
Installation av Snabbkassa 

 
Snabbkassa, tidigare kallade vi den för Utcheckningsstation, kallas även för Self Checkout. 

 

 

Läs mer på honestbox.se/doc/snabbkassa/  
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Installation av Snabbkassa 

Första inställningarna 
Dessa inställningar görs av HonestBox och är då redan förberett vid leverans. Om enheten behöver 

systemåterställas så så finns här allt som behöver göras efter en återställning. 

1. Anslut internet – kabel eller Wifi 

2. Byt språk till Svenska och radera Engelska 

3. Uppdatera Chrome och övriga appar till senaste version 

a. Starta Play Butik. Google-appar uppdateras… 

b. När det står att man ska logga in – klicka på de tre punkterna uppe till höger – 

”Uppdateringar”. 

c. Uppdatera alla. 

4. Stäng inställningar 

5. Klart 

 

  



Installation av Snabbkassa 

Installera vår app HonestBox 
Vid leverans är appen redan installerad. Instruktionerna nedan gäller dock även för att uppdatera till 

ny version. 

1. Anslut USB-minne som innehåller appen. 

2. Starta Inställningar 

3. Välj Lagring 

4. Klicka på USB-enheten 

5. Klicka på HonestBox.apk 

6. Det kommer ett antal varningar och informationsmeddelanden. Ange Fortsätt / Installera 

m.m. för att installera appen. 

7. När de tär klart klicka ”Färdig”. 

8. Mata ut USB-minnet 

9. Stäng Inställningar 

10. Lämpligen dra ut ikonen på första skärmen. 

 

  



Installation av Snabbkassa 

Installera autostartappen 
För att vår HonestBox alltid ska vara startas efter uppstart styrs det av en separat app. Vid leverans 

är appen redan installerad och konfigurerad. 

1. Anslut USB-minne som innehåller appen. 

2. Starta Inställningar 

3. Välj Lagring 

4. Klicka på USB-enheten 

5. Klicka på ”com.autostart…apk” 

6. Det kommer ett antal varningar och informationsmeddelanden. Ange Fortsätt / Installera 

m.m. för att installera appen. 

7. Stäng Inställningar 

8. Starta appen Auto start 

9. Auto startupp: ON 

10. Applications: ADD. Välj HonestBox 

11. Start delay(s): 20 

12. Stäng appen 

 

  



Installation av Snabbkassa 

Inställningar i HonestBox 
Det krävs några inställningar för att HonestBox ska veta vilken butik som ska startas. Detta är redan 

förberett när den levereras från oss så detta ska inte behöva göras. 

1. Starta HonestBox-appen 

2. Första gången kommer meddelande om att ”Utcheckningsstationen inte är rätt 

konfigurerad.” 

3. Gå till Inställningar (hemlig knapp) 

4. Ange ert lösenord 

5. Logga in 

6. Länk till butik: Den ska avslutas med ”=XXXX” den kod ni fått av oss. 

7. SPARA 

8. Nu ska er butik visas. Starta och testa. 

 

  



Installation av Snabbkassa 

Inställningar för Zettle By Paypal (iZettle) 
Ni som använder kortläsare från Zettle behöver göra inställningar en gång: 

1. Starta Honest Box-appen 

2. Gå till Inställningar (hemlig knapp) 

3. Anger ert lösenord 

4. Logga in 

5. ”Anslut kortläsare” 

6. Ni kommer nu till Zettles gränssnitt där ni ska logga in. Gå vidare med Logga in 

7. Ange era kontouppgifter från Zettle och logga in 

8. Meddelande visas om att Platsinformation måste aktiveras. Klicka OK och godkän att appen 

får veta positionen. 

9. Samma fråga kommer upp igen. Klicka OK 

a. Man kommer till Inställningar Plats 

b. Klicka på Läge. Ange Hög precision. ”Jag godkänner”. Jag vill aktivera igen JA 

c. Gå tillbaka med pilarna 

10. Du kommer tillbaka till HonestBox. Får frågan om du vill aktivera Bluetooth. TILLÅT. 

11. Se till att kortläsaren är startad. Det står ”Välkommen i dess display. 

12. Välj modell av kortläsare i HonestBox-appen. ”iZettle Reader 2” troligen. 

13. Nu letar HonestBox-appen efter kortläsare att upptäcka. Efter en stund kommer er 

kortläsare att listas. 

14. Klicka på kortläsaren i HonestBox-appen 

15. Kontrollera uppgifterna och följ instruktionerna på skämren. 

16. Klart. 

17. Backa en gång med pilen i popupfönstret. 

18. Välj Spara så stängt Inställningarna. 

19. Klart 

20. Funktionen under Betalningsinställningar i HonestBox backend måste ha Zettle aktiverat för 

att dess betalknapp ska visas i appen. 

21. Gör ett testköp. 


