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Overzicht van de geleverde onderdelen

CCV Mini

LET OP
Gebruik de meegeleverde
micro USB-kabel om de
batterij van de CCV mini
op te laden.

Micro USB-kabel

Stap 1 - Laad de batterij van de CCV Mini op
De CCV Mini is voorzien van een batterij. Laad de batterij volledig op voordat je
de CCV Mini gaat gebruiken. Dit is van belang voor de levensduur van de batterij.
Een volledige laadcyclus (van 0% naar 100%) duurt 8 uur.
Sluit de CCV Mini aan op je computer met de meegeleverde micro USB-kabel.
De batterij is opgeladen als de LED indicator groen brandt.

Met een voedingsadapter kan je de micro USB-kabel ook aansluiten op een
wandcontactdoos. Deze voedingsadapter wordt niet meegeleverd en dien
je zelf aan te schaffen.

Stap 2 - De Bluetooth-verbinding instellen
1.	Houd de O-toets ingedrukt om de CCV Mini aan te zetten. En houd de X-toets
ingedrukt om de CCV Mini uit te zetten.
2.	Wacht tot het menu Bluetooth Manager op de CCV Mini is geopend.
3.	Open op je mobiele apparaat (smartphone of tablet) het menu voor
Bluetooth-instellingen. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding
van je mobiele apparaat.
4. Start op je mobiele apparaat een scan naar beschikbare Bluetooth-apparaten.
5.	Selecteer in de lijst van beschikbare Bluetooth-apparaten de CCV Mini
(bijv. VerixBT-123-456-789). Het serienummer staat op de achterzijde van
de CCV Mini en op het Bluetooth Manager scherm.

Mobiel apparaat Android
6.	Bevestig het Bluetooth-koppelverzoek op je mobiele apparaat en
de CCV Mini (druk op <1> om YES te selecteren).
7. Druk op <6> om Exit te selecteren. De CCV Mini wordt nu opgestart.
Mobiel apparaat Apple
6.	Bevestig het Bluetooth-koppelverzoek op de CCV Mini
(druk op <1> om YES te selecteren).
7. De CCV Mini wordt automatisch opgestart.
Als de CCV Mini of de telefoon uitvalt moet de Bluetooth-verbinding
		
opnieuw ingeschakeld worden op je smartphone. Daarna is de 		
		
CCV Mini weer te gebruiken.
Important
1. Ga naar Instellingen.
2. Kies voor Bluetooth.
3. Selecteer de CCV Mini (bijv. VerixBT-123-456-789) om te verbinden.

Stap 3 - Download en installeer de CCV Pay app
Download en installeer de CCV Pay app vanuit de App Store of Google Play Store
op je mobiele apparaat. De CCV Mini werkt op alle smartphones en tablets van na 2012.

Stap 4 - Log in op de CCV Pay app
	
Log in met het TMS Terminal ID (alleen de cijfers).
Je vindt dit nummer op de orderbevestiging van je bestelling.
Important Op de pakbon staat dit weergegeven als TNL-nummer.
1.	Open de CCV Pay app op je mobiele apparaat.
2.	Voer tweemaal het TMS Terminal ID (alleen de cijfers) in en kies vervolgens
INLOGGEN.
3.	Controleer of de NAW-gegevens correct zijn en bevestig met OK. Neem contact
op met het Servicecenter 088-2289849 als de gegevens niet kloppen.
4.	Voer je e-mailadres in en bevestig met OK.
Mobiel apparaat Apple
CCV Pay app vraagt toegang tot jouw locatie. Kies STA TOE om de CCV Pay app
5.	
toegang te geven tot jouw locatie. Kies STA NIET TOE om geen toegang te
geven tot jouw locatie.

Transacties uitvoeren
1.	Open de CCV Pay app.
2.	Kies BETALING.
3.	Voer het transactiebedrag in en bevestig met VOLGENDE.
4.	Geef de CCV Mini aan de kaarthouder.
5.	De kaarthouder kan op 3 verschillende manieren betalen: contactloos, via de chip
of magneetstrip. Start de betaling als op het scherm van uw mobiele apparaat de
melding ‘Kaart tappen, chip of magneetstrip lezen’ verschijnt.

Chip

Contactloos

Magneetstrip

6.	De kaarthouder voert op de CCV Mini de pincode in en bevestigt met
de O-toets als op het scherm van je mobiele apparaat de melding
‘PIN invoeren + OK’ verschijnt.
7.	De kaarthouder verwijdert de kaart uit de CCV Mini als op het scherm van je
mobiele apparaat de melding ‘Kaart verwijderen’ verschijnt.
8.	De transactie is succesvol afgerond als op het scherm van je mobiele apparaat de
melding ‘Transactie akkoord’ verschijnt. Kies OK om verder te gaan.
9.	Voer het e-mailadres van de kaarthouder in en bevestig met VERSTUREN. Kies
OVERSLAAN als de kaarthouder geen transactiebon wil ontvangen.

Wachtwoord invoeren
Een aantal functionaliteiten in de CCV Pay app is beveiligd met een wachtwoord
(standaard ingesteld op 99999). Je kan dit wachtwoord zelf aanpassen via
Instellingen - Verander wachtwoord. Raadpleeg de gebruikershandleiding op
www.ccv.eu/nl/service/support/handleidingen voor meer informatie over het
wachtwoord.

Scan de QR-code en
download de nieuwste versie
van de Quick Start Guide en
Gebruikershandleiding.

Omgevingsfactoren die de werking van de
apparatuur beïnvloeden
Omgevingsfactoren kunnen de werking van de CCV Mini beïnvloeden.
De CCV Mini werkt gegarandeerd onder de volgende omgevingsfactoren:
•	De omgevingstemperatuur ligt tussen de -5 °C en 40 °C
•	De relatieve luchtvochtigheid ligt tussen de 5% en 95%
Gebruik de CCV Mini niet buiten en vermijd:
•	Direct zonlicht of voorwerpen die hitte afgeven
•	Overmatige hitte en stof
•	Olie, bijtende chemicaliën en vuil
•	Water of condensatie
•	Gebruik van de CCV Mini tijdens onweer
•	Gebruik van de CCV Mini dicht bij voorwerpen die overdadige
stroomschommelingen en/of elektromagnetische velden
veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan anti-diefstalpoortjes en
motoren van transportbanden.
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Contactgegevens CCV
Customer Service 088 228 9849
Sales 088 228 9870
CCV Nederland
Postbus 9226
6800 KH Arnhem
088 228 9911
info.nl@ccv.eu
www.ccv.eu/nl
©2021, CCV Nederland - Alle rechten
voorbehouden. Niets van deze uitgave mag
worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar
worden gemaakt, in enige vorm of op enige
wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen, of enig andere manier,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van CCV Nederland.

CID: 160 | Version: 1.2

www.ccv.eu

