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1

ÖVERSIKT
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2

INSTALLATION

Rekommendation om placering, rumstemperatur, bultning
och inkoppling
2.1

Vi rekommenderar att placera kiosken (golfterminalen) där personalen har uppsikt över
den dagtid då receptionen är öppen. Golfkiosken Modulo 222 (dubbla skärmar) skall också
förankras antingen genom bultning i golvet eller med hjälp av en vajer som fästs i
närliggande vägg/stolpe. Vid montering av ontaglådan mot kiosken se först till att ha dragit
både strömkabel (skrivaren) och nätverkskabel (skrivaren) genom lådans insida och igenom
stödbenet för snyggaste kabeldragningen.
Kiosken skall stå i rumstemperatur för bästa funktionalitet och livslängd. Kontakter för ström
och nätverk till kiosken skall vara placerade på så sätt att dessa är otillgängliga för obehöriga.
Koppla in ström- samt nätverkskabel som finns på baksidan av kiosken i var sitt uttag.
OBS: From 2010 är det viktigt att tänka på placeringen utifrån nya skattelagen om

kassaregister som säger att bemannad och obemannad betalmiljö ska fysiskt åtskiljas så det
klart och tydligt framgår för kunden vad som är bemannad miljö och vad som är obemannad
miljö. Alltså ska och bör inte kiosken (=obemannad miljö) placeras nära i anslutning till er
reception (=bemannad betalmiljö), utan tydliga skyltar. Om inte dessa villkor uppfylls kan
även kiosken ställas krav på en skattebox (sk svart låda). Det åligger er som golfklubb att se
till att gällande föreskrifter uppfylls på just er anläggning. För mer information och senaste
nytt se www.skatteverket.se

3

3.1

HANDHAVANDE
Öppna kiosken

Kiosken öppnas på baksidan. Luckan är försedd med låsanordning som öppnas med nycklar
som levererades tillsammans med kiosken. Lås upp och dra ut handtaget mot dig samt vrid
motsols för att öppna luckan.
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Skruva av 2 st skruvar som håller nedre luckan på plats (enl. bild ovan till höger) och lägg
försiktigt ner luckan på golvet.
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3.2

Huvudkomponenter innanför kiosken

Nedre del:
a) dator
b) nätverksswitch
c) grenkontakt med inbyggt överspänningskydd

Övre del:
d) skärm
e) betalmodul
f) skrivare
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g) användarmanualer
h) datorinkoppling referensbild

3.3

Sätta igång/stänga av kiosken

Gör man genom att trycka på huvudströmbrytaren enligt bild nedan
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Skulle inte datorn komma igång trycker man en gång på den gråa knappen på datorlådan enl.
nedan. Samma knapp gäller vid ev omstart av datorn. Håll inne i några sekunder till datorn
stängs av och sätt sedan på datorn igen med en vanlig knapptryckning.
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3.4

Logga in på kiosken

Gör man genom att dra sitt medlemskort enl. bild nedan. Det går även att logga in via
pekskärmen.

OBS: Tänk på att vända kortet så som dekalen visar (magnetremsan åt vänster).

Gör dina ärenden genom att klicka på pekskärmen

Sida 10 / 28

Sida 11 / 28

3.5

Utskrift av Kvitto samt Scorekort

Utskrift av kvitto
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Utskrift av scorekort

3.6

Kabelkopplingar – dator

Kontakter på framsidan

a) betalenhet;
b) kortläsare
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Kontakter på baksidan

c) skrivare;
d) pekskärm;
e) nätverkskabel;
f) skärm;
g) strömkontakt dator
Note: En referensbild finns påklistrad på insidan av kioskens övre lucka enl. nedan och följs
vid byte av dator.
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3.7

Byte av kvittopapper
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3.7.1

Öppna skrivaren

Skrivaren öppnas genom att dra i den gröna
spaken som sitter på skrivarens ovansida. Luckan
skall ställas rakt upp (90 grader).

3.7.2

Kontrollera skrivaren

Kontrollera så att inga pappersbitar finns på markerade ställen
nedan.
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3.7.3

Stäng skrivaren

Dra i den gröna spaken och stäng luckan tills den klickar till.

3.7.4

Mata in papper

OBS: Se till att kvittot som matas in är rakt avklippt och saknar klister som har hållit ihop
rullen vid leverans. Ovandelen på skrivaren skall vara stängd i detta läge!

För in papper i skrivaren som på bilden nedan tills det tar stopp och håll så i ca 2-4 sek
tills skrivaren börjar mata in pappret automatiskt.

3.7.5

Testning av skrivaren

1. Status lampa (nr 3 på bild nedan) skall lysa med fast grönt ljus efter några sekunder.
2. Tryck nu en gång på knappen ”Form Feed” (nr 1) för att göra en testutskrift. Klart!
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3.8

Byte av VKP80-skrivare

1. Lossa kablarna (2 st) enligt bild nedan

2. Lossa på nedanstående 3 st skruvar

Ta till sist ut den trasiga skrivaren och sätt in den nya enl. omvänd ordning!
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3.8.1

Byte av kortläsare

1. Koppla ur kortläsarkontakten ifrån datorns framsida först och lossa därefter 3 st skruvar
enl. bild nedan

2. Lossa sedan på de 2 st skruvar som sitter på kortläsarens baksida och dra ut kortläsaren
ifrån kiosken. Sätt in den nya enl. omvänd procedur.
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3.9

Insättning och byte av Scorekort

Placering av lådan med scorekort.
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Fäll ner skrivarens sax samt för in scorekorten. Releasa spaken.
Fäll upp skrivarsaxen och lås pappret.

Kör till sist en testutskrift.
Scorekort klipps av och hamnar i biljetfacket på höger sida om kiosken
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3.9.1

Byte av skärm

Koppla först loss skärmens ström- och videokabel samt pekskärmskabel (på datorsidan).
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Skruva därefter loss de 4 st skruvar som håller skärmen på plats. OBS: Håll med ena handen
i skärmfästen så att inte dessa ramlar ner.
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Ta nu försiktigt loss dessa samtidigt som du håller skärmen på plats med den andra handen.
Plocka nu av den trasiga skärmen från kiosken.

Koppla till sist in den nya skärmen enl. samma procedur fast i omvänd ordningsföljd.
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4

4.1

De vanligaste frågorna
På skärmen står det ingen kontakt med GIT

Det står alltså inte klubbens namn på skärmen och orsaken är att datorn inte haft kontakt
med GIT och kan logga in med klubbens id. Steg ett är givetvis att starta om
datorn/terminalprogrammet. Kommer det fortfarande inte upp har datorn inte kontakt med
internet. Finns det internet i andra delar på klubben som fungerar? Om så är fallet kolla
kopplingar till datorn såsom switchen i terminalen, sitter kablarna i ordentligt, är kablarna
hela, starta om switchen genom att rycka nätsladd. Starta om datorn igen. Fungerar det inte
nu heller kan man prova att ta kabeln som går in i switchen som kommer från klubben och
skall ge switchen internet att fördela, ta den kabeln direkt in i datorns nätverksuttag, starta
om datorn. Nu kan man utesluta/konstatera att switchen är problemet. Fungerar det
fortfarande inte får man kolla sina egna nätverk. Sitter det någon mer router/switch på vägen
som behöver startas om? Är det rätt kopplat i serverrummet? Har man gjort någon
förändring av nätverket såsom kanske bytt modem, ip-inställningar, brandvägg m.m.
Kontakta er nätverksleverantör om ni är osäkra.

4.2

Jag kan inte logga in med mitt kort

Oläsligt kort eller det händer absolut inget alls när jag drar mitt golf-id kort. Är det många
kort som är oläsliga kan man behöva kalibrera om kortläsaren. Har man rättigheterna som
användare för klubben kan man göra det själv annars kontakta supporten för fjärrhjälp.
Alternativt kontrollera sitt egna kort om det är skadat. Reagerar det inte alls när man drar
korten bör man kolla så att kortläsarens usb-kontakt sitter i datorn. Gör den det, prova att
dra ut kontakten, sätt i den igen, starta om datorn. Fortf ingen kontakt när man drar kort och
inga kablar är synligt skadade kontakta supporten för utbyte av kortläsaren. I manualen
hittar man hur man monterar bort den gamla och i med den nya.

4.3

Kan inte betala i terminalen

Kortbetalning ej möjlig. Om något har stört betalenheten såsom nätverksproblem, eventuella
strömproblem så kan den ”låsa” sig. Detta beror på att det med betalning är känsligt och
enheten behöver ett jämnt flöde av både nätverk och ström. Skulle det låsa sig så är första
steget att öppna terminalens baksida. Lokalisera betalenheten. Man känner igen den då det
sitter ett blått batteri (Spole) i vänsterkanten. Precis jämte den blåa spolen sitter enhetens
strömsladd. En svart sladd med en rund kontakt. Ta ur den och låt enheten vara strömlös i
några sekunder, sätt sedan tillbaka strömsladden. Starta om datorn och efter det bör det bli
”gröna” siffror i framkant på skärmen som tyder på att CB gjorts korrekt. (Kassaavslut). Samt
att inget felmeddelande står på skärmen. Kontrollera att det även finns papper i
kvittoskrivaren. Sätt i ny rulle om den är tom. Är det fortsatt problem kontakta EVRYs
support.
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4.4

Jag får inga scorekort i terminalen

Kontrollera att skrivaren har papper korrekt monterat och är påslagen. Åtgärda om det är
slut på papper eller om det har fastnat papper. Starta om skrivaren på baksidan med dens
on/off-knapp. Vart finns printersevern på klubben?
Kan man där se om skrivaren har kontakt i nätverket? Står det klart i printerservern på
terminalskrivaren testa igen att få ut et scorekort. Händer det fortf inget och ni får ut
scorekort på samma slinga i tex receptionen/shopen kontakta supporten. Har ni samma
bekymmer på hela klubben kontrollera era slingor i git med datum, slope och att avstånd från
alla tee finns på hålen osv. Man har inte ändrat på tex ip i nätverket? Kolla med er
nätverksansvarige om ni tror att så är fallet.

4.5

Jag får inget kvitto

Kommer det inget kvitto vid betalning? Kontrollera så att det finns papper kvar. Får man ut
handicaphistorik? Fortf inget kvitto/handicaphistorik efter omstart av dator och man har
kontrollerat att det finns papper kontakta supporten för vidare felsökning.

4.6

Jag får ingen bild på skärmen

Kontrollera att det är ström fram till terminalen. Datorns on/off-knapp lyser den? Om inte
prova att trycka igång datorn. Händer fortf inget med att knappen tänds kontrollera att
strömsladden sitter i som den skall. Har andra delar i terminalen ström? Har strömsladden
till skärmen hoppat ur? Har vga-kabeln mellan datorn och skärmen lossnat? Lyser det en
diod på baksidan av skärmen? Kolla gärna i manualen ang skärmen. Kan man konstatera att
skärmen är kass? Eller är det datorn som är problemet? Dyker det upp någon form av bild
text på skärmen är det förmodligen kablar eller datorn som är problemet. Fungerar det fortf
inte efter omstart av datorn kontakta supporten för vidare felsökning.

4.7

Jag kan inte trycka på skärmen

Kontrollera att kablarna mellan skärm och dator sitter i. Prova att lyfta ur USB-kontakten
från datorn och sätt tillbaka den. Starta om datorn. Ring supporten på EVRY One Halmstad
om det inte hjälper för att via fjärrstyrning starta en ny kalibrering.

4.8

Inget liv alls i terminalen

Kontrollera att det är ström fram till terminalen. Kontrollera att strömbrytarna inne i
terminalen är påslagna. Är allt avstängt eller finns det någon del som får ström?
Om det finns ström i kabeln fram till terminalen men att terminalen ändå är helt svart
(skärm, switch, dator m.m) kontakta supporten.
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4.9

Får inga scorekort

Kontrollera att skrivaren är på och att det finns scorekort. Kan man printa från tex
receptionen ut på terminalens skrivare? Får man ut scorekort på andra ställen på klubben?
Se mer under FAQ Ontag om ni inte får ut scorekort nånstans. Kontrollera eran printerserver
om den inte ligger lokalt på terminalen. Är den startad osv. Har den kontakt med
terminalskrivaren? Ligger den lokalt på terminalen kontakta supporten.

