
Terminál Ingenico ICT 220 patří k nejoblíbenějším zařízením vhodným pro akceptaci karet na českém trhu. Abyste mohli 
začít plně využívat vlastností vašeho terminálu a přijímat karty co nejdříve, je potřeba jej nainstalovat. Projděte si prosím 
pečlivě následující návod na instalaci terminálu.   

CO BUDETE POTŘEBOVAT

Terminál  
s příslušenstvím

Aktivační  
e-mail

Aktivační 
SMS zpráva

POSTUP ZAPOJENÍ

 
Do krabičky na konci kabelového svazku při-
pojte kabel s internetem. Zdířka je označena 
textem „ETH“ na krabičce. Správné zasunutí 
poznáte cvaknutím konektoru.

 
Pokud jste obdrželi spolu s terminálem i pin-
pad, zapojte jej do USB portu ve spodní části 
terminálu, viz šipka na obrázku. Kryt poté 
zacvakněte zpět.

 
Na druhé straně krabičky zapojte napájení 
(přiložený zdroj) dle obrázku. Terminál se 
zapne. Pokud se tak nestane, stiskněte a po-
držte zelené tlačítko.
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Máte se zapojením problémy?
Nepodařilo se vám terminál zapojit a zprovoznit? Nic se neděje, můžete ještě  
vyzkoušet náš video návod na našich stránkách: www.globalpayments.cz/samoinstalace

AKTIVACE PLATEBNÍHO TERMINÁLU

Připojte terminál k napájení. Terminál zapněte podržením 
zeleného tlačítka. Po zapnutí terminálu se zobrazí uvítací 
zpráva „Vítejte, pro zahájení instalace stiskněte OK“ .  
Na terminálu stiskněte zelené tlačítko.

Na další obrazovce budete vyzváni k zadání aktivačního 
kódu. První část najdete v aktivačním e-mailu Activation 
letter a druhou část jsme vám zaslali SMS zprávou. 
Kódy zadejte na klávesnici a zadání potvrďte stiskem 
zeleného tlačítka. Pokud potřebujete opravit zadaný 
znak, stiskněte žluté tlačítko.

Terminál se připojí k síti, ověří zadané kódy a provede 
inicializaci.Tento krok může trvat několik minut, terminál 
nevypínejte!

Po úspěšném dokončení terminál vytiskne účtenku 
s textem „Váš terminál byl úspěšně aktualizován“ a 
obrazovka bude vypadat jako na obrázku výše s číslem 
vašeho terminálu. Gratulujeme, nyní můžete přijímat 
platby!


