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Att komma igång
Välkommen
Tack för att du köpt en Honeywell Streckkodsläsare från Onslip! I denna guide hjälper vi dig ansluta
denna till din dator för att skanna in varor, samt ansluta den till din kassa för användning.

Anslutning till dator
När du ska använda scannern för att mata in streckkoder i Backoffice, stoppa in kabeln i en ledig
USB-kontakt på din dator. Skanna sedan en streckkod nedan. Läs till vänster vilken streckkod som
gäller i ditt fall.
Du kan se om du har en Genesis 7580g eller Hyperion 1300g på framsidan av denna guide.

Denna kod gäller om du har en Windows-dator.
Gäller endast stationära Genesis 7580g.

Denna kod gäller om du har en Apple-dator.
Gäller endast stationära Genesis 7580g.

Denna kod gäller både Windows- och Appledatorer. Gäller endast handhållna Hyperion
1300g.

Nu kan du skanna in streckkoder när du ändrar artiklar i Backoffice. Streckkods-fältet matas in
automatiskt med koden du skannar.
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Anslutning till kassa
När du är klar med streckkodsinmatning i Backoffice
är det dags att ansluta den till kassan igen.
Skanna in streckkoden till höger. Dra sedan ur USBkabeln ur datorn.

Stoppa in USB-kabeln i en ledig USB-kontakt på din kassa. Om du har en tabletkassa, stoppa in
USB-kabeln i integrationsmodulen. Det är en liten svart låda med ett hallon på.

Gå nu till din kassa och tryck på Inställningar. Tryck vidare på Enheter. Tryck på Upptäck tjänster,
sedan på Koppla automatiskt. Kontrollera att du ser Streckkodsscanner som en blå ”knapp”.
Avsluta med Spara inställningar, därefter Stäng.

Nu är din streckkodsläsare konfigurerad i din kassa. Du kan nu börja använda den
Autoskanning
Om ni önskar att streckkodsläsaren ska skanna automatiskt utan att behöva hålla ner knappen,
använd streckkoderna nedan.
Stäng av autoskanning. Gäller både
streckkodsläsare.

Sätt på autoskanning. Gäller endast
handhållna Hyperion 1300g.

Sätt på autoskanning. Gäller endast
stationära Genesis 7580g.

Har du frågor? Du är välkommen till vår supportsida på nätet. Du kan nå denna på följande adress
eller genom att skanna QR-koden med din telefon.
http://support.onslip.com/
Vi har frågor och svar på allt vad gäller vår utrustning, och mer därtill.

Vi hoppas att du blir nöjd med din scanner!
- Kundtjänsten på Onslip
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