
Installatie van je 
Rabo SmartStore product

Maak van je Rabo SmartPin een 
complete kassa

Kijk voor meer informatie en 
veelgestelde vragen op:

contact@smartpay.rabobank.nl

BARCODESCANNER
1. Sluit de scanner of het oplaadstation aan op de stroom 
 en laad op

2. Zet de scanner aan met de aan-knop

3. Wanneer je een Android telefoon/tablet gebruikt, 
 scan dan deze code met de barcodescanner

4. Wanneer je een iPhone/iPad gebruikt, scan dan deze   
 code met de barcodescanner

5. Ga op je telefoon/tablet naar Instellingen

6. Ga op je telefoon/tablet naar Bluetooth

7. Selecteer de barcodescanner Socket S700 [xxxxxx]

8. Je kunt nu barcodes scannen in de Rabo SmartPin app!

Tip: je kunt ook de geluiden en de stand-by tijd wijzigen. 
Kijk hiervoor in de handleiding van de barcodescanner. 

TABLETHOUDER

1. Draai de voor- en achterkant van de tablethouder los

2. Plaats je tablet erin en schroef weer dicht

3. Doe desgewenst de houder op slot en bewaar het 
 sleuteltje goed.

HOUDERS

PAST DE SMARTPIN NIET IN 
DE HOUDER? 

Controleer of er typenummer MP200L op staat. 
Geen L? Bel dan de Supportdesk: 088 7271157.

RABO SMARTPIN HOUDER

1. Kies een mooie plek op je toonbank

2. Sluit het kabeltje aan op de onderkant van het apparaat

3. Steek de stekker in het stopcontact

4. Schuif het SmartPin apparaat in de houder.



TOONBANKPRINTER

1. Sluit de stroomkabel aan op de printer

2. Steek de stekker in het stopcontact

3. Open de printerklep, leg er een bonrol in en sluit weer 

4. Zet de toonbankprinter aan

5. Ga op je telefoon naar Instellingen

6. Ga op je telefoon naar Bluetooth

7. Selecteer de toonbankprinter mCP31B

8. Open de Rabo SmartPin app op je telefoon en log in

9. Ga naar Instellingen -> Bonnenprinter

10. Selecteer de Toonbankprinter mCP31B

11. Je kunt nu printen.

KASSALADE

De kassalade kan automatisch geopend worden wanneer 
deze wordt aangesloten op de bonprinter:

1. Haal de achterklep van de kassalade

2. Steek de kabel van de kassalade in de cash 
 drawer/ buzzerpoort van de printer.

Nadat de betaling is voltooid print de printer zoals 
gebruikelijk de bon. 

MOBIELE PRINTER

1. Doe de accu in de printer en klik dicht

2. Maak de opening aan de zijkant open en leg er een   
 printerrolletje in 

3. Zet de printer aan met de aan/uit knop op de voorkant.

KOPPELEN ANDROID

1. Ga naar Instellingen

2. Ga naar Bluetooth

3. Selecteer de mobiele printer STAR-L200

4. Open de Rabo SmartPin app

5. Ga naar Instellingen > Bonnenprinter

6. Selecteer de mobiele printer STAR-L200

7. Je kunt nu printen.

KOPPELEN iOS

1. Open de Rabo SmartPin app

2. Ga naar Instellingen > Bonnenprinter

3. Klik op Zoek nieuwe printers

4. Selecteer de mobiele printer STAR-L200

5. Je kunt nu printen.

PRINTERSBESTE ONDERNEMER, 

Het is zover, jouw Rabo SmartStore product is er. Nog 
een paar stappen en je hebt van jouw toonbank een 
professionele kassa gemaakt. Zo run jij je business als 
een baas!

PLUG & P(L)AY
Je wilt je nieuwe Rabo SmartStore natuurlijk zo snel moge-
lijk gaan gebruiken. In deze handleiding helpen we je stap 
voor stap met de installatie van je nieuwe betaaloplossing.

WIL JE MEER WETEN? OF HEB JE HULP 
NODIG BIJ HET ACTIVEREN?
Op www.rabobank.nl/smartstore-support staan alle veelge-
stelde vragen uitgebreid omschreven. Kom je er toch niet 
uit of wil je ons graag spreken? Neem dan contact met 
ons op:

088 727 11 57 
          
          
 contact@smartpay.rabobank.nl

We wensen je veel succesvolle transacties met je nieuwe 
Rabo SmartStore!

Met vriendelijke groet,
Rabobank

@

Bereikbaar op werkdagen van: 8.00 tot 21.00 uur en 
op zaterdag van 9.00 tot 17.30 uur.


