
WisePad™ 3:n käyttö Shopify POS 
-sovelluksen kanssa

Myynnin 
aloittaminen



WisePad™ 3:n esittely

WisePad™ 3:n yhdistäminen Shopify-
myyntipisteeseen

• Lataa Shopify POS -sovellus sovelluskaupasta 
mobiililaitteellesi tai tabletillesi ja kirjaudu sisään 
kauppaasi.

• Kytke WisePad™ 3 päälle painamalla virtapainiketta.

• Avaa Shopify POS -sovellus mobiililaitteellasi tai 
tabletillasi ja napauta Asetukset     Laitteiston 
asentaminen    Kortinlukijat ja valitse WisePad™ 3.

• Seuraa Shopify POS -kehotteita mobiililaitteesi 
tai tablettisi näytöllä muodostaaksesi yhteyden ja 
aloittaaksesi maksujen vastaanottamisen.

Bluetoothin ja akun 
ilmaisimet 

LCD-näyttö

USB-C-latausportti

Uudelleenkäynnistys

Näppäimistö

Virta ja asetukset

Peruuta Tyhjennä Vahvista

Maksujen vastaanottaminen 

WisePad™ 3:lla voit käyttää tuttuja lähimaksu- ja 
sirukorttimaksutapoja. Ennen kuin aloitat myynnin 
varmista, että laite on yhdistetty. Shopify POS 
-sovellus opastaa sinua maksuvaiheessa.

Akun keston ylläpito 

• Lataa kortinlukijan akku päivittäin tai pidä se 
jatkuvasti kytkettynä virtalähteeseen.

• Jos haluat pitää laitteen päällä, jätä se kytketyksi 
virtalähteeseen, jotta akun tyhjenemisen tai 
yhteyden katkeamisen riski pienenee.

• Kun laite on kytketty virtalähteeseen, näyttö pysyy 
kirkkaana.

• Kun laite irrotetaan virtalähteestä, sen näyttö 
himmenee automaattisesti akun säästämiseksi 
viiden sekunnin käyttämättömyyden jälkeen.

Sirukortti: 
Aseta kortti laitteen 
alaosaan.

Lähimaksukortti: 
Kosketa näyttöä 
kortilla.

Apple Pay tai Google 
Pay:   
Kosketa näyttöä 
laitteella.

Vinkki 

Laitteen pitäminen kytkettynä verkkovirtaan ei vahingoita 
akkua. Se on myös paras tapa varmistaa, että olet aina valmis 
vastaanottamaan maksuja.



Tarvitsetko apua? 

Ota yhteyttä Shopifyn jälleenmyynnin tukitiimiin 
skannaamalla alla oleva QR-koodi tai käymällä 
osoitteessa: 
help.shopify.com/fi/retail

Tarvitsetko lisää laitteita? 

Käy Shopify Hardware Storessa: hardware.shopify.com

Using your WisePad™ 3  
with Shopify POS 

How to  
start selling



Meet your WisePad™ 3

Connecting your WisePad™ 3  
to Shopify POS

• Download the Shopify POS app from the app store 
on your mobile device or tablet and log in to your 
store.

• Turn on the WisePad™ 3 by pressing the power button

• Open the Shopify POS app on your mobile device 
or tablet and tap Settings    Set up hardware    
Card readers and select the WisePad™ 3

• Follow the Shopify POS prompts on your mobile 
device or tablet’s screen to connect and start 
accepting payments

Bluetooth and  
battery indicators 

LCD display

USB-C charging port

Restart

Keypad

Power and settings

Cancel Clear Confirm

Accepting payments 

You can accept popular tap and chip payment 
methods with the WisePad™ 3. Before you start selling, 
make sure your device is connected and the Shopify 
POS app will guide you through checkout.

Maintaining battery life 

• Charge your reader on a daily basis or keep it 
plugged into power 

• To keep your device powered, leave it connected 
to a power source to reduce the risk of draining the 
battery or disconnecting

• When connected to a power source, the device will 
remain at full brightness  

• When disconnected from a power source, the 
screen will automatically dim to conserve battery 
after 5 seconds of inactivity

For chip card: 
Insert card at  
bottom of device

For tap card:  
Tap card on screen

For Apple Pay  
or Google Pay:  
Tap device on screen

Pro tip 

Keeping your device plugged in for extended periods of time 
won’t harm the battery and is the best way to make sure you  
are always ready to accept payments.



Need help? 

Contact Shopify’s dedicated retail support team  
by scanning the QR code below or by visiting:  
help.shopify.com/en/retail

Need more hardware? 

Visit the Shopify hardware store: hardware.shopify.com


