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1. DŮLEŽITÉ INFORMACE 

 

 

 

 

 

Umístěte terminál do 
suchého prostředí 

(nejlépe s pokojovou 
teplotou). 

 

 Nevystavujte zařízení 
přímému dosahu zdrojů 

tepla. 

 Nevkládejte do štěrbiny 
čtecího zařízení jiné 

předměty než platební 
karty. 

     

 

 

 

 

 

 

Nepokládejte na zařízení 
těžké předměty. 

 

 Nevypínejte terminál pro 
případ vzdálené 

aktualizace (probíhá 
obvykle v nočních 

hodinách). 

 Dbejte na neopatrnou 
manipulaci s terminálem. 

Může dojít k jeho 
poškození. 

 

     

 

 

 

 

 

U mobilních terminálů 
GPRS zajistěte 

dostatečnou kvalitu 
signálu. 

 

 Pro GPRS terminál vám 
SIM kartu poskytne Váš 
dodavatel nebo banka. 

 

 Záruka zařízení je 
obvykle 12 měsíců. 

Záruku je možné rozšířit. 

 

 

 

 

 
kg 
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2. OBSLUHA TERMINÁLU 

Po zapnutí terminálu se na displeji krátce zobrazí informace o interních kontrolách terminálu a po 

několika vteřinách přechází terminál do základního stavu.  

 

3.1. Platební terminál Nexgo N5 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

  

Čtečka karet 
s magnetickým proužkem 

Čtečka čipových karet  Dotykový displej  

Termotiskárna 
s integrovanou čtečkou 

bezkontaktních karet 

Micro USB 

Audio Jack 

Tlačítka hlasitosti 

Tlačítko zapnutí/vypnutí 

Micro SD  

Kamera  

Kryt baterie  
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3.2. Displej platebního terminálu 

Terminál disponuje dotykovým podsvíceným plně grafickým displejem. Na displeji se zobrazují 

pokyny pro obsluhu, uživatelské menu, případně informace o průběhu transakce. V horním 

pravém rohu displeje je LED dioda signalizující nabíjení. Svítí-li červeně, terminál se nabíjí, pokud 

zeleně je plně nabit. 

 
Obr. 1 - Displej terminálu  
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3.3. Čtečky karet 

 

Čtečka karet s magnetickým 
proužkem 

Čtečka čipových karty Bezkontaktní čtečka 

 
 

 

Čtečka slouží k protažení 

platební karty podélnou 

štěrbinou umístěnou na pravé 

straně terminálu. Karta může být 

protažena libovolným směrem, 

to znamená shora dolů nebo 

zdola nahoru magnetickým 

proužkem vždy směrem k 

terminálu.  

Na pravé straně terminálu je 

umístěna štěrbina sloužící 

k vsunutí karty vybavené čipem. 

Karta se vsouvá čipem nahoru a 

zůstává ve čtečce až do 

ukončení transakce, tj. do 

zobrazení výzvy “Prosím 

vyjměte kartu”.  

Čtečka bezkontaktních karet je 

standardně aktivována. Je 

umístěna v krytu tiskárny nad 

dotykovým displejem terminálu, 

bezkontaktní kartu stačí přiložit 

ke krytu tiskárny v horní části 

terminálu. 

 

3.4. Tiskárna a výměna papíru 

 

Tiskárna je umístěna v horní části terminálu. Terminál je dodáván s jednou rolí (kotoučkem) 

papíru. Docházející papír v roli je signalizován červeným proužkem při tisku. Postup výměny 

kotoučku je následující: 

   

Přihrádku pro uložení 

kotoučku papíru otevřete 

vyklopením horního krytu 

termotiskárny v horní části 

terminálu, jak je zobrazeno 

na obrázku. 

Kryt papíru neotevírejte 

násilím a během výměny 

dbejte zvýšené opatrnosti. 

Používejte pouze papír 

doporučený výrobcem (šířka 

57mm a průměr 40 mm).  

Před vložením kotoučku 

odtrhněte jedno otočení 

papíru. Kotouček vložte do 

terminálu tak, aby cca 1 cm 

papíru čněl nad zadní kryt 

terminálu a kryt zavřete.  

    
1     

2     
3 
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Nové kotoučky lze objednat na adrese: http://obchod.activa.cz 

 

3.5. Zapnutí/vypnutí terminálu 

Zapnutí terminálu se provádí stlačením kulatého tlačítka na levém boku terminálu po dobu 2-3 

vteřin. Vypnutí terminálu se provede stlačením kulatého tlačítka na levém boku terminálu do doby 

než se zobrazí menu „power off; restart; flight mode; silence mode”. Vyberte power off a potvrďte 

OK.

4. PLATEBNÍ APLIKACE 

4.1. Ukázka domovské stránky platební aplikace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastavení 

Reklamní banner 

Rozšířené menu 

Zpět (pro ukončení aplikace 
stisknete dvakrát) 

Prodej 
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5. TRANSAKCE 

Terminál je obvykle nastaven tak, aby podporoval základní platební typy transakcí. Mezi ně patří 

transakce: 

PRODEJ 

Transakce prodej se využívá v případě, že chcete provést okamžité 

strhnutí částky za zakoupené zboží nebo služby majiteli platební 

karty. 

STORNO 

LIBOVOLNÉ 

TRANSAKCE 

Transakce storno umožňuje zrušit libovolnou transakci ne starší 95 

dnů. Například při provedení transakce prodej ve špatné výši a 

podobně. 

STORNO 

POSLEDNÍ 

TRANSAKCE 

Transakce storno umožňuje zrušit poslední transakci.  

  

V menu stisknete ikonku  “Prodej“. Terminál může podporovat níže 

uvedené transakce, jejichž seznam se odvíjí od nastavení 

terminálu:  

● Prodej 

● Storno 

● Návrat 

● Předautorizace 

● Předautorizace dokončení 

 

 

  
  

Je-li v nastavení terminálu povolen výběr jazyka pro zobrazení textů na display a tisk účtenky 
pro držitele karty, zobrazí se výběr jazyka v průběhu transakce. 

Jazyk vyberte odpovídající číselnou klávesou nebo klávesami F2 a F3 posunem v nabídce. 
Není-li výběr povolen, automaticky se nastaví jazyk, určený na základě parametrů terminálu 
nebo karty. 

Mezi podporované jazyky patří: čeština, slovenština, angličtina, němčina, maďarština, 
francouzština, polština a další. Vždy je možné mít současně nastaveny čtyři jazyky 

TIP: Pokud terminál nenabízí výběr jazyka, je možné požádat o aktivaci na Helpdesku. 
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5.1. Prodej 

Transakce „Prodej“ je základní operace terminálu, která je podkladem pro zúčtování (převod) 

zadané částky z účtu držitele karty na účet provozovatele terminálu. 

   

V menu vyberte položku 
„Prodej“ a tento výběr 
potvrďte stiskem tlačítka. 

Terminál vyzve k zadání 
částky. Částka se zadává 
včetně desetinných míst. 

Ikonou  lze vymazat 
poslední znak. Potvrďte 
částku stiskem tlačítka Enter 

. 
 
 
 
 

Terminál vyzve k vložení, 
protáhnutí, manuálnímu 
zadání nebo přiložení 
karty.  
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V závislosti na typu karty 
zákazník při transakci zadává 
PIN, podpis nebo PIN i podpis 
nebo nic. 

Proběhne ověření transakce 
(Zobrazí se text: ‘Čekat’) 

 

Pokud je transakce 
schválena, zobrazí se kód 
schválení a vytiskne se 
účtenka pro obchodníka.  
 

 

Tuto účtenku odtrhněte a zvolte 
OK, pokud chcete vytisknout i 
kopii účtenky pro zákazníka. 
Pokud účtenku pro zákazníka 
tisknout nechcete, zvolte levé 
tlačítko Zrušit (popřípadě 
CANCEL). 

 Stvrzenka pro obchodníka 

10/10/2015    15:30:20  0002 

BATCH NO: 12345 

TID: 123456789 

Název společnosti 

Ulice a číslo 

Město 

-----------------------------------

---- 
Visa Contactless      (CL) 

1234 56** **** 5920 

  

PRODEJ 

Částka CZK:       100,00 

PIN OK 

……………………………

…………………………… 
Podpis  

 

Autorizační kód: 123456 

Seq number: 654321 

-----------------------------------

---- 
Doklad uchovejte pro 

pozdější kontrolu 

    



 

12 

 

5.2. Storno libovolné transakce 

Transakce storno slouží ke zrušení takové transakce, jejíž stáří nepřekročilo 95 dnů. Transakci je 

možno stornovat na libovolném terminálu v rámci jednoho obchodního místa (provozovny). 

Stornovat lze částku v plné výši transakce, nebo částečně.  

 

   

V menu vyberte položku 

„Storno“ a tento výběr 

potvrďte stiskem tlačítka. 

V případě, že potřebujete 

zrušit starší transakci, 

stiskněte možnost číslo 2. 

Zrušit starší transakci.  

Terminál vyzve k zadání částky. 

Částka se zadává včetně 

desetinných míst. Ikonou  

lze vymazat poslední znak. 

Potvrďte částku stiskem tlačítka 

Enter . 

 



 

13 

 

   

Pokud byla originální 
transakce provedena na 
stejném terminálu, stiskněte 
tlačítko Potvrdit. Pokud byla 
provedena na jiném 
terminálu provozovny, 
zadejte TID terminálu, na 
kterém byla původní 
transakce provedena a 
potvrďte.  

Pokud se jedná o transakci 
provedenou ve stejný den, 

stiskněte tlačítko Enter  . 
Pokud je transakce starší, 
zadejte datum originální 
transakce a stisknete Enter 

.  
 

Zadejte sekvenční číslo z 
účtenky rušené transakce a 

potvrďte klávesou  Enter . 
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Zadejte poslední čtyřčíslí 
karty z účtenky rušené 
transakce a potvrďte 

klávesou Enter  . 
 

Pokud je transakce 
schválena, zobrazí se kód 
schválení a vytiskne se 
účtenka pro obchodníka.  

Tuto účtenku odtrhněte a zvolte 
OK, pokud chcete vytisknout i 
kopii účtenky pro zákazníka. 

Pokud účtenku pro zákazníka 
tisknout nechcete, zvolte levé 
tlačítko Zrušit (popřípadě 
CANCEL). 

 Vzor účtenky pro zákazníka 

 

Stvrzenka pro obchodníka 

10/10/2015    15:30:20  0002 

BATCH NO: 12345 

TID: 123456789 

Název společnosti 

Ulice a číslo 

Město 

-------------------------------------

-- 
Visa Contactless      (CL) 

1234 56** **** 5920 

  

Storno 

Částka CZK:       100,00 

PIN OK 

………………………………

…………… 

 

Autorizační kód: 123456 

Seq number: 654321 

-------------------------------------

-- 
Doklad uchovejte pro 

pozdější kontrolu 
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5.3. Storno poslední transakce 

Transakce „Storno“ zruší poslední úspěšně provedenou transakci, která byla na terminálu 

naposledy provedena. 

   

V menu vyberte položku 
„Storno“ a tento výběr 
potvrďte stiskem tlačítka. 

V případě, že potřebujete 

zrušit starší transakci, 

stiskněte 1. Zrušit poslední 

transakci.  

Pokud je transakce 
schválena, zobrazí se kód 
schválení a vytiskne se 
účtenka pro obchodníka.  

 

Tuto účtenku odtrhněte a 
zvolte OK, pokud chcete 
vytisknout i kopii účtenky pro 
zákazníka. Pokud účtenku 
pro zákazníka tisknout 
nechcete, zvolte levé tlačítko 
Zrušit (popřípadě CANCEL). 

 

Stvrzenka pro obchodníka 

10/10/2015    15:30:20  0002 

BATCH NO: 12345 

TID: 123456789 

Název společnosti 

Ulice a číslo 

Město 

---------------------------------

------ 
Visa Contactless      (CL) 

1234 56** **** 5920 

Storno 

Částka CZK:       100,00 

PIN OK 

……………………………

……………… 

 

Autorizační kód: 123456 

Seq number: 654321 

---------------------------------

------ 
Doklad uchovejte pro 

pozdější kontrolu 
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6. SPRÁVA TERMINÁLU 

6.1. Detail – Podrobný výpis transakcí 

 

   

V menu vyberte položku 
„Zobrazit více“ a tento výběr 
potvrďte stiskem tlačítka. 

V Zobrazit více vyberte 

„Detail“ a potvrďte stiskem 

tlačítka. 

 

Následuje výběr tisku. 

Stiskem odpovídající klávesy 

vyberte požadovaný tisk. 

(Prosím zvolte tisk – Online, 

Offline, Vše). 

Po výběru volby “1. Online“ se vytiskne detailní přehled, 

který bude obsahovat všechny on-line transakce, provedené 

od poslední uzávěrky. 

  

Po výběru volby “2. Offline“ se vytiskne detailní přehled, 

který bude obsahovat všechny off-line transakce, provedené 

od poslední uzávěrky. Od předcházejícího přehledu se liší 

pouze označením „Offline“. 

  

Po výběru volby “0. Vše“ se vytiskne detailní přehled, který 

bude obsahovat všechny transakce, provedené od poslední 

uzávěrky. 
   

10/09/2016              10:05:15 

 

                 Podrobný výpis 

                    TID: 123456 

                 Číslo dávky: 119 

OD:   14/09/2016  08:12:15 

DO:   15/09/2016  10:15:32 

  

ONLINE/OFFLINE 

   

DEBIT: 

Počet:               X,XX 

Suma:                X,XX 

 

CREDIT: 

Počet:               X,XX 

Suma:                   X,XX 
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6.2. Detail karty – Podrobný výpis dle karetních produktů 

 

   

V menu vyberte položku 
„Zobrazit více“ a tento výběr 
potvrďte stiskem tlačítka. 

V Zobrazit více vyberte „Detail 

karty“ a potvrďte stiskem 

tlačítka. 

 

Následuje výběr tisku. 

Stiskem odpovídající klávesy 

vyberte požadovaný tisk. 

(Prosím zvolte tisk – Online, 

Offline, Vše). 

Po výběru volby “1. Online“ se vytiskne přehled všech online 

transakcí seřazených dle typu karty. 

Po výběru volby “2. Offline“ se vytiskne přehled, ve kterém 

budou uvedeny údaje ze všech off-line transakcí. V záhlaví 

bude označen OFFLINE. 

Po výběru volby “0. Vše“ se vytiskne přehled, ve kterém 

budou uvedeny údaje ze všech transakcí (online i offline), 

provedených od poslední uzávěrky. 

 

  

 

  

10/09/2016              10:05:15 

 

           Podrobný karetní výpis 

                    TID: 123456 

                 Číslo dávky: 119 

OD:   14/09/2016  08:12:15 

DO:   15/09/2016  10:15:32 

  

ONLINE/OFFLINE 

MC /VISA 

DEBIT: 

Počet:               X,XX 

Suma:                X,XX 

 

CREDIT: 

Počet:               X,XX 

Suma:                   X,XX 
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6.3. Historie transakcí 

   

V menu vyberte položku 
„Zobrazit více“ a tento výběr 
potvrďte stiskem tlačítka. 

V Zobrazit více vyberte 

„Historie“ a potvrďte stiskem 

tlačítka. 

Zvolte záznam, který chcete 

zkontrolovat. 

   

Terminál zobrazí detail 

transakce. Můžete zvolit tisk 

detailu, Storno transakce 

nebo přejít na předchozí 

obrazovku. 

Zadejte hledané sekvenční 

číslo nebo jeho část. 

Zvolte hledanou transakci 

pro náhled detailu transakce. 

Následně můžete detail 

vytisknout nebo se vrátit na 

předchozí stránku. 



 

19 

 

 

6.4. Mezisoučet 

   

V menu vyberte položku 
„Zobrazit více“ a tento výběr 
potvrďte stiskem tlačítka. 

V Zobrazit více vyberte 

„Mezisoučet“ a potvrďte 

stiskem tlačítka. 

 

Následuje výběr tisku. 

Stiskem odpovídající 

klávesy vyberte 

požadovaný tisk. (Prosím 

zvolte tisk – Online, Offline, 

Vše). 

 

 

  

 

  

10/09/2016              10:05:15 

 

           Podrobný karetní výpis 

                    TID: 123456 

                 Číslo dávky: 119 

OD:   14/09/2016  08:12:15 

DO:   15/09/2016  10:15:32 

  

ONLINE/OFFLINE 

MC /VISA 

DEBIT: 

Počet:               X,XX 

Suma:                X,XX 

 

CREDIT: 

Počet:               X,XX 

Suma:                   X,XX 
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6.5. Uzavření dávky - Uzávěrka 

 

   

V menu vyberte položku 
„Zobrazit více“ a tento výběr 
potvrďte stiskem tlačítka. 

V Zobrazit více vyberte 

„Uzávěrka“ a potvrďte stiskem 

tlačítka. 

 

Následuje výběr tisku. 

Stiskem odpovídající klávesy 

vyberte požadovaný tisk. 

(Prosím zvolte tisk – Online, 

Offline, Vše). 

 

  

10/09/2016              10:05:15 

 

           Podrobný karetní výpis 

                    TID: 123456 

                 Číslo dávky: 119 

OD:   14/09/2016  08:12:15 

DO:   15/09/2016  10:15:32 

  

ONLINE/OFFLINE 

MC /VISA 

DEBIT: 

Počet:               X,XX 

Suma:                X,XX 

 

CREDIT: 

Počet:               X,XX 

Suma:                   X,XX 
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