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Informasjon 
 
 
Ipad 

➢ Butikk bestiller normalt sett denne selv. 
➢ Ipad Pro, iPad mini eller iPad Air 2 

 
 
Bankterminal 

➢ Modell Ingenico IMP352 
➢ Kommuniserer med iPad via bluetooth 

 
 
Epson Skriver 

➢ Kvitteringskriver 
➢ Kommuniserer med iPad via nettverk 
➢ Kablet nettverk og DHCP 
➢ Må være på samme nett som Ipad 

 
 
Star skriver 

➢ Etikettskriver eller kombinert kvittering- og etikettskriver (ved å bytte rull) 
➢ Kommuniserer med iPad via nettverk 
➢ Kablet nettverk og DHCP 
➢ Må være på samme nett som Ipad 

 
 
Kasseskuff 

➢ Kobles til skriver 
➢ OBS: Retningsbestemt kabel (se at den er montert riktig) 

 
Skanner 

➢ Zebra - for skanning av etiketter 
➢ Kommuniserer med iPad via bluetooth 

 
 

 

 

 
 

 

Installasjonsveiledning Wallmob Side 3 av 10 v0.9 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Installasjon av Wallmob 

  

 

Installasjonsveiledning Wallmob Side 4 av 10 v0.9 

 



 

1. Installasjon av iPad 
 
 
Montering 

 
 

1. Lag gjennomføring i disk der stativet skal plasseres. Gjøres hvis ønskelig for å skjule kabler 
2. Monter stativ 
3. Monter iPad i locker på stativet 
4. Koble til strøm 

 
Tilkobling til internett 

 
 

5. Kobles til butikkens wifi mot Ipad 
5.1. Innstillinger -> Wi-Fi -> Velg ønsket nettverk -> Tast inn evt passord 

6. Kontroller at iPad er på nett 
6.1. Sjekk at du kommer på internett, for eksempel www.vg.no 

 
Hvordan finne iPadens ip-adresse 

 
I forbindelse med evt feilsøking ifm tilkobling av periferiutstyr, så kan det være lurt å gjøre seg kjent 
med iPadens ip-adresse: 

1. Gå til Innstillinger -> Wi-Fi 

2. Trykk på  til høyre for tilkoblet nettverk 

   
3. Les av IP-adresse og Ruter (Gateway) 

 
 
Logg inn som butikkens bruker 
Foreta kontantsalg på 1 kr 
Verifiser at: Kvittering kommer ut. At skuff åpner seg  
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2. Installasjon av Bankterminal 
Skal være ferdig satt opp med Terminal ID og bluetooth-kommunikasjon, men må settes opp 
mot Ipad og linkes i WallMob POS - se beskrivelse lenger ned  

 
 
Montering av utstyr 

 
 

1. DYMO-merkes på baksiden 
● Kassenr 
● Terminal Id (Hvis det ikke står der fra før) 

2. Plasseres løst på disk eller festes på egnet måte 
3. Legg ladekabel opp gjennom disk/iPad-stativ hvis dette er ønskelig 

 
 
 
Tilkobling til iPad 

 
 

4. På Bankterminal: 
4.1. Trykk F1 -> Trekk Kjøpmannskort 
4.2. Velg 1 Bluetooth  -> Velg 2 Pair with phone 

Name og PIN dukker opp i displayet 
 

5. På iPad: 
5.1. Gå til Innstillinger -> Bluetooth 
5.2. Velg <iSMP-XXXXXXXX> som matcher med <Name> i display på bankterminal 
5.3. Sjekk at oppgitt pinkode stemmer med den som vises på terminalskjerm 
5.4. Trykk OK på Ipad og Enter på Terminal 

Pairing success skal dukke opp i bankterminalens display hvis alt er OK 
5.5 Trykk 2 ganger på rød knapp (Cancel) på Terminal og den vil da restarte 
5.6 Sjekk at Terminal er tilkoblet Ipad under  innstillinger og Bluetooth  
 

6. Bankterminal koblet opp i WallMob kasseløsning: 
6.1. Gå i WallMob kasseløsning og se under Settings at du har Terminal tilgang. 
6.2. Sjekk at Terminal ikonet øverst til venstre  på skjermen er Grønn (betyr at den er 

tilkoblet) Gult (betyr tilkoblet, men virker ikke) Rødt (betyr ikke kontakt) 
 

7. Manuell avstemming: 
7.1. Trykk F -> Trekk Kjøpmannskort 
7.2. Trykk 6 Avstemming 

 
8. Bankterminal kan også benyttes som skanner ved å trykke F4 og så skanne ved trykke inn 

knapp på venstre eller høyre side av terminal. 
 

9. Kjøpmannskort oppbevares i kasseskuff eller et sikkert sted i  butikk 
 

10. Utskrift lagret på terminalen: Når du gjør en endring på terminalen vil terminalen lagre 
utskriften. Det legger seg på terminalen og den kan etterhvert bli litt treg. For å slette 
disse lagringene gjøre følgende: 

10.1. Trekk Kjøpmannskort 
10.2. Trykk 9 - System Meny 
10.3. Trykk 1 - Tøm Printerbuf 
10.4. Trykk så Cancel for å gå ut av Meny igjen 
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3. Installasjon av Epson Kvitteringskriver 
3.1. Epson TM-T88VI 

 
Montering 

 
1. Plasserer på ønsket plassering 
2. Koble til nettverkskabel (2), strøm (1) og evt kasseskuffkabel (3) 

 
Skriverens bakside 

3. Patches opp i switch 
4. Valgfritt: DYMO-merkes på front med <4 siste i mac-adresse> (for lettere å identifisere 

skriver) 
 

4.1. Hold inne Feed-knapp mens skriver 
skrus på. 

  
 Rapport skrives ut: 

 
4.2. Skru deretter av og på skriver 

 
 
Koble til iPad 

 
5. Logg inn med butikkens bruker i Wallmob 
6. Gå til Settings -> Printers -> Huk av for skriver (og kasseskuff hvis du har det) 
7. Printer flytter seg da opp under My Printers og vil være Grønn for tilkoblet (samme for 

kasseskuff hvis du har det)  
 
Feilsøking hvis skriver ikke dukker opp i Wallmob 

 
1. Hvis alt er koblet riktig, så skrives det automatisk ut en lapp med ip-adresse. 

Hvis denne ikke skrives ut, så er ikke skriveren på nett 
1.1. Kontroller at IP Address er i samme range som iPad. Dvs at de 3 første tallene er 

like. 
1.2. Kontroller at Default Gateway er helt lik gateway på iPad 
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3.1. Tilkobling av Star Etikettskriver TSP 743 
Nettverkskort skal være ferdig montert i skriver 

 
Montering 

 
1. Plasserer på ønsket plassering 
2. Koble til nettverkskabel (2), strøm (1) og evt kasseskuffkabel (3) 

 
Skriverens bakside 

3. Patches opp i switch 
4. DYMO-merkes på front med <4 siste i mac-adresse> Hvordan? 

 
 
Koble til iPad 

 
5. Logg inn med butikkens bruker i Wallmob 
6. Gå til Innstillinger -> Printere -> Velg skriver 

 
 

 
 
 
 
 
Feilsøking hvis skriver ikke dukker opp i Wallmob 

 
 

1. Hold inne Feed-knapp mens skriver skrus 
på. Slipp Feed-knapp når skriveren 
begynner å skrive ut side 1 
 
Ip-innstillinger står nederst på side 2 
 

 

2. Kontroller at IP Address er i samme range 
som iPad. Dvs at de 3 første tallene er like. 

3. Kontroller at Default Gateway er helt lik 
gateway på iPad 
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Installasjon av Kasseskuff 
 
Montering 

 
1. Plasseres på ønsket plassering 
2. Kobles til skriver - OBS! 
3. Logg inn i Wallmob kasseløsning på Ipad 
4. Gå til Settings -> Printers -> Huk av for kasseskuff (samme linje som Printer) 
5. Kasseskuff og Printer flytter seg da opp under My Printers og vil være Grønn for tilkoblet. 

 
OBS!: Retningsbestemt kabel! Hvis kasseskuff ikke virker etter at du har montert og koblet 
den til i WallMob - sjekk at kabel er satt i riktig (mulig kabelen må snues helt) 
  

 

  

 

Installasjonsveiledning Wallmob Side 9 av 10 v0.9 

 



 

Appendix - Stativ 
 

 
 
 
 

 

Proper Ipad stativ kobles ved at det bores hull i disken der du ønsker den plassert. Alle strømkabler 
føres opp gjennom hullet og ut på siden før nederste del skrues fast i disken.  

OBS! Vær oppmerksom på hvilken posisjon Ipad skal ha før du skrur fast. Skal den kunne rotere 180 
grader eller stå standby. Test før du skrur fast.  

Øvre del av stativet festes med skrue fra undersiden i den posisjonen du ønsker Ipad skal ha. 

Mer informasjon finner du på https://www.studioproper.co.uk/products/p-o-s-swivel-stand 
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