
Instruktion för Izettle kassaregister och kortläsare 

Izettle är en tjänst som möjliggör att ta betalt med kort men ska även användas vid kontant 

betalning och även med Swish. Genom att vi använder det upplagda kassaregistret med 

cafeterians varor och registret kan vi hålla koll på vilka varor vi säljer och hur mycket vi säljer 

för. 

 

Här följer instruktion för att öppna appen Izettle 

 Sätt igång cafeterians Ipad 

 Kontrollera att det trådlösa nätverket går igång 

 Tryck på appen Izettle.  

 

 

 

 Logga in om vi är utloggade. Vi har sparat ner användar id 

cafeterian@sollentunahockey.com).  

 

 

 

mailto:cafeterian@sollentunahockey.com


 Lägg in lösen: Fiket1976 

 

 Denna bild kommer upp, där ligger cafeterians varor 

 

 I vänstra hörnet finns en meny 

 

  



 

 Tryck på menyn så kommer följande upp 

‐ Ta betalt  

‐ Transaktioner 

‐ Kassaregister  

 

 Först ska vi kolla att Kassan är öppen, Tryck på Kassaregister.  

 

 Om Kassan är stängd, tryck på Öppna kassa (om den redan är öppen, tryck på Ta betalt).  

 

 



 Nu är kassan öppen och vi ska tillbaka till vår huvudmeny, den ligger under Ta betalt 

 

 Här ligger cafeterians varor 

 

 

Sätta igång kortläsaren 

 Tryck på valfri tangent på iZettle kortläsare. Om den inte är igång, tryck på den lilla svarta 

knappen på vänster sida, det står då iZettle PLEASE WAIT på kortläsaren 

 Kortläsaren synkar då mot Ipaden.  

 Kortläsaren är redo när det står Sätt i/dra kort 

 

Ta betalt för varor 

 När kassan är öppen och kortläsaren har synkat med Ipaden kan vi ta betalt. 

 Tryck på varan/varorna som kunden ska köpa, t ex Kaffe och Korv med bröd, varorna 

kommer upp med text till höger och totalkostnaden står längst ner 



 

 Tryck sedan på Ta betalt (om det blir fel, tryck på Rensa så kan man börja om) 

 Om kort ska användas sätt i kortet i kortläsaren och be kunden knappa in sin kod 

 Om det är kontant, tryck på Kontanter. 

 

 Vid kontant, skriv in mottaget belopp och tryck på Ok 

 
 

Efter gjord betalning kommer det upp Godkänt, Ta ut kort. En ny kund kan börja handla. 


