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      INFORMÁCIE O ZARIADENÍ
1.1 Bezpečnostné upozornenia a pokyny
Platobný terminál je elektronické zariadenie určené na prijímanie platobných kariet. Ak sú v príručke 
uvedené rozdielne návody na obsluhu rôznych modelov platobných terminálov PAX, aplikujte 
postupy pre model inštalovaný vo vašej prevádzke.

Zariadenie bolo navrhnuté a vyrobené podľa medzinárodných bezpečnostných štandardov  
a rovnako, ako pri iných elektronických zariadeniach, je pri jeho používaní nevyhnutné dodržiavať 
základné bezpečnostné pravidlá uvedené v tejto časti.

Zariadenie nevystavujte nadmernej vlhkosti a dažďu. Je totiž určené hlavne na 
použitie v interiéri. Nepoužívajte ho vo vlhkom prostredí, neukladajte v blízkosti vody 
– napríklad pri umývadle a pod. Tiež by nemalo stáť na vlhkom podklade. Zabráňte 
vniknutiu akejkoľvek tekutiny do jeho otvorov.

Zariadenie chráňte pred tepelnými zdrojmi, akými sú napr. vykurovacie telesá, 
kuchynské varné spotrebiče a pod. Neumiestňujte ho do priestorov s teplotou nižšou 
ako 5 °C alebo vyššou ako 40 °C. Nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu, 
pretože by mohlo dôjsť  k poruche elektroniky prístroja a plastový kryt by mohol 
zmeniť farebný odtieň.

Zariadenie umiestnite na bezpečné miesto tak, aby naň nemohlo nič spadnúť. 
Nevystavujte ho nadmernému dymu, prachu, pare, škodlivým plynom, mechanickým 
vibráciám alebo nárazom. Prach z prístroja stierajte vlhkou alebo antistatickou 
utierkou. Nikdy na to nepoužívajte suchú prachovku (prístroj by mohol byť ovplyvnený 
elektrostatickým nábojom), organické rozpúšťadlá a agresívne čistiace prostriedky.

Zariadenie neznesie nárazy! Umiestňujte ho len na rovný povrch 
alebo na stojan určený na tento účel, vhodná je napríklad drsnejšia podložka. 
Na zariadenie neklaďte iné predmety! Neodstraňujte žiadne súčasti terminálu 
(skrutky, káble a pod.). Svojvoľné zasahovanie do zariadenia  je neprípustné, pretože 
môže spôsobiť jeho trvalé poškodenie. Terminál je  z bezpečnostných dôvodov 
konštruovaný tak, aby v prípade neoprávneného zásahu nebolo  možné získať 
žiadne v ňom uložené údaje (samo deštrukcia).

Dávajte pozor na zalomené káble príslušenstva. Prípojky napájania  
a telekomunikačných liniek nechajte prístupné pre prípad odstránenia poruchy. 
Káble nezaťažujte žiadnymi ostrými alebo ťažkými predmetmi ani ich nenechávajte 
voľne položené na zemi.

l   Prístroj nesmie byť vystavený pôsobeniu silného magnetického poľa! 
l   Nevkladajte žiadne kovové predmety do čítacích štrbín.

V prípade akejkoľvek poruchy kontaktujte servisnú službu!

1 
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1.2 TERMINAL HW PAX A920/A920Pro
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1.2.1 Popis funkčných častí terminálu

1.2.2 Zapnutie a vypnutie
Terminál sa zapína a vypína podržaním tlačidla  
na pravej strane prístroja so symbolom .  
Toto tlačidlo sa tiež používa na prebudenie  
zariadenia z režimu úspory energie.

1.2.3 Stavový riadok

Stavový riadok – (v hornej časti obrazovky) zobrazuje základné informácie o zariadení.

 

1.  Indikátor WiFi signálu:                         tmavšia farba znamená lepší signál

2.  Indikátor signálu GSM(SIM):                         tmavšia farba znamená lepší signál

3.  Indikátor batérie:  Prevádzka na batériu (percento zostávajúcej energie)

   Prevádzka blesk v batérii - nabíjanie, napájací kábel zapojený

1.2.4 Výmena papiera

1.  Uvoľnite západku krytu tlačiarne potiahnutím v smere od 
zariadenia. Týmto spôsobom otvoríte zásobník na papier.

 (Páka západky krytu papiera je na obrázku znázornená  
 červenou farbou.)

  Veľkosť papiera pre PAX A920 je 57x50x12 mm.

2.  Vložte papierový kotúčik do tlačiarne a zatvorte kryt.

 Veľkosť papiera pre PAX A920 je 57x50x12 mm.
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1.2.5 Základné ovládanie

Navigačné tlačidlá (spodný riadok zariadenia) Ovládacie tlačidlá aplikácie

funkcia “SPÄŤ”

“ZRUŠIŤ” otvorenú aplikáciu

”ZOBRAZIŤ” všetky bežiace aplikácie

Potvrdenie   

Zrušenie   

Oprava   

1.2.6 Spôsoby načítania karty

Pomocou čipu
Karta sa vkladá tak, aby čip smeroval nahor  
a smerom k displeju.

POZOR: Kartu po načítaní nevyberajte, kým Vás  
k tomu platobný terminál nevyzve.

Pomocou bezkontaktného priloženia
V prípade bezkontaktnej transakcie priložte 
kartu k bezkontaktnému senzoru, umiestnenému 
na vrchu zariadenia

Pomocou magnetického prúžku
Magnetický prúžok by mal byť v kontakte  
s čítacou hlavou. Kartu vložte do štrbiny v hornej 
časti terminálu, pričom magnetický prúžok 
smeruje nadol. Následne potiahnite kartu celou 
jej šírkou cez štrbinu.
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1.3 TERMINAL HW PAX A80 ETH 

Úvodná obrazovka Zapojenie kabeláže 

Pripojenie k internetu

Pripojenie k elektrickej sieti

Čas
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1.3.1 Ovládanie

Navigačné tlačidlá na spodnej lište Ovládacie tlačidlá

Tlačidlo Naspäť

Tlačidlo zavrieť otvorenú reláciu

Tlačidlo otvorené relácie

Zrušenie operácie, zapnutie/
vypnutie zariadenia podržaním

Oprava resp. zmazanie posledného 
vstupu

Potvrdiť vstup resp. dialóg

1. Povoľte poistku krytu tlačiarne jemným potiahnutím k sebe  
 a odklopte kryt tlačiarne.

 IInformácia: Rozmer papiera do tlačiarne PAX A80 ETH sú  
 57x50x12 mm.

2.  Vložte kotúčik papiera do tlačiarne a uzavrite kryt.

 IInformácia: Rozmer papiera do tlačiarne PAX A80 ETH sú  
 57x50x12 mm.

1.3.2 Výmena papiera
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1.3.3 Načítanie platobnej karty

Použitie čipu
Karta sa vkladá čipom nahor a smerom  
k displeju.

POZOR: Kartu po načítaní údajov vyberte až 
vtedy, keď vás k tomu platobný terminál vyzve 
správou na displeji VYTIAHNITE KARTU!

Použitie bezkontaktného čipu
V prípade karty umožňujúce bezkontaktné 
transakcie, priložte túto kartu k bezkontaktnému 
snímaču zariadenia umiestneného v oblasti 
pred displejom.

Použitie magnetického pásika
Magnetický pásik by sa mal dotýkať snímacej 
hlavy, preto je nutné vkladať kartu do snímacej 
štrbiny nad displejom magnetickým pásikom 
smerom dole. Kartu načítame pohybom  
v snímacej štrbine.
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1.4 TERMINAL HW PAX A35 

Úvodná obrazovka

Pripojenie k internetu

Čas
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1.4.1 Ovládanie

Navigačné tlačidlá na spodnej lište Ovládacie tlačidlá

Tlačidlo Naspäť

Tlačidlo zavrieť otvorenú reláciu

Tlačidlo otvorené relácie

Zrušenie operácie, zapnutie/
vypnutie zariadenia podržaním

Oprava resp. zmazanie posledného 
vstupu

Potvrdiť vstup resp. dialóg

Tento typ terminálu nemá vlastnú tlačiareň, je určený na prepájanie s pokladničným riešením, kde 
tlač všetkých dokladov zabezpečuje pokladňa!!!

1.4.2 Výmena papiera
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1.4.3 Zapojenie kabeláže 

Zapojenie prepájacieho kábla Konektory prepájacieho kábla  
(ETH, COM, USB)

Zapojenie zdroja el. energie v 
prepájacom kábli 

Zapojenie ETH
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1.4.4 Načítanie platobnej karty

Použitie čipu
Karta sa vkladá čipom nahor a smerom  
k displeju.

POZOR: Kartu po načítaní údajov vyberte až 
vtedy, keď vás k tomu platobný  terminál vyzve 
správou na displeji VYTIAHNITE KARTU!

Použitie bezkontaktného čipu
V prípade karty umožňujúce bezkontaktné 
transakcie, priložte túto kartu k bezkontaktnému 
snímaču zariadenia umiestneného v oblasti 
pred displejom.

Použitie magnetického pásika
Magnetický pásik by sa mal dotýkať snímacej 
hlavy, preto je nutné vkladať kartu do snímacej 
štrbiny nad displejom magnetickým pásikom 
smerom dole. Kartu načítame pohybom  
v snímacej štrbine.
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      APLIKÁCIA – POS TERMINAL
2.1 Zapnutie aplikácie
1.  Pre zapnutie aplikácie prosím stlačte na domovskej obrazovke ikonu s názvom “Pos terminál”.

2.  Následne sa aplikácia načíta a mali by ste vidieť obrazovku “Hlavné Menu”

2.2 Základné transakcie “Hlavné menu”
2.2.1 Platba
Touto transakciou sa vykoná úhrada platobnou kartou za poskytnutý tovar alebo služby. Platobný 
terminál zrealizuje prevod požadovanej sumy finančných prostriedkov z účtu zákazníka – držiteľa 
karty na účet obchodníka, t. j. prevádzkovateľa platobného terminálu. Pred vykonaním transakcie 
je obsluha povinná skontrolovať ochranné prvky platobnej karty. Po úspešnom vykonaní transakcie 
je obsluha oprávnená vydať zákazníkovi tovar a poskytnúť služby, ktoré platobnou kartou uhradil.

1.   V “Hlavnom Menu” stlačte ikonu “Platba” (obrazovka 1)

2.   Terminál sa prepne na obrazovku „Zadajte čiastku transakcie“ (obrazovka 2). Teraz zadajte sumu, 
ktorú požadujete od zákazníka. Upozorňujeme, že desatinná čiarka je pevná - to znamená, že ak 
chcete zadať sumu na 5 EUR, musíte kliknúť na čísla v poradí: 5 -> 0 -> 0 = 5.00 EUR

3.   Po zadaní správnej sumy (obrazovka 3) ju potvrďte stlačením zeleného tlačidla. Ak potrebujete sumu 
opraviť, použite žlté tlačidlo alebo môžete celú operáciu zrušiť červeným tlačidlom a začať odznova.
(Ďalšie podrobnosti o ovládacích tlačidlách nájdete v časti 1.2.4 Základné ovládacie prvky).

4.   Potvrdením sa dostanete na obrazovku spracovania - terminál teraz čaká, kým zákazník načíta 
svoju platobnú kartu. Môže si zvoliť jednu z metód, ktoré jeho karta podporuje, viac v 1.2.5 Metódy 
čítania kariet.

5.   V závislosti od sumy, ktorá sa má zaplatiť, typu karty a ďalších premenných, terminál požiada 
zákazníka, aby zadal svoje číslo PIN (pri niektorých druhoch platieb je tento krok vynechaný). 

6.   Následne je potrebné zadať PIN karty, ktorá bola použitá; funguje rovnako ako zadanie čiastky  
v bodoch 2. a 3. v časti 2.2.1 Platba.

7.   Ak bola operácia úspešná, terminál vás upozorní, že transakcia bola schválená a vytlačí doklad.

2
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8.   Po vytlačení dokladu sa zobrazí okno s výzvou na tlač kópie dokladu pre zákazníka. Ak si želáte 
vytlačiť potvrdenie pre zákazníka, odporúčame vám si prvé najprv odtrhnúť.

9.   Po dokončení tlače vás terminál vyzve na vybratie karty.
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2.2.2 Chyby platobných operácií

Počas platobných operácií sa môžete stretnúť s rôznymi chybovými hláškami. Najbežnejšie sú: 
zamietnutie transakcie alebo zamietnutie použitej metódy načítania karty (môže to mať rôzne 
dôvody). K zamietnutiu transakcie môže dôjsť, ak zákazník použije nepodporovanú kartu alebo keď 
na svojej karte nemá dostatok finančných prostriedkov. Dôvod odmietnutia je vždy uvedený na obra-
zovke. Výzva na zmenu metódy čítania karty zvyčajne nie je problémom platobnej karty zákazníka, 
ale bezpečnostným prvkom riadenia rizika vydavateľa karty alebo autorizácie. Je úplne bežné, že 
terminál žiada o zmenu spôsobu čítania karty.

l   Príklad odmietnutia transakcie na obrazovke 1–3 
(zvýraznená oblasť obsahuje dôvodom zamietnutia)

l   Výzva na zmenu metódy načítania karty na obrazovke 4–6 
(zvýraznená oblasť obsahuje text, ktorý vás navedie na alternatívnu metódu načítania karty)
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2.2.3 Kópia dokladu / Polia na doklade

V prípade, že je potrebné znova vytlačiť posledné potvrdenie o transakcii, môžete použiť funkciu 
„Tlač kópie“. Upozorňujeme, že uvedená funkcia vytlačí posledný doklad, bez ohľadu na to, o akú 
transakciu išlo (aj zrušenie transakcie používateľom sa považuje za transakciu).
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2.3 Ďalšie transakcie “Menu transakcií”
Ďalšie transakcie inicializujete stlačením ikony „Menu“ (obrazovka 1) v „Hlavnom menu“ a následného 
stlačenia ikony „Menu transakcií“ (obrazovka 2). Po jeho stlačení sa zobrazí „Menu transakcií“ 
(obrazovka 3).
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2.3.1 Storno transakcie

Transakciou Storno, alebo Storno poslednej transakcie sa  zruší (stornuje) už vykonanná transakcia. 
Používa sa, ak je potrebné zrušiť vykonanú transakciu, alebo nejakú jej časť sumy (reklamácie, vráte-
nie tovaru, chyby pri zadaní transakcie). Pri Storne transakcie (storno celej sumy alebo čiastočné 
storno) sa zadáva suma požadovaného storna. Na vykonanie storna transakcie potrebujete pot-
vrdenku o pôvodnej transakcii, ktorú chcete stornovať, je potrebné zadať viac informácií, z dôvodu 
identifikácie konkrétnej transakcie (suma, TID, sekvenčné číslo, dátum, posledné 4 číslice PAN karty).

POZNÁMKA: Zrušené transakcie nie sú zahrnuté v súčtoch transakcií. Zrušenie transakcie je možné 
vykonať iba do 90 dní od dátumu pôvodnej transakcie.

1.   Menu transakcií - výberom voľby “Storno” sa dostanete do ponuky zrušenia transakcie

2.   V ponuke Storno sú dve hlavné možnosti - Storno poslednej transakcie a Storno

3.   Po stlačení tlačidla Storno poslednej transakcie sa zobrazí dialógové okno pre kontrolu údajov o 
poslednej vykonanej transakcii. Až po dôkladnej kontrole dialógového okna s detailom poslednej 
transakcie by sme mali stlačiť Áno a Storno sa vykoná. Po úspešnom ukončení operácie terminál 
vytlačí potvrdenie o storne. Poradie tlače dokladov je rovnaké ako pri bežnej platbe.

4.   Pre štandardné Storno je potrebné stlačiť „Storno“, ako je zobrazené na obrazovke 2 
Proces začína zadaním sumy konkrétnej transakcie, ktorú chceme zrušiť

5.   Ďalším krokom je zadanie alebo potvrdenie TID - identifikácia terminálu, ktorú nájdete na 
potvrdení. Polia dokladov sú vysvetlené v časti 2.2.3 Kópia dokladu / Polia na doklade

6.   Následne je potrebné zadať pôvodné sekvenčné číslo z dokladu

7.   Pokračujeme zadaním dátumu (dátum je vo formáte RRMMDD - pred zadaním skontrolujte)

8.   Posledným krokom je zadanie posledného štvorčíslia z PAN karty, ktorá bola použitá pri transakcii. 
Tento údaj nájdete na doklade alebo na zákazníckej karte.

9.   Po správnom zadaní všetkých informácií by sa malo zobraziť dialógové okno “Schválené”, po 
ktorej nasleduje tlač potvrdenky.
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2.3.2 Návrat

Vrátenie platby nájdete v ponuke “Menu transakcií” pod ikonou “Návrat”.

Rozdiel medzi vrátením a zrušením spočíva v tom, že vrátenie ide z obchodného účtu priamo na 
platobnú kartu zákazníka a nie je spojené s konkrétnou transakciou. Proces je úplne rovnaký ako pri 
Platbe, s výnimkou jedného prvého kroku navyše - a to je ochrana heslom.
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2.3.3 Predautorizácia

Predautorizácia slúži na rezervovanie (blokovanie) finančných prostriedkov na účte držiteľa platobnej 
karty po dobu 30 dní na uskutočnenie neskoršej transakcie „Ukončenie predautorizácie“. Transakciou 
„Predautorizácia“ získate garanciu rezervovania sumy finančných prostriedkov na budúcu 
úhradu služieb. Suma transakcie „Predautorizácia“ sa zúčtuje vykonaním transakcie „Ukončenie 
predautorizácie“.

V ponuke “Menu transakcií” musíte prejsť na druhú obrazovku. (potiahnite prstom po obrazovke 
doľava)

Potom by sa mala zobraziť obrazovka “Predautorizácia”. Táto funkcia funguje presne ako Platba 
(2.2.1.), až na jednu výnimku, ktorou je možnosť ručného zadania čísla karty.

1.   Na druhej stránke ponuky Transakcie stlačte ikonu „Predautorizácia“.

2.   Zadajte množstvo peňazí, ktoré chcete predautorizovať z karty (rezerva/blok).

3.   Pokračujte rovnakým spôsobom ako pri platbe (2.2.1.) alebo zadajte kartu ručne (ručné zadávanie 
je vysvetlené v časti Manuálne zadanie karty a je to iba voliteľná funkcia) (2.4.1.).
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2.3.4 Inkrementálna 
predautorizácia 

Inkrementálna predautorizácia umožňuje 
navýšiť predautorizáciu (rezervovanú sumu) 
a predĺžiť trvanie predautorizácie o 30 dní  
s kartami MC transakciou s „Nulovou sumou“.

V prípade kariet Visa nie je možné predĺžiť 
trvanie predautorizácie ani vkladať nulovú 
sumu.

1.   Na druhej stránke ponuky Transaction Menu 
kliknite na ikonu Inkrementálna predautoriz.

2.3.5 Ukončenie predautorizácie 

Transakcia ukončenie predautorizácie 
je dokončením platby (sumy), ktorá bola 
predtým predautorizovaná. Suma ukončenia 
predautorizácie sa môže líšiť od sumy zadanej 
pri predautorizácii. Ukončenie predautorizácie 
možno vykonať aj v neprítomnosti držiteľa karty. 

Pre úspešné vykonanie „Ukončenia 
predautorizácie“ sú potrebné údaje z potvrdenky 
„Predautorizácie“

1.   Druhá stránka „Menu transakcií“, stlačte ikonu 
„Ukončenie PredAut“.
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2.4 Možnosti transakcie
Bežný priebeh transakcie môže byť rozšírený o niektoré ďalšie funkcie, ktoré sa aktivujú na základe 
konfigurácie terminálu.

2.4.1 Manuálne zadanie karty 

Niektoré funkcie majú možnosti namiesto bežného načítania karty, zadať ju manuálne.

Môže byť povolené pre nasledovné operácie:
Predautorizácia

1.   Najskôr kliknite na možnosť zadať kartu ručne.

2.   Potom zadajte celé číslo karty.

3.   Dokončite proces zadaním dátumu exspirácie karty (formát je MMYY).



Používateľská príručka – PAX A920/PRO, A80, A35 26

2.4.2 Variabilný symbol (číslo faktúry)

Ak je povolené - náš terminál umožňuje obchodníkom pridať ku každej platbe referenčné číslo  
(VS, číslo faktúry).

Môže byť povolené pre tieto operácie:
Platba
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2.4.3 Platba s prepitným

Ak je povolené - náš terminál umožňuje používateľom prijímať 
prepitné na samostatnom účte

Môže byť povolené pre nasledovné operácie:
Platba

POZNÁMKA: Ak je táto možnosť povolená, terminál bude pri 
každej platbe vyžadovať prepitné.

1.   Funkcia prepitné je naviazaná k funkcii Platba – prvá obrazovka 
zostáva nezmenená.

2.   Druhá obrazovka umožňuje pridať sumu prepitného  
k predchádzajúcej platbe.

3.   Po zadaní bude suma, ktorá bude z karty zákazníka zúčtovaná, 
súčtom týchto 2 hodnôt.
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2.4.4 DCC (Dynamická konverzia mien)

Táto funkcia umožňuje zákazníkom zvoliť si, či chcú platiť v mene svojej karty, alebo v lokálnej mene 
(miesto/krajina, kde sa terminál nachádza). Táto funkcia sa zobrazí iba pre zahraničné karty alebo 
karty s účtami v cudzej mene.

Príklad ukazuje použitie terminálu v Českej republike (nastavený v českých korunách/CZK)  
a zákazníka používajúceho kartu s účtom v EUR - na 5. obrazovke vidíte ďalšiu možnosť.

POZNÁMKA: Výmenný kurz a poplatky stanovuje NBS
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2.4.5 Cashback 

Služba „cashback“ umožňuje držiteľovi karty získať hotovosť súčasne s nákupom tovaru alebo služieb. 
Držiteľ karty zaplatí vyššiu sumu, než je cena tovaru či služby a zvyšnú sumu dostane v hotovosti od 
obchodníka. Táto služba je poskytovaná držiteľom kariet, ktorí majú vydané karty bankou, ktorá má 
súčasne na túto službu certifikáciu.
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2.4.5 Administratívne transakcie
Pre väčšinu administratívnych transakcií musíte vstúpiť do „Menu uzávierky“. Nájdete ju ako druhú 
možnosť na obrazovke „Menu“.

2.5.0 Instalments

Pri platbe si zákazníci môžu vybrať plán kúpiť teraz a zaplatiť neskôr, ktorý im najviac vyhovuje – 
vrátane oneskorenej platby, rozdelenej platby a plánov mesačných splátok s úrokovými sadzbami 
až 0 %  p.a..Online alebo v obchode je platba rýchla a bezpečná a prebehne v priebehu niekoľkých 
sekúnd
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2.5.2 Uzávierka

Rovnaké ako Medzisúčet - rozdiel je iba v tom, že počítadlá sa po tejto operácii vynulujú. Ďalšia 
požiadavka na operáciu Medzisúčet alebo Uzávierka sa teda začína od okamihu vynulovania.

2.5.1 Medzisúčet

Prvou možnosťou v ponuke “Menu uzávierky“ je Medzisúčet. Vytlačí sa celkový počet prijatých tran-
sakcií spolu so súhrnom prijatej sumy pre každý typ karty. Potvrdenka obsahuje Storná, ale neob-
sahuje zrušenia transakcií. Táto operácia iba vytlačí uvedené počty, nie sú vymazané žiadne údaje.
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2.5.3 Kópia uzávierky

Ako už názov napovedá - vytlačí kópiu Uzávierky. Takže aj pri vynulovaní počítadiel môžete znova 
vytlačiť rovnaké informácie. V pamäti ostáva uložená vždy iba posledná vykonaná uzávierka.

2.5.4 Mesačná uzávierka

Rovnaká funkcionalita ako Uzávierka, avšak so samostatným počítadlom. Mala by sa používať 
mesačne.

2.5.5 Štatistiky DCC

Vytlačí štatistiku DCC. Počet príležitostí ponúknutia DCC, počet DCC zvolených zákazníkom. 
Kategorizované podľa typu transakcie “Platba“, “Predautorizácia“, “Ukončenie PredAut použitím 
DCC“.

2.6 Údržba a informácie o termináli
Táto časť obsahuje rôzne informácie o termináli a funkcie aktualizácie.

2.6.1 Sieť a verzia aplikácie

V tomto menu terminál zobrazuje informácie o aktuálne nainštalovanej verzii softvéru, druh pripojenia 
k sieti (GPRS, LAN, WiFi) a aktuálnu IP adresu, masku podsiete a gateway terminálu.

2.7 Správa POS
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2.7.1 Test linky

Pomocou tejto funkcie môžete overiť, či je terminál schopný pripojenia a komunikácie. Po spustení 
funkcie POS vytlačí blok na ktorom bude hláška „prijaté admin“. 

2.7.2 Aktualizácia POS

Aktualizácia POS zabezpečí okamžité načítanie parametrov nastavené serverom.

2.7.3 Odoslanie stavu POS

Odošle aktuálne parametre z terminálu na server, súčasťou odosielania sú aj log súbory.

2.7.4 Reštart aplikácie

Používa sa na reštartovanie aplikácie.

2.8 Integrácia s pokladňou (ECR)
Terminál je možné integrovať z vašou pokladnicou (elektronická registračná pokladnica). Týmto 
spôsobom nemusíte terminál obsluhovať manuálne, pretože prijíma príkazy z pokladnice 
automaticky. Ručné ovládanie je stále možné, v prípade, že máte k dispozícii heslo na odomknutie 
základnej obrazovky. Pre odomknutie stlačte a potiahnite červenú ikonu zámku doprava, aby ste 
odomkli obrazovku a dostali sa do ponuky “Hlavné menu”.

POZNÁMKA: Vo väčšine integrácií sa po spustení procesu  
“Uzávierka“ údaje z POS terminálu automaticky  
prepošlú do pokladne.


