
HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG MÁY LẤY THẺ XION 
 
 
 

Bấm                    Để Chọn: [1]Sale, [2]Return, [3]Void  
[5]Gift Card,[6]Tip Adjust, [8]Settlement,  

[9]Other(Trans Adjust, Pre-Auth, Reprint) 

                      Chọn Symbol Key Để  [Reports và Set-up Menu] 
 

  Lấy tiền với các loại thẻ (Visa, Master, Discover) 

       -Chỉ chạy thẻ qua máy, bấm số tiền,  rồi bấm: Enter 

       -Bấm Enter lần nửa để  in receipt cho khách 

 

1. Muôn lấy tiền bằng cách bấm số thẻ thì chọn [1]{Sale} 

        -Bấm số thẻ rồi bấm: Enter, Follow Instructions 

 

2. Muốn trả tiền lại cho khách chọn [2]{Refund} or Return 

         -Chạy thẻ qua máy rồi bấm số tiền, rồi bấm: Enter 

          

3. Muốn hủy bỏ transaction chọn [3]{Void} 

        -Chọn {Last} nếu muốn hủy transaction vừa mới lấy 

        -Chọn {Ref #} rồi bấm số Ref # vào rồi: Enter 

        -Rồi bấm nửa Enter để hủy bỏ transaction 

 

6. Muốn cộng tiền Tip vào chọn [6]{Adjust} 

         -Bấm số Ref # rồi Enter, bấm số tiền Tip rồi Enter 

         -Bấm số Ref # để tiếp thục rồi Enter, 

         -Bấm số tiền Tip rồi Enter cho đến hết 

 

8. Tổng cộng cuối ngày sau khi Adjust Tip chọn [8]{Settle} 

         -Nếu số tiền đúng: Bấm Enter, Enter và Enter để Settle,  

         -Nếu sai thì dùng {Adjust} để chỉnh sửa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG GIFT CARD 
 

Chọn số [5] để đổi qua hệ thống Gift Card 
(Access Code là 4 Số Cuối của Phone Tiệm) 

 

     1. Chọn {Sale} khi khách cầm thẻ lại sử dụng 

         

     2. Chọn {Activate} để bỏ vào bán cho khách hoặc 

         để bỏ vào đem ra quảng cáo:  

         *mỗi thẻ chỉ được activated một lần* 
 

     3. Chọn {Recharge} để cộng thêm tiền vào thẻ 

        -Enter Acces Code: là 4 số cuối của phone tiệm 

 

     4. Chọn {Return} nếu muốn trả tiền lại trong thẻ 

        -Enter Acces Code: là 4 số cuối của phone tiệm 

 

     5. Chọn {Balance Inquiry} để kiểm tra số tiền của thẻ 

         

Cancel CLEAR ENTER 

ENTER 

Chọn [5] 
GiftCard 


