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Veškerá potřebná prohlášení o shodě ke všem zařízením z tohoto balení naleznete 

na webových stránkách O2 v sekci technická podpora.
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Důležité bezpečnostní pokyny k pokladnímu 
systému s integrovanou aplikací O2 eKasa
Pokud chcete tento výrobek používat správně, pečlivě si přečtěte návod k obsluze a uložte jej pro 
pozdější použití. Pokud toto zařízení někomu věnujete (prodáte), přiložte k zařízení také veškerou 
dokumentaci včetně návodu k obsluze.

S ohledem na to, že toto zařízení prochází neustálým vývojem, návod k obsluze nemusí plně odpoví-
dat aktuální verzi tohoto zařízení. Vyhrazujeme si právo provádět změny bez předchozího upozornění.

Doporučujeme důležitá data zálohovat. Ani distributor, ani prodejce nejsou odpovědní za případnou 
ztrátu dat.

Symbol blesku  
v rovnostranném trojúhelníku

Tento symbol upozorňuje, že v zařízení je 
nebezpečné napětí, a že může dojít ke zranění 

po zásahu elektrickým proudem.

Symbol vykřičníku  
v rovnostranném trojúhelníku

Tento symbol zdůrazňuje důležité  
pokyny k obsluze nebo servisu v dokumentaci 

zařízení.

Obecné bezpečnostní pokyny
• Přečtěte si tento návod k obsluze. Postupujte podle pokynů v něm obsažených.

• Respektujte všechna upozornění.

• Dodržujte všechny pokyny.

• Používejte pouze příslušenství stanovené výrobcem.

• Na výrobek nesmí být umístěn otevřený oheň, např. zapálená svíčka.

• Tento výrobek používejte v mírném klimatickém pásmu.

• Ani výrobce, ani prodejce tohoto zařízení nenesou za žádných podmínek odpovědnost za jakékoliv 
přímé či nepřímé škody způsobené při nedodržování těchto pokynů k instalaci, nastavení, použití, 
servisu nebo čištění tohoto zařízení podle popisů v tomto návodu k obsluze.

• Chraňte toto zařízení před údery, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkostí a prachem.

• Nepoužívejte nadměrnou sílu/tlak na žádnou z částí tohoto zařízení, zejména na tlačítka, konektory 
a plochy dotykových obrazovek.

• Než dovolíte používat toto zařízení dětem, posuďte, zda je zařízení přiměřené jejich věku a zda jsou 
poučeny o správném a bezpečném používání tohoto zařízení.

Praktické použití
• Chraňte zařízení před pády a nárazy a také před údery tupými nebo ostrými předměty. V závislosti 

na typickém použití tohoto zařízení používejte dostatečně tuhý a měkký kryt/pouzdro.

• Povrch dotykové obrazovky chraňte před poškrábáním a nadměrným tlakem.

• Software instalujte pouze s připojeným napájecím adaptérem, abyste zabránili případným chybám insta-
lace nebo poškození zařízení způsobeným nedokončením instalace z důvodu slabého zdroje energie.

• Nepoužívejte bezdrátové funkce zařízení (Wi-Fi apod.), případně zařízení zcela vypněte na  mís-
tech, kde je to vyžadováno obecnými nebo zvláštními předpisy, například v letadlech nebo lékař-
ských ordinacích.



6

O2 eKasa

• Při používání osobních zdravotních pomůcek (kardiostimulátory, sluchadla) se informujte o případ-
ných omezeních souvisejících s  používáním elektronických zařízení v  jejich blízkosti a  v  případě 
potřeby náležitě upravte provozní režim tabletu.

• V případě potíží s obsluhou zařízení naplno dobijte baterie a obnovte tovární nastavení (z výroby). 
Upozornění: Tato obnova továrního nastavení odstraní všechny osobní údaje, zadané účty, apli-
kace nainstalované uživatelem a obnoví systém do stejného stavu, ve kterém opustil výrobní závod.

Bezpečný provoz
• Nainstalujte zařízení podle pokynů v návodu k obsluze.

• Neinstalujte zařízení na přímé sluneční světlo ani blízko zdrojů tepla, například topení, výměníků tepla, 
kamen a dalších zařízení (včetně zesilovačů) produkujících teplo. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost 
elektronických součástí v zařízení. Zařízení nepoužívejte ani neodkládejte v blízkosti otevřeného ohně.

• Zařízení nesmí být vystaveno kapající ani tekoucí vodě ani na něj nesmí být postaveny objekty napl-
něné vodou, např. vázy. Chraňte zařízení před deštěm, stříkající vodou nebo kontaktem s  jinou 
kapalinou; nenechávejte je ani neinstalujte venku. Zařízení nepoužívejte venku. V případě nedodr-
žení těchto pokynů hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

• Toto zařízení nepoužívejte v blízkosti vody.

• Před připojením napájecího zdroje zařízení do elektrické zásuvky zkontrolujte, zda napětí v elek-
trické zásuvce odpovídá napětí na typovém štítku napájecího adaptéru.

• Zajistěte, aby na napájecí kabel nikdo nešlapal a aby jej nic nestlačilo, zejména blízko napájecí zástr-
čky, síťové zásuvky v místě, kde vychází ze zařízení nebo adaptéru. Napájecí zástrčka (adaptér) se 
používá jako prostředek odpojení a musí být snadno přístupná.

• Nezapomeňte vždy nejprve odpojit napájecí zástrčku (adaptér) z napájecí zásuvky před odpojením 
napájecího kabelu ze zadní strany zařízení.

• Odpojte zařízení z napájecí zásuvky při bouřce nebo pokud máte v úmyslu nepoužívat je delší dobu.

• Předcházejte přemisťování zařízení ze studeného do  chladného prostředí a  naopak ani zařízení 
nepoužívejte v  prostředí s  vysokou vlhkostí. Vlhkost vzduchu může kondenzovat na  některých 
součástech ve  skříňce zařízení a  zařízení může dočasně přestat pracovat. Pokud k  tomu dojde, 
ponechte zařízení na teplém a dobře větraném místě a vyčkejte 1 až 2 hodiny, dokud se vlhkost 
neodpaří a zařízení nebude možno opět použít obvyklým způsobem. Dbejte pozornosti zejména při 
prvním použití zařízení po jeho zakoupení v zimním období.

• Nepoužívejte sluchátka s nastavenou vysokou hlasitostí delší dobu, abyste předešli poškození sluchu.

• Zařízení nepoužívejte při činnostech vyžadujících soustředění, například řízení dopravních pro-
středků, chůzi po stezkách apod. (silnice, železnice, eskalátory atd.), nebo při práci s nástroji, které 
mohou způsobit úraz.

• Pokud nebudete baterie delší dobu používat, jejich maximální životnosti dosáhnete, když je před 
odložením zcela nabijete.

• Ani výrobce, ani prodejce tohoto zařízení neponesou za žádných podmínek odpovědnost za jaké-
koli přímé či nepřímé škody způsobené při nedodržování těchto pokynů k  instalaci, nastavení, 
použití, servisu nebo čištění tohoto zařízení podle popisů v tomto návodu k obsluze.

• Chraňte toto zařízení před údery, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkostí a prachem.

Opravy a údržba
• Abyste předešli nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo ohněm, nevyjímejte zařízení z krytu – kryt 

neobsahuje žádné součásti, které by mohl opravit nebo seřídit uživatel bez odpovídajícího vybavení 
a kvalifikace. Pokud zařízení vyžaduje seřízení nebo opravu, obraťte se na profesionální servisní středisko.
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• Staré baterie nechte vyměnit v profesionálním servisním středisku, abyste zaručili plnou funkčnost 
zařízení a ekologickou likvidaci starých součástí.

• Pokud při používání zařízení dojde k jakékoli neobvyklé události, například je cítit typický pach spá-
lené izolace nebo ze zařízení vychází dým, zařízení okamžitě vypněte, odpojte je od zdroje napájení 
a nepoužívejte je, dokud nebudete mít k dispozici výsledky kontroly od zaměstnanců společnosti 
nebo profesionálního servisního střediska.

• Všechny opravy nechte provádět kvalifikovanými odborníky. Oprava je nezbytná, pokud bylo zaří-
zení jakýmkoli způsobem poškozeno, např. pokud je poškozen napájecí kabel, zařízení bylo polito 
kapalinou, do zařízení vnikly cizí předměty, zařízení bylo vystaveno dešti nebo vlhkosti, zařízení 
nepracuje jako obvykle nebo bylo upuštěno.

• Před čištěním, přepravou nebo údržbou vyjměte ze zařízení disky a paměťové karty a odpojte napá-
jecí zástrčku (adaptér) ze síťové zásuvky.

• Před jakýmkoli zásahem (údržba apod.) proveďte zálohu svých dat.

• Zařízení čistěte pouze suchým hadříkem.

• K čištění nepoužívejte benzinová ředidla ani jiná rozpouštědla, žádné abrazivní čisticí prostředky, 
drátěnku ani žádné houbičky s drátěnkou.

Poznámky ke konektorům USB:
Jednotky USB flash musí být vloženy přímo do zařízení. Abyste předešli chybám nebo rušení při pře-
nosu dat, nepoužívejte prodlužovací kabely USB. Elektrostatické výboje mohou způsobit nesprávnou 
činnost zařízení. V takovém případě musí uživatel zařízení restartovat.

Před použitím jednotky USB flash vyzkoušejte její schopnost komunikace se zařízením a její rychlost 
při čtení a zápisu dat.

Chcete-li dosáhnout maximální rychlosti, doporučujeme udržovat prostor na disku defragmentovaný. 
Používejte systém souborů FAT32, jeden oddíl, bez ochrany. Pokud není čtení disku USB flash a zápis 
na něj spojitý, může dojít k nežádoucím událostem, např. poškození obrázků (zkreslení nebo pixeli-
zace), ztrátě obrázků, porušení zvukových souborů a v krajním případě k narušení činnosti. Neoče-
kávané chování připojeného disku flash nebo přítomnost virů či jiného škodlivého softwaru může 
způsobit zablokování činnosti zařízení, které může vyžadovat opětovné spuštění.

Konektor USB je standardního typu a umožňuje napájet zařízení USB s vysokou spotřebou energie 
(např. jednotky pevného disku). Použijte zařízení s nezávislým zdrojem napájení a napájejte je pomocí 
jejich zdrojů napájení.

Konstrukce tohoto zařízení by měla zaručit maximální kompatibilitu s disky flash. S ohledem na širo-
kou nabídku zařízení na trhu nelze zaručit kompatibilitu se všemi dostupnými zařízeními USB. V pří-
padě jakýchkoli problémů zkuste disk flash naformátovat přímo v zařízení. Pokud problémy přetrvávají, 
použijte jiný disk flash.

S ohledem na širokou nabídku karet MicroSD / zařízení USB dostupných na trhu nelze zaručit kompa-
tibilitu se všemi dostupnými kartami MicroSD / zařízeními USB.

Výrobní číslo zařízení
Výrobní číslo zařízení je jedinečné a jednoznačně identifikuje dané zařízení. Zadejte výrobní číslo zaří-
zení spolu s dalšími podrobnostmi potřebnými k jasné identifikaci zařízení.

Výrobní číslo:  ..........................................................................................................................................................................................

Datum nákupu:  .....................................................................................................................................................................................
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Bezpečnostní pokyny a upozornění 
pro přenosný platební terminál

• Nepokoušejte se zařízení rozmontovat, upravovat služby nebo opravovat kteroukoliv část zařízení.

• Nepoužívejte zařízení, je-li poškozeno nebo vykazuje-li znaky manipulace.

• Používejte zařízení pouze s dodaným příslušenstvím schváleným výrobcem.

• Zamezte potenciálnímu riziku elektrického šoku tím, že nebudete zařízení používat ve vlhkém pro-
středí nebo během tzv. elektrické bouře.

• Nepoužívejte zařízení v blízkosti potenciálně hořlavých plynů nebo látek.

• Zamezte riziku zakopnutí o kabely a riziku pádu zařízení na tvrdý povrch.

• Nevystavujte zařízení nadměrnému teplu nebo chladu. Používejte pouze při provozní teplotě 
od 0 °C do 40 °C.

• Před čištěním zařízení odpojte od zdroje napájení. K čištění používejte pouze suchý nebo navlh-
čený měkký hadřík.

• Neponořujte zařízení do kapalin, nepoužívejte k čištění žádné tekuté čisticí prostředky ani čisticí 
prostředky ve spreji nebo v podobě aerosolu. Případné vylité kapaliny rychle osušte.

• Toto zařízení je určeno pouze k použití v ruce (tzv. handheld použití).

• Likvidaci zařízení nebo kterýchkoliv jeho částí proveďte způsobem, který je v souladu s požadavky 
na ochranu životního prostředí a s platnými místními právními předpisy.

• Společnost Spire Payments nepřijímá odpovědnost za žádné škody vzniklé v důsledku používání 
zařízení uživatelem v rozporu s výše uvedenými pokyny.

• Pokud má být zařízení po delší dobu skladováno/nepoužíváno, je nutno vždy po  šesti měsících 
u vypnutého zařízení (tj. ve stavu „OFF“) nabít baterii.
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Bezpečnostní pokyny a upozornění 
pro 58mm termotiskárnu

Prosím ujistěte se, že jste pečlivě přečetli tyto instrukce před použitím tiskárny, aby bylo zajištěno 
správné a bezpečné použití tiskárny. 

Bezpečnost upozornění
• Upozornění: Nedotýkejte se řezače papíru a zoubkované lišty, může dojít ke zranění

• Upozornění: Tisková hlava je ihned po ukončení tisku horká, nedotýkejte se tiskové hlavy a sou-
sedních částí tiskárny, abyste se vyhnuli spáleninám. 

• Upozornění: Nepřipojujte kabel rozhraní, pokud je tiskárna zapnutá, abyste se vyhnuli možnosti 
zničení tiskárny a zásahu elektrickým proudem. 

Opatření
1. Nepoužívejte ani neskladujte tiskárnu v prostředí s vysokou teplotou, vysokou vlhkostí a vysokým 

znečištěním. 

2. Napájecí adaptér tiskárny připojujte pouze k  řádně uzemněné zásuvce, vyhněte připojení zaří-
zení s výkonným elektromotorem nebo dalších zařízení, způsobujících kolísání napájecího napětí 
do stejného napájecího okruhu, mohou způsobit poškození či zničení zařízení. 

3. Vyhněte se vniknutí vody nebo vodivého materiálu (jako je kov) dovnitř tiskárny, v takovém pří-
padě, ihned vypněte napájení. 

4. Tiskárna nemůže tisknout bez založeného papíru, hrozí těžké poškození nebo zničení válce 
a tepelné tiskové hlavy. 

5. Uživatelé nejsou kvalifikováni k rozebírání tiskárny pro opravu nebo renovaci. 

6. Používejte pouze standardní napájecí adaptér 12V-3A. 

7. Aby byla zajištěna kvalita tiskového výstupu a životnost zařízení, doporučujeme používání ekviva-
lentně kvalitního tepelného papíru. 

8. Uschovejte tuto příručku pro budoucí použití.
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Postup při zapojení

1) Vyjměte z balení všechny 
části O2 eKasa (A až G).

2) Zapojte USB kabely E a G 
(konektory USB A) do USB 
rozbočovače v zadní straně 
pokladního systému A.

3) Zapojte USB kabel E 
(konektor USB B) do USB B 
konektoru na spodní straně 
termotiskárny C.

4) Zapojte USB kabel G 
(konektor micro USB) 
do micro USB konektoru  
pro napájení na boční 
straně platebního 
terminálu F.
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6) Zapojte napájecí kabel D 
do napájecího konek-
toru na spodní straně 
termotiskárny C.

7) Zapojte napájecí zdroj B 
a napájecí kabel D do  
elektrické zásuvky, popř. 
prodlužovacího přívodu 
s ochranou proti přepětí. 

 Tím jste dokončili zapojení 
celého systému a můžete 
ho spustit.

5) Zapojte napájecí zdroj B 
do napájecí zdířky na 
zadní straně pokladního 
systému A (vedle USB 
konektorů).
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Registrace

Zkontrolujte, že je vaše eKasa připojená k internetu.

Vyberte ikonu Instalace O2 eKasy. 

Po spuštění aplikace se otevře průvodce aktivací vaší eKasy. V průběhu aktivace budete nastavovat 
přístupové údaje sobě i svým podřízeným – bezpečně si je uložte (po prvním přihlášení si je případně 
můžete změnit). Na závěr procesu se vám automaticky nainstaluje poslední verze aplikace O2 eKasa.

Doporučení:

V případě, že jste zákazníkem O2, si připravte své O2 ID (e-mail a heslo do internetové samoobsluhy 
Moje O2).

FAQ
Zapomněl jsem své O2 ID nebo heslo.

Na stránkách www.mojeo2.cz proveďte obnovení přihlašovacích údajů, volba „Nedaří se vám přihlásit?“.

Omylem jsem si odinstaloval aplikaci Instalace O2 eKasy. Co mám dělat?

Zavolejte na 800 16 16 16 a my vám do eKasy pošleme odkaz na opětovné stažení aplikace.

Po zapnutí aplikace se mi zobrazuje hláška „Čekání na odpověď od serveru“. 

Zkontrolujte internetové připojení, případně požadavek opakujte později.

Můžu si aplikaci Instalace O2 eKasy po dokončení odinstalovat?

Odinstalování aplikace neprovádějte. Bez toho nebude možné provést aktualizaci vaší eKasy.

www.mojeo2.cz
http://www.mojeo2.cz/
http://www.mojeo2.cz/
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Pokladní systém 
s integrovanou aplikací 

O2 eKasa
Návod k použití
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Představení zařízení O2 eKasa
O2 eKasa je řešení založené na platformě Android, které obsahuje všechny součásti potřebné k pro-
vozu a fiskalizaci pokladny (s výjimkou připojení k internetu, které musí zajistit uživatel). Tato fiskální 
pokladna je jednoduchá a velmi praktická při častém používání. Zařízení O2 eKasa kromě nejpřízni-
vější ceny svým zákazníkům nabízí také podporu a automatické aktualizace programů (s ohledem 
na případné změny v legislativě apod.).

Návod k obsluze popisuje všechny činnosti, které je třeba provést v programu při provozování podni-
katelské činnosti (od přihlášení přes vkládání zboží, vydávání účtenek, úpravy nastavení, nebo prohlí-
žení statistik po tisk výstupních reportů apod.).

K dobrému porozumění tomuto návodu potřebuje uživatel základní znalosti používání počítače.

Program je rozdělen do třech částí:
• správa,
• nastavení,
• účtování (vydávání účtenek).

Každá část je popsána v samostatné kapitole spolu s popisem konkrétních funkcí.

Vysvětlení základních tlačítek a nabídek

Tlačítka na tabletu

Návrat do předchozí nabídky (Zpět)

Skrýt okno (klávesnici)

Hlavní obrazovka tabletu (Domů)

Použité aplikace

Zavření klávesnice

Změna klávesnice

Další vstupní pole

Konec vkládání (Enter)

Odstranění posledního písmene (Backspace)

Zapnutí číselné klávesnice

Velká/malá písmena (Shift)
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Ikony a nabídky programu

Ikony v pokynech

Upravit

Odstranit

Rychlý přehled

Oblíbené

Aktivovat/deaktivovat

Tisk

Zvýšit hodnotu / přidat novou

Snížit hodnotu / odstranit

Nabídka k výběru položek 

Hledat

Aktivní položka

Vybranou možnost aktivujte dotykem na displej

Stiskněte a chvíli přidržte
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Začínáme
Přihlášení do programu

Vyberte ikonu  O2 eKasa na ploše.

Po spuštění aplikace O2 eKasa se otevře okno s výběrem uživatele (Obrázek 1), ve kterém je třeba 
zadat kód PIN nastavený při registraci programu (Obrázek 2).

Obrázek 1 – Výběr uživatele

Obrázek 2 – Zadání kódu PIN

Po prvním přihlášení doporučujeme změnit heslo pomocí položek NABÍDKA / Nastavení / Uživatelé.

Poznámka: Údaje o vás jako o uživateli jsou vaším vlastnictvím a jste za ně odpovědní vy, proto je 
uchovávejte na bezpečném místě, o kterém víte jen vy, a chraňte je před neoprávněným použitím.

Před změnou údajů uživatele si MUSÍTE přečíst kapitolu „Zahájení práce s aplikací O2 eKasa“ na 
straně 112 a porozumět jí.
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Hlavní obrazovka
Hlavní obrazovka je rozdělena do třech částí: pole s odkazy vlevo, stavový řádek nahoře a přehled 
obchodu a tržeb vpravo (Obrázek 4).

Po zadání kódu PIN se aplikace přepne na hlavní obrazovku (Obrázek 3).

Obrázek 3 – Hlavní obrazovka programu

Obrázek 4 – Prvky na hlavní obrazovce

Přehled  
obchodu a tržeb

Odkazy

Stavový řádek
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Stavový řádek programu
Stavový řádek programu je umístěn v horní části obrazovky; je viditelný téměř vždy; používá se k pro-
cházení hlavní nabídkou, poskytuje základní informace o činnosti systému, zobrazuje aktuálního uži-
vatele a také ikonu k odhlášení.

Odkazy

Účelem odkazu je umístit položky NABÍDKY na hlavní obrazovce umožňující rychlý přístup. Chcete-li 

přidat odkaz, vyberte štítek  Přidat (Obrázek 5) nebo podržte chvíli prst na existujícím odkazu, 

který chcete nahradit (Obrázek 6).

Hlavní nabídka

Dílčí nabídka

Práce v cloudu

Bezdrátová síť

Stav baterie

Datum a čas

Zprávy pro uživatele

Aktuální uživatel

Odhlášení

Obrázek 5 – Přidání odkazu na volné místo
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Tímto otevřete novou nabídku, kde můžete vybrat novou položku a barvu a ikonu odkazu. Dokon-
čete stisknutím položky Uložit (Obrázek 7)

Obrázek 6 – Změna stávajícího odkazu

Obrázek 7 – Uložení nového odkazu

Přehled obchodu a tržeb
Grafy na obrazovce zobrazují výnosy po dnech, nejlepšího prodejce, aktuální stav pokladny a nejpro-
dávanější zboží.

Přetažením prstu zleva doprava přes obrazovku „Přehled obchodu a tržeb“ můžete změnit typ zob-
razení a zobrazit tak podrobnosti o nejlepších prodejcích, dostupném zůstatku a nejprodávanějším 
zbožím.
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Hlavní nabídka

Domů Hlavní obrazovka

Pokladna Práce s pokladnou

Správa pokladny Otevření nebo zavření pokladny, otevření zásuvky, správa 
kurzů měn, stav pokladny a změnit hotovost v pokladně

Správa účtenek Účtenky a zálohové faktury, následující fiskalizace a nová 
vratka zboží

Reporty Přehled tržeb, seznam vstupních účtenek, přehled vratek 
zboží, přehled odpisů zboží, přehled změny cen a kniha 
odpisů zboží

Zboží Zboží, skupina zboží a slevy nebo propagační akce

Sklad Stav skladu a zásob, příjem zboží do skladu a inventura

Zákazníci Zákazníci a skupiny zákazníků

Nastavení Obecná nastavení (společnost, účet, měrné jednotky 
a další nastavení), tiskárna a periferní zařízení (připojení 
a nastavení tiskárny), nastavení daní a způsoby platby 
a také nastavení uživatelů.

Nápověda Záloha pomocí USB a také informace o programu

Obrázek 8 – Hlavní nabídka
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Správa pokladny

Otevřít pokladnu / Zavřít pokladnu Otevření pokladny a umístění vkladů / Uzavření pokladny

Otevřít zásuvku Otevření zásuvky

Správa kurzů měn Vložení cizí měny a denní sazby

Stav pokladny Stav pokladny

Změnit hotovost v pokladně Přidání nebo odebrání hotovosti v pokladně

Otevřít pokladnu a Zavřít pokladnu
Na  začátku pracovního dne je nezbytné otevřít pokladnu. Pokladnu lze otevřít i stiskem tlačítka 
Pokladna (Obrázek 10).

Obrázek 9 – Nabídka správy pokladny

Obrázek 10 – Otevření pokladny
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Obrázek 12 – Uzavření pokladny

Obrázek 13 – Výpočty (výkaz) a odeslání textové zprávy

Obrázek 11 – Zadání dostupných finančních prostředků

Pokladna je uzavřena na konci 
pracovního dne, směny nebo 
podle potřeby (Obrázek 12).

V  režimu uživatele se po uza-
vření pokladny automaticky 
zobrazí následující údaje: čas 
otevření pokladny, průběh pra-
covní směny a  podle potřeby 
lze odeslat příslušnou textovou 
zprávu (Obrázek 13). 

Textová zpráva je odeslána 
na  číslo zadané při registraci 
aplikace FreshAp.

Při otevření pokladny je nutno 
zadat dostupné finanční pro-
středky (Obrázek 11).
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Obrázek 14 – Upozornění na nedokončené fiskalizace účtenek

Pokud není pokladna uzavřena na konci pracovního dne, veškerý obrat následujícího dne je zazname-
nán do dne otevření pokladny. Z toho důvodu musí být pokladna uzavřena na konci pracovního dne.

Otevření pokladny ráno a  její uzavření na konci pracovního dne je definováno jako jedna pracovní 
směna. Každé další uzavření a otevření pokladny způsobí přidání nové směny.

Pokud se pokladna uzavírá a pokud v ní zůstávají nefiskalizované účtenky, zobrazí se upozornění 
(Obrázek 14). Pokud nechcete uzavřít pokladnu a povolit fiskalizaci účtenek za aktuální den, klepněte 
na možnost Zrušit. Pokud chcete pokladnu uzavřít bez fiskalizace účtenek, vyberte možnost Potvrdit.

Otevřít zásuvku
Používá se k otevření zásuvky pokladny bez vydání účtenky, pokud je připojena zásuvka (Obrázek 15).

Obrázek 15 – Otevření zásuvky
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Obrázek 18 – Zadání denního kurzu

Obrázek 17 – Výběr měny

Obrázek 16 – Přidání nové měny

Vyberte příslušnou měnu 
(Obrázek 17), zadejte pro 
ni denní kurz (Obrázek 18) 
a  potom vyberte možnost 
Uložit.

Správa kurzů měn
Pokud se provádí účtování 
v cizí měně, je třeba zadat pří-
slušnou měnu a její denní kurz. 
Když vyberete možnost Správa 
měn, přejdete do nabídky pro 
přidání nové měny. 

Novou měnu přidejte výběrem 

možnosti  (Obrázek 16)
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Obrázek 19 – Stav pokladny

Změnit částku hotovosti
Možnost Změnit částku hoto-
vosti použijte, pokud potře-
bujete zadat mimořádný vklad 
do pokladny nebo výběr hoto-
vosti z pokladny. 

Zadejte požadovanou částku 
a přidejte (Obrázek 20) nebo 
odeberte částku z  pokladny 
(Obrázek 21). Odpovídající 
částka bude přičtena k dostup-
nému zůstatku nebo od  něj 
odečtena.

Stav pokladny
Zobrazí aktuální stav pokladny 
od  posledního otevření po- 
kladny s vkladem, podle uživa-
telů a způsobů platby   
(Obrázek 19).

Obrázek 20 – Přidání hotovosti do pokladny

Obrázek 21 – Odebrání hotovosti z pokladny
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Správa účtenek

Účtenky Zobrazit průběh

Nefiskalizované účtenky Nefiskalizované účtenky

Zálohové faktury Vydání zálohových faktur

Nová vratka zboží Zadání vráceného zboží

Průběh
Při kontrole účtenek lze zobrazit průběh podle směn, prodejců a způsobů platby v daném období 
nebo podle položek zboží (Obrázek 23). Podle potřeby můžete vybrat datum, rozsah dat, směnu, pro-
dejce, případně způsob platby a vše vytisknout volbou možnosti Tisk (Obrázek 23).

Obrázek 22 – Správa účtenek

Obrázek 23 – Účtenky



27

O2 eKasa

Nefiskalizované účtenky
Všechny účtenky, které nebyly z nějakého důvodu fiskalizovány obvyklým způsobem, je nutno fiskali-
zovat dodatečně v zákonném termínu.

Lze fiskalizovat jednu nebo všechny účtenky (Obrázek 24). Poté program spustí fiskalizaci.

Zálohové faktury
Zálohové faktury lze použít, když chcete od zákazníka zaplatit za zboží předem. Zboží na dokladu 
musí být ve skladu v dostatečném počtu.

Vyberte možnost Zálohové faktury a přejděte do pokladny k zadání zálohové faktury. Zadejte zboží, 
které chcete přidat na zálohovou fakturu (Obrázek 25).

Obrázek 24 – Nefiskalizované účtenky

Obrázek 25 – Výběr zboží
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Po  výběru můžete změ-

nit počty pomocí možností 

 nebo  nebo přímým 

zadáním počtu, dále můžete 

změnit cenu, přiřadit slevu 

v základní měně nebo procen-

tech (Obrázek 27).

Pokud vyberete slevu, můžete 
definovat, na kolik položek se 
sleva vztahuje (Obrázek 28).

Vyberte položku pro zálohovou 
fakturu, kterou chcete upravit 
(Obrázek 26).

Obrázek 27 – Změna počtu

Obrázek 28 – Přidání slevy na část položek

Obrázek 26 – Výběr položky pro zálohovou fakturu
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Pomocí možnosti Více možností 
přidejte slevu pro celou záloho-
vou fakturu (Obrázek 30).

Zálohovou fakturu dokončete 
pomocí možnosti Uložit.   
(Obrázek 31)

Po  použití možnosti Ulo-
žit se vraťte do  nabídky Zálo-
hové faktury. Zlevněné zboží je 
odděleno od  zboží nezlevně-
ného. Potom přidejte zákaz-
níka (Obrázek 29).

Obrázek 29 – Výběr zákazníků

Obrázek 30 – Přidání slevy na celou fakturu

Obrázek 31 – Výběr slevy
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Nová vratka zboží
Nejprve zadejte číslo účtenky, která je předmětem reklamace, a potom stiskněte možnost Potvrdit 
(Obrázek 32).

Nalevo vyberte vracené zboží a pomocí možností  nebo  je přeneste do pole Položky k vrácení 

(Obrázek 33).

Obrázek 33 – Oddělení vráceného zboží

Obrázek 32 – Zadání účtenky, ze které je vraceno zboží
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Po zadání všech položek stiskněte možnost Potvrdit (Obrázek 34).

Potom je třeba zaúčtovat vrácení (Obrázek 35).

Obrázek 34 – Potvrzení reklamací

Obrázek 35 – Proplacení reklamace 
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Reporty

Přehled tržeb Rekapitulace obratu pro vybrané datum

Seznam vstupních účtenek Zobrazení příjmu zboží a zadání nového příjmu zboží

Přehled vratek zboží Zobrazení vráceného zboží a zadání nového vráceného zboží 

Přehled odpisů zboží Zobrazení odepsaného zboží a zadání nových odpisů zboží

Přehled změn cen Přehled změn cen

KNIHA POPISU ZBOŽÍ Vytištění a zobrazení knihy seznamů zboží (inventura)

Přehled tržeb
Stisknutím možnosti Přehled tržeb zobrazte rekapitulaci obratu pro aktuální datum (podle zaměst-
nanců, data nebo období) s možností fiskalizace nefiskalizovaných účtenek (Obrázek37). Nefiskalizo-
vané účtenky mají červenou barvu. Po stisknutí možnosti Fiskalizovat budete moci fiskalizovat později 
všechny nefiskalizované účtenky.

Obrázek 36 – Reporty

Obrázek 37 – Fiskalizace všech nefiskalizovaných účtenek
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Klepnutím na pole data, případně na pole prodejce (Obrázek 38) otevřete obrazovku s vystavenými 
fakturami pro daného prodejce nebo v příslušném období.

Po filtrování vyberte požadovanou účtenku (Obrázek 39)

Obrázek 38 – Vybrat datum

Obrázek 39 – Vybrat účtenku
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Následná fiskalizace účtenky 
(Obrázek 41).

Účtenku lze také odstranit, což 
nedoporučujeme (Obrázek 42).

Potom lze zobrazit jednotlivé 
položky účtenky, účtenku vytisk-
nout, stornovat nebo následně 
fiskalizovat, pokud nebyla 
z jakéhokoliv důvodu fiskalizo-
vána standardně (Obrázek 40).

Obrázek 40 – Podrobnosti účtenky

Obrázek 41 – Následná fiskalizace účtenky

Obrázek 42 – Odstranění účtenky
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Upozornění! Odstranit lze jen 
poslední účtenku. 

Nesprávnou účtenku doporu-
čujeme místo odstranění stor-
novat (Obrázek 44).

Po stornování se zobrazí zpráva, 
že účtenka byla stornována. 
Potom je účtenka stornována 
a zboží se vrátí do skladu (Obrá-
zek 45).

Potom musí být odstranění 
účtenky potvrzeno   
(Obrázek 43).

Obrázek 44 – Stornování účtenky

Obrázek 45 – Potvrzení stornování

Obrázek 43 – Potvrdit odstranění účtenky
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Seznam vstupních účtenek
Zboží lze zobrazit a  setřídit 
podle zákazníků; lze udržo-
vat záznamy o  zaplacených 
a  dodaných objednávkách 
a přidat nové příchozí účtenky. 
Třídit lze podle různých polo-
žek klepnutím na  záhlaví 
tabulky (Číslo účtenky, Datum 
účtenky, Dodáno, Zaplaceno 
nebo Zákazník). Můžete také 
zadat období, o  které máte 
zájem (Obrázek 47)

Nově příchozí účtenky

Stisknutím  přidejte novou 

příchozí účtenku (Obrázek 48).

Stornovaná účtenka je zařazena 
do seznamu (Obrázek 46). Roz-
díl je v záporné hodnotě počtu.

Obrázek 46 – Stornovaná účtenka v obratu pokladny

Obrázek 47 – Seznam vstupních účtenek

Obrázek 48 – Přidání nové příchozí účtenky

Pomocí ikony  přidejte novou položku, pomocí ikony  změňte stávající, případně můžete 

položku odstranit pomocí ikony . Pomocí ikony  položku vytiskněte.
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Nejprve zadejte zboží, počet, 
nákupní a  prodejní cenu. 
Zavřete stisknutím možnosti 
Uložit (Obrázek 50).

Nyní je daná položka přidána 
na příchozí fakturu.

Pokračujte zadáváním dalších 
položek. Po zadání všech polo-
žek znovu stiskněte možnost 
Uložit.

Pomocí ikony  přidejte 

novou položku, pomocí ikony 

 změňte stávající, pří-

padně můžete položku odstra-

nit pomocí ikony .

Nejprve zadejte číslo účtenky se 

všemi potřebnými údaji a potom 

stisknutím ikony  přidejte 

novou položku (Obrázek 49). 

Pokud některá položka pří-

chozí účtenky chybí, nejprve 

ji musíte zadat do  seznamu 

Zboží a potom ji zadejte z Nově 

příchozí účtenky.

Obrázek 49 – Zadání nové položky

Obrázek 50 – Nová položka

Obrázek 51 – Výběr položky v Nově příchozí účtence
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Nová vratka zboží

Nejprve zadejte počet příchozích 

faktur nebo kalkulace a  popis 

a potom stisknutím ikony  

přidejte položku (Obrázek 53) 

a vyberte zboží (Obrázek 54).

Potom můžete zadat počet.

Přehled vratek zboží
Pokud zákazník vrátí někte-
rou z dříve zakoupených polo-
žek, zpracuje se jako vrácené 
zboží. Lze získat přehled vráce-
ného zboží a udržovat si o něm 
záznamy, případně přidat další 
vrácené zboží (Obrázek 52).

Obrázek 52 – Přehled vratek zboží

Obrázek 53 – Nové vrácené zboží

Obrázek 54 – Zadejte položku pro vrácené zboží

Po  zadání všeho potřebného 
stiskněte možnost Uložit (Obrá-
zek 54) a pokračujte zadáváním 
položek. 
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Nyní přejdete k  vrácení zboží 
dodavateli. (Obrázek 56)

Pomocí ikony  přidejte novou položku, pomocí ikony  změňte stávající, případně můžete 

položku odstranit pomocí ikony .

Obrázek 56 – Vrácení zboží

Obrázek 55 – Uložení vráceného zboží

Po dokončení zadávání polo-
žek stiskněte možnost Uložit. 
(Obrázek 55)
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Nový odpis zboží

Zadejte název nového doku-
mentu stisknutím zelené ikony 
(Obrázek 58) a potom pomocí 
nabídky definujte druh odpisu 
(úbytek hmotnosti, rozlití, roz-
bití). (Obrázek 59)

Přehled odpisů zboží
Odepsané zboží lze sledo-
vat pomocí možnosti Přehled 
odpisů zboží, kam lze přidat 
nový dokument pro odepsané 
zboží (Obrázek 57).

Obrázek 57 – Nový odpis zboží

Obrázek 58 – Název dokumentu pro odpis zboží

Obrázek 59 – Druh odpisu zboží
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Po  zadání počtu stiskněte mož-
nost Uložit (Obrázek 60) a pokra-
čujte zadáváním položek. 

Po zadání všech položek stiskněte 
možnost Uložit. (Obrázek 61)

Pomocí ikony  přidejte 

novou položku, pomocí ikony 

 změňte stávající, pří-
padně můžete položku odstra-

nit pomocí ikony .

Potom stiskněte možnost  

a  v  možnosti Zboží začněte 

zadávat zboží (Obrázek  60); 

program vám nabídne výběr 

dostupných položek (ve skladu).

Obrázek 61 – Uložení odepsaného zboží

Obrázek 62 – Odepsané zboží

Obrázek 60 – Výběr položek k odpisu
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Přehled změn cen
Přehled změn cen zobrazuje všechny změny cen v daném období (Obrázek 63)

KNIHA POPISU ZBOŽÍ
Vytiskněte a zobrazte knihu se seznamem zboží (Obrázek 64).

Obrázek 63 – Přehled změn cen

Obrázek 64 – Kniha se seznamem zboží (inventura)
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Zboží

Zboží Zadání a změna zboží

Skupina zboží Slouží k seskupení zboží v registru, které usnadní dohledání

Slevy/Akce Zadání a změna slev a akcí (propagačních nabídek)

Zboží
Chcete-li změnit stávající zboží nebo zadat nové, stiskněte možnost Zboží. Zobrazí se seznam zboží 
s pruhem pro vyhledávání a filtrování nahoře (Obrázek 66).

Obrázek 65 – Zboží

Obrázek 66 – Seznam zboží
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Pokud do pruhu vyhledávání zadáte název, kód nebo část názvu, bude ve všech položkách vyhledáno 
zadané slovo nebo jeho část a všechny nalezené položky budou zobrazeny níže.

Můžete vybrat skupinu položek v rychlém filtru a filtrovat tímto způsobem. (Obrázek 67).

V nabídce Další možnosti filtrování můžete vybrat možnost Položky k prodeji nebo podle Daňových 
skupin (Obrázek 68).

Pomocí ikony  přidejte novou položku, pomocí ikony  změňte stávající, případně můžete 

položku odstranit pomocí ikony . Pomocí ikony  zobrazte položku (Obrázek 69), pomocí 

ikony  přidejte položku do oblíbených a pomocí ikony  aktivujte nebo deaktivujte zboží.

Můžete změnit stávající zboží a po změně musíte uložit změny stisknutím možnosti Uložit.

Obrázek 68 – Nabídka Další možnosti filtrování

Obrázek 67 – Výběr jednotlivého zboží v možnosti Zboží
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Potom je nutno zadat údaje (název, kód – musí být číselný, měrnou jednotku, prodejní cenu, tj. cenu 
včetně DPH) a v rozevírací nabídce vybrat daňovou skupinu. Po dokončení úprav stisknutím možnosti 
Uložit uložte změny (Obrázek 71).

Pokud chcete zadat nové zboží, stiskněte ikonu . Na obrazovce se zobrazí okno s prázdnými 

nastaveními pro nové zboží (Obrázek 70).

Obrázek 69 – Rychlý přehled zboží

Obrázek 70 – Zadání nového zboží
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Název Název uvedený na účtence

Kód Kód zboží

Celkové množství Celkové množství

Skupina zboží Skupina zboží

Měrná jednotka Měrná jednotka

Čárový kód Čárový kód zboží

Ikona Ikona zobrazená v seznamu na pokladně

Zboží k prodeji Zboží může být určen k prodeji nebo pouze k interní potřebě

Zboží je služba Zboží je služba

Oblíbené zboží Oblíbené zboží zobrazené v seznamu pokladny

Složený výrobek Zboží je složeno z dalšího zboží (standard)

Nákupní cena Nákupní cena

Sazba Sazba

Daňová skupina Daňová skupina

Prodejní cena Koncová prodejní cena, tj. cena včetně DPH

Poplatek Poplatek nebo srážka související se zbožím

Osvobozeno od daně Služba osvobozená od platby DPH

Minimální zásoba Minimální zásoba ve skladu

Sledovat stav Sledování stavu zásob ve skladu

Pokud chcete zboží odstranit, vyberte jej ze seznamu a stiskněte ikonu . Na obrazovce se zob-

razí upozornění, že dojde k odstranění zboží. Po stisknutí možnosti Potvrdit bude zboží odstraněno. 

Odstranění můžete zrušit stisknutím tlačítka Zrušit (Obrázek 72).

Obrázek 71 – Nové zboží
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Když zahájíte fiskalizaci, zboží nesmí být odstraněno.

Složené zboží

Když zvýrazníte možnost Složený výro-
bek, otevřete část programu, kde lze 
upravit složené zboží, tj. ceníky a sou-
části (zboží uvolněné ze skladu pro jed-
notlivé složené zboží).

Zde je zobrazeno složené zboží a  jeho 
součásti, které jsou uvolněny ze skladu. 
V  tomto případě si zvolíme složený 
výrobek Káva s mlékem (Obrázek 73).

Obrázek 72 – Upozornění, že dojde k odstranění zboží

Obrázek 73 – Složené 
zboží Káva s mlékem
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Za každou prodanou položku s  vybraným názvem Káva s mlékem, která patří do daňové skupiny 
Káva a má cenu 30 Kč, jsou zásoby sníženy o 7 g kávy, 50 ml mléka a 10 g cukru. V horní části pro-
gramu je zobrazeno prodávané zboží s názvem uvedeným na účtence (v tomto případě Káva s mlé-
kem) a v dolní části je zobrazeno zboží ve skladu, jejichž kombinace vytvoří výsledné zboží – složené 
zboží, které je prodáváno zákazníkovi. V některých případech, pokud prodáváte zboží neupravené 
podle přání zákazníka, například sklenici minerální vody 0,25 l, v dolní části programu bude uvedeno 
zboží se stejným názvem jako složené zboží a ze skladu bude odebrán 1 kus. Stávající složené zboží 
lze změnit a po provedení změn musíte změny uložit stisknutím možnosti Uložit.

Skupina zboží
Skupiny zboží se používají v pokladně k seskupení zboží a umožňují snadnější orientaci ve velkém 
počtu položek. Jsou zařazeny za seznam neprodávanějšího zboží v pokladně (Obrázek 74 a Obrá-
zek 75).

Obrázek 74 – Skupina zboží

Obrázek 75 – Nová skupina zboží

Název Název skupiny zboží

Kód Kód skupiny zboží

Ikona Ikona
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Vybraná ikona bude použita pro celou skupinu zboží, pokud některé zboží ve skupině nemá vlastní 
ikonu. Zadání ukončete stisknutím možnosti Uložit.

Jakmile zahájíte fiskalizaci, nesmíte odstranit skupiny zboží ani skupiny.

Slevy

Slevy lze zadat, pouze pokud jste přihlášeni jako správce programu. Pomocí ikony  přidejte novou 

slevu nebo akci (propagační nabídku) (Obrázek 76).

Vyberte v nabídce možnost Slevy (Obrázek 77).

Obrázek 76 – Zadání slev

Obrázek 77 – Přidání slev
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Předchozí obrázek obsahuje pří-
klad správně zadané slevy 10 %, 
která je uplatněna na  celou 
základní hodnotu. Takto zada-
nou slevu lze použít k  přiřa-
zení slevy konkrétní položce 
účtenky. Po  přidání položky 
na  účtenku (Obrázek  79) při-
dejte k dané položce slevu klep-
nutím na  položku se zbožím. 
Otevře se nabídka, ve  které 
můžete vybrat příslušnou slevu 
(Obrázek 80).

Slevu lze zadat v  procentech 
(10  %, 15  %) nebo v  abso-
lutní částce (sleva 10,00  Kč, 
30,00  Kč…). Pokud je sleva 
vypočtena z  celkové částky, 
zadejte jako základní hod-
notu 1 (Obrázek 78), pokud ale 
chcete nastavit slevu pouze pro 
část faktury (například polo-
vinu), zadejte jako základní 
hodnotu 0,5.

Obrázek 78 – Zadání údajů pro slevu

Obrázek 79 – Výběr položky na účtence

Obrázek 80 – Sleva 10 %
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Přejděte do nabídky Více mož-
ností, ve které lze zadat pouze 
slevy vztahující se k celé faktuře 
(Obrázek 83).

Po zadání slevy se vedle položky, 
které se týká, zobrazí symbol 
„-%“. Pokud chcete zadat slevu 
vztahující se na  celou částku 
na  účtence (místo jednotli-
vých položek na  účtence), pře-
jděte do nabídky Více možností 
(Obrázek 81) a vyberte možnost 
Přidat slevu a  vyberte odpoví-
dající slevu (Obrázek 82).

Obrázek 82 – Přidání slevy na celou částku

Obrázek 83 – Výpočet slevy na účtence

Obrázek 81 – Sleva pro Další možnosti
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Jméno Název propagační nabídky

Zboží Zboží v propagační nabídce

Datum a čas zahájení a ukončení 
propagační nabídky

Datum a čas zahájení a ukončení propagační nabídky

Aktivní Je akce aktivní?

Skupina zboží Skupina zboží v propagační nabídce

Sleva Sleva

Platba Způsob platby

Zákazník Akce (propagační nabídky) zákazníka

Akce (propagační nabídky)

Akce (propagační nabídky) jsou definovány pro některá časová období, případně mají nastaveny jiné 
podmínky pro dříve definované slevy. Vyberte možnost Akce (Obrázek 84).

Po zadání všech potřebných informací ukončete zadávání stisknutím možnosti Uložit (Obrázek 85)

Obrázek 84 – Akce

Obrázek 85 – Nastavení akce (propagační nabídky)
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Stav skladu Stav materiálu ve skladu

Zboží s omezenou dostupností Zásoby pod minimálním stavem

Příjem zboží do skladu Příjem zboží do skladu

Inventura Inventura

Stav skladu
Zde můžete zobrazit pohled na stav skladu s aktuálními počty a možnostmi filtrování, vyhledávání 
a tisku (Obrázek 87).

Sklad

Obrázek 86 – Sklad

Obrázek 87 – Stav skladu
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Zboží s omezenou dostupností
Zde můžete zobrazit stav zásob s počty pod minimálním stavem s možností filtrování, vyhledávání 
a tisku (Obrázek 88).

Příjem zboží do skladu
Pokud chybí některá položka, která je uvedena na příchozí faktuře, je třeba ji nejprve zadat v části 
Zboží a potom zadat Příjem zboží do skladu.

Nejprve zadejte číslo účtenky, potom vyberte zboží, počet a nakonec cenu. Po zadání všeho potřeb-
ného stiskněte možnost Uložit a pokračujte zadáváním položek. Po zadání všech položek stiskněte 
možnost Uložit. (Obrázek 89)

Pomocí ikony  přidejte nové položky.

Obrázek 88 – Zboží s omezenou dostupností

Obrázek 89 – Příjem zboží do skladu
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Inventura
Nabídka Inventura slouží k zadání údajů inventury a k porovnání průběžné a skutečné situace.

Vyberte data a sklad a potom pomocí ikony  přidejte novou inventuru (Obrázek 90).

Po zadání data a výběru skladu načte program automaticky účetní hodnotu všeho zboží uvedeného 
v zásobách (ve skladu). 

Tímto způsobem zkopíruje program údaje ze stavu ve  skladu do pole „Aktuální množství“. V poli 
„Skutečné množství“ nabídne program hodnoty získané přepočítáním všech vstupních a výstupních 
účtenek k danému zboží od nejstarší po nejnovější inventuře. Pokud je tedy účetní hodnota záporná, 
bude do pole „Skutečné množství“ zapsán počet „0“ a rozdíl bude automaticky vypočten jako přeby-
tek zásob ve skladu (Obrázek 91).

Obrázek 90 – Inventura

Obrázek 91 – Zadání správné hodnoty
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Po přípravě všech nezbytných údajů bude skutečné množství zapsáno do pole „Skutečné množství“ 
podle zapracované inventury. Při zadání data skutečné situace vypočte program přebytek zásob, pří-
padně nedostatek na  skladě. Po  nápravě situace klepnutím na  možnost Uložit ukončete nabídku 
Inventura (Obrázek 92).

Obrázek 92 – Uložení inventury
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Zákazníci

Při vydávání účtenek R1 a R2, je třeba mít v systému zadané údaje o zákazníkovi. Jsou zadané v položce 

Zákazníci pomocí možnosti  (Obrázek 94). 

Pomocí ikony  přidejte novou položku, pomocí ikony  změňte stávající, případně můžete 

položku odstranit pomocí ikony .

Zákazníci

Obrázek 94 – Přidání nového zákazníka

Obrázek 93 – Zákazníci

Partneři Zákazníci

Skupiny partnerů Skupiny zákazníků
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Pro každého partnera můžete určit pevnou sazbu, pokud je parter plátcem DPH. Nezapomeňte zadat 
název, DIČ a adresu. Dokončete stisknutím možnosti Uložit (Obrázek 95).

Obrázek 95 – Nový zákazník

Název Název zákazníka

DIČ DIČ zákazníka (daňové identifikační číslo)

Jméno/Název Jméno zákazníka nebo název společnosti

Příjmení Příjmení

Ulice Ulice zákazníka

Číslo domu Číslo domu

Číslo popisné Dodatek k číslu domu

PSČ PSČ

Místo Místo

Obec Obec

Jméno a příjmení Jméno a příjmení kontaktní osoby

Plátce DPH Zákazník je plátcem DPH

Sazba Zadání pevné sazby pro zákazníka

Skupina partnerů Skupina zákazníků
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Skupiny zákazníků

Zákazníci jsou seskupeni, aby bylo usnadněno vyhledávání; jsou zadáni v položce Skupiny zákazníků 

pomocí ikony  (Obrázek 96).

Pomocí ikony  přidejte novou položku, pomocí ikony  změňte stávající, případně můžete 

položku odstranit pomocí ikony .

Zadání ukončete stisknutím možnosti Uložit (Obrázek 97).

Obrázek 96 – Přidání nové skupiny zákazníků

Obrázek 97 – Nová skupina zákazníků
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Nastavení

Obrázek 98 – Nastavení

Obecná nastavení Obecná nastavení programu

Nastavení/Společnost Údaje společnosti

Nastavení/Účtenka Nastavení účtenky

Nastavení/Další Ostatní nastavení

Měrná jednotka Měrné jednotky

Tiskárna a periferní zařízení Nastavení tiskárny

Připojit tiskárnu Připojení tiskárny

Nastavit tiskárnu Nastavení záhlaví a zápatí účtenky

Nastavení DPH a způsob platby Nastavení DPH a platby

Daňové skupiny Daňové skupiny

Druhy daní Druhy daní a daňové sazby

Způsoby platby Způsoby platby

Poplatky (srážky) Poplatky a výše srážek

Uživatelé Uživatelé

Fiskální modul Nastavení modulu pro fiskalizaci
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Obecná nastavení

Nastavení/Společnost

Obrázek 99 – Nastavení/Společnost

Nastavení/Společnost

Název společnosti Název společnosti

Adresa společnosti Adresa společnosti

Číslo domu a dodatek Číslo domu a dodatek k číslu domu

Odpovědná osoba Odpovědná osoba

Registrace Úřad, u kterého je společnost zaregistrována

DIČ DIČ (daňové identifikační číslo)

Plátce DPH Pokud není osoba plátcem DPH, nelze vystavit R1 a R2

Text se zdůvodněním osvobození Podnikatel není plátcem DPH, § 6, odst. h zákona o DPH 

Místo Místo

PSČ PSČ

IČ Registrační číslo společnosti nebo obchodníka

Země Země

Nastavení/Provozovna

Název provozovny Označení obchodu podle interního dokumentu

Adresa provozovny Adresa obchodu

Číslo domu a dodatek Číslo domu a dodatek k číslu domu

Provozní doba Provozní doba

Provozovna je na adrese Používáte adresu prodejny nebo společnosti

Popis adresy Textový popis stolu

Označení prodejny Označení pokladny

Místo Místo

PSČ PSČ
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Nastavení/Účtenka

Obrázek 100 – Nastavení/Účtenka

Typ účtenky R1, R2, R nebo neplátce DPH

Vytisknout na účtence 
jednotkovou cenu

Vytištění jednotkové ceny na účtence

Povolit ruční vložení ceny na účtence Povolení změny ceny na účtence 

Automaticky přidat vybrané zboží 
na účtenku

Automatická položka pro čtečky čárových kódů

Použít marži Použití výpočtů

Číselný výběr na pokladně Číselné zobrazení pokladny (BEZ IKON)

Prodejce se musí přihlásit,  
aby mohl tisknout

Před odesláním účtenek k fiskalizaci se uživatel musí 
přihlásit pomocí svého kódu PIN

Uživatel může otevřít a zavřít 
pokladnu

Uživatel může otevřít a zavřít pokladnu na začátku, 
případně konci směny

Automaticky resetovat účtenku Automatické obnovení účtenky podle nastavení 
pro obnovení čísla účtenky

Resetovat číslo účtenky Obnovení účtenky, nastavte jednou ročně

Skupina stejných produktů 
na účtence

Seskupit na účtence stejné zboží

Varovat, pokud je účtenka nižší 
než nákupní cena

Upozornit, pokud je účtenka nižší než nákupní cena
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Nastavení/Další

Měrná jednotka

Měrná jednotka slouží k zadání měrných jednotek a odvozených hodnot od základní měrné jednotky 
(Obrázek 102).

Pomocí ikony  přidejte novou položku, pomocí ikony  změňte stávající, případně můžete 

položku odstranit pomocí ikony .

Obrázek 101 – Nastavení/Další

Obrázek 102 – Měrná jednotka

Fiskální modul Zahrnutí fiskálního modulu do nastavení

Použít zákazníky Použít zákazníky pro příjem zboží do skladu, nabídky

Rozšířené nastavení Zobrazí pokročilá nastavení

Použít stoly Použít objednávky podle stolů (skupin účtenek)

Zobraz čas čekání stolu po Upozornění, pokud je objednávka starší než 15, 30, 45 
nebo 60 minut
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Tiskárna a periferní zařízení

Nastavení tiskárny

Stisknutím možnosti Připojení tiskárny spustíte instalaci tiskárny v závislosti na druhu připojení – Blue-
tooth, USB nebo sériové (Obrázek 104). Potom postupujte podle pokynů na obrazovce (Obrázek 105).

Další podrobnosti jsou uvedeny v návodu k použití.

Například 0,5 litru je polovina celého litru a lze ji zadat na účtenku; potom není ze zásob odebrán 
celý litr, ale pouze 0,5 l. Zadejte potřebné změny a zadávání dokončete stisknutím možnosti Uložit 
(Obrázek 103).

Název Název míry

Kód Kód míry

Faktor jednotky Hodnota, kterou se násobí základní jednotka k získání 
odvozené hodnoty (např. 0,5 l)

Zakladní jednotka Volba základní jednotky

Obrázek 103 – Nastavení měr

Obrázek 104 – Výběr druhu připojení tiskárny
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Nastavit tiskárnu

Možnost Nastavit tiskárnu slouží k nastavení záhlaví a zápatí vytištěné účtenky a také k nastavení tis-
kárny. Po zadání textu záhlaví a zápatí dokončete zadávání stisknutím možnosti Uložit (Obrázek 106).

Záhlaví účtenky Text záhlaví účtenky

Zápatí účtenky Text zápatí účtenky

Tiskárna Pojmenování a instalace připojené tiskárny pomocí 
možnosti Upravit

Obrázek 105 – Připojení tiskárny USB

Obrázek 106 – Nastavení záhlaví a zápatí na účtence
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Nastavení daně  
a způsobu platby

Daňové skupiny

Daňové skupiny slouží k zadání 
daně a  dalších povinných 
údajů, které musí být uvedeny 
na faktuře (Obrázek 107).

Vyberte daně, které k  sobě 
patří podle skupin zboží. Napří-
klad na  alkoholické nápoje se 
uplatňuje DPH 21 %, proto je 
přidáme (Obrázek 108 a Obrá-
zek 109) a zadáme název Alko-
holické nápoje. Pokud pro 
dané zboží vyberete daňovou 
skupinu Alkoholické nápoje, 
bude u dané faktury účtována 
DPH  21  %. Totéž je třeba při-
pravit pro ostatní daňové sku-
piny (např. Džusy – DPH 15 %).

Pomocí ikony  přidejte novou položku, pomocí ikony  změňte stávající, případně můžete 

položku odstranit pomocí ikony .

Obrázek 107 – Daňové skupiny

Obrázek 108 – Přidání základních daní

Obrázek 109 – Volba základní daně
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Pokud přidáte všechny daně 
v  jedné skupině, dokončete 
pomocí možnosti Uložit   
(Obrázek 110).

Druhy daní

Zadání nové daně

Pomocí ikony  přidejte novou položku, pomocí ikony  změňte stávající, případně můžete 

položku odstranit pomocí ikony .

Pomocí možnosti  otevřete prázdnou daňovou položku, která otevře okno k zadání nové daně 

(Obrázek 111).

Jméno Název daně

Kód Zkrácený název daně

Druh daně Druh daně (DPH nebo spotřební daň)

Základ Základ daně (vždy 1)

Suma Výše daně

Obrázek 111 – Úprava základních daní

Obrázek 110 – Příklad daňové skupiny pro alkoholické nápoje
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Příkladem je daň 3 %.

Základ je 1, protože daň počítáme ze základu, tj. z celkové částky.

Koeficient je číslo, kterým vynásobíme základ, abychom získali výši daně.

Příklad: 3 % = 0,03; 25 % = 0,25 nebo 7,5 % = 0,075

Cena * Základ * Koeficient = Výše daně

50 Kč * 1 * 0,03 = 1,5 Kč

Po provedení potřebných změn dokončete zadání stisknutím možnosti Uložit (Obrázek 112).

Způsoby platby

Při výběru způsobu platby můžete volit mezi hotovostí, šekem, bankovním převodem a různými typy 
platebních karet; v případě potřeby můžete zadat další způsoby platby (Obrázek 113 a Obrázek 114).

Pomocí ikony  přidejte novou položku, pomocí ikony  změňte stávající, případně můžete 

položku odstranit pomocí ikony .

Obrázek 112 – Zadání daně

Obrázek 113 – Způsoby platby
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Po  zadání názvu vyberte druh 
platby a  dokončete pomocí 
možnosti Uložit (Obrázek 115).

Poplatky

Příkladem je poplatek za  vrá-

cení obalu. Položky představují 

pevné částky a nejsou propojeny 

s  cenou zboží. Pomocí ikony 

 přidejte novou položku, 

pomocí ikony  změňte stá-

vající, případně můžete položku 

odstranit pomocí ikony . 

(Obrázek 116)

Obrázek 114 – Druhy platby

Obrázek 115 – Výběr způsobu platby

Obrázek 116 – Poplatky
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Zadejte název poplatku a částku a zadání dokončete pomocí možnosti Uložit (Obrázek 117).

Uživatelé
Správa uživatelů umožňuje správci zadat nové uživatele, změnit a přiřadit oprávnění pro přístup 
k programu.

Zadání nového prodejce zahajte pomocí ikony  na obrazovce Uživatelé (Obrázek 118).

Pomocí ikony  přidejte novou položku, pomocí ikony  změňte stávající, případně můžete 

položku odstranit pomocí ikony . (Obrázek 118)

Před změnou údajů uživatele si MUSÍTE přečíst kapitolu „Zahájení práce s aplikací O2 eKasa“ a poro-
zumět jí.

Obrázek 117 – Zadání částky poplatku

Obrázek 118 – Uživatelé
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Jméno Jméno

Příjmení Příjmení

Osobní číslo DIČ (daňové identifikační číslo)

Úroveň přístupu Zadání přístupových práv pro každého uživatele

PIN PIN (číselné heslo)

PIN znovu Zadejte PIN znovu

Dodatečná práva pro uživatelskou úroveň

Přehled stavu pokladny Oprávnění k zobrazení stavu pokladny

Účtenky Zobrazení a úprava účtenek

Přidat partnera Uživatel může přidat zákazníka

Stornování účtenky Uživatel může účtenku stornovat

Může použít slevu Uživatel může použít slevu na zboží

Přehled stavu skladu Oprávnění k zobrazení stavu skladu

Výpis tržeb za směnu Oprávnění k vytištění obratu směny

Přehled tržeb Oprávnění k zobrazení obratu

Vymazat účtenku Oprávnění k odstranění účtenky

V systému jsou vždy dva uživatelé – Správce (oprávněný ke všemu) a Uživatel (s omezenými oprávněními).

Po přihlášení do systému se zobrazí jméno a příjmení. Kombinace jména a kódu PIN zaručuje rozpo-
znání uživatelů, a tím i přidělená oprávnění po přihlášení do systému.

Správce musí být přihlášen (obvykle majitel se svými skutečnými údaji a DIČ, protože tyto údaje jsou 
odesílány správci daně k fiskalizaci). Pokud nejsou všechny údaje správné, účtenka vydaná Správcem 
nebude fiskalizována.

To se týká také Uživatele.

Každý prodejce má definován samostatný účet; přihlašuje se pod svým jménem a  je odpovědný 
za veškeré zadané údaje.

Obrázek 119 – Zadání prodejců
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Stažení certifikátu

Stažení potřebných certifikátů z internetu.

Důležité: Certifikát NESMÍ BÝT upraven ani uložen žádným způsobem v žádném programu. Nej-
bezpečnější je získat certifikát z vyhledávacích služeb pomocí možnosti „Uložit jako“ a uložit jej přímo 
na disk USB flash.

Výběrem příslušných položek omezte činnost prodejce (například možnost použití slev, nemožnost 
odstranění účtenek). (Obrázek 120). Správce nelze omezit.

Obrázek 120 – Omezená práva prodejce

Po přidání prodejců a jejich práv dokončete zadání pomocí možnosti Uložit.

Fiskální modul
Fiskální modul slouží k nastavení a spuštění fiskalizace a také k přihlášení obchodu. Fiskální modul je 
určen ke stažení a instalaci certifikátů, přihlášení obchodu, provozní doby, stolu obchodu, kontrole 
internetového připojení k správci daně, umožnění fiskalizace na pozadí, vydání účtenek bez jedineč-
ného identifikátoru a také čekací doby na jedinečný identifikátor (v sekundách). Zadání můžete ukon-
čit pomocí možnosti Uložit (Obrázek 121).

Obrázek 121 – Fiskální modul
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Obrázek 122 – Archivace údajů

Zadání certifikátu

K zadání certifikátu do fiskální pokladny použijte tlačítko Stažení certifikátu.

Zkontrolovat dostupnost

Po stisknutí tlačítka Zkontrolovat dostupnost odešle aplikace zprávu do fiskálního systému správce 
daně, aby zkontrolovala její dostupnost. Tato operace nevyžaduje klíč a závisí výlučně na platnosti při-
pojení k internetu a dostupnosti fiskálního systému správce daně.

Přihlašovací místo

Před fiskalizací první účtenky musíte přihlásit svůj obchod u správce daně, stejně jako po změně všech 
údajů souvisejících s obchodem (adresa, pracovní doba...). To provedete stisknutím tlačítka Přihla-
šovací místo. Aplikace vás upozorní, pokud je reakce úspěšná. Fiskalizace účtenek nebude možná, 
pokud není obchod přihlášen, protože správce daně je nebude moci zobrazit ani svázat s uživatelem. 
Proto musí být obchody přihlášené. 

Nápověda

Záloha na USB
Archivace údajů, která umožní vytvořit zálohu všech údajů na externí médium, a obnova údajů, která 
provede obnovu z dřívější zálohy (Obrázek 122).

Importovány a exportovány jsou pouze zboží, skupiny zboží, složené zboží, skupiny účtenek, daňové 
skupiny, míry, zákazníci a způsoby plateb. Tímto způsobem program vytvoří exportní soubor, který lze 
následně importovat do jiného programu O2 eKasa.

Archivace údajů

Připojte médium (jednotku USB flash / paměťovou kartu) a stiskněte možnost OK.
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Potvrďte oznámení o archivaci 
údajů (Obrázek 123).

Stisknutím a přidržením vyberte 
a připojte umístění, kde budou 
data uložena (Obrázek 124).

Chvíli vyčkejte a potom potvrďte 
oznámení Archivace údajů.   
(Obrázek 125)

Obrázek 123 – Oznámení o archivaci údajů

Obrázek 124 – Výběr umístění k archivaci

Obrázek 125 – Archivace údajů
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Obnova archivovaných 
údajů

Import dat bude použit ke sta-
žení informací vytvořených při 
archivaci; data budou importo-
vána do aplikace.

Připojte médium (jednotku 
USB flash  / paměťovou kartu) 
a  stiskněte možnost Přijmout. 
Potom vyhledejte soubor 
s daty, která mají být importo-
vána do aplikace. 

Stiskněte možnost Obnovení 
údajů (Obrázek 126)

Potvrďte oznámení o  obnově 
archivovaných údajů.  
(Obrázek 127).

Stisknutím a přidržením vyberte 
umístění, kde jsou uložena 
archivovaná data (Obrázek 128).

Obrázek 126 – Obnova archivovaných údajů

Obrázek 127 – Oznámení o obnově archivovaných údajů

Obrázek 128 – Výběr umístění s archivovanými daty
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Chvíli vyčkejte a potvrďte oznámení Obnova údajů, které vidíte na obrazovce. (Obrázek 129)

Obrázek 130 – Informace o aplikaci

Obrázek 129 – Data archivována

Ukončete program eKasa a spusťte jej znovu.

Informace o aplikaci
Informace o aplikaci poskytují údaje o  licenci, zařízení, připojení k serveru a  jsou nezbytné, pokud 
potřebujete pomoc. Lze zde také spustit nové připojení k serveru (Obrázek 130). 

Na této stránce je uvedeno také VID, které slouží pro přesné určení aktivované služby při komunikaci 
s technickou podporou, práci v eKancelari nebo dohledání v Moje O2.
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Uživatel pracující s pokladnou O2 eKasa
Po úspěšném přihlášení uživatele se zobrazí hlavní okno pokladny O2 eKasa. S ohledem na volby 
v nabídce Nastavení/Obecná nastavení/Nastavení/Účtenka/Číselný výběr na pokladně jsou k dispozici 
dvě různé obrazovky k vydávání účtenek: grafická (Obrázek 131) nebo číselná (Obrázek 132).

Obrázek 132 – Číselná obrazovka pokladny

Obrázek 131 – Grafická obrazovka pokladny
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Grafická obrazovka pokladny
Grafická obrazovka se používá, pokud máte symboly pro jednotlivé zboží nebo služby a pokud máte 
malý počet zboží. Je vhodná pro aktivity využívající čtečku čárových kódů k zadávání zboží.

Obrázek 133 – Funkční rozdělení obrazovky

Pole s účtenkou

Možnosti

Výběr zboží

Skupina zboží

Pole s účtenkou Seznam položek na účtence s kódem, názvem, cenou a množstvím

Možnosti Další možnosti (práce se stoly, čekající objednávky, slevy, poznámky, 
aktualizace nejprodávanějšího zboží, rozdělení účtenek, vyhledávání)

Výběr zboží Výběr zboží pomocí ikon

Skupina zboží Skupina zboží

Vystavování účtenek
Zboží lze na účtenku přidat dvěma způsoby:

• Stisknutím požadovaného tlačítka v poli pro výběr zboží můžete přidat položku přiřazenou pří-
slušnému tlačítku. Každým dalším stisknutím stejného tlačítka zvýšíte počet aktuální položky 
na účtence o 1 (Obrázek 134).

Obrázek 134 – Přidání položek
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• Do  vstupního pole můžete 
zadat část názvu nebo kódu; 
tím otevřete okno se vším 
zbožím obsahujícím zadané 
znaky (Obrázek 135), potom 
klepněte na  zboží, které 
chcete přidat na účtenku.

Dokud nebude účtenka vytiš-
těna, můžete upravit položky 
na  účtence výběrem zboží, 
které má být přidáno (Obrázek 
136), můžete změnit množ-
ství či cenu nebo přidat slevu 
(Obrázek 137).

Obrázek 135 – Přidání položky zadáním názvu

Obrázek 136 – Výběr položky

Obrázek 137 – Změna ceny
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Pokud změníte cenu na 
účtence, cenu pro počet větší 
než jeden je třeba vypočítat 
předem a poznamenat si ji.

Nakonec potvrďte změnu 
(Obrázek 138) nebo položku 
odstraňte (Obrázek 139).

Dokončete vytvořením účtenky 
pomocí možnosti Zaplatit   
(Obrázek 140).

Obrázek 138 – Potvrzení změn

Obrázek 139 – Odstranění položky

Obrázek 140 – Účtování
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Na  následujícím obrázku je 
zobrazeno okno k výběru způ-
sobu platby (Obrázek 141).

Na závěr přejděte k vyúčtování 
a fiskalizaci účtenky   
(Obrázek 142).

Pokud vyberete platbu v  hoto-
vosti, můžete zadat přijatou 
částku a program vypočte, kolik 
je třeba vrátit (Obrázek 143); 
v  případě přesné částky stačí 
klepnout na možnost Zaplatit. 
Poté následuje vydání účtenky 
a fiskalizace.

Obrázek 141 – Výběr způsobu platby pro účtenky

Obrázek 142 – Vyúčtování a fiskalizace účtenky

Obrázek 143 – Vrácení peněz
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Slevy a akce
U  každého zboží lze nasta-
vit slevu – stačí klepnout na pří-
slušnou položku v objednávce 
(Obrázek 144) a  po  otevření 
okna k úpravám můžete přiřadit 
příslušnou slevu (Obrázek 145)

Slevy a  akce (propagační 
nabídky) jsou definovány 
v  možnosti NABÍDKA/Zboží/
Slevy/Akce.

V nabídce můžete vybrat slevu, 
která se vztahuje na  vybrané 
zboží (Obrázek 146).

Obrázek 144 – Výběr zboží

Obrázek 145 – Slevy a akce

Obrázek 146 – Výběr slevy



83

O2 eKasa

Potom položku uložte pomocí 
možnosti Uložit (Obrázek 147)

Účtenku dokončete stisknutím 
možnosti Zaplatit (Obrázek 148).

Potom se na obrazovce otevře 
okno pro tisk účtenky.

Rozdělit účtenku
Někdy je nutné rozdělit 
účtenku na dvě nebo více částí. 
K tomuto účelu slouží možnost 
Rozdělit účtenku v  nabídce 
Více možností. (Obrázek 149).

Obrázek 147 – Uložení položky

Obrázek 148 – Účtování

Obrázek 149 – Účtenka, kterou chcete rozdělit
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Pokud se po stisknutí ikony  

zobrazí okno pro další účtenku, 

lze přenést konkrétní zboží. 

Pomocí ikony  lze přenést 

celou položku (Obrázek 151)

Nakonec lze každou účtenku 
vyúčtovat samostatně běžným 
způsobem (Obrázek 152).

Obrázek 150 – Výběr rozdělení účtenky

Obrázek 151 – Přenos zboží na jinou účtenku

Obrázek 152 – Vyúčtování rozdělené účtenky
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Účtování v cizí měně
Pokud chcete účtenku vyúčto-
vat v cizí měně, je třeba klep-
nutím na celkovou částku 
(Obrázek 153) otevřít okno 
k výběru měny, ve kterém jste 
dříve zadali příslušný denní 
kurz (Obrázek 154).

Program automaticky vypo-
čte částku ve  vybrané měně 
na  základě dříve zadaného 
měnového kurzu   
(Obrázek 155).

Obrázek 153 – Účtování v cizí měně

Obrázek 154 – Výběr cizí měny

Obrázek 155 – Účtování v cizí měně
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Pokud vyberete platbu v hoto-
vosti, můžete zadat přijatou 
finanční částku v  zahraniční 
měně a program vypočte částku 
k vrácení (Obrázek 156); pokud 
je částka přesná, stačí stisknout 
možnost Zaplatit. Poté následuje 
vydání účtenky a fiskalizace.

Práce se stoly
Pokud nyní chcete vytisknout 
účtenku a  chcete, aby si pro-
gram zapamatoval všechny 
položky u  konkrétního stolu, 
můžete použít systém objed-
návek. Položky můžete zadat 
stejným způsobem jako 
na  účtenky; po  přidání všech 
položek však místo stisknutí 
možnosti Zaplatit stiskněte tla-
čítko Stoly (Obrázek 157).

Stiskněte a  přidržte možnost 
Neuložená objednávka a objed-
návku přetáhněte na  požado-
vaný stůl (Obrázek 158, Obrázek 
159 a Obrázek 160). Stoly s ale-
spoň jednou otevřenou objed-
návkou budou zobrazeny 
s malým zeleným obdélníkem 
v  levém dolním rohu s  celko-
vou částkou objednávky.

Obrázek 156 – Vrácení peněz pro zahraniční měnu

Obrázek 157 – Práce se stoly

Obrázek 158 – Parkování objednávek
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K  jednomu stolu lze zadávat 
položky bez vytištění účtenky, 
dokud zákazník nepožádá 
o účtenku (stvrzenku). Červený 
obdélník v  horní části stolu 
zobrazuje, kolik času uplynulo 
od  poslední objednávky. Když 
zákazník požádá o  účtenku, 
stisknutím symbolu stolu 
(Obrázek 161) otevřete objed-
návku. Potom můžete vybrat 
možnost Zaplatit nebo přidat 
nové zboží (Obrázek 162).

Obrázek 159 – Přenos na požadovaný stůl

Obrázek 160 – Parkování objednávky

Obrázek 161 – Účtování pro stůl
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Když vyberete stůl, v hlavním okně se zobrazí všechny položky ze všech objednávek z daného stolu. 
Potom stisknutím tlačítka Zaplatit vystavte běžnou účtenku, aby již stůl nebyl dále účtován (nezobra-
zoval se se zeleným obdélníkem), tedy, aby stůl neobsahoval žádné otevřené objednávky.

Práce se stoly
Stoly zjednoduší práci, protože uživatel vidí graficky, kde jsou konkrétní objednávky umístěny a kolik 
času uplynulo od poslední objednávky.

Správce je jedinou osobou zodpovědnou za nastavení stolů a jejich uspořádání na ploše.

Vkládání objednávek a účtování může provádět i uživatel.

Obrázek 162 – Vyúčtování objednávek pro stůl

Obrázek 163 – Práce se stoly
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Obrázek 164 – Přidat stůl

Ikony k úpravě stolů

Přidat stůl

Odstranit stůl

Přesunout stůl

Otočit stůl

Velikost stolu

Jmenovka stolu

Přidat novou místnost

Nástroje k úpravě stolů 

Čas od poslední objednávky

Stůl pro objednávku

Stůl s objednávkou a čas od poslední objednávky.
– Horní červený obdélník zobrazuje čas v minutách od poslední objednávky.
– Dolní zelený obdélník zobrazuje aktuální počet všech objednávek u daného stolu. 

Nastavení polohy

Pokud chcete použít stoly, 

nejprve je třeba nastavit pro 

ně plochu a umístění. K tomu 

slouží ikona Přidat stůl  

(Obrázek 164).
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Stiskněte a přidržte ikonu stolu, 

potom ji přetáhněte do požado-

vané polohy (přetažení). Dopo-

ručujeme uspořádat stolu podle 

přibližného uspořádání skuteč-

ných stolů v prostoru.   

(Obrázek 166).

Ikona stolu se zobrazí v  levém 

horním rohu polohy. Dalším 

stisknutím nastavíte novou 

ikonu (Obrázek 165). Pokud 

chcete odstranit ikonu stolu, 

vyberte možnost Odstranit stůl 

 a  stiskněte ikonu stolu, 

které chcete odstranit.

Vyberte ikonu Otočit stůl  

a  stiskněte ikonu stolu; tím 

umožníte jeho otáčení   

(Obrázek 167).

Obrázek 165 – Ikona stolu

Obrázek 166 – Přesunutí ikony stolu

Obrázek 167 – Otočení ikony stolu
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Vyberte možnost Velikost stolu  a  stiskněte ikonu stolu (Obrázek 168). Otevře se nabídka 

změny velikosti a orientace (Obrázek 169).

Obrázek 168 – Změna velikosti a orientace stolu

Obrázek 169 – Výběr velikosti a orientace stolu
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Stisknutím ikony Přidat míst-

nost  lze ke stávajícím pro-

storům přidat nové (Obrázek 

172). Otevře se pole k  zadání 

názvu místnosti (Obrázek 

173). Každá místnost obsahuje 

vlastní stoly; před použitím je 

třeba všechny stoly uspořádat 

pro objednávky.

Obrázek 171 – Zadání jmenovek stolů pro objednávky

Obrázek 172 – Přidání nové místnosti

Stiskněte ikonu Umístit jme-

novku  a  stiskněte ikonu 

(Obrázek 170); otevře se pole 

k zadání jmenovek stolu (Obrá-

zek 171). Po zadání jmenovky 

bude mít stůl označení pro 

objednávky.

Obrázek 170 – Změna jmenovek stolu
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Pokud stisknete a  přidržíte 
název místnosti, otevře se 
okno umožňující změnu názvu 
místnosti nebo její odstranění 
(Obrázek 174).

Obrázek 174 – Nastavení jmenovek místností

Obrázek 175 – Změna názvů místností

Obrázek 173 – Zadání jmenovky nové místnosti
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Číselná obrazovka pokladny
Číselná obrazovka se používá, pokud používáte čtečky čárových kódů. Je vhodná pro prodejny s vel-
kým počtem zboží. Číselnou obrazovku aktivujte pomocí možností NABÍDKA/Nastavení/Obecná 
nastavení/Nastavení/Účtenka/Číselný výběr na pokladně

Vystavování účtenek
Zboží lze na účtenku přidat dvěma způsoby:

• Stisknutím tlačítka na čtečce čárových kódů nebo ručním vložením kódu položky, kterou chcete 
přidat na  účtenku. Každým dalším stisknutím zvýšíte počet aktuální položky na  účtence o  1 
(Obrázek 177).

Obrázek 176 – Funkční rozdělení číselné obrazovky

Obrázek 177 – Přidání položek na číselné obrazovce
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• Do vstupního pole můžete zadat část názvu nebo kódu zboží; tím otevřete okno se všemi polož-
kami obsahujícími zadané znaky (Obrázek 178), potom klepněte na  zboží, které chcete přidat 
na účtenku.

Dokud nebude účtenka vytištěna, můžete upravit položky na účtence výběrem zboží, které má být při-
dáno; po otevření položky můžete změnit množství či cenu, přidat slevu nebo celou položku odstra-
nit (Obrázek 179).

Obrázek 178 – Přidání položky zadáním názvu na číselné obrazovce

Obrázek 179 – Změna ceny
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Vyúčtování a fiskalizace účtenky
Po vystavení musí být účtenka fiskalizována a vyúčtována.

Vyberte způsob platby (Obrázek 181).

Po výběru této možnosti je účtenka odeslána k fiskalizaci a vytištěna.

Obrázek 180 – Účtenka za platbu

Obrázek 181 – Výběr způsobu platby



97

O2 eKasa

Vystavení účtenky  
R1 nebo R2
Pokud chcete vystavit účtenku 
R1 nebo R2, přejděte k nabídce 
Více možností (Obrázek 182) 
a  vyberte možnost Přidat part-
nera (Obrázek 183).

Otevře se okno se seznamem 
zákazníků (Obrázek 184).

Pokud do vstupního pole zadáte 
název, část názvu, DIČ nebo 
nějaký jiný údaj, program zob-
razí všechny zákazníky odpoví-
dající zadaným znakům; potom 
klepněte na  požadovaného 
zákazníka, kterého chcete při-
dat na účtenku.

Obrázek 183 – Přidání zákazníka na účtenku

Obrázek 184 – Výběr zákazníka

Obrázek 182 – Vystavení účtenky – Další možnosti
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Pokud není zákazník zadán, je třeba jej zadat před vytištěním účtenky.

Stisknutím ikony Přidat zákazníka  otevřete nabídku k zadání nového zákazníka (Obrázek 185). 

Po zadání všech potřebných údajů vložíte nového zákazníka stisknutím možnosti Uložit.

Stisknutím tlačítka Účtovat spustíte automatickou fiskalizaci a vytisknete účtenku.

Vystavení kopie účtenky
Pokud chcete vytisknout kopii účtenky, použijte možnosti Nabídka/Reporty/Přehled tržeb a vyberte 
požadovanou účtenku; po jejím otevření klepněte na možnost Tisk. Lze ji také stornovat, fiskalizovat 
nebo odstranit (Obrázek 186). Odstranit lze pouze poslední.

Obrázek 186 – Vystavení kopie účtenky

Obrázek 185 – Přidání zákazníků
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Definice zboží a složeného zboží
K dispozici jsou čtyři druhy zboží.

• Zboží ke skladování

• Jednotkové zboží

• Složený výrobek

• Kombinované zboží

Zboží ke skladování (např. káva, kilogram)
Jedná se o zboží, které se neprodává celé, ale slouží ke správě skladu a vytváření složeného zboží. 
Například balíček kávy s hmotností 1 kg. Toto zboží není určeno k prodeji v tomto množství, odebírá 
se ale ze skladu postupně. Například Káva s mlékem se skládá z kávy, mléka a cukru, které budou ze 
skladu odebrány po částech. Je vhodné zadat do skladu všechny složky složených výrobků (složeného 
zboží) a spravovat je v rámci jejich měrných jednotek (například kg, g, l, ks). Toto zboží usnadňuje sle-
dování a odebírání porcí. (Obrázek 187)

Vytvořte zákazníka s názvem „Počáteční stav“ nebo „Inventura“. Doplňte do pole své údaje a vložte 
sazbu 0. Pomocí možnosti Nová příchozí účtenka můžete zadat všechno základní zboží do skladu 
s uvedením množství a jednotkových cen. Pomocí této akce naplňte sklad. (Obrázek 188).

Obrázek 187 – Zboží ke skladování

Obrázek 188 – Zákazník „Inventura“ pro zadání zboží ve skladu
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Zboží prodávané po kusech, které nejsou rozlévané ani nejsou součástí složeného zboží, lze označit 
jako Zboží k prodeji a lze je odebrat přímo ze skladu.

Jednotkové zboží (např. pivo)
Jedná se o  položky prodávané tak, jak byly zakoupeny, zboží na  výstupu je shodné se  zbožím 
na vstupu. Příkladem zboží, které nelze prodávat po menších množstvích, je lahvové pivo. Definice 
skladování takového zboží je velmi prostá, je jen důležité na nich označit, že jejich stav je sledován 
(Obrázek 189).

Je povinné označit Sledovat stav, Celkové množství a Zboží k prodeji.

Nesmíte vybrat Složený výrobek.

Složený výrobek (například káva s mlékem)
Toto zboží se skládá z několika vstupního zboží, které se obvykle neprodává samostatně, ale jehož 
stav ve skladu je sledován.

Příkladem zboží tohoto druhu je Káva s mlékem, která se skládá z kávy, mléka a cukru neprodáva-
ných obvykle samostatně, jejichž množství ve skladu je sledováno. Pro toto zboží musíte nejprve defi-
novat základní zboží, které není na prodej a jehož stav je sledován (káva, cukr, mléko) (Obrázek 187).

Potom je nezbytné definovat zboží Káva s mlékem jako složený výrobek, který popisuje složení jedné 
kávy s mlékem.

Toto zboží tedy označte jako složený výrobek, vyberte jeho součásti (jednotkové zboží) a definujte 
jejich množství (Obrázek 190).

Obrázek 189 – Zadání jednoduchého zboží
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Obrázek 190 – Zadání složeného zboží

Obrázek 191 – Změna položek složeného zboží

Pomocí ikony  přidejte novou položku, pomocí ikony  změňte stávající (Obrázek 191), případně 

můžete položku odstranit pomocí ikony .
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Nakonec složené zboží Káva s mlékem označte jako určené k prodeji, definujte jeho výstupní cenu, 
označte, že se jedná o složený výrobek, a klepněte na  ikonu zboží Káva s mlékem. Nezapomeňte 
vybrat možnosti Celkové množství, Složený výrobek a Položka k prodeji. Možnost Sledovat 
stav nesmí být vybrána.

Příklad zadání složeného zboží
1. Vytvořte zboží pouze pro sklad se základními měrnými jednotkami (kilogram, litr…). To znamená, 

že když vytvoříte zboží, NESMÍTE nastavit, že se jedná o Složený výrobek, případně že se jedná 
o Zboží k prodeji. Musíte vybrat možnosti Sledovat stav a Celkové množství a zbytek pone-
chat nevybraný (Obrázek 192).

 Jedná se o zboží, které bude do skladu vloženo prostřednictvím příchozích faktur. Je nutné ulo-
žit změny po zadání všech nastavení zboží.

Obrázek 192 – Zboží pro sklad (například káva)
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2. Přidejte nové zboží Káva s mlékem, v tomto zboží zaškrtněte možnost Složený výrobek a při-
dejte všechno zboží, které jste dříve zadali do skladu, například 1101, Káva, kilogram, množství 
0,007 neboli 7 gramů kávy. Po zadání všech položek, které tvoří složené zboží (v tomto případě 
káva, mléko, cukr), byste měli zboží uložit. Po zadání všech nastavení a výběru daňové skupiny 
zkontrolujte, že jste zadali prodejní cenu, potom vyberte možnost Zboží k prodeji a vyberte ikonu, 
která bude zobrazena v pokladně; nezapomeňte uložit změny. (Obrázek 193)

Obrázek 193 – Zadání složeného zboží  
(Káva s mlékem)

Potom můžete v pokladně účtovat složený výrobek, ale stav ve skladu bude záporný, dokud nezadáte 
příslušné množství zboží pro sklad pomocí možnosti Nová příchozí účtenka.
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Obrázek 194 – Zadání kombinovaného zboží (např. vína)

Kombinované zboží (například víno prodávané jako rozlévané)
Jedná se o jednotkové zboží, které lze prodávat jako více prodejních položek (nebo může být přísa-
dou v některém složeném zboží).

Příkladem může být láhev vína, kterou lze prodat jako celek, jako 1 dl, 2 dl nebo jako složku zboží 
Vinný střik (víno s perlivou vodou). Dobrým způsobem sledování stavu zásob tohoto zboží je vybrat 
prodejní zboží nejlépe odpovídající vstupnímu zboží, což usnadní sledování zásob. V tomto případě 
láhev vína o objemu 1 l. Toto zboží je takto označeno, proto lze jeho stav sledovat.

V případě 1 l vína je nutno zaškrtnout možnosti Sledovat stav a Zboží k prodeji a nezaškrtávat 
možnosti Celkové množství a Složený výrobek. (Obrázek 194)
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Obrázek 195 – Zadání složeného výrobku pro kombinované zboží

Pokud chcete mít možnost prodávat toto zboží v menších množstvích za cenu odpovídající jedno-
duchému výpočtu pomocí procentního podílu, postačí u  takového zboží označit, že se neprodává 
v nedělitelném (celkovém) množství. Můžete však definovat samostatné zboží Víno 0,2, jehož cena 
bude o 20 % vyšší oproti ceně 1 litru vína. V takovém případě musíte toto zboží definovat jako slo-
žený výrobek. (Obrázek 195)

V této standardní položce je přidáno zboží k prodeji, Víno 1 l, jehož stav je sledován, a označeno, že 
se použije 0,2 tohoto zboží.

Na závěr složené zboží k prodeji s názvem Víno 0,2 není označeno možností Sledovat stav, protože 
se nejedná o kombinované zboží nedělitelného (celkového) množství Víno 1 l.
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Příkladem položek ve skladu je 20 lahví vína, 1 kg kávy, 1 kg cukru a 5 litrů mléka.

Měrná jednotka k zadávání položek nemusí odpovídat měrné jednotce samotného zboží. Proto 
nebyl nákup proveden v ml, ale v litrech. (Obrázek 197)

Obrázek 197 – Vložení do skladu

Obrázek 196 – Stav skladu

Zadání příchozích účtenek
Příchozí účtenky slouží k zadání stavu ve skladu. (Obrázek 196).
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Potom je úvodní stav skladu uveden níže (Obrázek 198).

Obrázek 198 – Stav skladu po vložení

Změna měrné jednotky
Stav skladu je zobrazen v  měrných jednotkách definovaných pro zboží, jehož stav je sledován 
ve skladu. Když později zjistíte, že některá měrná jednotka není vhodná pro stav skladu, můžete ji 
jednoduše změnit; tato změna se projeví okamžitě ve skladu, ve složeném zboží a následně ve vysta-
vených účtenkách. 

Změna měrných jednotek je možná pouze v  rámci stejných měrných jednotek, například: l na ml; 
kg na g apod. Pokud ks změníte na l nebo kg na l, zboží nebude zobrazeno ve stavu skladu.

Například lze změnit měrnou jednotku pro mléko z litru na mililitr. (Obrázek 199)

Obrázek 199 – Změna měrných jednotek
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Změna stavu skladu

Při prodeji
Stav skladu je změněn při každém prodeji zboží, jehož stav je sledován.

V následujícím příkladu je zobrazeno snížení množství ve skladu u všeho zboží po jejich prodeji. 
(Obrázek 201)

Po  změně měrných jednotek pro dané zboží lze zobrazit složený výrobek použitý pro dané zboží 
a zkontrolovat, že se změnil.

Pokud se podíváte na stav skladu, zaznamenáte změnu v měrné jednotce také (Obrázek 200).

Obrázek 200 – Změna měrné jednotky ve skladu

Obrázek 201 – Stav skladu před prodejem
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Tato účtenka sníží počet piv o  1, množství kávy, mléka a  cukru podle standardu Káva s  mlé-
kem a  množství vína podle účtenky a  standardu. Výsledná účtenka bude vypadat následovně. 
(Obrázek 202)

Zde je množství prodaného vína 2x 2 dl a 1 litr, tj. 14 dl.

Po úhradě účtenky a kontrole stavu skladu lze zkontrolovat, že došlo ke snížení množství v sou-
ladu s účtenkou. (Obrázek 203)

Obrázek 203 – Stav skladu po prodeji

Obrázek 202 – Příklad účtenky



110

O2 eKasa

Po této změně je stav skladu následující (Obrázek 205):

Při změně pomocí příjmu zboží do skladu
Stav skladu lze změnit přidáním nového nebo stájícího zboží (v případě chyby).

Příklad změny příjmu zboží: zvýšení stavu cukru o 2 kilogramy a snížení stavu vína o 5 litrů. (Obrázek 204)

Obrázek 205 – Stav skladu po změně s pomocí příjmu zboží

Obrázek 204 – Změna pomocí příjmu zboží do skladu
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Stav skladu lze také obnovit, pokud byly odstraněny některé nefiskalizované účtenky. Například 
bude odstraněna první účtenka a stav bude vrácen do původního, podle příjmu zboží. Také je možné 
odstranit příchozí účtenku a nastavit tak stav skladu na 0.

Při stornování účtenky
Pokud je některá účtenka stornována, množství z dané účtenky bude vráceno do skladu.

Pokud je například stornována první účtenka (Obrázek 206) množství uvedené na této účtence se 
vrátí ke zboží ve skladu (Obrázek 207).

Obrázek 207 – Stav skladu po stornování účtenky

Obrázek 206 – Stornovaná účtenka
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UPOZORNĚNÍ:
PŘEČTĚTE SI TYTO POKYNY A ŘIĎTE SE JIMI.
Pokud se pokyny z tohoto návodu nebudete řídit, můžete mít potíže se správou fiskální pokladny. 
Řešení potíží způsobených nesprávným použitím tohoto zařízení, které není kryto záručními podmín-
kami, bude účtováno podle ceníku. Výjezd bude účtován podle ceníku s výjimkou případů krytých 
zárukou. Uložte si záruční list a účtenku, jinak nebude vaše záruka platná.

Zahájení práce s aplikací O2 eKasa
1. Přidejte uživatele s oprávněními správce, svým jménem a DIČ. Uložte uživatele. Zapamatujte si 

svůj kód PIN, protože slouží k přihlášení do aplikace O2 eKasa. Ukončete program. Spusťte pro-
gram znovu. Pokud vše proběhne správně, zobrazí se po spuštění programu v nabídce vlevo uži-
vatel s vaším jménem.

2. Podle potřeby přidejte nové uživatele s oprávněními uživatele a jejich DIČ. Uložte uživatele. Zapa-
matujte si kód PIN, protože slouží prodejci k přihlášení do aplikace O2 eKasa. Pokud vše pro-
běhne správně, zobrazí se po spuštění programu v nabídce vlevo uživatel se jménem prodejce.

3. Odhlaste se z aplikace a znovu se přihlaste pomocí kódu PIN správce.

4. V  položkách NABÍDKA/Nastavení/Obecná nastavení/Nastavení/Společnost zapište správně všechny 
údaje. Pokud máte jeden obchod s jednou pokladnou, zadejte číslo 1 v položce Název provo-
zovny a také číslo 1 v položce Označení provozovny. Deaktivujte možnost Fiskální modul, dokud 
nedokončíte všechny kroky těchto pokynů (NABÍDKA/Nastavení/Obecná nastavení/Nastavení/
Další/Fiskální modul).

5. Vytvořte Skupiny zboží a potom zadejte jednotkové zboží s nedělitelným množstvím, které jsou 
prodávány ve  stejné Měrné jednotce při vložení do  skladu. Pokud chcete sledovat stav jejich 
množství ve skladu, vyberte možnosti Sledovat stav a Zboží k prodeji a také Ikonu. Uložte změny 
a zjistěte, zda se zboží zobrazí v seznamu v dílčí nabídce Zboží.

6. Zadejte složený výrobek.

 Viz pokyny v příkladu vložení složeného zboží a použití standardu na straně 100 a 102.

7. Po zadání všeho zboží, a složeného zboží uložte údaje pomocí nabídky NABÍDKA/Nápověda/
Záloha na USB na disk USB flash.

 Vložte do tabletu jednotku USB flash. Vyberte možnost NABÍDKA/Nápověda/Záloha na USB/
Archivace údajů, vyberte jednotku USB flash a stiskněte a přidržte umístění, do kterého chcete 
data archivovat. Zobrazí se zpráva o úspěšném uložení údajů. Možnost archivace uloží všechna 
vaše data na externí jednotku.

8. Stáhněte fiskální kód PKI na disk USB flash.

 Stáhněte certifikáty pomocí možnosti: NABÍDKA/Nastavení/Fiskální modul/Stáhnout certifikáty. 
Zapamatujte si heslo zadané při stažení certifikátu.

9. Vložte jednotku USB flash do tabletu a stáhněte certifikát pomocí dílčí nabídky Fiskální modul/
Stáhnout certifikát. Poznamenejte si heslo zadané při stažení certifikátu. Pokud je všechno 
v pořádku, zobrazí se potvrzení: „Klíč je úspěšně importován“

10. V nabídce Fiskální modul je třeba zaškrtnout dostupnost a přihlásit obchod. Každý certifikát musí 
provázet zpráva „Odpověď úspěšná“. Pokud se zobrazí zpráva „Odpověď není úspěšná“, nejste 
připojeni k internetu, neimportovali jste správný fiskální modul PKI nebo je nesprávná možnost 
NABÍDKA/Nastavení/Uživatelé.
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11. Po úspěšných přihlášeních a potvrzeních přejděte do možnosti Přehled tržeb a vyberte datum 
mezi 1.  1.  2016 a  aktuálním datem. Odstraňte všechny účtenky, které se případně zobrazí, 
postupně od posledního k prvnímu. Jedná se o zkušební účtenky, které jste vyzkoušeli a vytiskli. 
Odstranění je nezbytné k zahájení fiskalizace od účtenky číslo 1 (pro aktuální rok).

12. Po odstranění všech zkušebních účtenek přejděte do možnosti NABÍDKA/Nastavení/Obecná 
nastavení/Nastavení/Další a vyberte možnost Fiskální modul. Potom můžete začít účtovat a fiska-
lizovat účtenky a zahájit činnost.

13. Doporučujeme archivovat data každý den na disk USB flash pomocí možnosti NABÍDKA/Nápověda/
Záloha na USB a databázi zboží a složených výrobků uložit po každém přidání nového zboží.

Další poznámky
Nezapomeňte si poznamenat a na bezpečné místo uložit kód PIN svého účtu správce nebo uživatele. 
Zkontrolujte všechny obraty pokladny, zda jsou všechny účtenky fiskalizovány, protože platí zákonný 
časový interval a vy je nebudete moci fiskalizovat později, za což vám hrozí sankce od správce daně.

Pravidelně otvírejte a zavírejte pokladnu, abyste měli pravidelné a řádné směny.

Každý den, na konci pracovního dne, archivujte všechny aktivity na externí disk USB flash nebo pou-
žijte službu zálohování v cloudu. Po každém přidání nového zboží nebo složených výrobků exportujte 
data na disk USB flash.
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18 kroků k zahájení práce
1. Nastavte správce systému (obvykle se jedná o majitele)   

– NABÍDKA/Nastavení/Uživatelé

2. Zadejte uživatele (zadejte všechny zaměstnance, kteří jsou oprávněni vydávat účtenky)   
– NABÍDKA/Správa/Uživatelé

3. Zadejte informace o společnosti   
– NABÍDKA/Nastavení/Obecná nastavení/Nastavení/Společnost

4. Zadejte skupiny zboží   
– NABÍDKA/Zboží/Skupina zboží

5. Zadejte měrné jednotky   
– NABÍDKA/Nastavení/Obecná nastavení/Měrné jednotky

6. Zadejte daňové skupiny (daňové skupiny podle skupin zboží)  
– NABÍDKA/Nastavení/Nastavení daní a způsobu platby/Daňové skupiny

7. Zadejte všechny položky ve skladu v množstvích jednotek (označené jako Sledovat stav a Celkové 
množství)  
– NABÍDKA/Zboží/Zboží

8. Otevřete Inventuru zákazníků (zadejte údaje své společnosti se sazbou 0 – slouží k zadání stavu)  
– NABÍDKA/Zákazníci/Zákazníci

9. Zadejte vše ze skladu pomocí Inventury zákazníka v aktuálních množstvích  
– NABÍDKA/Sklad/Nová příchozí účtenka

10. Zkontrolujte stav skladu   
– NABÍDKA/Sklad/Stav skladu

11. Zadejte skupiny účtenek (stoly)   
– NABÍDKA/Pokladna

12. Zadejte způsoby platby   
– NABÍDKA/Nastavení/Nastavení daní a způsobu platby/Způsoby platby

13. Uložte kopii dat na USB flash disk  
– NABÍDKA/Nápověda/Záloha na USB

14. Připojte se k internetu   
– NABÍDKA/Tablet/Nastavení

15. Stáhněte certifikát a přihlaste svůj obchod   
– NABÍDKA/Nastavení/Fiskální modul

16. Připojit tiskárnu   
– NABÍDKA/Nastavení/Tiskárna a periferní zařízení/Nastavit tiskárnu

17. Otevřete pokladnu a proveďte vklad   
– NABÍDKA/Správa pokladny/Otevřít pokladnu

18. Začněte pracovat
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Denní práce

Kroky při denním použití pokladny – UŽIVATEL
1. Zařízení zapnete stisknutím tlačítka vypínače.

 Tlačítko je třeba přidržet, dokud se nezobrazí logo operačního systému Android.

2. Po spuštění operačního systému stiskněte ikonu O2 eKasa.

3. Vyberte své uživatelské jméno v seznamu a zadejte svůj PIN kód.

4. Nyní jste vstoupili do aplikace. Pokladnu je třeba otevřít na začátku směny (obvykle to bývá ráno).

 Zvolte možnost Otevřít pokladnu na stavovém řádku nebo přejděte do možnosti – NABÍDKA/
Správa pokladny/Otevřít pokladnu a proveďte vklad.

 Pokud nemáte vklad, jen stiskněte možnost Otevřít pokladnu.

5. Na levé straně obrazovky najdete vyobrazení stolů a jejich uspořádání. Klepněte na stůl, pro který 
chcete přijmout objednávku.

 Obrazovka se přepne na objednávku a dříve definované skupiny zboží. 

 Klepněte na požadovanou skupinu a zobrazte všechno zboží, které jste uložili v rámci dané sku-
piny, vyberte požadované zboží k vyúčtování. 

6. Všechno vybrané zboží, které chcete vyúčtovat, je umístěno na levé straně obrazovky.

 Zkontrolujte položky na účtence.

 Pokud vyberete nesprávné zboží, zadání stornujete klepnutím na příslušné zboží a po otevření 
okna vyberte možnost Odstranit.

 Je všechno v pořádku? Vyberte možnost Zaplatit.

7. Potom vyberte způsob platby.

 Po volbě vyberte možnost Potvrdit.

 Pokud chcete mít jistotu při vracení peněz, můžete zadat přijatou částku, částka k vrácení se zob-
razí na obrazovce.

 Potom potvrďte možnost Zaplatit.

 Vytiskne se účtenka a účtování se dokončí.

8. POZOR: Každou směnu / pracovní den je nutné uzavřít volbou Zavřít pokladnu.

9. Díky tomu se automaticky vytiskne přehled a finanční rozvaha od otevření pokladny pro kon-
krétní den.

10. Aplikaci vypněte pomocí možnosti Odhlásit, potom potvrďte a vyberte možnost KONEC.

11. Vypněte zařízení.
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Poznámky
Poznámka k vydání
SPOLEČNOST TVC  INFO d.o.o. POSKYTUJE TUTO PUBLIKACI „JAK JE“ BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLIV 
DRUHU, AŤ JIŽ VÝSLOVNÝCH ČI PŘEDPOKLÁDANÝCH, ZEJMÉNA BEZ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUKY 
OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU.

Tato publikace může obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Pravidelně jsou pro-
váděny změny těchto informací. Tyto změny budou začleněny do pozdějších vydání. Kdykoliv mohou 
být provedena vylepšení nebo změny v popsaných produktech nebo programech.

Odkazy na výrobky, programy nebo služby v této publikaci neznamenají, že výrobce má v úmyslu zpří-
stupnit vše ve všech zemích, ve kterých působí. Jakýkoliv odkaz na výrobek, program nebo službu 
nemá tvrdit ani naznačovat, že lze použít pouze tento výrobek, program nebo službu. Lze použít 
jakýkoliv funkčně ekvivalentní produkt, program nebo službu, které neporušují žádné existující právo 
duševního vlastnictví. Vyhodnocení a ověření funkčnosti ve spojení s jinými produkty, programy nebo 
službami, s výjimkou těch výslovně určených výrobcem, je na odpovědnosti uživatele.

Pro technickou podporu společnosti TVC INFO navštivte stránky www.tvc-info.hr.

© 2016 TVC INFO d.o.o. 
Všechna práva vyhrazena. 
Všechny ostatní ochranné známky a obchodní názvy patří jejich příslušným vlastníkům.

www.tvc-info.hr
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Prohlášení o shodě
Tento produkt byl testován a odpovídá omezením třídy B pro digitální zařízení podle části 15 pravi-
del FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škod-
livé rušení, (2) toto zařízení musí přijímat veškerá přijímaná rušení, včetně rušení, které může způsobit 
jeho nežádoucí činnost.

Limity FCC třídy B jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení, 
pokud je zařízení provozováno při domácí instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat 
vysokofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno podle pokynů, může způsobit škod-
livé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že k tomuto rušení nedojde při kon-
krétní instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, 
což lze určit vypnutím a zapnutím přístroje, doporučujeme uživateli zkorigovat rušení jedním nebo 
více z následujících opatření:

• Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.

• Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

• Poraďte se s prodejcem nebo servisním technikem a požádejte je o další návrhy.

Výrobce není zodpovědný za rušení rozhlasového nebo televizního signálu způsobené použitím jiných 
než doporučených kabelů nebo neoprávněnými změnami či úpravami tohoto zařízení. Neoprávněné 
změny nebo úpravy mohou způsobit ztrátu uživatelova oprávnění k užívání tohoto zařízení.

Směrnice o odpadu z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) 
Logo OEEZ označuje konkrétní recyklační programy a postupy pro elektronické výrobky 
v zemích Evropské unie. Doporučujeme naše produkty recyklovat. Pokud máte další otázky 
ohledně možností recyklace, přejděte na web www.tvc-info.hr.

Likvidace produktu
Tiskárnu ani spotřební materiál nelikvidujte stejným způsobem jako běžný domovní odpad. Možnosti 
likvidace a recyklace zjistíte od místních orgánů.

Právní upozornění pro bezdrátové produkty
Tato část obsahuje následující právní informace týkající se bezdrátových produktů.

Vystavení vysokofrekvenčnímu záření
Vyzářený výkon tohoto zařízení je hluboko pod limity expozice radiovým frekvencím podle FCC 
a  jiných regulačních orgánů. Mezi anténou tohoto zařízení a  osobami musíte udržovat minimální 
vzdálenost 20 cm, aby toto zařízení splňovalo požadavky FCC a jiných regulačních orgánů na vysta-
vení rádiovým frekvencím.

Poznámka pro uživatele v Evropské unii
Výrobky s označením CE jsou ve shodě s požadavky na ochranu směrnic Rady ES 2004/108/ES-EMC, 
1999/5/ES-R a TTE, 2006/95/ES-LVD i 2009/125/ES-ErP o přibližování a harmonizaci zákonů členských 
států týkajících se elektromagnetické kompatibility, bezpečnosti elektrických zařízení určených pro 
používání v určitých rozmezích napětí a rádiových zařízení a telekomunikačních koncových zařízení.

Shoda je označena symbolem CE. 

Provoz je povolen v zemích EU a ESVO, ale je omezena na použití v interiérech.

www.tvc-info.hr
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Záruka
Omezená záruka
Společnost TVC INFO zaručuje, že tento produkt:

• Je vyroben z nových dílů nebo nových a provozuschopných použitých dílů, které pracují jako nové díly.

• Je během normálního používání bez vad materiálu a zpracování.

Pokud tento výrobek nebude fungovat v souladu se zárukou během záruční doby, obraťte se na dis-
tributora nebo společnost TVC INFO se žádostí o opravu nebo výměnu.

Představuje-li tento produkt funkci nebo možnost, toto prohlášení platí, pouze pokud se tato funkce 
nebo možnost používá s produktem, pro který byly určeny. Chcete-li získat záruční servis, můžete být 
požádáni o představení funkce nebo možnosti spolu s produktem.

Pokud tento produkt předáte jinému uživateli, záruční servis za  podmínek tohoto prohlášení je 
danému uživateli k  dispozici po  zbytek záruční doby. Tomuto uživateli byste měli předat doklad 
o zakoupení a toto prohlášení.

Služba omezené záruky
Záruční doba začíná dnem zakoupení uvedeným na nákupním dokladu a končí o 12 měsíců poz-
ději za předpokladu, že záruční doba na veškeré spotřební zboží a za všechny položky údržby sou-
visející s tiskárnou skončí dříve, pokud je jejich původní obsah podstatně opotřeben, vyčerpán nebo 
spotřebován.

Chcete-li získat záruční servis, můžete být požádáni o předložení dokladu o nákupu. Může být nutné 
dodat produkt distributorovi nebo společnosti TVC INFO, případně je odeslat předplacený a vhodně 
zabalený na určené místo. Jste zodpovědní za případnou ztrátu nebo poškození produktu při přepravě 
na místo určené distributorem nebo společností TVC INFO.

Pokud záruční servis zahrnuje výměnu výrobku nebo jeho části, původní díl se stává majetkem distri-
butora nebo společnosti TVC INFO. Jako náhradní díl může být použit nový nebo opravený díl.

Nahrazený díl přebírá zbývající záruční dobu původního produktu.

Náhrada se neposkytne, je-li produkt, který předkládáte k výměně, poničen, změněn, vyžaduje opravu 
nezahrnutou v záručním servisu, je-li poškozen bez možnosti opravy nebo není-li zbaven všech práv-
ních závazků, omezení, zástavních práv nebo břemen.

Předtím, než tento produkt předložíte k záručnímu servisu, vyjměte všechny tiskové kazety, programy, 
data a vyměnitelná paměťová média (pokud společnost TVC INFO nepožaduje jinak).

Pro tento výrobek je poskytována vzdálená technická podpora po celou jeho záruční dobu. Pro pro-
dukty, na které se již nevztahuje záruka společnosti TVC INFO, nemusí být odborná pomoc k dispozici 
nebo může být k dispozici pouze za poplatek.

Rozsah této omezené záruky
Společnost TVC INFO nezaručuje nepřerušený či bezchybný provoz jakéhokoliv produktu nebo trvan-
livost nebo dlouhověkost výtisků zhotovených produktem.

Záruční servis nezahrnuje opravy chyb způsobených:

• Úpravami nebo nepovoleným příslušenstvím.

• Nehodami, nesprávným použitím, zneužitím nebo použitím v rozporu s návody k obsluze, příruč-
kami, pokyny nebo doporučeními společnosti TVC INFO.

• Nevhodným fyzickým nebo provozním prostředím.
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• Údržbou jiným subjektem než společností TVC INFO nebo servisem autorizovaným společností TVC INFO.

• Používáním produktu nad rámec jeho pracovního využití.

• Použitím tiskových médií neodpovídajících technickým parametrům společnosti TVC INFO.

• Generální opravou, opravou, doplněním nebo přepracováním produktů, spotřebního materiálu 
nebo dílů třetí stranou.

• Produkty, spotřebním materiálem, díly, materiály (tonery a inkousty), softwarem nebo rozhraním, 
které nedodala společnost TVC INFO.

V ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM NEPOSKYTUJE SPOLEČNOST TVC INFO ANI 
JEJÍ DODAVATELÉ NEBO DISTRIBUTOŘI ŽÁDNÉ JINÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY JAKÉHOKOLIV 
DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, OHLEDNĚ TOHOTO PRODUKTU A VÝSLOVNĚ 
SE ZŘÍKÁ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI 
PRO URČITÝ ÚČEL A  USPOKOJIVÉ KVALITY. VEŠKERÉ ZÁRUKY, KTERÉ NELZE ODMÍTNOUT 
PODLE PLATNÝCH ZÁKONŮ, JSOU OMEZENÉ TRVÁNÍM ZÁRUČNÍ DOBY. ŽÁDNÉ ZÁRUKY, 
VYJÁDŘENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, NEBUDOU PO TOMTO OBDOBÍ PLATIT. VŠECHNY INFOR-
MACE, TECHNICKÉ ÚDAJE, CENY A SLUŽBY PODLÉHAJÍ ZMĚNÁM BEZ UPOZORNĚNÍ.

Vyloučení odpovědnosti
Jediná možná náprava podle této omezené záruky je uvedena v tomto dokumentu. V případě jaké-
hokoliv nároku týkajícího se výkonu nebo nedostatečného výkonu tohoto produktu v rámci této ome-
zené záruky lze napravit skutečné škody pouze do výše uvedené v následujícím odstavci.

Odpovědnost společnosti TVC INFO za skutečné škody z jakékoliv příčiny bude omezena do částky 
uhrazené za  produkt, který způsobil škody. Toto vyloučení odpovědnosti se nevztahuje na  vaše 
nároky za ublížení na zdraví nebo poškození nemovitého majetku nebo hmotného osobního majetku, 
za které je společnost TVC INFO právně odpovědná. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESE SPOLEČNOST 
TVC  INFO ODPOVĚDNOST ZA  JAKÝKOLIV UŠLÝ ZISK, ZTRÁTU ÚSPOR, NÁHODNÉ ŠKODY 
NEBO JINÉ EKONOMICKÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY.

To platí i v případě, pokud společnost TVC INFO nebo jejího distributora na možnost takových škod upo-
zorníte. Společnost TVC INFO není odpovědná za jakékoliv nároky založené na nárocích třetích stran.

Toto omezení možností nápravy platí i  pro nároky vůči dodavatelům a  distributorům společnosti 
TVC INFO. Omezení možností nápravy ze strany společnosti TVC INFO a jejích dodavatelů a distribu-
torů nejsou kumulativní. Zamýšlenými příjemci tohoto omezení jsou dodavatelé a distributoři.

OMEZENÁ ZÁRUKA NA SOFTWARE A LICENČNÍ SMLOUVA 
SPOLEČNOSTI TVC INFO
PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO POKYNY:

Tato licenční smlouva k softwaru (dále Licenční smlouva k softwaru) je právní smlouvou mezi vámi 
(fyzickou nebo právnickou osobou) a společností TVC INFO d.o.o. (dále společnost), v rozsahu, v jakém 
váš produkt nebo softwarový program společnosti TVC INFO jinak nepodléhá psané licenční smlouvě 
k softwaru mezi vámi a společností TVC INFO nebo jejími dodavateli, a reguluje užívání všech softwa-
rových programů nainstalovaných nebo poskytovaných společností TVC INFO pro použití ve spojení 
s produktem společnosti TVC INFO. Výraz „softwarový program“ zahrnuje strojově čitelné instrukce, 
audiovizuální obsah (například obrázky a nahrávky) a příslušná média, tištěné materiály a elektronic-
kou dokumentaci zahrnuté do produktu společnosti TVC INFO nebo distribuované či použité s ním.

POUŽÍVÁNÍM TOHOTO PRODUKTU SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JSTE VÁZÁNI SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI 
OMEZENÉ ZÁRUKY A  LICENČNÍCH SMLUV TOHOTO SOFTWARU. POKUD NESOUHLASÍTE S  POD-
MÍNKAMI OMEZENÉ ZÁRUKY A LICENČNÍCH SMLUV TOHOTO SOFTWARU, BEZODKLADNĚ VRAŤTE 



120

O2 eKasa

NEPOUŽITÝ PRODUKT A  POŽÁDEJTE O  VRÁCENÍ ČÁSTKY, KTEROU JSTE ZAPLATILI. PŘI INSTALACI 
TOHOTO PRODUKTU PRO POUŽITÍ TŘETÍMI STRANAMI SOUHLASÍTE, ŽE BUDETE UŽIVATELE INFORMO-
VAT O TOM, ŽE POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PRODUKTU ZNAMENÁ PŘIJETÍ TĚCHTO SMLUVNÍCH PODMÍNEK.

1 PROHLÁŠENÍ O OMEZENÉ ZÁRUCE NA SOFTWARE. Společnost TVC INFO zaručuje, že média 
(např. disketa nebo disk CD-ROM), na kterých je softwarový program uložen (je-li k dispozici), 
jsou bez vad materiálu a zpracování za běžných podmínek použití během záruční doby. Záruční 
doba je devadesát (90) dnů a začíná běžet dnem, kdy je softwarový program dodán původnímu 
koncovému uživateli. Tato omezená záruka platí pouze pro média softwarového programu nově 
zakoupená od společnosti TVC INFO nebo autorizovaného prodejce či distributora společnosti 
TVC INFO. Společnost TVC INFO nahradí softwarový program, pokud bude stanoveno, že média 
nejsou v souladu s touto omezenou zárukou.

2 ZŘEKNUTÍ SE A OMEZENÍ ZÁRUK. S VÝJIMKAMI UVEDENÝMI V TÉTO LICENČNÍ SMLOUVĚ 
NA SOFTWARE A V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM POSKYTUJE 
SPOLEČNOST TVC INFO A JEJÍ DODAVATELÉ SOFTWAROVÝ PROGRAM „JAK JE“ A ODMÍTÁ VEŠ-
KERÉ ZÁRUKY A PODMÍNKY, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA OHLEDNĚ 
TITULU, NEPORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ, OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL 
A NEPŘÍTOMNOSTI VIRŮ, VŠE V SOUVISLOSTI SE SOFTWAROVÝM PROGRAMEM. V ROZSAHU, 
V JAKÉM SE SPOLEČNOST TVC INFO NEMŮŽE ZE ZÁKONA ZŘÍCI ODPOVĚDNOSTI ZA ZÁRUKY 
VZTAHUJÍCÍCH SE K  OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI JAKÉKOLIV SOUČÁSTI PRO 
URČITÝ ÚČEL, OMEZUJE SPOLEČNOST TVC INFO PLATNOST TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY NA SOFT-
WARE NA 90 DNÍ.

 Tuto smlouvu je třeba si přečíst ve spojení s určitými zákonnými předpisy, které mohou být někdy 
v platnosti, z nichž vyplývají záruky nebo podmínky nebo které ukládají povinnosti společnosti 
TVC INFO, jež nelze vyloučit nebo upravit. Pokud nějaké takové ustanovení platí, pak v rozsahu, 
v jakém to společnost TVC INFO dokáže, tímto společnost TVC INFO omezuje svou odpovědnost 
za porušení těchto ustanovení na jednu z následujících akcí: poskytnutí náhradní kopie softwa-
rového programu nebo refundaci ceny zaplacené za softwarový program.

 Softwarový program může zahrnovat internetové odkazy na jiné softwarové aplikace či interne-
tové webové stránky hostované a provozované třetími stranami, které netvoří součást společ-
nosti TVC INFO. Potvrzujete a souhlasíte, že společnost TVC INFO není odpovědná za hostování, 
výkon, provoz, údržbu nebo obsah takových softwarových aplikací nebo internetových webo-
vých stránek.

3 OMEZENÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ. V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ROZ-
HODNÝM PRÁVEM JE VEŠKERÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI TVC  INFO ZA TUTO LICENČNÍ 
SMLOUVU K SOFTWARU VÝSLOVNĚ OMEZENA NA VYŠŠÍ SAZBU Z CENY ZAPLACENÉ ZA SOFT-
WAROVOU APLIKACI A PĚT USD (NEBO EKVIVALENT V MÍSTNÍ MĚNĚ). JEDINÝM NÁPRAVNÝM 
OPATŘENÍM PROTI SPOLEČNOSTI TVC  INFO V  JAKÉMKOLIV SPORU PODLE TÉTO LICENČNÍ 
SMLOUVY K  SOFTWARU BUDE VRÁCENÍ JEDNÉ Z  TĚCHTO ČÁSTEK, PO  JEJÍMŽ ZAPLACENÍ 
BUDE SPOLEČNOST TVC INFO UVOLNĚNA A ZBAVENA VŠECH POVINNOSTÍ A ODPOVĚDNOSTI 
K VÁM.

 V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE SPOLEČNOST TVC INFO, JEJÍ DODAVATELÉ, POBOČKY NEBO PRO-
DEJCI ODPOVĚDNÍ ZA  ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ, EXEMPLÁRNÍ, KÁRNÉ NEBO 
NÁSLEDNÉ ŠKODY (ZEJMÉNA ZA UŠLÝ ZISK NEBO PŘÍJMY, ZTRÁTU ÚSPOR, PŘERUŠENÍ UŽÍVÁNÍ 
NEBO JAKOUKOLIV ZTRÁTU, NEPŘESNOST NEBO POŠKOZENÍ DAT NEBO ZÁZNAMŮ, ZA NÁROKY 
TŘETÍCH STRAN NEBO ŠKODY NA SKUTEČNÉM NEBO HMOTNÉM MAJETKU, ZA ZTRÁTU SOU-
KROMÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z  NEBO LIBOVOLNÝM ZPŮSOBEM SOUVISEJÍCÍ S  POUŽÍVÁNÍM NEBO 
NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT SOFTWAROVÝ PROGRAM, NEBO JINAK V SOUVISLOSTI S JAKÝMKO-
LIV USTANOVENÍM TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY K SOFTWARU), BEZ OHLEDU NA POVAHU POHLE-
DÁVKY, ZEJMÉNA NA  PORUŠENÍ ZÁRUKY NEBO SMLOUVY, DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI 
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ČI OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI), A DOKONCE I KDYŽ SPOLEČNOST NEBO JEJÍ DODAVATELÉ, 
POBOČKY, NEBO DISTRIBUTOŘI BYLI UPOZORNĚNI NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD, PŘÍPADNĚ 
ZA  JAKÝKOLIV VÁŠ NÁROK VYPLÝVAJÍCÍ Z NÁROKU TŘETÍ STRANY, S VÝJIMKOU ROZSAHU, 
V JAKÉM JE TOTO VYLOUČENÍ ŠKOD PRÁVNĚ NEPLATNÉ. PŘEDCHOZÍ OMEZENÍ PLATÍ I V PŘÍ-
PADĚ, ŽE VÝŠE UVEDENÉ NÁPRAVNÉ PROSTŘEDKY NESPLNÍ SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL.

4 UDĚLENÍ LICENCE. Společnost TVC INFO vám uděluje následující práva za předpokladu, že sou-
hlasíte se všemi podmínkami této licenční smlouvy k softwaru:

a Použití. Můžete použít jednu (1) kopii softwarového programu. Výraz „Použití“ znamená 
ukládání, načítání, instalaci, spuštění nebo zobrazení softwarového programu. Pokud vám 
společnost TVC INFO udělila licenci k souběžnému použití softwarového programu, je třeba 
omezit počet autorizovaných uživatelů na číslo uvedené ve smlouvě se společností TVC INFO. 
Nelze oddělovat komponenty softwarového programu pro použití na více než jednom počí-
tači. Souhlasíte, že nebudete používat softwarový program, zcela nebo zčásti, způsobem, 
který by měl za následek přepsání, úpravu, odstranění, skrytí, změnu nebo potlačení vizu-
álního zobrazení jakékoliv ochranné známky, obchodního jména, obchodních barev nebo 
upozornění o duševním vlastnictví, které je na obrazovce počítače obvykle generováno soft-
warovým programem nebo v důsledku jeho činnosti.

b Kopírování. Můžete vytvořit jednu (1) kopii softwaru výhradně pro účely zálohování, archivace 
nebo instalace, pokud tato kopie obsahuje všechny specifické informace o originálním softwa-
rovém programu. Softwarový program nesmíte kopírovat do jakékoliv veřejné či distribuční sítě.

c Vyhrazení práv. Softwarový program, včetně všech písem, je chráněn autorskými právy 
a  vlastněn společností TVC  INFO d.o.o., případně jejími dodavateli. Společnost TVC  INFO 
si vyhrazuje všechna práva, která vám nejsou výslovně udělena v  této licenční smlouvě 
k softwaru.

d Freeware. Bez ohledu na smluvní podmínky této licenční smlouvy k softwaru celý softwa-
rový program nebo jeho část tvořené softwarem poskytnutým v rámci veřejné licence třetími 
stranami („Freeware“) je licencován v  souladu s  podmínkami licenční smlouvy k  softwaru 
takového freewaru, ať už v podobě samostatné smlouvy, zkrácené licence nebo elektronic-
kých licenčních podmínek v době stažení nebo instalace. Využívání freewaru se řídí výhradně 
smluvními podmínkami příslušné licence.

5 PŘEVOD. Softwarový program můžete převést na  jiného koncového uživatele. Jakýkoliv pře-
vod musí zahrnovat všechny softwarové komponenty, média, tištěné materiály a tuto licenční 
smlouvu k  softwaru; nesmíte si ponechat kopie softwarového programu ani jeho části. Pře-
vod nesmí být nepřímý přenos, například pomocí zásilky. Před převodem musí budoucí koncový 
uživatel převedeného softwarového programu souhlasit se všemi těmito podmínkami licenční 
smlouvy k softwaru. Po převodu softwarového programu je vaše licence automaticky ukončena. 
Softwarový program nelze pronajímat, poskytovat sublicenci nebo přenechávat, vyjma rozsahu 
uvedeného v této licenční smlouvě k softwaru.

6 AKTUALIZACE. Chcete-li používat softwarový program označený jako aktualizace, musíte nej-
prve získat licenci k  původnímu softwarovému programu označenému společností TVC  INFO 
jako vhodný k aktualizaci. Po aktualizaci již nemůžete používat původní softwarový program, 
který tvořil základ vašeho nároku na aktualizaci.

7 OMEZENÍ ZPĚTNÉ ANALÝZY. Softwarový program nesmíte měnit, dešifrovat, zpětně ana-
lyzovat, zpětně sestavovat, dekompilovat nebo jinak převádět nebo umožnit či k  tomu jinak 
napomáhat ostatním, s  výjimkou rozsahu výslovně k  tomu povoleného platnými zákony pro 
účely interoperability, opravy chyb a testování zabezpečení. Pokud máte taková zákonná práva, 
oznamte společnosti TVC  INFO písemně jakýkoliv zamýšlený zpětný rozklad, zpětné sestavení 
nebo dekompilaci. Softwarový program nelze dešifrovat, pokud to není nezbytné pro legitimní 
použití softwarového programu.
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8 DALŠÍ SOFTWARE. Tato licenční smlouva k softwaru se vztahuje na aktualizace nebo dodatky 
k původnímu softwarovému programu poskytovanému společností TVC INFO, pokud společnost 
TVC INFO nestanoví jiné podmínky spolu s aktualizací nebo doplněním.

9 PLATNOST. Tato licenční smlouva k softwaru je platná, pokud není ukončena nebo zamítnuta. 
Můžete tuto licenci kdykoliv zamítnout nebo ukončit tím, že zničíte všechny kopie softwarového 
programu spolu se všemi úpravami, dokumentací a propojenými částmi v jakékoliv podobě, nebo 
jinak zde popsané. Společnost TVC INFO může ukončit vaši licenci, pokud nedodržíte některou 
z podmínek této licenční smlouvy k softwaru. Při ukončení souhlasíte, že zničíte všechny kopie 
softwarového programu spolu se všemi úpravami, dokumentací a propojenými částmi v jakéko-
liv podobě.

10 DANĚ. Souhlasíte s tím, že jste zodpovědní za placení všech daní, včetně, bez omezení, zboží 
a služeb a osobní daně z majetku plynoucí z licenční smlouvy k softwaru nebo používání softwa-
rového programu.

11 OMEZENÍ ŽALOB. Žádná strana nemůže podat žalobu, bez ohledu na formu vyplývající z této 
licenční smlouvy k softwaru více než dva roky poté, co vznikl důvod žaloby, s výjimkou případů 
popsaných v platné legislativě.

12 ROZHODNÉ PRÁVO. Tato licenční smlouva k  softwaru se řídí zákony Chorvatské republiky. 
Nelze použít žádné jiné právní normy v jakékoliv jurisdikci.

13 SOUHLAS K  VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ. Souhlasíte s  tím, že společnost TVC  INFO, její pobočky 
a zástupci mohou shromažďovat a používat informace týkající se podpory vámi vyžádaných pro-
vedených služeb s ohledem na  softwarový program. Společnost TVC  INFO se zavazuje nepo-
užívat tyto informace způsobem, který by vás osobně identifikoval, jen v  míře nezbytné pro 
poskytování těchto služeb.

14 VÝVOZNÍ OMEZENÍ. Nemůžete (a) získávat, přepravovat, přenášet, či znovu vyvážet, přímo 
nebo nepřímo, softwarový program nebo jiný přímý produkt z něj, v rozporu s platnými vývoz-
ními právy nebo (b) povolit, aby byl softwarový program použit k jakýmkoliv účelům zakázaným 
těmito vývozními právy.

15 ELEKTRONICKÝ SOUHLAS SE SMLOUVOU. Vy a společnost TVC INFO se zavazujete k elek-
tronickému schválení této licenční smlouvy k softwaru. To znamená, že klepnutím na  tlačítko 
„Souhlasím“ nebo „Přijímám“ na této stránce, případně použitím tohoto produktu, potvrzujete 
svůj souhlas s těmito smluvními podmínkami licenční smlouvy k softwaru a činíte tak s úmyslem 
„podepsat“ smlouvu se společností TVC INFO.

16 ZPŮSOBILOST A OPRÁVNĚNOST K UZAVŘENÍ SMLOUVY. Prohlašujete, že jste dosáhli zákon-
ného věku plnoletosti v místě podpisu této licenční smlouvy k softwaru, a, je-li to možné, jste 
řádně oprávněni svým zaměstnavatelem nebo ředitelem uzavřít tuto smlouvu.

17 CELÁ SMLOUVA. Tato licenční smlouva k  softwaru (včetně případných dodatků nebo změn 
této licenční smlouvy k softwaru, která je součástí softwarového programu) je úplnou smlou-
vou mezi vámi a společností TVC INFO týkající se softwarového programu. Pokud není stanoveno 
jinak, tyto smluvní podmínky nahrazují všechna předchozí nebo dočasná ústní nebo písemná 
ujednání, návrhy a  vyjádření s  ohledem na  softwarový program nebo jakýkoliv jiný předmět, 
na který se vztahuje tato licenční smlouva k softwaru (pokud takové podmínky nejsou v rozporu 
s podmínkami této licenční smlouvy k softwaru nebo jinými písemnými smlouvami podepsanými 
vámi a společností TVC INFO a vztahujícími se na používání softwarového programu). V rozsahu, 
v jakém jsou kterékoliv zásady nebo programy služby podpory společnosti TVC INFO v konfliktu 
s podmínkami této licenční smlouvy k softwaru, mají přednost podmínky této licenční smlouvy 
k softwaru.
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Přenosný platební 
terminál

Návod k použití
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© 2015 Spire Payments Holdings S.a.r.l. Všechna práva vyhrazena. Veškeré zde uvedené infor-
mace se mohou bez předchozího oznámení měnit a společnost Spire Payments nezaručuje přesnost 
či správnost zde uvedených informací.

Spire Payments a logo Spire Payments jsou ochrannými známkami, obchodními značkami nebo regist-
rovanými ochrannými známkami či obchodními značkami společnosti Spire Payments Holdings S.a.r.l. 
Veškeré další ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Veškerý software společnosti Spire Payments zmíněný v  tomto dokumentu je předmětem Licenční 
smlouvy k softwaru. Bližší informace týkající se použití tohoto softwaru naleznete v Licenční smlouvě 
k softwaru. 

Veškerá potřebná prohlášení o shodě ke všem zařízením z tohoto balení naleznete 

na webových stránkách O2 v sekci technická podpora.

http://www.o2.cz/techzona/


125

O2 eKasa – Přenosný platební terminál

Co jste získali:

Zařízení SPm2

Kabel USB

Krok 1 – Nabíjení zařízení
• Zasuňte nabíjecí kabel USB do zdířky na boční straně zařízení (Obr. 1).

• Druhý konec nabíjecího kabelu USB připojte do  USB zdířky nabíjecího 
zařízení.

• Na displeji bude po dobu nabíjení zobrazen symbol elektrické zásuvky.

• Nabíjení baterie trvá 2 až 4 hodiny.

• Stav baterie je při spuštění zařízení zobrazen na displeji.

Krok 2 – Spuštění zařízení
• Stiskněte tlačítko pro spuštění zařízení umístěné v pravém horním rohu 

klávesnice a přidržte je stlačené, dokud se nerozsvítí displej (Obr. 2).

• Pokud je na displeji krycí fólie, sejměte ji.

Krok 3 – Aplikace pro mobilní platby a párování
Skrze Bluetooth nelze spárovat s 15“ POS (eKasa Premium), ale pouze s klasickou 10.1“ eKasou

• Postupujte podle pokynů vašeho poskytovatele služeb a stáhněte si do svého přenosného zařízení 
aplikaci pro mobilní platby pro párování mobilních zařízení se zařízením SPm2. S předchozí verzí 
softwaru se přístroj mohl spárovat s aplikací/eKasou jenom přes Bluetooth. Aktualizovaný firmware 
přidává možnost propojit terminál a aplikaci pomocí USB (možnost připojení přes Bluetooth je při-
tom zachována). 

Správný postup pro párování terminálu naleznete na straně 127 tohoto manuálu.

Krok 4 – Uskutečnění transakce s čipovou kartou 
pomocí PIN kódu
• Jakmile k tomu budete vyzváni, zasuňte zákazníkovu čipovou kartu čipem 

nahoru do zdířky na pravém boku zařízení (Obr. 3).

• Postupujte podle pokynů vaší banky nebo poskytovatele služeb a dokon-
čete transakci.

Obr. 2

Obr. 1

Obr. 3
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Krok 5 – Uskutečnění transakce s magnetickým 
proužkem
• V průběhu činnosti zařízení můžete být vyzváni k načtení předložené karty 

pomocí magnetického proužku.

• Čtečka magnetického proužku je umístěna ve zdířce v horní části zařízení. 
Protáhněte kartu zdířkou ve směru zprava doleva jediným plynulým pohy-
bem (Obr. 4).

• Postupujte podle pokynů vaší banky nebo poskytovatele služeb a dokon-
čete transakci.

Krok 6 – Uskutečnění bezkontaktní transakce  
(volitelné)
• Volitelnou funkcí je možnost zařízení přijímat transakce pomocí bezkon-

taktní karty nebo jiného produktu umožňujícího bezkontaktní platby. 
Pokud zařízení disponuje touto funkcí, je na zadní straně opatřeno symbo-
lem pro bezkontaktní platby (Obr. 5).

• Pro načtení bezkontaktní karty je nutno kartu přiložit do  těsné blízkosti 
zařízení, středem nad symbol pro bezkontaktní platby (Obr. 6). Po úspěš-
ném načtení karty se rozsvítí čtyři LED kontrolky na zařízení (Obr. 7).

• Postupujte podle pokynů vaší banky nebo poskytovatele služeb a dokon-
čete transakci.

Obr. 4

Obr. 5

Obr. 6

Obr. 7



127

O2 eKasa – Přenosný platební terminál

Správný postup pro párování terminálu
Jsou dva způsoby. Vždy ale preferujte nastavení přes USB. Toto připojení 
je spolehlivější, rychlejší a kvalitnější.

A) Nastavení přes USB
1. Spustíme terminál

2. Symbol  menu

3. Stiskneme 1 pro „SPÁROVAT BLUETOOTH“ (pro nastavení přes USB 
je potřeba projít přes tento krok)

4. PIN ADMINISTRÁTORA – Zadáme 8497 a potvrdíme tlačítkem 

5. Stiskneme 2 pro USB

6. NASTAVUJI

7. Přihlásíme se do eKasy

 Menu – Externí moduly  Nastavení karetních služeb

 Pokud se nezobrazuje položka Externí moduly, pokračujte:

 Menu  Nastavení  Obecné nastavení  Nastavení / další  
zaškrtnout Rozšířené nastavení

 Zaškrtnout Použít USB  Uložit

B) Nastavení přes BLUETOOTH
Návod pro párování přes Bluetooth (bezdrátově):

1. Spustíme terminál

2. Symbol  menu

3. Stiskneme 1 pro „SPÁROVAT BLUETOOTH“

4. PIN ADMINISTRÁTORA – Zadáme 8497 a potvrdíme tlačítkem 

5. Stiskneme 1 pro BLUETOOTH

6. BLUETOOTH PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

7. Na hlavní obrazovce eKasy stiskneme Nastavení

8. Bluetooth

9. Vyhledáme zařízení Postmate / SPm2-xxx

10. Po stisknutí se zobrazí párovací kód

11. Kód zadáme do terminálu a potvrdíme tlačítkem 

12. Zařízení se zobrazí jako „Spárovaná zařízení“

 
PŘRIPRAVEN

SPm2–xxxxxxxx

2016-11-08  09:47:18

 
KONFIGUROVAT

1. SPÁROVAT  BLUETOOTH
2. INFORMACE
‹  další

 
PIN  ADMINISTRÁTORA

_
X  PRO  ZRUŠENÍ

 
DATABEARER

1. BLUETOOTH
2. USB

 

NASTAVUJI

 
PŘRIPRAVEN

SPm2–xxxxxxxx

2016-11-08  09:47:18

 
KONFIGUROVAT

1. SPÁROVAT  BLUETOOTH
2. INFORMACE
‹  další

 
PIN  ADMINISTRÁTORA

_
X  PRO  ZRUŠENÍ

 
DATABEARER

1. BLUETOOTH
2. USB

 
BLUETOOTH

PÁROVÁNÍ  ZARÍZENÍ

X  PRO  ZRUŠENÍ

 
BLUETOOTH

ZADEJTE  KÓD
_

Spárovat se zařízením SPm2-xxxxxxxx?

Párovací kód Bluetooth

812774
Zadejte párovací kód a poté stiskněte Return nebo Enter.

 Povolit zařízení SPm2-xxxxxxxx přístup k vašim kontaktům a historii volání

 ZRUŠIT
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Odstraňování problémů
Pokud by nastala nepravděpodobná situace, že by při používání tohoto zařízení došlo k problémům, 
postupujte podle příslušných pokynů uvedených níže. Pokud takový postup problémy neodstraní, 
navštivte stránky www.o2.cz/ekasa a www.o2.cz/techzona nebo se obraťte na  svého dodavatele, 
který vám poskytne další pomoc a podporu.

Nefunkčnost displeje
• Nabijte zařízení pomocí dodaného nabíjecího kabelu USB.

• Ujistěte se, že do používané zásuvky nabíjecího zařízení proudí elektřina.

Krátká výdrž baterie
• Ujistěte se, že funguje nabíjení.

• Zkontrolujte, zda je ukazatel stavu baterie na maximu.

• Nabíjejte po dobu 2 až 4 hodin, aby bylo zajištěno plné nabití.

Problémy s párováním
• Postupujte podle pokynů vztahujících se k párování.

Neschopnost načíst karty
• Ujistěte se, že karta s magnetickým proužkem byla zařízením protažena správným směrem.

• Ujistěte se, že čipová karta byla do zařízení zasunuta správným směrem.

• Ujistěte se, že zařízení je na zadní straně opatřeno symbolem pro kontaktní platby (viz Obr. 5). 

• Ujistěte se, že bezkontaktní karta byla přiložena ve vzdálenosti 0 až 4 cm od symbolu pro bezkon-
taktní platby.

• Zkuste použít jinou kartu stejného typu.

Bezpečnostní pokyny a upozornění
• Nepokoušejte se zařízení rozmontovat, upravovat služby nebo opravovat kteroukoliv část zařízení.

• Nepoužívejte zařízení, je-li poškozeno nebo vykazuje-li znaky manipulace.

• Používejte zařízení pouze s dodaným příslušenstvím schváleným výrobcem.

• Zamezte potenciálnímu riziku elektrického šoku tím, že nebudete zařízení používat ve vlhkém pro-
středí nebo během tzv. elektrické bouře.

• Nepoužívejte zařízení v blízkosti potenciálně hořlavých plynů nebo látek.

• Zamezte riziku zakopnutí o kabely a riziku pádu zařízení na tvrdý povrch.

• Nevystavujte zařízení nadměrnému teplu nebo chladu. Používejte pouze při provozní teplotě 
od 0 °C do 40 °C.
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• Před čištěním zařízení odpojte od zdroje napájení. K čištění používejte pouze suchý nebo navlh-
čený měkký hadřík.

• Neponořujte zařízení do kapalin, nepoužívejte k čištění žádné tekuté čisticí prostředky ani čisticí 
prostředky ve spreji nebo v podobě aerosolu. Případné vylité kapaliny rychle osušte.

• Toto zařízení je určeno pouze k použití v ruce (tzv. handheld použití).

• Likvidaci zařízení nebo kterýchkoliv jeho částí proveďte způsobem, který je v souladu s požadavky 
na ochranu životního prostředí a s platnými místními právními předpisy.

• Společnost Spire Payments nepřijímá odpovědnost za žádné škody vzniklé v důsledku používání 
zařízení uživatelem v rozporu s výše uvedenými pokyny.

• Pokud má být zařízení po delší dobu skladováno/nepoužíváno, je nutno vždy po  šesti měsících 
u vypnutého zařízení (tj. ve stavu „OFF“) nabít baterii.

Prohlášení o shodě a o dodržení předpisů

Prohlášení EU o shodě:

Společnost Spire Payments Holdings S.a.r.l. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní poža-
davky a další relevantní ustanovení Směrnice o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových 
zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody (též „Směrnice R&TTE“) a Směrnice o omezení použí-
vání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Kopie prohlášení EU o shodě je k dispozici online na adrese www.o2.cz/ekasa a www.o2.cz/techzona.

PCI PTS – Informace PCI a  pokyny k  instalaci jsou k  dispozici online na  adrese www.o2.cz/ekasa 
a www.o2.cz/techzona.
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58mm termotiskárna
Návod k použití
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Prohlášení
Děkujeme Vám za nákup naší tiskárny s  termální přenosem. Tato příručka je určena pro sérii 58 – 
termo tis kárna stvrzenek. Prosím, používejte tuto příručku k tomu, abyste porozuměli funkcím a ope-
racím tiskárny. Třebaže se tato příručka snaží, aby byla co nejpřesnější, kompletní správnost jejího 
obsahu nemůže být zaručena, protože naše produkty jsou nepřetržitě vylepšovány a aktualizovány. 
Vyhrazujme si tímto právo modifikovat její obsah bez upozornění. Pokud potřebujete další informace 
o našich produktech, měli byste kontaktovat Vašeho prodejce nebo místního zástupce.
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1. Možnosti použití 

• Kontrolní pokladna a tisk stvrzenek v systému POS

• Tisk stvrzenek v systémech EPT a POS

• Tisk stvrzenek na sportovních akcích, letištích, v poštovních službách

• Průzkumy, tisk v účtovacích systémech

• Tisk dat z měřicích přístrojů

• Tisk daňových stvrzenek 

2. Technické parametry

Druh tisku Tepelný řádkový tisk

Tiskový znak 384 bodů na řádek (384 dot/line)

Parametry tisku Tiskne následné druhy dle jejich ochranných známek:

Podpora čárových kódů typu: UPC-A / UPC-E / JAN 13 
(EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / 
CODE93 / CODE128; Dvojrozměrný kód: QR KÓD

Písma a znakové sady: OEM437 / Katakana / OEM850 / 
OEM860 / OEM863 / OEM865 / západoevropská / 
řecká / hebrejská / východoevropská / íránská / 
WPC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858 / íránská II / 
lotyšská / arabská / PT151,1251 / OEM747 / WPC1257 / 
vietnamská / OEM864 / WPC1255 / thajská

Příkazy pro tisk Slučitelné s ESC/POS

Rychlost tisku 90 mm/s

Rozhraní USB 

Šířka tisku 57,5 ± 0,5 mm

Průměr válce 50 mm

Tloušťka papíru 0,06–0,08 mm

Napájení Tiskárna – stejnosměrné (DC)12V/3A 
Pokladní zásuvka – stejnosměrné (DC) 12V/1A

Výdrž tisku 100 km papíru

Provozní teplota 0–45 °C

Vlhkost 10–80 %
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3. Instalace papíru

Termotiskárna typ 58 používá 58mm svitky termopapíru. Použití jednoduchého mechanismu pro vklá-
dání  papíru umožňuje pohodlné vložení odpovídající papírové role.

Maximální vnější průměr role pro tento typ tiskárny je 75 mm. 

Tepelný papír se vkládá následujícím způsobem:

1. Otevřete kryt tiskárny. 

2. Roličku termálního papíru nastavte do zakládací polohy, jak uká-
záno na obrázku. 

3. Vytáhněte papír krátký krabicovému vnějšku, zavřete horní kryt. 

4. Odstraňte přečnívající papír odřezávacím mechanismem tiskárny.

4. LED indikátory a operace s tiskárnou

Instrukce a význam tlačítek

NAPÁJENÍ  
(zelené světlo) 

PODAVAČ  
(červené světlo)

STAV  
TISKÁRNY

Nesvítí Nesvítí Vypnuto

Svítí Bliká Zapnuto, není založen papír

Svítí Svítí Zapnuto, papír založen

Pokud je zapnuto, podržení tlačítka FEED Posun papíru

Ve vypnutém stavu stisknout a držet tlačítko FEED, 
následně zapnout tiskárnu tlačítkem POWER. 
Po 2 sekundách, když se pohne papír v tiskárně, 
tlačítko FEED pustit a nechat papír vytisknout s evidencí 
o autotestu.

Autotest tiskárny

5. Jak čistit tiskovou hlavu

Čištění tiskárny 
Pokud nastane jeden z níže popsaných případů, je pravděpodobně třeba vyčistit tiskovou hlavu:

• Tisk je nejasný či rozmazaný; 

• Některé sloupce na vytištěné stránce jsou neostré;

• Podavač papíru je hlučný.
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Procedura čištění tiskové hlavy 
1. Vypněte tiskárnu, otevřete kryt, pokud je založen papír, vyjměte jej;

2. Pokud právě skončil tisk, vyčkejte na úplné ochlazení tiskové hlavy;

3. Přetřete měkkou látkou namočenou v alkoholu tiskovou hlavu; 

4. Vyčkejte, až se alkohol úplně vypaří, zavřete kryt, otestujte tisk. 

Poznámka 
• Před čištěním zkontrolujte, zda je vypnuto napájení.

• Nedotýkejte se kovových objektů a povrchu tiskové hlavy rukou. Pinzety a další kovové nástroje by 
neměly být k čištění použity – hrozí poškrábání tiskové hlavy a senzorového povrchu válce. 

• Neužívejte benzin, aceton a další organická rozpouštědla.

6. Nejčastější problémy a jejich řešení

1. Problém: Tiskárna nezjistí vložení papíru

 Řešení:  Pohybový senzor je špinavý, použijte měkký kartáček pro jeho vyčištění; pokud; pokud 
závada přetrvá, zašlete, prosím, zařízení do autorizovaného servisu.

2. Problém: Diody na ovládacím panelu nesvítí

 Řešení:  Zkontrolujte, zda je síťový kabel řádně zapojen do  tiskárny a  napájecí adaptér 
do  zásuvky, zkontrolujte, zda je zapnutý hlavní vypínač tiskárny. Pokud je zapojení 
napájení v pořádku, zašlete, prosím, zařízení do autorizovaného servisu. 

3. Problém: Arabské číslice jsou vytištěny správně, zbytek textu tvoří nečitelné znaky

 Řešení:  Špatná znaková sada. Na  vypnuté tiskárně stiskněte a držte tlačítko FEED, následně 
zapněte hlavní vypínač tiskárny a vyčkejte, až zhasnou červené diody, potom uvolněte 
tlačítko FEED. 

4. Problém:  Při pokusu o tisk občas poblikává červená dioda (nejprve zkontrolujte, zda je 
vložen papír)

 Řešení:  Přehřívání tiskové hlavy, netiskněte a nechte tiskovou hlavu vychladnout. Pokud tis-
kárna i nadále netiskne, zašlete prosím, zařízení do autorizovaného servisu.

5. Problém: Tiskárna byla omylem zaplavena

 Řešení:  Ihned vypnout napájení, použít vysoušeč vlasů a  vysušit všechny přístupné kompo-
nenty, pozor na přehřátí, normální teplota je asi 50 °C.
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