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Mobilní eKasa
Ideální řešení pro elektronickou evidenci tržeb v případě, že jste často na cestách a potřebujete
tisknout účtenky přímo při prodeji u zákazníka.
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Obsah balení
1. Mobilní eKasa

(HW Alcatel Pixi 4 )

2. USB kabel – Micro USB, USB A

3. Napájecí adaptér k Mobilní eKase

4. Bluetooth tiskárna

5. Napájecí adaptér k bluetooth 
tiskárně
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Registrace Mobilní eKasy

Návod k instalaci 
aplikace 

Mobilní eKasa
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Návod k instalaci aplikace Mobilní eKasa 

Jste zákazníkem O2 a používáte portál Moje O2?

1. Na ploše telefonu najdeme ikonu označenou Registrace M… 
a otevřeme ji.

2. Aplikace nás vyzve k tomu, abychom ji aktualizovali a stáhli 
aplikaci O2 eKasa instalace, a to také provedeme.

3. Aplikaci Instalace O2 eKasy poté najdeme na ploše telefonu.

Po jejím zapnutí nás instalátor provede celou registrací krok po kroku.

4. V prvním kroku klikneme na tlačítko START.

Návod k instalaci aplikace Mobilní eKasa
Instalace aplikace Mobilní eKasy je téměř totožná s registrací standardní eKasy a může proběhnout 
dvěma způsoby. Tyto způsoby jsou určeny tím, zda již jste či nejste zákazníkem O2 a zda používáte 
portál Moje O2.

1. Jste zákazníkem O2 a používáte portál Moje O2

2. Nejste zákazníkem O2

Oba tyto postupy je možné najít v tomto návodu.
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5. Dále vyplníme své IČO.

6. Proces vás přehodí do  prohlížeče Google, na  webovou 
stránku ekancelar.o2.cz a stáhne vám soubor ssologin.

 Zde zůstane pouze bílá obrazovka, to je normální a není se 
čeho bát!

a. Stačí kliknout na tlačítko čtverečku  v pravé spodní části 
telefonu. 

b. Otevře se nám list všech otevřených karet a aplikací.

c. Zde vybereme kartu aplikace Instalace O2 eKasy a  klik-
neme na ni.

d. Tím se vrátíme zpět do registrace a můžeme pokračovat.

7. V  dalším kroku doplníme základní údaje o  společnosti 
a pokračujeme dále

– většina z  nich by měla být předvyplněná, takže spíše 
zkontrolujeme

https://ekancelar.o2.cz/
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Návod k instalaci aplikace Mobilní eKasa

8. Následně klikneme na pole Objednat novou eKasu ve spodní 
části obrazovky.

9. Tímto se dostaneme k nastavení údajů samotné eKasy, kde 
si můžeme vyplnit její název a adresu.

10. V  dalším kroku si vytvoříme účet pro hlavního uživatele 
eKasy, včetně přihlašovacích údajů.

11. Následně si ještě můžeme vytvořit účet pro další kolegy, kteří 
tuto Mobilní eKasu budou používat

– doporučujeme zaškrtnout NE a založit účet pro své kolegy 
až přímo v aplikaci eKasy.
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Návod k instalaci aplikace Mobilní eKasa

12. Dokončení tohoto kroku nás přesměruje 
eshop O2, kde už pouze potvrdíme sou-
hlas s všeobecnými podmínkami a klikneme 
na Odeslat objednávku.

13. Poté potvrdíme tlačítkem Začít používat  
O2  eKasu, která nás vyzve ke  stažení 
samotné aplikace.

14. Stáhneme tyto dvě aplikace 
a můžeme používat:

– O2 eKasa_CZ

– O2 eKasa

Na  ploše poté najdeme ikonu  
O2 eKasa, která aplikaci spustí.
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Návod k instalaci aplikace Mobilní eKasa

Nejste zákazníkem O2?

1. Na ploše telefonu Alcatel Pixi najdeme ikonu označenou 
Registrace M… a otevřeme ji.

2. Aplikace nás vyzve k tomu, abychom ji aktualizovali a stáhli 
aplikaci O2 eKasa instalace, a to také provedeme.

3. Aplikaci Instalace O2 eKasy poté najdeme na ploše telefonu

Po  aktualizaci nás instalátor provede celou registrací krok 
po kroku

4. V prvním kroku klikneme na tlačítko START.
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Návod k instalaci aplikace Mobilní eKasa

5. Dále vyplníme své IČO.

6. V dalším kroku doplníme základní údaje o společnosti 
a pokračujeme dále

– jedná se o Název společnosti, IČO, DIČ a údaje o Adrese 
sídla společnosti.

7. Následně doplníme údaje o kontaktní osobě

– jméno, příjmení, telefon, email a číslo občanského průkazu

– také potvrdíme, že jsme odpovědná osoba

– dejte pozor na vyplnění správného telefonního čísla, 
ještě ho budete potřebovat!
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Návod k instalaci aplikace Mobilní eKasa

8. Tímto se dostaneme k nastavení údajů samotné eKasy

– název eKasy, název provozovny a údaje o adrese eKasy 
(můžeme použít stejnou jako u adresy sídla).

9. V  dalším kroku si vytvoříme účet pro hlavního uživatele 
eKasy, včetně přihlašovacích údajů

– jméno, příjmení, telefonní číslo, osobní číslo, PIN

– telefonní číslo

10. Následně si ještě můžeme vytvořit účet pro další kolegy, kteří 
tuto Mobilní eKasu budou používat

– doporučujeme si založit účet pro své kolegy až přímo 
v aplikaci eKasy.
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Návod k instalaci aplikace Mobilní eKasa

11. Ještě vyplníme své fakturační údaje a už se blížíme ke konci.

12. K tomu vybereme způsob vyúčtování, úhrady a údaje pro 
jeho doručení.

13. V posledním kroku nás vyzve telefon k ověření telefonního 
čísla, na které bude zaslán autorizační kód, který vložíme 
do aplikace

– telefonní číslo jsme zadávali v kroku č. 7: 
 Údaje o kontaktní osobě
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Návod k instalaci aplikace Mobilní eKasa

14. Pak už jen potvrdíme souhlas s  všeobecnými podmínkami 
apod. a klikneme na Instalovat eKasu.

15. Už jen potvrdíme a  prů-
vodce nás vyzve k nainsta-
lování dvou aplikací:

– O2 eKasa_CZ

– O2 eKasa

Po dokončení stahování se nám vytvoří na ploše ikona O2 eKasa, pomocí které aplikaci zapneme.

Nyní již můžeme pracovat.
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Ikony a nabídky aplikace

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
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Mobilní eKasa a mobilní eKasa Air – návod k použití

Začínáme (průvodce aplikací)

Po  spuštění aplikace O2 eKasa se otevře okno s  výběrem uži-
vatele, ve kterém je třeba zadat kód PIN nastavený při registraci 
programu.

Po přihlášení se dostaneme do aplikace, kde můžeme vidět gra-
fický vývoj tržeb za poslední dny v Kč a zároveň aktuální stav 
pokladny a nejprodávanější zboží.

Po provedení registrace vyberte na ploše telefonu ikonu O2 eKasa.
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Vysvětlení jednotlivých položek

Menu

Kliknutím na  ikonu  MENU v  levém horním rohu se Vám vyroluje nabídka dalších 
funkcí, možností a nastavení.

V této kapitole si popíšeme jednotlivé záložky a to co se pod nimi skrývá.

Domů

Touto záložkou se vrátíte zpět na úvodní obrazovku s grafickým 
zobrazením tržeb, nejprodávanějšího zboží a podobně.

Pokladna

Skrze tuto záložku se dostanete do pokladny, kde je možné kom-
pletně obsloužit koncové zákazníka, tedy vytvořit objednávku, 
provést platbu a vytisknout účtenku.

Správa pokladny

Pod touto záložkou můžete najít možnosti otevřít či zavřít 
pokladnu, změnit hotovost v pokladně nebo zjistit současný stav 
pokladny.

Správa účtenek a faktur

Pod touto kartou je možné najít report všech účtenek, které byly 
na  této eKase vytvořeny a  různě s nimi pracovat a  filtrovat je. 
Dále je pak možné zde vrátit dříve prodané zboží.

Zboží

V kartě zboží jste schopni vytvářet si nové produkty, editovat je, 
vytvářet skupiny a nebo individuální slevy a různé akce.

Nastavení

V nastavení si můžete nastavit podle svých potřeb širokou škálu 
možností, funkcionalit a periférií, například tiskárnu.

Nápověda

V  této záložce můžete provádět zálohu dat a  zjistit informace 
o aplikaci. 
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Pokladna
Výběr skupin zboží
Kliknutím na rolovací pole v levém horním rohu se objeví seznam 
skupin. 

1. Výběr předvolených produktů

Zboží, které jste si dříve vytvořili v  Menu  Zboží  Zboží, 
můžeme přidat na účtenku jednoduchým kliknutím na jeho pole 
v pokladně.

Tímto produkt přidáme na  souhrn účtenky, který vidíme 
ve spodní části pokladny.

Přidání zboží na účtenku
Přidat zboží na účtenku můžete dvěma způsoby. Každý z nich je přitom vhodný pro jiné účely a je 
možné oba způsoby i kombinovat.
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2. Použití pouze částky

Tato možnost nevyžaduje vytváření stálých produktů v eKase a je 
možné vždy jednoduše vyplnit pouze cenu a množství.

Pokud je potřeba mít na účtence zobrazené i DPH nebo název 
zboží stačí v  Menu  Nastavení  Obecná nastavení  
Nastavení / účtenka, zaškrnout pole Zadávání daně u částky 
a Požadovat název zboží u částky. 

Tím se vám do volby pouze částka přidají další dvě pole.

Tyto pole pak vyplníte podle své potřeby a kliknete na  tlačítko 
Potvrdit. 

Tímto zboží přidáte na  souhrn účtenky, který vidíte ve  spodní 
části pokladny.
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Další možnosti 
Mezi další možnosti při platbě patří například přidání slevy nebo 
přidání poznámky na účtenku.

Tyto a další naleznete pod záložkou  v pravém horním rohu 
Pokladny.

Přidání slevy 

Slevy si můžete vytvořit předem v Menu  Zboží  Slevy / Akce 
a  následně si je při přidávání produktů na  účtenku jednoduše 
přiřadíte.

Přidání poznámky

Zákazníkovi či sobě můžete také na účtenku přidat libovolnou 
poznámku, která vám může pomoci například při identifikaci 
nebo upřesnění prodeje a zboží.

Platba
V  průběhu objednávky jí můžete také Zrušit pomocí tlačítka 
v pravém dolním rohu nebo můžete přejít k jejímu kompletnímu 
souhrnu a platbě pomocí tlačítka Zaplatit.
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Mobilní eKasa a mobilní eKasa Air – návod k použití

Souhrn objednávky
V  souhrnu objednávky, který se zobrazí po  kliknutí na  platit 
můžete vidět všechny údaje o celé objednávce. Zboží, množství, 
sumy po jednotlivých produktech a celkovou sumu.

Platba účtu
Platbu lze provést několika způsoby, například v hotovosti, pla-
tební kartou nebo stravenkami. Pokud vaše podnikání vyžaduje 
i  jiné typy plateb než tyto, je možné si je nastavit v Menu  
Nastavení  Obecné nastavení  DPH a Platby  Způsob 
platby.

Pokud jde o  rychlou platbu v hotovosti, stačí stisknout tlačítko 
Zaplatit hotově a  obratem proběhne transakce a  vyjede 
účtenka z připojené tiskárny.

Pokud je potřeba zaplatit jiným způsobem, kliknete na přednas-
tavenou položku Typ platby a  v  rolovacím menu si vyberete 
požadovaný způsob platby.
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Mobilní eKasa a mobilní eKasa Air – návod k použití

Správa pokladny

Otevřít / Zavřít pokladnu
Otevírat a zavírat pokladnu každý den je povinností dle zákona 
o  EET, takže bez otevřené pokladny nebude možné vydávat 
účtenky a při jejím neuzavření na konci dne může dojít k problé-
mům s daty.

Uzavírejte proto pokladnu každý den po ukončení práce!

Při uzavření se také dozvíte, kolik jste za dobu jejího otevření utr-
žili peněz a od kdy byla otevřena.

Stav pokladny
Zde můžete najít kompletní souhrn a rozpad tržeb v pokladně. 
Tento rozpad je možné vidět jak po jednotlivých platebních meto-
dách, tak například po  jednotlivých uživatelích eKasy. Také je 
možné si aktuální stav pokladny vytisknout na připojené tiskárně.

Změnit hotovost v pokladně
Tato funkce umožňuje přidat či odebrat peníze z pokladny. Vše je 
samozřejmě viditelné v konečném stavu pokladny.
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Správa účtenek a faktur

Účtenky
V reportu účtenek je možné najít veškeré účtenky, které byly na dané kase vytvořeny. Je možné je fil-
trovat jak podle uživatele, tak podle data. Je však nutné si dát pozor na to, že v tomto reportu se 
účtenky zobrazují pod datem, kdy byla otevřená pokladna. Pokud ji tedy nezavřete několik dní, tak 
účtenky budou k nalezení pod datem prvního otevření. 

Znovu proto připomínáme, že je důležité zavírat pokladnu každý den.

V horní liště si můžete vybrat Datum OD a ve spodní liště si můžete vybrat Datum DO.

Fiskalizované účtenky
Fiskalizované účtenky jsou zobrazeny bílou barvou. Nefiskalizo-
vané jsou zobrazeny barvou červenou. Pro jejich dodatečnou fis-
kalizaci je nutné kliknout na tlačítko Fiskalizovat a být při tom 
připojen k internetu. 

Storno účtenky
Při rozkliknutí jednotlivých účtenek můžete vidět jejich detail. 
Tedy co obsahovali, popřípadě jejich FIK kód a další náležitosti. 
Zároveň zde můžeme účtenku i stornovat, v případě že by byla 
vystavena nesprávně a bylo by potřeba vystavit novou.
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Nová vratka zboží
Pokud váš zákazník vrací zboží, je možné vše jednoduše zpraco-
vat skrze možnost Nová vratka zboží. Stačí zadat číslo dokladu, 
které dostal zákazník k  vracenému zboží a  našeptávač vám 
nabídne z evidovaných účtenek. Po výběru existující účtenky pole 
zezelená a je možné otevřít detail dokladu.

Po potvrzení se dostaneme na detail účtenky a můžeme vybrat, jaké přesně zboží si zákazník přeje 
vrátit, přesunout ho pomocí tlačítka  zelené šipky pryč z účtu na účet vratek (je v dolní části obra-
zovky) a následně potvrdit jeho vrácení. Po provedení nové vratky zboží vyjede účtenka s mínusovou 
hodnotou a vše se zaeviduje do reportů a skladového hospodářství. 
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Mobilní eKasa a mobilní eKasa Air – návod k použití

Zboží

Tímto se dostanete do  detailu produktu, kde můžeme vyplnit 
jednotlivé vlastnosti a údaje.

Vyplníte všechna povinná a pro svůj účel potřebná pole. Aby bylo 
zboží možné prodávat a  bylo viditelné v  pokladně, je důležité 
zaškrtnout možnosti Zboží k prodeji.

Pokud jste si již nevytvořili skupiny zboží předem, můžete i přímo 
odtud a to pomocí zeleného tlačítka

  
vedle rolovacího pole 

Skupina zboží.

Pozn. kód zboží si zákazník volí sám a podle toho si iden-
tifikuje zboží

Zboží
Po  rozkliknutí této možnosti vidíte seznam všech vytvořených 
produktů, které jsou dostupné.

Pro editaci jednotlivých produktů, stačí na vybraný produkt klik-
nout a nabídnou se nám ikony pro náhled, editaci, odstranění 
položky aj. 

Pro vytvoření nového produktu kliknete na tlačítko  . 
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Kalkulace ceny 

Ve  spodní části můžete vybrat jednu z přednastavených daňo-
vých skupin a zadat prodejní cenu. Vše pak potvrdíte a uložíte 
ve spodní části.

Skupina zboží
Stejně tak jako jste zakládali jednotlivé zboží, můžete založit i skupiny zboží, do kterých jednotlivé 
produkty roztřídíte. Pomůže to například k jednoduššímu prodeji zboží v pokladně nebo k přehledněj-
ším reportům a dalším možnostem. 

Princip tvorby a  editace funguje stejně jako u  Zboží. Můžete 
vytvořit novou nebo editovat stávající jejím označením a násled-
ným klikem na tlačítko

  
nebo

  
pro editaci. 

V detailu skupiny si můžete zvolit její jméno, kód nebo napří-
klad marži.
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Slevy / Akce
Další z možností eKasy spočívá v tom vytvářet si slevy a akce, které následně použijete při prodeji.

Slevy

Před prodejem si vytvoříte jednotlivé výše slev, které máte v plánu 
používat a pak je v pokladně jednoduše uplatníte na objednávku. 
Kde přesně se můžete podívat v kapitole Pokladna.

Pomocí ikony  přidejte novou slevu. Vyplňte potřebné údaje 
a klikněte na uložit. 

Akce

Pokud budete chtít využít marketingové nástroje jako třeba akce 

2+1 zdarma, tak stačí opět přes ikonu
  

zvolit akce a vyplnit 

všechny potřebné informace, lze si nastavit třeba v jakém období 

a pro jaké zboží má akce platit a eKasa to automaticky zaeviduje 

do systémů a reportů. Není potřeba v pokladně tuto akci přidávat 

na účtenku, akce se aplikuje automaticky po vytištění účtenky.
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Nastavení

Obecné nastavení

Nastavení / firma
Obsahuje základní údaje o vaší společnosti a také údaje důležité pro správnou funkčnost EET. Je tedy 
důležité všechny údaje vyplnit správně a podle skutečnosti!

Nastavení / účtenka
Toto nastavení obsahuje několik možností, které je možné jedno-
duše vypnout či zapnout pro svou eKasu a tím si přizpůsobit její 
fungování podle svých potřeb.

Typ účtenky Není plátce DPH, Plátce DPH

Vytisknout jednotkovou cenu Vytištění jednotkové ceny na účtence

Resetovat číslo účtenky Obnovení účtenky, nastavte jednou ročně

Použít marži Zapne možnost výpočtu ceny na základě marže

Automaticky vytisknout denní nákup 
při zavření pokladny

Automaticky vytiskne denní nákup při uzavírání pokladny

Zadávání daně u částky Při prodeji s vložením ceny požaduje výběr výše daně

Požadovat název zboží u částky Při prodeji s vložením ceny požaduje vepsání názvu

Zobrazení potvrzení přijaté hotovosti
Při prodeji se zobrazí okno, které po vložení přijaté 
částky vypočítá částku, která se má vrátit zákazníkovi
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Nastavení / další 

Fiskální modul Zahrnutí fiskálního modulu do nastavení 

Rozšířené nastavení Zobrazí pokročilá nastavení 

Použít sklad (eKancelář) Povolí možnost vzdáleně přes webové rozhraní 
ekancelář vést skladové hospodářství

Měrná jednotka

Je v ní možné spravovat a vytvářet měrné jednotky, se kterými 
pracujete. Základní uložené by měly bohatě stačit většině pod-
nikatelů. Nicméně je možné, že si budete chtít vytvořit pro vás 
specifické.

Pomocí ikony
  

si vytvoříte vlastní měrnou jednotku. Pro edi-
taci stávající na jednotku kliknete a stisknete tlačítko

 
.
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Nastavení tiskárny 
Umožňuje připojit k Mobilní eKase také Bluetooth přenosnou tiskárnu, která je standardně v  jejím 
balení. Více o jejím párování najdete v kapitole Propojení BT tiskárny s Mobilní eKasou.

DPH a platby

Daňové skupiny 

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

Pomocí ikony
  

přidejte novou položku, pomocí ikony
  

změňte stávající, případně můžete 
položku odstranit pomocí ikony

  
.

Druhy daní

Zadání nové daně provedete pomocí ikony
  

otevřete prázd-
nou daňovou položku, která otevře okno k zadání nové daně.

Jméno Název daně

Kód Zkrácený název daně

Druh daně Druh daně (DPH nebo spotřební daň)

Základ Základ daně (vždy 1) 

Suma Výše daně 

Daňové skupiny Typ daňové skupiny

Po provedení potřebných změn dokončete zadání stisknutím možnosti Uložit. 
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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. 

Pomocí ikony
  

přidejte novou položku, pomocí ikony
  

změňte stávající, případně můžete položku odstranit pomocí 
ikony

  
.

DPH a platby

Daňové skupiny 

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

Pomocí ikony
  

přidejte novou položku, pomocí ikony
  

změňte stávající, případně můžete 
položku odstranit pomocí ikony

  
.
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Externí moduly 

Nastavení karetních služeb 
V případě, že budete chtít využívat platební terminál pro platby kartou, tak po schválení všech smluv 
společností Wirecard dojde automaticky k náhrání přihlašovacích údajů. 

Více informací o spárování a zprovoznění terminálu najdete na stránce: https://www.o2.cz/podnikatel/ 
513233-zprovozneni_platebniho_terminalu/

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

Zadání uživatele zahajte pomocí ikony
  

na obrazovce Uživatelé. 

Jméno Jméno
Příjmení Příjmení
Osobní číslo DIČ (daňové identifikační číslo)
Vybrat jazyk pro připojení Výběr jazyka
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 
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 
Může používat slevu Uživatel může použít slevu na zboží

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, vydaná účtenka nebude 
fiskalizována. 

Každý uživatel má definovaný samostatný účet: přihlašuje se pod svým jménem a  je odpovědný 
za veškeré zadané údaje. 

Výběrem příslušných položek můžete omezit činnost uživatele. Správce omezit nelze. 

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

https://www.o2.cz/podnikatel/513233-zprovozneni_platebniho_terminalu/
https://www.o2.cz/podnikatel/513233-zprovozneni_platebniho_terminalu/
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Nápověda 

Zálohovat na USB 
Archivace údajů, která umožní vytvořit zálohu všech údajů na externí médium, a obnova údajů, která 
provede obnovu z dřívější zálohy. 

Archivace údajů
Stiskněte možnost archivace údajů, potvrďte oznámení o archivaci, vyberte umístění kde budou data 
uložena (jednotka USB flash / paměťová karta).

Obnova údajů
Import dat bude použit ke  stažení informací vytvořených při archivaci, data budou importována 
do aplikace. Připojte médium a stiskněte možnost obnova údajů. Potvrďte oznámení o obnově archi-
vovaných údajů, poté vyhledejte svůj soubor s daty, která mají být importována do aplikace. 

Ukončete program eKasa a spusťte jej znovu. 

Informace o aplikaci
Informace o aplikaci poskytující údaje o licenci, zařízení, připojení k serveru a jsou nezbytné, pokud 
potřebujete pomoc. 

Na této stránce je také uvedeno VID, které slouží pro přesné určení aktivované služby při komunikaci 
s technickou podporou, práci v eKancelaři nebo dohledání v Moje O2.



33

Mobilní eKasa a mobilní eKasa Air – návod k použití

Propojení BT tiskárny s Mobilní eKasou
Je nutné se ujistit, že tiskárna je první, skrze bluetooth spárované zařízení s telefonem. V opačném pří-
padě je možné, že nedojde ke správnému propojení.

Vytvoření bluetooth připojení 
1. Zapněte tiskárnu 
2. V telefonu Alcatel jděte do Nastavení  Bluetooth 
3. Najděte mezi zařízeními BlueTooth Printer 
4. Zadejte výchozí párovací kód 1234 a spárujte 
5. Zařízení jsou nyní spárovaná

Nastavení Mobilní eKasy 
1. Zapněte aplikaci O2 eKasa
2. Klikněte na Menu v levém horním rohu aplikace 
3. Klikněte na Nastavení  Nastavení tiskárny 
4. Vymažte přednastavené tiskárny (klikněte na její název a červené logo „koše“) 
5. Poté přidejte novou tiskárnu pomocí zeleného „plus“ 
6. Klikněte na Vyhledávání  Bluetooth  Další
7. Vyberte svou bluetooth tiskárnu – její název najdete na spodní straně (bývá OCOM M06) 
8. Klikněte na Potvrdit

Poté se ujistěte, že jsou zaškrtnutá políčka Hlavní tiskárna a  Aktivní. Po  uložení můžete ověřit 
funkčnost propojení pomocí Zkušebního tisku.

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? 
Uveďte zařízení zpět do továrního nastavení a aplikace se opět zobrazí.

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.
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58 mm přenosná 
termotiskárna

Návod k použití



Mobilní 58 mm bluetooth tiskárna je určena k párování a komunikaci s aplikací eKasa, primárně pak 
přímo se zařízeními eKasa, Mobilní eKasa a Mobilní číšník. Společně s nimi tvoří ideální kombinaci 
pro jednoduchou obsluhu zákazníka.
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Oznámení
• Všechna práva vyhrazena. Reprodukce jakékoliv části tohoto manuálu v  jakékoliv formě je bez 

výslovného povolení výrobce zakázána.

• Obsah této příručky může být bez předchozího upozornění změněn.

• Bylo vynaloženo veškeré úsilí k zajištění přesnosti obsahu této příručky v době předání do tisku. 
Budou-li zjištěny jakékoli chyby, výrobce velmi ocení, když o nich bude informován.

• Výrobce nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné chyby v tomto návodu k obsluze.

Prohlášení
Pečlivě jsme operovali s manuálem a udělali jsme vše, co bylo v našich silách, abychom zajistili správ-
nost obsahu. Vzhledem k tomu, že naše výrobky neustále zdokonalujeme a aktualizujeme, nemů-
žeme slíbit, že vždy bude všechno správně. Obsah této příručky bude aktualizován bez předchozího 
upozornění kdykoliv.

V případě, že se vyskytnou nějaké selhání způsobené lidským chováním nebo přírodní katastrofou, 
nebudeme poskytovat žádnou náhradu ani údržbu.

Prosím obraťte se na místní prodejce ohledně nejnovějších informací o produktech.

Poznámky k bezpečnosti
Tato část obsahuje důležité informace určené k zajištění bezpečnosti a efektivního využívání tiskárny. 
Přečtěte si je prosím pozorně.

• Používejte baterii a napájecí zdroj dodaný naší společností. Připojení nesprávného napájecího zdroje 
může způsobit požár, výbuch nebo poškození tiskárny.

• Nedávejte baterii do ohně ani do  vody, nerozebírejte nebo neupravujte ji, jinak by mohlo dojít 
ke zranění, požáru nebo výbuchu.

• Pokud by tiskárna neměla být používána delší dobu, nezapomeňte odebrat baterii, jinak z ní může 
vytéct korozivní kapalina. Jestliže v důsledku nesprávné činnosti způsobíte únik kapaliny z baterie, 
a ta se dostane do kontaktu s kůží nebo oblečením, prosím ihned zabezpečte omytí místa vodou. 
V případě, že se kapalina dostane do kontaktu s očima, prosím vypláchněte si oči větším množ-
stvím vody a navštivte lékaře.

• Prosím neotevírejte kryt papíru v průběhu tisku nebo ve chvíli, kdy je tisk u konce, nedotýkejte se 
tiskové hlavy rukou nebo tělem, přehřátí může způsobit opaření.



37

O2 eKasa – 58mm přenosná termotiskárna

Poznámky k používání
• Neskladujte tiskárnu v horkém a vlhkém prostředí.

• Lithiová baterie má tu vlastnost, že pokud není používána po dobu několika měsíců, není jí možný 
opětovně nabít.

• Napájecí adaptér tiskárny se připojuje ke stabilnímu napětí 110–220 V, prosím, nepoužívejte jiná 
zařízení na stejné zásuvce, aby se zabránilo kolísání napětí.

• Vyhněte se kontaktu tiskárny s  vodou nebo vodivým materiálem (například: kovovým). Je-li pří-
tomna voda na povrchu tiskárny, prosím, ihned jí vypněte.

• Ujistěte se, že role papíru je vždy vložena do tiskárny, aby nedošlo k poškození tiskového válce a tis-
kové hlavice.

• Ujistěte se, že tiskárna je udržována a opravována kvalifikovaným technikem. Nebereme žádnou 
odpovědnost za zneužití a/nebo nekvalifikovaný servis.

• Napájecí adaptér dodáván s touto tiskárnou je speciálně navržen tak, aby mohl být používán pouze 
s tiskárnou, proto nepoužívejte žádný alternativní napájecí adaptér. 

• S cílem zajistit kvalitu tisku a životnost tiskárny se ujistěte, že jsou používány pouze kvalitní tepelné 
role papíru.

• Uchovejte prosím tento návod na bezpečném místě, tak abyste k němu měli snadný dosah v pří-
padě potřeby použití.

1. Funkce a oblast použití

Funkce
• šířka tisku 58 mm s termálním papírem

• role papíru o průměru 40 mm

• vysokorychlostní, čistý tisk

• super vysoký výkon lithium elektřiny, pohotovostní doba může dosáhnout 5–6 dnů

• auto spánek, auto probuzení, bezpečná elektřina

• malá velikost, nízká hmotnost, spolehlivý výkon, jednoduché připojení, snadné použití

Oblast použití
Ve srovnání s  tradiční termální tiskárnou účtenek, 58mm Mini tiskárna má menší tělo a přenosné 
komponenty. Tiskárna 58mm Mini může pracovat v mnoha oblastech, jako je tisk Taxi účtenky, tisk 
souhrnu objednávky v restauraci, tisk přehledu on-line platby, atd.
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2. Specifikace
Způsob tisku Přímý tepelný tisk

Rychlost 90 mm/s

Spolehlivost TPH Life 100 km

Rozlišení 203 dpi (8 bodů/mm)

Šířka tisku 48 mm (384 bodů)

Šířka papíru 58 ± 01 mm

Průměr role  ≤ 40 mm

Typ papíru Termální papír

Napájení Dobíjecí lithiová baterie / NiMH baterie

Baterie 7,2 V NiMh, 700 mAh

Metoda nabíjení Externí nabíječka

Tiskové parametry Podporuje stažení loga s ochrannou známkou, podporuje 
tisk čárového kódu

Podporované typy čárových kódů UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / 
ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128;  
Dvojrozměrný kód: QR CODE

Velikost znaku 384 bodů/řádek

Jazyk Podpora více jazyků

Tabulka rozšířených znaků OEM437 / Katakana / OEM850 / OEM860 / OEM863 / 
OEM865 / západní Evropa / řecký / hebrejský / 
východní Evropa / Irán / WPC1252 / OEM866 / OEM852 / 
OEM858 / IranII / lotyšský / arabský / PT1511251 / 
OEM747 / WPC1257 / vietnamský / OEM864 / hebrejský / 
WPC1255 / thajský

Emulace ESC / POS / command STAR

Rozhraní USB, Bluetooth 2.0

Pracovní teplota -10–50 °C

Vlhkost 10–90 %

Hmotnost 134 g



39

O2 eKasa – 58mm přenosná termotiskárna

Konektor napájení 
12V stejnosměrný (DC)

USB port

COM (RS232) port

Indikátor  
nabíjení (MODE)

Zásobník papíru

Ozubený plátek Indikátor napájení (POWER)

Spouštěcí tlačítko (POWER)

Posouvací tlačítko (FEED)

3. Vzhled

Model: OCPP-M06

Rozměry: 100 x 78 x 45,5 mm

Hmotnost: 192 g (s baterií)
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4. Komunikační rozhraní

4.1 RS232 (COM): standardní komunikační protokol RS232 
Uživatelé mohou získat aktuální přenosovou rychlost ze stránky autotest tiskárny. Sériový kabel tis-
kárnu spojuje USB mini portem. Ke změně nastavení tiskárny využijte licencované techniky.

4.2 Bluetooth 2.0: standardní komunikační protokol Bluetooth 2.0

4.2.1 Připojení Bluetooth
Bluetooth je patentovaný otevřený bezdrátový technologický standard pro výměnu dat na  krátké 
vzdálenosti (pomocí krátkovlnného rozhlasového vysílání v pásmu ISM od 2400-2480 MHz) z pev-
ných linek i mobilních zařízení, vytvářející osobní sítě (PANs) s vysokou úrovní zabezpečení.

4.2.2 Specifikace Bluetooth
• použití blueCore4-Ext čipové sady, plně kompatibilní s Bluetooth 2.0;

• vysoce citlivý příjem signálu, malé rozměry, nižší spotřeba;

• podporuje 1200 bps – 1 382 400 bps různé přenosové rychlosti;

• podporuje dohodu SPP, maximální přenosová rychlost je až 3 Mbit/s

4.2.3 Vytvoření připojení
1) zapněte tiskárnu;

2) vyhledejte zařízení Bluetooth v hostitelském zařízení;

3) pokud existují další zařízení Bluetooth, zvolte „O2 eKasa“ (například);

4) zadejte výchozí párovací kód „1234“;

5) párování bylo úspěšné

4.3 USB: Standardní komunikační protokol USB 
Tiskárna je připojena pomocí standardního USB kabelu Mini (součást příslušenství) pro komunikaci. 
Typ USB patří k danému typu zařízení.

5. Instalace role papíru
Tiskárna používá 58mm termální papír a umožňuje jeho snadné vložení.

Průměr papíru je max 40 mm.

Metoda pro vložení papíru je následující: 

1) Otevřete horní kryt tiskárny

2) Vložte tepelný papír dle obrázku vpravo

3) Vyndejte kus papíru ven z tiskárny a zavřete horní kryt.

4) Pomocí ozubených částí odtrhněte nadbytečný papír.
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6. Návod k obsluze tlačítek
POWER 
(zelené světlo)

MODE 
(červené světlo)

Stav tiskárny

Nesvítí Nesvítí Tiskárna vypnuta

Svítí Nesvítí Tiskárna zapnutá, má papír

Svítí Bliká Tiskárna zapnutá, bez papíru

Návod k obsluze Stav tiskárny

V rámci běžného pracovního stavu se podávání 
papíru začíná, když stiskněte tlačítko FEED  
a zastaví se, když uvolníte tlačítko FEED .

Posun papíru v tiskárně

Vypněte tiskárnu. Přidržte tlačítko FEED  
a ve stejnou dobu stiskněte tlačítko napájení 
POWER . Počkejte 2 sekundy, v momentě, kdy 

se papír v tiskárně pohne, volněte tlačítko FEED  
a nechte vytisknout papír s informacemi.

Auto test tiskárny 

Vypněte tiskárnu. Přidržte tlačítko FEED  
a ve stejnou dobu stiskněte tlačítko napájení 
POWER . Počkejte, dokud se indikátor napájení 

spolu s  ERROR  světlem zapnou a následně 
ERROR  světlo zhasne. Poté uvolněte tlačítko 
FEED . Vytiskne se stav nastavení jazyka.

Transformace v angličtině a čínštině

Vypněte tiskárnu. Přidržte tlačítko FEED  
a ve stejnou dobu stiskněte tlačítko napájení 
POWER . Počkejte, dokud se indikátor napájení 

spolu s ERROR  světlem zapnou, následně ERROR  
světlo zhasne a poté se ERROR  světlo opět zapne. 
Uvolněte tlačítko FEED . Vytiskne se stav nastavení 
hustoty. Tiskárna má tři stupně hustoty tisku 
a vždy se střídají v cyklu: 
nízká hustota  střední hustota  vysoká hustota  
nízká hustota  ... 
Nastavenou hustotu změníte opakováním výše 
zmíněného postupu.

Nastavení hustoty tisku

Vypněte tiskárnu. Přidržte tlačítko MODE  
a ve stejnou dobu stiskněte tlačítko napájení 
POWER . Počkejte, dokud se indikátor napájení 

spolu s ERROR  světlem zapnou a následně 
ERROR  světlo zhasne. Poté uvolněte tlačítko 
MODE . Tiskárna se přepne do hexadecimálního 

módu a vytiskne prezentaci. Způsob vypnutí 
hexadecimálního módu: vypněte tiskárnu.

Hexadecimální tisk
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7. Čištění tiskové hlavy

Čištění tiskárny
Když tiskárna projevuje jeden z následujících znaků, je potřeba vyčistit tiskovou hlavici:

• tiskárna netiskne jasně, ale termální papír je v pořádku

• tisk stránky v podélném směru není jasný

• tiskárna začíná vydávat příliš hlasitý zvuk, když natahuje papír k tisku, nebo když tiskne.

Čistění tiskárny proveďte dle těchto kroků:

1. Vypněte tiskárnu a otevřete kryt papíru. Odstraňte papír.

2. Pokud tiskárna právě dokončila tisk, vyčkejte, kým tisková hlava vychladne.

3. S měkkým bavlněným hadříkem namočeným v ethanolu (ujistěte se, že z hadříku nekape) opa-
trně otřete termální tiskovou hlavu a odstraňte veškerý prach nebo skvrny.

4. Počkejte, až dojde k  úplnému odpaření jakéhokoliv ethanolu, pak umístěte role papíru zpět 
do tiskárny a zavřete kryt. Poté vytiskněte zkušební stránku.

Poznámky:

Když provádíte údržbu tiskárny, ujistěte se, že je vypnuta. Nepoužívejte pinzetu ani jiné předměty, 
aby nedošlo k poškrábání povrchu hlavy tiskárny a dalších citlivých částí. Nepoužívejte benzín, aceton 
a další organická rozpouštědla pro čištění tiskové hlavy.
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8. Běžné problémy a jejich řešení
Problém: Porucha podávání papíru

Řešení: Použijte jemný kartáč k očistění snímače papíru a zkuste tisk znovu. V případě přetrváva-
jících problémů pošlete tiskárnu do servisního střediska na opravu.

Problém: Porucha kontrolky

Řešení: Zkontrolujte kabel spojující cestu: adaptér – napájecí kabel – vypínač zapnout/vypnout. 
Nebo se obraťte na servisní středisko pro opravu.

Problém: Při tisku bliká červená kontrolka

Řešení: Obvykle se to děje v důsledku vysoké teploty tiskové hlavice. Pokud se tisk zastavil, obraťte 
se na servisní středisko pro opravu.

Problém: Do tiskárny se dostala voda nebo jiná tekutina

Řešení: Vysuňte tiskárnu ze zástrčky, osušte hlavní desku nebo tiskovou hlavici fénem na vlasy. 
Pozor však na teplotu (v průměru 50 stupňů je v pořádku).

Problém: Tiskárna se nemůže zapnout

Řešení: Možná je vybita baterie, použijte napájecí adaptér pro nabíjení. Potom se pokuste o opě-
tovné zapnutí. Pokud má tiskárna stále stejný problém, pošlete jí do servisního střediska 
k opravě.

Problém: Tiskárnu nemožno připojit k Bluetooth

Řešení: Zkontrolujte prosím, zda má hlavní zařízení (tablet, telefon) zapnutý „Bluetooth” a zda je 
nastaven do vyhledávacího režimu. Restartujte tiskárnu. Pokud tiskárnu stále nelze nalézt, 
zašlete jí do servisního střediska k opravě.
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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 poz-
dější použití. Pokud toto zařízení někomu věnujete (prodáte), přiložte k zařízení také veškerou doku-
mentaci 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.

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, ser-
visu 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 
instalace nebo poškození zařízení způsobeným nedokončením instalace z  důvodu slabého zdroje 
energie. 

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

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). 
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Upozornění: Tato obnova továrního nastavení odstraní všechny osobní údaje, zadané účty, aplikace 
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 zkrá-
tit životnost elektronických součástí v zařízení. Zařízení nepoužívejte ani neodkládejte v blízkosti ote-
vřeného 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 kapa-
linou; nenechávejte je ani neinstalujte venku. Zařízení nepoužívejte venku. V  případě nedodržení 
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 elektrické 
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 pou-
žívá 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 nepo-
užívejte 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 zaří-
zení 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 prostředků, 
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 odlo-
žením zcela nabijete. 

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

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