
HOE WERKT DE TINA  
BACK-UPMODUS?

ACTIVEREN

 Uw terminal staat op “KAART LEZEN” 

Druk op de toets worldline
KAART LEZEN

TYPES MAN.

 Selecteer “BACKUP MODE”.  

Deze bevindt zich achter toets 1 of 3,
afhankelijk van uw instellingen.

1 BACKUP MODE
3 TRANSACTIONS

 Voer uw wachtwoord voor de back-
upmodus in. Dit zijn de laatste vier 
cijfers van uw terminalnummer.
Uw terminalnummer bestaat uit acht 
cijfers en begint met “01”.
U vindt dit nummer op elk 
transactieticket van uw terminal.
Druk op “OK” om te bevestigen.

ADMINISTRATOR MODE
....

INVOEREN PASWOORD

 Selecteer “ACTIEF” 

Druk op “OK” om te bevestigen.
BACKUP MODE

INACTIEF
ACTIEF INACTIEF

 Het scherm bevestigt de activatie. 

Druk op OK om terug te keren naar het 
hoofdmenu, “KAART LEZEN”.

BACKUP MODE
ACTIEF

ACTIEF INACTIEF

DEACTIVEREN

 Elke 15 minuten voert de betaalterminal een online transactie 
uit. Na 5 succesvolle transacties, zal de back-upmodus weer 
automatisch deactiveren. 

 U kunt de back-upmodus ook handmatig deactiveren.  
Dat doet u op dezelfde manier als de activering,  
alleen selecteert u dan INACTIEF.

Hou er rekening mee dat u de TINA back-upmodus alleen 
maar kunt activeren op het moment dat er zich een internet- 
of netwerkstoring van de transactieverwerker voordoet.
 
Beperkingen tijdens de back-upmodus 
Indien u de TINA back-upmodus activeert, hou dan rekening 
met de volgende beperkingen tijdens het aanvaarden van 
offline transacties:

Betaalmethodes Betaalkaarten

• Alleen via chip en pincode.

• Niet contactloos, via QR-code 
of magneetstrip.

• Alleen met Bancontact, Visa,  
V PAY, Mastercard en Maestro.

• Kaarten zoals JCB, Union Pay, 
Diners Club, Discover alsook 
maaltijd- en ecocheques 
worden niet aanvaard.

TINA back-upmodus
Praktische gids

GOED OM TE WETEN
• Limiet van 500 euro per transactie
• Geen online autorisatie tijdens betaling
• Back-upmodus duurt niet langer dan 48 uur
• Maximaal 400 transacties per dag per betaalterminal
• Maximaal 500 transacties per maand per betaalterminal


