot, majd az 5-ös gombot és utána nyomjon entert. A terminál 
kijelzi a tranzakciók számát és végösszegét az aktuális kötegben. A tranzakciók tranzakció 
fajtánként és kártyakibocsátó szerint lettek csoportosítva.

A képen az összesítés látható. 

A ’’ megnyomásával léphet a Mastercard 
vásárlásokhoz.

A ’’ újbóli megnyomásával léphet a Visa 
vásárlásokhoz.

A ’’ segítségével léphet az előző képernyőhöz.

Nyomja meg a                gombot a kilépéshez.

Funkciók 12. oldal

A ’’segítségével léphet az előző tranzakcióhoz.

Amennyiben ma még nem volt tranzakció, a 
kijelzőn csak az aktuális kötegszám lesz látható.

Amennyiben még nem történtek tranzakciók, az 
alábbi üzenet látható: ’Nincs feldolgozott összeg’.
Ezután a terminálon a főmenü lesz látható.

Funkció 3 – Terminál újraindítása
E funkció újraindítja a terminál szoftverét. Nyomja meg a ’FUNC’ gombot, majd a 3-ast és 
utána nyomjon zöld entert. Ez a művelet egyenértékű a terminál ki és bekapcsolásával, 
ami különféle problémák megoldására használható (pl.: kapcsolati jel hiba mobil 
terminálokon).  A terminál bekapcsolása után kérjük várjon 10-15 másodpercet az első 
tranzakció előtt. Ellenőrizze a kapcsolati jel erősségét is a mobil terminál kijelzőjének 
jobb felső sarkában.



Funkciók 13. oldal

Funkció 72 – Utolsó bizonylat nyomtatása
Nyomja meg a ’FUNC’ gombot, majd a 7-es és 2-es gombot és utána nyomjon zöld entert.

Az audit jelentés az aktuális kötegben lévő összes tranzakció részletes listájának nyomtatása. 
Amennyiben az adott köteg tranzakcióinak száma magas, a nyomtatáshoz több időre lehet 
szükség. Az újranyomatás segítségével keresheti ki, illetve nyomtathatja ki ismételten 
régebbi tranzakciók bizonylatait. Kereséshez adja meg a tranzakció bizonylat számát, vagy 
visszakeresési referencia számát (retrieval reference number, RRN).

Ezután a terminál kinyomtatja az utolsó tranzakció 
kereskedői példányát az aktuális kötegben. 
Amennyiben a készülékre be lett állítva a „második 
bizonylat nyomtatása” funkció, a terminálon megjelenik
egy ablak ’következő nyomtatása’ szöveggel. 

Válassza ki az igent, vagy a nemet az ügyfél példányának kinyomtatáshoz. A bizonylaton 
látható lesz a ’MÁSOLAT’ felirat. Amennyiben nincs nyomtatható tranzakció, úgy a ’HIBA: 
NINCS NYOMTATHATÓ ADAT’ üzenet jelenik meg.

Funkció 79 – Jelentések
Nyomja meg a ’FUNC’ gombot, majd a 7-es és 9-es 
gombot és utána nyomjon zöld entert.
A funkció admin jelszóval van védve, mivel pénzügyi 
jelenéseket nyomtat ki. Az alábbi jelentések érhetőek el:
•  Audit jelentések
•  Összesítő jelentések
•  Bizonylat újranyomtatása

Funkció 82 – Nyomtató teszt
Nyomja meg a ’FUNC’ gombot, majd a 8-as és 2-es 
gombot és utána nyomjon zöld entert. Válassza ki a 
bizonylat opciót egy mintabizonylat nyomtatásához. 
Ezen funkcióval ellenőrizheti cége adatainak helyességét. 
Válassza ki a Nyom. Ell. /CHAR MAP/ opciót a nyomtató 
működésének ellenőrzéséhez, illetve a nyomtatott szöveg 
olvashatóságának ellenőrzéséhez.



Mi az a DCC?
A Dinamikus Deviza konverzió (DCC) egy felhasználóbarát vásárlási opció, ahol a külföldön 
tartózkodó Visa és Mastercard kártyabirokosok �zethetnek a saját devizájukban a látogatott 
ország devizája helyett. Ennek következménye, hogy külföldi vásárlói tudni fogják, hogy 
pontosan mennyibe kerül nekik az adott tranzakció. Az átváltott összeg és árfolyam mind a 
kereskedői, mind a vásárlói bizonylaton is megjelenik.

Milyen kártyákra alkalmazható DCC?
Bármilyen Visa, Mastercard vagy Maestro kártya esetében.

Honnan tudom hogy a kártyán végrehajtható-e a DCC?
A terminál automatikusan felkínálja a DCC-t amennyiben ez lehetséges, így Önnek nem kell 
ezzel foglalkoznia.

Miért előnyös a DCC a vállalkozás számára?
•  Könnyű használni
•  Segít elkerülni a vitás helyzeteket, visszatérítési követeléseket (chargeback), mivel a vásárló 
a saját pénznemében látja az összeget
•  ideális olyan üzletek számára, ahol sok turista fordul meg
•  Részletes jelentés
•  Jobb szolgáltatás külföldi vásárlói számára

Miért jó a DCC a vásárlóimnak?
•  Vásárlói pontosan tudják mennyit �zenek saját devizájukban
•  Mindkét deviza rákerül a bizonylatra
•  Versenyképes árfolyam
•  Nincs árfolyamkockázat

Mely devizák válthatók?
Ha a DCC funkció telepítésre került az adott terminálon, a terminál automatikusan kiválasztja 
a megfelelőt a konverziós listáról.

Hogyan működik a DCC?
A GCT Smart�n & eCOMM termináljai automatikusan érzékelik a használt kártya pénznemét 
és felajánlja a DCC-t, ha lehetséges. Ilyen esetekben a vásárlás végösszege a kereskedő 
devizanemében, az árfolyam és a kártyahasználónak beterhelt összeg a vásárló devizane-
mében kerül feltüntetésre.  Önnek, vagy alkalmazottainak mindössze annyi a dolga, hogy 
jelzik vásárlói felé, hogy van lehetősége DCC használatára. 
/Pl.: „Forinttal vagy euroval szeretne �zetni”/

Dinamikus Deviza Konverzió 14. oldal



Hogyan használjam a DCC-t?
1.  Válassza ki az eladást
2.  Adja meg az összeget, majd nyomjon zöld entert
3.  Helyezze be a kártyát, Amennyiben lehetséges, a terminál felkínál egy választási lehető-
séget, hogy mely pénznemben szeretne �zetni a vásárló. Az egyik a kereskedő devizane-
mében,  a másik a vásárló devizanemében lesz.
4.  Ismertesse a vásárlóval a DCC menetét, az alkalmazott  árfolyamot és az ez alapján szá-
mított végösszeget
5.  Kérdezze meg, hogy a vásárló mely devizában szeretne �zetni a 3. pont szerint
6.  Amennyiben a vásárló a terminál devizáját választotta, úgy egy szokásos bizonylat kerül 
kinyomtatásra
7.  Ha a vásárló a saját devizanemét választotta, a bizonylaton látható lesz az árfolyam és az 
átváltott összeg

DCC Visszatérítések
A terminál visszatérítés esetén is felkínál választási lehetőséget a devizanemek közt. 
Visszatérítéskor a terminál a visszatérítéskori árfolyamot alkalmazza.

Dinamikus Deviza Konverzió 15. oldal



Az elutasításnak különféle okai lehetnek. Amikor egy kártyás fizetés során a terminál nem 
fogadja el a kártyát, úgy egy 2 számjegyű hibakód kerül a kereskedői bizonylatra. Az alábbi 
táblázatban láthatóak a hibakódok.

Kód Szöveg Jelenés

00 A kártyakibocsátó jóváhagyta a tranzakciótJóváhagyva

05 A kártyakibocsátó visszautasíto�a a tranzakciótVisszautasítva

51 A kártyakibocsátó megtagadta a tranzakciótNincs elég fedezet
55 Rossz PIN kód került beírásraÉrvénytelen PIN

57 A kártyakibocsátó megtagadta a tranzakciót, 
mert a kártyán nincs engedélyezve ilyen jellegű 
tranzakció

Nem engedélyeze� 
tranzakció

14 Érvénytelen kártyaszámÉrvénytelen kártyaszám

15 Nincs ilyen kártyakibocsátóNincs ilyen kártyakibocsátó
19 Ismételje meg a tranzakciótIsmételje meg a tranzakciót

Terminál válaszüzenetek 16. oldal



Mikor kezdhetem a kártyaelfogadást?
Amint megérkezett Önhöz a terminálja, ami átlagosan 1-2 munkanapot vesz igénybe a 
szerződés aláírása után.

Hogyan rendelhetek szalagot terminálomba?
Az alábbi e-mail címen keresztül rendelhet papírt:  support@gctsmart�n.com 

Válassza le terminálját az elektromos hálózatról.  Amennyiben akkumulátoros terminállal 
rendelkezik, tartsa nyomva a            gombot, míg a terminál kikapcsol, majd kapcsolja be 
ismét. Ha a hiba nem szűnt meg, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a:
support@gctsmart�n.com e-mail címen.

Lefagyott a terminálom, mi a teendő?

Internetszolgáltatót váltok. Milyen hatással van a termináljaimra?
Az S800-as esetében csupán az Ethernet kábelt kell csatlakoztatnia új modemjéhez és 
meggyőződnie, hogy az S800-as internetkapcsolatot jelez. A VX 680, S900, S920 esetében 
az új Wi-Fi hálózathoz kell csatlakoznia (Lsd.: Wi-Fi Guide 20. oldal).
Amennyiben szolgáltatóváltás után problémába ütközik a rendszerek beállításával, kérjük 
vegye fel velünk a kapcsolatot az support@gctsmart�n.com e-mail címen.
  
Valaki megjelent a GCT Smart�n nevében és szeretne hozzáférni a 
terminálomhoz. Mit tegyek ilyen esetben?
A GCT Smart�n kapcsolattartói nem jelennek meg írásos, vagy telefonos előzetes 
egyeztetés nélkül. Ezért ilyen esetben tagadja meg a terminálhoz való hozzáférést és hívjon 
fel minket azonnal. Ha előzetes egyeztetés után jelenik meg egyik munkatársunk, kérjük 
azonosítsa, mielőtt hozzáférést engedélyez termináljához.

Hogyan észlelhetem, ha illetéktelenek nyúltak terminálomhoz?
Minden terminál oldalán van egy eredetiséget jelölő matrica, amennyiben hiányzik, vagy 
sérült, kérjük ne vegye át  a terminált, vagy azonnal forduljon hozzánk. Amennyiben illegális 
kártyaolvasót telepítettek termináljába, könnyen észreveheti, ha a kártyát nehézkesen lehet 
a chip olvasóba helyezni.

Hasznos beállítási lehetőségek GCT Smart�n terminálján
Az alábbi beállítási lehelőségekhez az Alpha gomb            megnyomása után férhet hozzá az 
admin jelszó megadása után, a setup és média menüpont alatt:
Fényerő                   A képernyő fényerejét változtathatja meg
Hangos billentyűzet    A nyomógombok lenyomása következtében hallható sípoló hang 
            ki- illetve bekapcsolható
Képernyő kímélő          Itt állíthatja be mennyi idő után sötétüljön el a képernyő
Billentyűzetvilágítás    A billentyűzet háttérvilágítását kapcsolhatja ki-és be

17. oldalGyakran Ismételt Kérdések



1 2 3 4

1 2 3 4

Papírcsere az S800-as készülékben

1 2 3 4

Papírcsere az VX680-as készülékben

1 2 3 4

Papírcsere az S920-as készülékben

Papírcsere az S900-as készülékben

1.  Nyissa fel a papírtároló fedelét a nyitófül segítségével
2.  Vegye ki a régi papírtekercset, majd helyezze be az új szalagot a 3. fotó szerint
3.  Hagyjon rá a papírra legalább 1 cm-nyi a 3. ábrán látottak szerint
4.  Csukja le a fedelet amíg egy kattanást nem hall

Az S900-as és VX 680-as készülékeken a papírtároló a terminál hátoldalán található.

Szalagcsere 18. oldal



1. Ábra

2. Ábra

1. Fordítsa meg az S800-at az 1. ábrán látható módon
2. Az RJ45 Ethernet (LAN) csatlakozó a bal felső sarokban található a töltőcsatlakozó 
mellett, a nyíllal jelölt helyen
3. Nyomja be a kábelt kattanásig
4. Az Ethernet csatlakozó könnyen észrevehető a LAN feliratról, ahogyan az  a 2. ábrán 
látható a csatlakozó fölött

Ethernet kábel helye az S800-as készüléken 19. oldal



VX680*

*A VX680-ason csak abban az esetben lehetséges ez a lépés, amennyiben a terminálon a Wi-Fi vevő aktiválva van.

S900 S920

Wi-Fi beállítás az S900, S920, VX680 készülékeken

1.  Kapcsolja be a terminált             a segítségével, majd nyomja meg az Alpha gombot
2.  Válassza ki a ’SETUP’ lehetőséget, majd nyomja meg a zöld enter gombot
3.  Válassza ki a ’KAPCSOLATOK’ menüt, adja meg a 6 számjegyű jelszót majd ismét nyomja 
meg az enter gombot. Amikor szükséges, adja meg az admin jelszót és nyomja meg a zöld 
gombot
4.  Válassza ki a Kommunikáció Típusa menüpontot és nyomja meg a zöld gombot
5.  Válassza ki a Wi-Fi opciót, majd nyomja meg a zöld gombot
6.  Válassza ki az SSID-t (Adja meg az SSID) és nyomja meg a zöld gombot
7.  Válassza ki a Biztonsági Módot és a WPA2-t
8.  Válassza ki a Titkosítás Típusát és azon belül az AES lehetőséget, majd nyomja meg a zöld 
gombot
9.  Válassza ki a WEP/WPA KEY menüpontot és adja meg routere jelszavát, majd nyomja meg 
a zöld gombot
10.  Válassza ki a terminál IP menüpontot, majd ellenőrizze, hogy a DHCP opció van kivá-
lasztva, majd nyomja meg a zöld gombot
11.  Válassza ki a szerver IP menüpontot, majd ellenőrizze, hogy a 185.156.65.172 szerver van 
beállítva, majd nyomja meg a zöld gombot
12.  Válassza ki a jobbra nyilat, hogy a következő oldalra lépjen
13.  Válassza ki a Szerver Portot, majd ellenőrizze, hogy az 1801 van beállítva, majd nyomja 
meg a zöld gombot
14.  Kilépéshez nyomja meg a             gombot
15.  Ezután egy üzenet jelenik meg, hogy a Wi-Fi adatok megváltoztak, szeretné-e menteni?
16.  Mentse el a változtatásokat. Ezután a terminálnak nagyjából egy percre van szüksége a 
csatlakozáshoz.
17.  Ellenőrzéshez nyomja meg a ’FUNC’, majd a ’0’ gombot, majd nyomjon entert.

20. oldal



Szerencsére a legtöbb kereskedő nagyon ritkán találkozik visszaéléssel, illetve visszatérítési 
követeléssel (chargeback), ennek ellenére az ezekkel járó költségek miatt kérjük olvassa 
végig az alábbi útmutatót, hogy elkerülje az ilyen kellemetlen eseteket.

•  Visszaélés – Kártyafelhasználó tagadja, hogy a tranzakcióban rész vett, vagy azt jóváhagyta 
volna

A Visszatérítési követelés (chargeback) az, amikor egy vásárlója, vagy annak kibocsátó bankja 
vitat egy kártyás tranzakciót. Amennyiben a vita lezárása során a vásárlónak adnak igazat, 
úgy a levont összeg részét, vagy egészét jóváírják a vásárló számára. Ennek költségeit a keres-
kedő köteles meg�zetni. A GCT Smart�n & Ecomm által az ÁSZF-ben, KSZSZ-ben és egyéb 
szerződésekben körülírt szolgáltatások szabályozásában, valamint az ezeket érintő vitás 
esetekben hozott döntésekben a kártyatársaságok (Visa, Mastercard) szabályzatai irányadóak 
és kötelező érvényűek.

•  Az autorizáció  során a kártyakibocsátó bank a tranzakciót követő 7 naptári napig 
(30 naptári nap preautorizáció esetén) garantálja adott tranzakció végrehajthatóságát. 
Ha terminálján a napi köteg küldést elmulasztotta, előfordulhat, hogy az elszámolásból 
kimarad az adott tranzakció és így a fenti határidő eltelte után benyújtott visszatérítési 
követelés (chargeback), vagy visszaélés esetében Ön lehet a felelős. 
•  Azon kártyákkal történő �zetés elszámolását a kártyakibocsátó bank nem garantálja, 
melyek autorizációja megtörtént, de a kártya lejárata a köteg küldés időpontja előtti.
Minden nap végezze el a köteg küldést! Alapbeállításként a GCT Smartfin & eCOMM 

termináljai minden nap automatikusan lefuttatnak egy napi zárást 23:00 és 00:00 között. 

Az autorizáció nem jelent biztos �zetést 

Visszatérítési követelések (chargeback)

Visszatérítési Követelések (chargeback) gyakori okai

A terminálját csak olyan tranzakciók során használja, amire jogosultsága van! Például az 
alábbi dolgokat nem teheti meg:
•  Saját autójának eladásakor a terminált használja a vételár átvételéhez
•  Olyan termékeket/szolgáltatásokat ad el, amelyet nem jelzett a jelentkezési lapon, azaz 
amire nincs jogosultsága
•  kölcsönadni/bérbe adni  a terminált
•  Cége vagyontárgyait/felszereléseit eladni (pl.: ha ön egy autókölcsönzőt üzemeltet, akkor 
nem adhatja el a használt autóit a terminál segítségével)
Az ilyen tranzakciók tiltottak, illetve visszatérítési követelésnek (chargeback) és visszaélé-
sekre adhat alkalmat. Az ilyen jellegű tranzakciók észlelése esetén a tranzakció érvénytele-
nítésre, az összeg zárolásra kerül.

Csak olyan tranzakciókat folytasson, amelyekre jogosult

Visszaélés és visszatérítési követelés 
(chargeback) megelőzési tanácsok
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Fenti szabályok megsértése számlája zárolásához 
és/vagy tranzakciók érvénytelenítéséhez vezethet

Amennyiben visszatérítési követelést (chargeback) rögzítünk Önnel 
szemben, úgy az összeget a következő elszámolás során vonjuk le Öntől.

Visszatérítések

Ügyfélszolgálat

Minden kártyaelfogadó kereskedő felelős lehet visszatérítési követelések (chargeback) 
esetében. A kártyafelhasználó, vagy annak kártyakibocsátó bankja jogosult visszatérítési 
követelést (chargeback)  indítani. Ezt akár a tranzakciót követő 120 napon belül is megteheti, 
amennyiben visszaélés (csalás) gyanújával indítja azt. Amennyiben a visszatérítési követelés 
(chargeback) minőségi, vagy teljesítési okokból merül fel, a tranzakció időpontjától számított 
360 napon belül indítható. A legjobb módja a visszatérítési követelések (chargeback) elkerül-
ésének az, ha a kereskedő és a vásárló közösen rendezik vitájukat. mielőtt visszatérítési köve-
telésre (chargeback) kerülne sor.

Kérjük vegye fel ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot, amennyiben visszaélés vagy 
visszatérítési követelés (chargeback) merül fel Önnél.
Telefonszám: +36 1 426 7605     E-mail cím: support@gctsmart�n.com

Fent leírtak álalános tájékoztató jelleggel készültek és nem minősül jogi tanácsadásnak.

•  Lehetősége van arra, hogy a visszatérítés funkciót jelszavas védelemmel lássa el. Kérjük 
ezen jelszót tartsa titokban és csak megbízható munkatársaival ossza meg, így elkerülheti, 
hogy alkalmazottai visszaéljenek szolgáltatásunkkal és Önnek kárt okozzanak.
•  Nem téríthet vissza olyan tranzakciót, amely nem a terminálon történt. Az ilyen tranzakci-
ókat azonnal érvénytelenítjük. Úgy ellenőrizheti, hogy adott tranzakció során használtak-e 
kártyát, hogy a bizonylaton található, a kártya utolsó 4 számjegyét a vásárlótól bekért bi-
zonylattal összeveti. Ezen bizonylatot a vásárló kérésre köteles bemutatni.
•  A visszatérített összeg maximum az eredeti vásárlás összege lehet. Ezen feltételnek nem 
megfelelő tranzakciók azonnal érvénytelenítésre kerülnek.
•  Nem használhatja terminálját arra, hogy barátainak, családtagjainak, stb. visszatérítsen 
összegeket �zetési megoldáskánt. Az ilyen jellegű tranzakciók azonnal érvénytelenítésre 
kerülnek.

•  Kártyafelhasználó vitatja a vásárlás jogszerű lebonyolítását. Egyik ilyen példa, ha a vásárló 
nem kapta meg az általa megrendelt árut, vagy szolgáltatást
•  Kártyafelhasználó minőségi reklamációval él termék/szolgáltatás ellen
•  Kártyafelhasználó nem ismeri fel a tranzakciót – ez akkor is előfordulhat, amikor kártyafel-
használó bankszámla kimutatásában megjelenített kártyatranzakció azonosító leírása nem 
megfelelő

Visszaélés és visszatérítési követelés 
(chargeback) megelőzési tanácsok

22. oldal



GCT SmartFin,
1139 Budapest Váci út 85.

Ügyfélszolgálat
 +36 (0)1 426 7605

support@gctsmart�n.com
  www.gctsmart�n.com

 



 

A GCT SmartFin Ltd. (20-22 Wenlock Road, N1 7GU London, UK) az eCOMM Merchant Solutions Limited hivatalos ügynökeként működik.
Az eCOMM Merchant Solutions Limited (IDA Business & Technology Park, Johnstown, Navan, Co. Meath, C15 E8KV, Ireland.) 

a brit pénzügyi felügyelet (FCA) engedélyével és felügyeletével működő pénzügyi szolgáltató. (FCA engedély száma: 900591

A Visa® és a Visa Paywave a Visa International bejegyzett védjegyei.
A Mastercard®, a Mastercard Brand Mark és a Mastercard Paypass a Mastercard International Inc. bejegyzett védjegyei.

Az Apple Pay® logó az Apple Inc. védjegye, az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegy.
Az Android a Google LLC védjegye.

A Samsung Pay logó a Samsung védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
A Contactless Symbol az EMVCo, LLC bejegyzett védjegye az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban és más országokban.
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