
Terminály Ingenico iWL 222/Move 3500 patří k nejoblíbenějším zařízením vhodným pro akceptaci karet na českém trhu. 
Abyste mohli začít plně využívat vlastností vašeho terminálu a přijímat karty co nejdříve, je potřeba jej nainstalovat. 
Projděte si prosím pečlivě následující návod na instalaci terminálu.

CO BUDETE POTŘEBOVAT

Terminál  
s příslušenstvím

Aktivační  
e-mail

Aktivační 
SMS zpráva

POSTUP ZAPOJENÍ INGENICO IWL 222

POSTUP ZAPOJENÍ INGENICO MOVE 3500

 
Do přiložené dokovací stanice připojte síťo-
vý kabel dle obrázku. Ujistěte se, že zobáček  
kabelu je dostatečně zacvaknutý.

 
Do přiložené dokovací stanice připojte síťo-
vý kabel dle obrázku. Ujistěte se, že zobáček  
kabelu je dostatečně zacvaknutý.

 
Připojte napájení k dokovací stanici dle  
obrázku. Správně zapojené napájení pozná-
te podle toho, že se po umístění terminálu 
do stanice začne terminál nabíjet.

 
Otočte dokovací stanici spodní částí nahoru. 
Vycvakněte zobáček krytky kabeláže.

 
Terminál usaďte do dokovací stanice. Termi-
nál by se měl po usazení do dokovací stanice 
automaticky zapnout.

 
Zapojte napájení dokovací stanice a krytku  
kabeláže zacvakněte zpátky. Usaďte terminál 
do dokovací stanice. Pokud se terminál auto-
maticky nezapne, stiskněte zelené tlačítko.
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INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA
K  TERMINÁLU INGENICO IWL222/MOVE 3500
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Global Payments s.r.o.
V Olšinách 626/80 
100 00 Praha 10 – Strašnice, Česká republika
www.globalpayments.cz

 

INFO@GLOBALPAYMENTS.CZ NONSTOP HELPDESK +420 267 197 777

Global Payments je obchodní značka společnosti Global Payments s.r.o., podnikající na území České republiky se sídlem V Olšinách 626/80, 100 00 Praha 10 – Strašnice, Česká republika,  
IČ: 042 35 452, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 244453. Společnost Global Payments s.r.o. je jako platební instituce zapsána na seznamu 
poskytovatelů vedeném Českou národní bankou, oprávněna poskytovat platební služby ve smyslu zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, v platném znění. Dohled nad společností 
Global Payments s.r.o. v oblasti poskytování platebních služeb vykonává Česká národní banka.

Máte se zapojením problémy?
Nepodařilo se vám terminál zapojit a zprovoznit? Nic se neděje, můžete ještě  
vyzkoušet náš video návod na našich stránkách: www.globalpayments.cz/samoinstalace

AKTIVACE PLATEBNÍHO TERMINÁLU INGENICO IWL 222 NEBO MOVE 3500

Ujistěte se, že je terminál usazen v dokovací stanici. 
Terminál zapněte zeleným tlačítkem, pokud se nezapne 
automaticky. Po zapnutí terminálu se zobrazí uvítací 
zpráva „Vítejte, pro zahájení instalace stiskněte zelené 
tlačítko“. Na terminálu stiskněte zelené tlačítko.

Na další obrazovce budete vyzváni k zadání aktivačního 
kódu. První část najdete v aktivačním e-mailu Activation 
letter a druhou část jsme vám zaslali SMS zprávou. 
Kódy zadejte na klávesnici a zadání potvrďte stiskem 
zeleného tlačítka. Pokud potřebujete opravit zadaný 
znak, stiskněte žluté tlačítko.

Terminál se připojí k síti, ověří zadané kódy a provede 
inicializaci.Tento krok může trvat několik minut, terminál 
nevypínejte!

Po úspěšném dokončení terminál vytiskne účtenku 
s textem „Váš terminál byl úspěšně aktualizován“  
a obrazovka bude vypadat jako na obrázku výše s číslem 
vašeho terminálu. Gratulujeme, nyní můžete přijímat 
platby!


