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Ondersteunde internetverbindingen 
 

Uw nieuwe myPOS Mini Ice (afgekort D220) vereist een internetverbinding om goed te kunnen 

werken. De internetverbinding kan worden gemaakt via Bluetooth, wifi en simkaart. Verbind uw 

myPOS met het internet met behulp van uw mobiele telefoon (via Bluetooth of persoonlijke 

hotspot), een draadloze router of GPRS. Voor meer informatie over het tot stand brengen van een 

verbinding verwijzen we u naar de snelgids, beschikbaar op www.myPOS.com.  

 

Hieronder vindt u de ondersteunde verbindingstypes per besturingssysteem: 

• Bluetooth - Om dit verbindingstype te gebruiken, moet u de gratis app myPOS 

Bluetooth Service downloaden en op uw mobiele telefoon die Android 4.2 of hoger 

draait. Schakel vervolgens Bluetooth in, start de app myPOS Bluetooth Service en log 

in.   

 

Als u onze app myPOS Bluetooth Service nog niet hebt geprobeerd, hoeft u alleen 

maar de QR-code te scannen die links staat afgebeeld. 

 

 

• Wi-FI - U kunt uw apparaat met behulp van Persoonlijke hotspot of Wi-fi router aan te 

sluiten. De ondersteunde encryptiemethoden voor wifi-netwerken zijn WPA en WPA2.  

 

• Simkaart - Zorg ervoor dat op uw simkaart 3G is geactiveerd. 

Certificeringen en EMV  
 

 

 

 

 

 

http://www.mypos.com/
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EC-conformiteitsverklaring. Fabrikant PAX Technology Limited, China, verklaart dat dit product 

compatibel is met de essentiële en andere eisen van de EC-richtlijnen R&TTE 1999/5/CE en de 

bijbehorende EC-richtlijnen en heeft de bijbehorende CE-markering. 

D220-specificaties 
 

Processor 

Cortex A9 

OS 

Prolin 

 

Geheugen 

Flash 512MB+DDR 512MB 

Display 

4" TFT, 480 x 800 pixels  

 

Port 

1Micro USB 

 

Toetsenbord 

Enter, Cancel, Clear (Touch toets) 

0~9 (Vrtueel toets)  

 

Audio 

Speaker 

 

Magnetische kaartlezer 

Track 1 / 2 / 3, bi-directioneel 

 

Smartcardlezer 

EMV4.3 L1 & L2 certified 

 

Contactloos 

ISO 14443 type A / B / Mifare 

 

SAM  
1 Micro SAM Slot  
SIM 
1 Micro SIM Slot 

 

Beveiliging 

PCI-PED 4.x, SRED  

3DES, RSA 

 

Communicatie 
4G / 3G / Bluetooth + WiFi 

 

Ecologisch  
0°C tot 50°C (32°F tot 122°F) 

bedrijfstemperatuur 

-20°C tot 70°C (-4°F tot 158°F) 

opslagtemperatuur 

10% tot 93% relatieve vochtigheid, niet-

condenserend 

 

Stroom en batterij  
Accu: Li-ion batterij 3050mAh 

Input: 110~240V AC, 50/60Hz 

Output: 5V DC, 2A 

 

Gewicht en afmetingen  
Lengte: 136.5 mm  
Breedte: 70 mm  
Hoogte: 17.4 mm 
 
 

Gewicht 

182 gram met batterij  

 

Accessories 

Wireless Charging Base (optional) 

 

Certificeringen 

PCI PTS 4.x, SRED; EMV Contact L1 & L2 

EMV Contactless L1; UnionPay qPBOC L1 & L2 

Visa payWave; MaterCard Contactless; AMEX 

Expresspay; Discover D-PAS 

JCB J/Speedy; MasterCard TQM 

Visa Ready; MasterCard M

 
Fabrikant: PAX Technology Limited 
Adres: Room 2416, 24/F; Sun Hung Kai Centre, 30 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong 
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Veiligheidsvoorschriften 
 

Algmene veiligheidsinformatie 
 

• Gebruik alleen de meegeleverde AC-adapter. Er bestaat risico op ontploffing en brand en 

beschadiging van het apparaat wanneer andere adapters worden gebruikt. 

• Stel het apparaat nooit bloot aan extreme temperaturen. Er bestaat risico op ontploffing en 

brand. 

• Schakel het apparaat onmiddellijk uit als er rook, ongewone geuren of geluiden uitgestoten 

worden. Als u doorgaat met het gebruik van het apparaat onder dergelijke omstandigheden, 

bestaat er risico op brand en elektrische schok. Laat het apparaat repareren door 

gekwalificeerd servicepersoneel. 

• Sta niet toe dat er vreemde voorwerpen in het apparaat vallen. Binnendringen van vreemde 

voorwerpen kan leiden tot brand of elektrische schok. 

• Bedien onze D220-terminal alleen met de bijgeleverde accessoires. Het gebruik van andere 

accessoires zal leiden tot storingen. 

• Stel het apparaat niet bloot aan extreme weersomstandigheden zoals regen, hagel, sterk 

zonlicht of sneeuw. In geval van schade moet de unit door de klantenservice onderzocht 

worden op mogelijke storingen. 

• Steek geen voorwerpen in de openingen op de behuizing of de kaartsleuven die niet voldoen 

aan het opgegeven doel. Dit zal leiden tot schade aan de behuizing of kaartlezer. 

• Bewaar het D220-apparaat, de batterij en apparatuur buiten het bereik van kinderen om 

inslikken van onderdelen door kinderen te voorkomen, wat letsel kan toebrengen aan 

kinderen of anderen, of de objecten zelf kan beschadigen. 

• De terminal bevat geen onderdelen die onderhouden moeten worden door de gebruiker en 

moet daarom niet geopend worden. Als het apparaat geopend wordt, wordt de garantie 

nietig verklaard. 

• Laat het apparaat niet vallen en stoot of schudt er niet mee. Een ruwe behandeling kan de 

interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen. 

• Het D220-apparaat is uitgerust met een wifi-interface voor draadloze communicatie. Gebruik 

het apparaat nooit in omgevingen waar het storingen kan geven (vliegtuigen, ziekenhuizen, 

enz.) 

 

Veiligheidsinformatie voor accu 
 

• Gebruik alleen het type batterij dat is inbegrepen bij de levering. 

• Stel de batterij niet bloot aan extreme hitte.  

• Laat de contacten nooit kortsluiten vanwege explosiegevaar. 

• De oplaadtemperatuur is 0-40° C. 

•  Gebruik alleen de meegeleverde oplader. 

•  Bewaar het apparaat niet onder -20°C of boven 70°C. 

•  Oefen geen druk uit op de accu. 

•  Haal de batterij niet uit elkaar, en doorboor of beschadig hem niet. 
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Onderhoud 
 

• Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het 

apparaat schoon te maken. 

• Gebruik geen perslucht om het apparaat of de onderdelen te reinigen of stof te verwijderen. 

• Maak geen krassen op het aanraakscherm of het oppervlak. 

• Houd de laadcontacten schoon. 

 

 

Aan de slag 
 

Overzicht 
 

1. Aan/Uit-knop 

2. Magnetische strip kaartlezer 

3. USB-ingang voor oplaadkabel 

4. Chip-kaartlezer 

5. Display en touch-screen 

6. NFC - reader 

 

 

 

 

 
 

Toetsenblok – aanraaktoetsen 
De belangrijkste functieknoppen om op uw D220-apparaat te navigeren, zijn: 

 

MENU               Opent het menuscherm waar u het transactietype selecteert 

INSTELLINGEN Opent het scherm Instellingen 

X                        Annuleert de handeling en gaat terug naar het vorige scherm 

O                        Bevestigt de invoer en gaat naar het volgende scherm 

<                         Verwijdert de invoer 

 

 

 

Toetsenblok 
 

Enter, Cancel, Clear (Touch toets) 

0~9 (Vrtueel toets)  
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Opladen 
 

Het apparaat geeft de status van de batterij als een aantal streepjes weer. Er zijn diverse factoren die 

invloed hebben op de snelheid van het batterijverbruik, bijvoorbeeld: 

• lengte van de tijd uit de oplader 

• tijd voordat de sluimerstand wordt geactiveerd 

• tijd tussen de transacties 

Controleer de status van de batterij vóór elke actie op de terminal. Als deze ‘erg laag' (geen 

streepjes) of ‘leeg' is, moet de batterij worden opgeladen. 

Wanneer u uw D220-apparaat voor de eerste keer aanzet, moet u deze opladen. Plaats de 

oplaadkabel in de oplaadsleuf (punt 03). 

 

 
 

Let op: De oplaadbare batterij moet na een gebruiksperiode van twee jaar worden vervangen. Als de 

oplaadbare batterij niet de originele vorm meer heeft of oververhit is geraakt, moet u deze 

vervangen door een nieuwe batterij.Gebruik geen andere externe kabels dan de voorgeschreven 

en/of meegeleverde kabels. Zorg ervoor dat de kabel wordt geleid om schade of onbedoeld contact 

te voorkomen. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik wanneer voorzien van stroom uit een externe 

voedingsbron. 

Garantie en retourenbeleid 

 
Belangrijk: Het product, inclusief D220-apparaat en myPOS-Business Card (‘het product’), wordt niet 

gedekt door het consumentenrecht, inclusief EC-richtlijnen inzake consumentenbescherming en 

richtlijnen voor verkoop op afstand. Dit product is niet ontworpen voor consumenten, dat wil zeggen 

een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. Dit 

product vertegenwoordigt financiële diensten en is alleen ontworpen voor producten of diensten 

aangeboden door natuurlijke of rechtspersonen met een wettelijke bedrijfsactiviteit als professional, 

eenmansbedrijven, handelaars, winkeliers, zelfstandigen of het anderszins verkopen van goederen of 

diensten. 

 

Vervanging van een defecte myPOS-set 

• De klant mag de POS-terminal niet openen en mag niet proberen het defect zelf te 

repareren. Dit wordt beschouwd als een defect veroorzaakt door de klant. De dienstverlener 

is dan niet aansprakelijk voor verplichtingen onder het retourenbeleid. 
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• De klant kan de volledige myPOS-set retourneren, inclusief het D220-apparaat en myPOS 

betaalkaart, binnen een termijn van 1 (één) jaar na de ontvangstdatum van de myPOS-set 

door de klant na afloop van de opschortende voorwaarden zoals vermeld in het 

retourenbeleid beschikbaar op www.myPOS.com.  

• Sommige distributeurs bieden service na de verkoop aan en kunnen eventueel het defecte 

D220-apparaat terugnemen. Neem eerst contact op met uw distributeur voor service na de 

verkoop en als dat niet bestaat, ga dan te werk volgens de instructies onder dit 

retourenbeleid. 

• De garantie van de dienstverlener dekt geen kabels, accessores, stekkers of voedingen, of 

andere onderdelen anders dan de D220-apparaten en myPOS Business Card in de myPOS-

set. 

Lees de volledige tekst van het retourenbeleid nog eens door op www.myPOS.eu/legal voordat u 

zich registreert voor onze diensten en de myPOS-set activeert. 

Belangrijk: afvalverwijdering 

 

 

Het is niet toegestaan het D220-apparaat, inclusief de batterij, kabels of 
andere componenten, te deponeren bij het algemene huishoudelijke afval. 
Indien uw D220 niet werkt, moet u deze laten repareren. Volg hiervoor het 
retourenbeleid dat staat vermeld op www.myPOS.com.  

 

 

Meer informatie 

 

Een volledige lijst met beschikbare documentatie vindt u op: 

www.myPOS.com  

 

 

http://www.mypos.com/
http://www.mypos.com/
http://www.mypos.com/

