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metódami známymi aj doteraz neobjavenými je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti GPE prísne 
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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 

Verifone, 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. 

! 
- Prístroj nesmie byť vystavený pôsobeniu silného magnetického 

poľa! 
- Nevkladajte žiadne kovové predmety do čítacích štrbín. 

- V prípade akejkoľvek poruchy sa skontaktujte so servisnou 
službou! 
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V prípade poruchy, poškodenia alebo zničenia zariadenia, ktoré vzniklo v dôsledku 
neodbornej manipulácie, nedbanlivosti alebo poškodením kabeláže, je zmluvný partner 
povinný uhradiť banke všetky náklady vzniknuté v spojitosti s odstránením poruchy a s 
uvedením platobného terminálu do funkčného stavu. 
 

2 Obsluha terminálu 

2.1 Popis funkčných častí platobného terminálu 

Všetky platobné terminály Verifone majú rovnaké funkčné časti a sú rovnako označené, ale 

umiestnenie jednotlivých častí rozličných modelov sa môže mierne líšiť. Terminál pozostáva z 

klávesnice, displeja a termo tlačiarne. Súčasťou zariadenia je aj čítačka magnetického prúžku 

karty, čítačka čipových kariet a tiež čítačka pre bezkontaktné snímanie údajov čipových kariet.  

Niektoré modely môžu mať pripojený aj externý PIN pad pre komfortnejšiu obsluhu klienta: 

Externý PIN pad (model 1000SE contactless)  

 

            

Čítač bezkontaktných kariet 

 

Potvrdzovacie tlačidlo 

 

Opravovacie tlačidlo 

 

Klávesnica PIN padu 

 

Stornovacie tlačidlo 
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Externý PIN pad PP1000seV3 (contactless) 

                                  

Model Verifone Vx520 

 

                          

 

              

Čítač bezkontaktných kariet 

 

Potvrdzovacie tlačidlo 

 

Klávesnica PIN padu 

 

Stornovacie tlačidlo 

 

              

Čítač bezkontaktných kariet 

 

Čítač magnetického prúžku 

 

Potvrdzovacie tlačidlo 

 

Čítač čipových kariet 

 

Stornovacie tlačidlo 

 
Batéria 

 

Alfa-numerický podsvietený 

PIN pad 

 

Podsvietená obrazovka 

 

Výstup papiera 
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Model Verifone Vx675 

                      

 

Model Verifone Vx680 (mobilný POS terminál s dotykovým displejom) 

                       

 
Terminál Vx680 je vybavený dotykovou farebnou obrazovkou. Ovládanie a 
výber položiek Menu sa realizuje dotykom na obrazovke. 
 

Potvrdzovacie tlačidlo 

 

Opravovacie tlačidlo 

 

Čítač magnetického prúžku 

 

Funkčné klávesy 

 Alfa-numerický podsvietený 

PIN pad 

 

Stornovacie tlačidlo 

 

Výstup papiera 

 

Čítač čipových kariet 

 

Čítač magnetického prúžku 

 

Čítač čipových kariet 

 

Potvrdzovacie tlačidlo 

 

              

Čítač bezkontaktných kariet 

 

Batéria

 

 

Stornovacie tlačidlo 

 

Alfa-numerický podsvietený 

PIN pad 

 

LED indikátor stavu 

 

               

Čítač bezkontaktných kariet 

 



9 

2.1.1 Špeciálne klávesy 

 

 

Na klávesnici sa okrem numerických klávesov nachádzajú aj farebne odlíšené klávesy: 

červený kláves (storno), zelený kláves (potvrdenie), žltý kláves (korekcia). 

 
červené tlačidlo 

Zrušenie/prerušenie zadávania údajov, odmietnutie voľby, ukončenie 
práce v menu a pod. Ďalej budeme používať označenie „červený 
kláves“. 

 
žlté tlačidlo 

Vymazanie chybných údajov pri zadávaní dát. Ďalej budeme používať 
označenie „žltý kláves“. 

 
zelené tlačidlo 

Potvrdenie vybranej položky v menu terminálu, potvrdenie zadania 
údajov a pod. Ďalej budeme používať označenie „zelený kláves“. 

2.2 Popis konektorov platobného terminálu 

Umiestnenie a počet konektorov na zadnej strane terminálu sa môže líšiť v závislosti od 

modelu a od používaného spôsobu pripojenia na komunikačnú linku príslušného modelu. Typ 

konektora je však na každom modeli označený rovnako. 

Konektor [RJ-11] 

 

 
 

Konektor RJ-11 sa používa na 
pripojenie terminálu na telefónnu 

linku. 

Konektor [RJ-45] 

 

 
 

Konektor RJ-45 sa používa na 
pripojenie do dátovej siete LAN. 
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Konektor [RS-232] 

 

 
 

Konektor RS-232 sa používa na 
pripojenie externých zariadení, 
napr. modemu, externého PIN 

padu, alebo pokladne. 

 

Konektor [USB] 

 

 
 

USB konektor sa používa na 
pripojenie iných elektronických 
zariadení ako pokladňa alebo 

externý PIN pad. 

 

2.3 Napájanie a dobíjanie 

Napájanie zariadenia alebo dobíjanie batérie (model Vx675,Vx680, Vx520 GPRS) je 

zabezpečené externým napájacím zdrojom dodávaným spolu s terminálom. Použitie zdroja 

iného typu alebo výrobcu môže viesť k vážnemu poškodeniu zariadenia, preto je neprípustné. 

 

 

 

model Verifone 
Vx520/GPRS 

 

 

 

 
 
 
 
 

Po zapojení do elektrickej siete sa 
terminál automaticky zapne. 

Adaptér sa pripája do konektora 
umiestneného na zadnej časti 

terminálu. 
 
 
 
 
 
 
 

Niektoré modely majú vnútornú batériu. Ak je batéria opotrebovaná, môžu sa vyskytnúť 

problémy so spojením pri realizácii transakcie už pri indikácii kapacity nabitia pod 50 %. 

Dobite batériu a skúste to znova. 
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model Verifone 
Vx680 

 
 

 
 

Terminál má vnútornú batériu a 
nabíja sa použitím dodanej 

nabíjačky. Nabíjačka sa pripája do 
konektora umiestneného v dolnej 
časti terminálu pod miestom na 

vsunutie platobnej karty.  
Počas nabíjania zaobchádzajte so 

zariadením, s čo najväčšou 
opatrnosťou, aby ste predišli 
mechanickému poškodeniu 

konektora. 
 
 

model Verifone 
Vx675 

 

 
 

 
Terminál má vnútornú batériu a 

nabíja sa použitím dodanej 
nabíjačky. 

2.4 Zapnutie a odblokovanie terminálu 

Prenosné modely platobných terminálov s batériou sa zapínajú dlhším podržaním zeleného 

tlačidla. Terminál s napájaním z elektrickej siete sa zapína zapojením do elektrickej siete. 

Po naštartovaní je terminál zablokovaný. Na displeji sa zobrazuje dátum, čas, identifikačné 

číslo terminálu (TID), nápis „POS JE ZABLOKOVANÝ Stlačte ENT“ a v prípade že je terminál 

napájaný z batérie stav nabitia batérie prostredníctvom ikony . 

 

20:07:08 16.5.2017 
 

POS JE ZABLOKOVANÝ 
Stlačte ENT 

 

TID:12345678 
 

 

20:07:08 16.5.2017 
 

POS JE ZABLOKOVANÝ 
Stlačte ENT 

 

TID:12345678 

 
 

 
 

 

Postupne ako klesá kapacita batérie, zmenšuje sa aj počet čiernych obdĺžnikov v ikone. 

Batériu nechávajte pravidelne nabiť až na plnú kapacitu, aby ste sa vyhli problémom pri 

transakciách. 

Ikona  reprezentuje silu signálu pre terminály pripojené prostredníctvom mobilnej siete 

telekomunikačného operátora. 

Pre odblokovanie stlačte zelené tlačidlo a následne zadajte heslo (666666). Pre opätovné 

zablokovanie stlačte klávesu so znakom mriežky (#). 
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2.5 Orientácia v menu terminálu 

Jednotlivé funkcie terminálu sa spúšťajú zvolením príslušnej položky v menu terminálu. Menu 

terminálu je členené do niekoľkých úrovní. Každá úroveň môže obsahovať viacero položiek, 

medzi ktorými sa pohybujete stlačením funkčných kláves prislúchajúcich k šípkam 

vyobrazeným na displeji. Pokiaľ je v jednej úrovni viac položiek ako sa zmestí na jednu 

obrazovku, menu pokračuje na ďalšej stránke. Na ďalšiu stránku je možné sa dostať 

“preklikaním” pomocou šípok, alebo stlačením klávesu s daným číslom stránky. Vľavo hore 

vidíte napísané, v akej úrovni menu sa nachádzate. Vpravo hore vidíte koľko stránok má daná 

úroveň menu, a na ktorej stránke sa nachádzate. Čierny pás na displeji (ďalej len kurzor) 

zobrazuje na akej položke menu sa nachádzate.  

Pre vyvolanie danej funkcie alebo vstúpenie do ďalšej úrovne menu je nutné kurzor nastaviť 

na príslušnú položku a stlačiť zelené tlačidlo. Červeným tlačidlom je možné prerušiť 

vykonávanie ľubovoľnej zvolenej funkcie a vrátiť sa na vyššiu úroveň menu. 

2.5.1 Skrátené menu 

Po odomknutí terminálu sa dostanete do Skráteného menu terminálu. V ňom sa nachádzajú 

najčastejšie používané operácie, štandardne „Platba“ a „Kópia potvrdenky“, odkaz na 

kompletné menu „MENU“, a funkcia „Terminal info“, ktorá po vyvolaní zobrazí verziu 

platobnej aplikácie bežiacej v termináli, a identifikačné číslo terminálu. 

2.5.2 Menu 

Zvolením položky „MENU“ v skrátenom menu sa zobrazia nasledovné položky: 

Hlavné menu – obsahuje platobné funkcie terminálu. 

Menu uzávierky – obsahuje administratívne funkcie terminálu. 

Konfiguračné menu – obsahuje technické funkcie terminálu. 

Iné aplikácie – obsahuje menu dodatočne aktivovaných nebankových aplikácií. 

2.5.3 Menu terminálu typu Vx680 

Terminál typu Vx680 má dotykovú obrazovku, preto je správanie menu mierne odlišné.  

Jednotlivé funkcie je možné spustiť buď fyzickým stlačením danej položky priamo na 

dotykovom displeji alebo stlačením klávesy s číslom zodpovedajúcim poradiu danej položky v 

menu terminálu (prvej položke od vrchu displeja zodpovedá číslo jedna). 

Keď je v danej úrovni menu viac položiek, ako sa zmestí na displej terminálu, zobrazí sa na 

displeji šípka a jej stlačením sa dostanete na ďalšiu stránku.  

Po odblokovaní terminálu sa dostanete do tej istej úrovne menu, z ktorej ste ho predtým 

uzamkli. 

2.6 Vypnutie terminálu 

Terminály napájané z batérie je možné vypnúť dlhším podržaním červeného tlačidla alebo 

zvolením položky menu „VYPNÚŤ / REŠTARTOVAŤ“ v Konfiguračnom menu a následným 

potvrdením voľby stlačením zeleného tlačidla. Pokiaľ ste sa pomýlili a terminál reštartovať 

nechcete odmietnite voľbu stlačením červeného tlačidla. 
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KONFIGURAČNÉ 
MENU 

1/1 

 

TEST LINKY 

VYPNÚŤ / REŠTARTOVAŤ 

AKTUALIZÁCIA SW 
SERVISNÉ MENU 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

  

Vypnúť terminál? 

(len pri napájaní 

z batérie) 

 
ÁNO  -  stlačte zelené 
NIE    -  stlačte červené 

Terminál napájaný z elektrickej siete sa vypína odpojením zo siete. 

Pokiaľ bude terminál zapojený v elektrickej sieti potvrdenie položky menu „VYPNÚŤ / 

REŠTARTOVAŤ“ terminál nevypne, ale reštartuje. 

Odporúča sa nevypínať terminál pre prípad diaľkovej aktualizácie systému. Aktualizácie 

väčšinou prebiehajú v nočných hodinách. 

2.7 Načítanie platobnej karty 

 
 

Použitie čipu 
Pri vykonávaní platobných transakcií sa údaje 

načítavajú z platobnej karty. Ak má platobná karta čip, 
musia sa údaje platobnej karty načítať cez čip. 

 
 
 
 

 

 

Použitie bezkontaktného čipu 
V prípade karty umožňujúcej bezkontaktné transakcie, 

priložte túto kartu k bezkontaktnému snímaču na 
zariadení umiesteného v oblasti obrazovky. 

 

 

Použitie magnetického prúžku 
Magnetický prúžok by sa mal dotýkať snímacej hlavy, 

preto je potrebné vkladať kartu do čítacej štrbiny 
magnetickým prúžkom smerom dolu a k displeju. Kartu 
prečítame jej pohybom v čítacej štrbine v smere zhora 

nadol. 

 

 
 

2.8 Výmena papiera v tlačiarni 

K dispozícii je „termická grafická rýchlotlačiareň“, ktorá používa termické kotúče. Termické 

kotúče sa vkladajú do zásobníka papiera. V platobnom termináli Verifone je možné použiť iba 

kotúče papiera odporúčané výrobcom. 
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Terminály Verifone používajú termo papier s rozmermi 57 x NN x 12 (šírka x priemer kotúčika 

x priemer dutiny). Štandardný priemer kotúčika NN je 49/45. Pre modely s menším otvorom 

je NN=38 alebo 25. 

 

Postup pre model Vx520 

 

 

 

 

 
 

 

 

A) Uvoľnite zarážku a 
otvorte kryt pre vloženie 

papiera 

B) Vložte papier do 
terminálu 

C) Zatvorte kryt 

Odtrhnite zvyšný papier. Tlač môžete vyskúšať napríklad tlačou kópie potvrdenky. 
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Postup pre model Vx680 

 

 

 

 
 

A) Kryt tlačiarne otvoríte tak, že opatrne 
vytiahnete poistku na spodnej strane 

terminálu. 

B) Vyberte zvyšok starého kotúča 
papiera. 

 

 

 

 
 

C) Do priestoru tlačiarne vložte kotúčik 
(priemer 38 mm) tak, aby papier 

smeroval nahor. Nechajte niekoľko 
centimetrov papiera trčať von. 

D) Zatvorte kryt tlačiarne. Mali by 
ste počuť cvaknutie. 

Tlačiareň funguje, len ak je kryt 
zatvorený! 

Odtrhnite zvyšný papier. Tlač môžete vyskúšať napríklad tlačou kópie potvrdenky 
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Postup pre model Vx675 

 

 

 

 
 

A) Uvoľnite zarážku B) Otvorte kryt pre vloženie papiera. 

 

 
 

 

 
 

C) Vložte papier do terminálu (priemer 25mm) D) Zatvorte kryt 

Odtrhnite zvyšný papier. Tlač môžete vyskúšať napríklad tlačou kópie potvrdenky.  
 

2.9 Konektivita terminálu 

Na uskutočnenie väčšiny operácií musí mať platobný terminál spojenie s autorizačnou 

centrálou. Terminály pripojené prostredníctvom mobilnej siete telekomunikačného operátora 

indikujú prítomnosť signálu priamo na displeji. Prítomnosť GSM signálu zobrazuje ikona , 

prípadne podľa intenzity signálu je počet paličiek menší. Ak nie je žiadny signál, zobrazí sa 

iba _ _ _. 

Na overenie konektivity medzi terminálom a autorizačnou centrálou slúži funkcia „TEST 

LINKY“ nachádzajúca sa v Konfiguračnom menu terminálu. 
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3 Finančné transakcie platobného terminálu 

Typy finančných transakcií dostupných v danom zariadení sú dané nastavením zariadenia. 

Pre zmenu nastavenia kontaktujte Helpdesk. 

3.1 Spustenie finančných transakcií 

Štandardným spôsobom spustenia finančných transakcií je z Hlavného menu terminálu. 

Predvolenú transakciu je možné spustiť vložením čipovej platobnej karty do terminálu. 

Štandardne je predvolenou transakciou „Platba“. Pre zmenu tohto nastavenie kontaktujte 

Helpdesk. 

Transakciu „Platba“ a funkciu „Kópia potvrdenky“ je možné spustiť aj zo Skráteného menu. 

Funkcia „Kópia potvrdenky“ vytlačí kópiu potvrdenky poslednej vykonanej finančnej 

transakcie. 

 

MENU skrátené 1/2 

 

PLATBA 

MENU 

KÓPIA POTVRDENKY 

 
 TID:12345678  

   12:34   

 

MENU 1/1 

 

HLAVNÉ MENU 

MENU UZAVIERKY 

KONFIGURAČNÉ MENU 

INÉ APLIKÁCIE 
   12:34   

 

HLAVNÉ MENU 1/2 

 

PLATBA 

STORNO 

NÁVRAT TOVARU 

CASHBACK 
   12:34   

3.2 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. 

 

 

Ak je terminál zablokovaný, odblokujte ho 
podľa postupu na odblokovanie v časti 3.4 Štart 

a odblokovanie terminálu. 
Štandardne možno transakciu Platba vyvolať 
priamo zo Skráteného menu. Nastavte kurzor 
na funkciu PLATBA a stlačte zelené tlačidlo. 

 

MENU skrátené 1/2 
 

PLATBA 
MENU 
KÓPIA POTVRDENKY 

 
 TID:12345678  
   12:34   
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Výber transakcie Platba je možný aj cez 
HLAVNE MENU. Vyberte voľbu „MENU“, 

potom vyberte položku [HLAVNE MENU] a 
potvrďte zeleným tlačidlom. 

 

MENU 1/1 
 

HLAVNÉ MENU 
MENU UZÁVIERKY 
KONFIGURAČNÉ 
MENU 
INÉ APLIKÁCIE 
   12:34   

 
V hlavnom menu vyberte [Platba] a potvrďte 

zeleným tlačidlom. 

 

HLAVNÉ MENU 1/1 
 

PLATBA 
STORNO 
NÁVRAT TOVARU 

CASHBACK 
   12:34   

 

Zadajte požadovanú sumu platby. Opraviť 
posledný zadaný znak je možné stlačením 

žltého klávesu. Zadanie sumy potvrďte 
zeleným tlačidlom. 

 

Platba  

Zadajte sumu 

 
EUR: _ _ _ _ _ _ _ _._ _ 

 

 

V
O

L
IT

E
Ľ

N
É

 -
 T

IP
S

 

Ak je povolená služba TIPS, terminál s vyžiada 
kontrolu zadanej sumy. 

 

Platba  

Súhlasí čiastka? 

 
EUR:                          5.55 

 
ÁNO –  stlačte zelené 
NIE   –  stlačte červené 

V
O

L
IT

E
Ľ

N
É

 -
 T

IP
S

 

Po potvrdení sa terminál spýta, či má byť 
čiastka navýšená o prepitné. Pokiaľ si klient 

nepraje dať prepitné, voľbu je možné 
odmietnuť stlačením červeného tlačidla, v tom 

prípade nasledujúci krok preskočte. 

 

Platba  

 

Zvýšiť čiastku 
o prepitné? 

 
ÁNO –  stlačte zelené 
NIE   –  stlačte červené 
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V
O

L
IT

E
Ľ

N
É

 -
 T

IP
S

 

V tomto kroku má klient možnosť zadať výšku 
prepitného na externom PIN pade, alebo 
priamo na platobnom termináli. Po zadaní 

prepitného sa v transakcii pokračuje stlačením 
zeleného tlačidla. 

 

Platba  

SUMA: 

EUR:                          5.55 
Zadajte prepitné 

EUR:   _ _ _ _ _ _ _ _._  
 
 

P
o

u
ž
it
e

 k
a

rt
u
 V závislosti od typu platobnej karty použite 

vhodný snímač na načítanie karty. V prípade, 
že karta aj terminál podporujú bezkontaktnú 
technológiu (je na nich vyobrazených symbol 

) môžete realizovať načítanie 
bezkontaktne. 

 

6.05 € 
Priložte kartu 

 

 
Present / Insert card 

[ENT=manualne] 

V
O

L
IT

E
Ľ

N
É

 R
u

č
n
ý
 

v
s
tu

p
 

Ak je na termináli povolené ručné (manuálne) 
zadávanie karty, môžete ho využiť stlačením 

zeleného tlačidla, keď terminál vyzýva 
k použitiu karty. Terminál si vyžiada zadanie 

čísla karty, tzv. PAN. 
Zadajte PAN karty a potvrďte stlačením 

zeleného tlačidla. 

 

Platba  

PAN : 

 
 

 
 

V
O

L
IT

E
Ľ

N
É

 R
u

č
n
ý
 

v
s
tu

p
 

Zadajte dátum exspirácie platobnej karty 
a potvrďte zeleným tlačidlom. Terminál overí 

všetky zadané údaje a zobrazí výsledok 
transakcie. O úspešnom spracovaní transakcie 
terminál informuje na displeji hlásením: „Prijaté 

XXXXXX“. 

 

Platba  

PAN : 
4400123412341234 
Exspirácia MMRR:   /    
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Terminál vyhodnotí, či je požadované overenie 
držiteľa karty PIN číslom. Ak sa vyžaduje PIN, 

požiadajte zákazníka o jeho zadanie. Ak je 
terminál vybavený externým PIN padom, 

zákazník zadáva PIN na PIN pade. Opraviť 
posledný zadaný znak je možné stlačením 

žltého klávesu. Zadanie PIN potvrďte zeleným 
tlačidlom. 

Číslo v zátvorke udáva počet pokusov pre 
zadanie PINu. Zadanie zlého PINu terminál 

oznámi a kým zostávajú pokusy umožní 
zadávanie zopakovať. 

V prípade, že sa na obrazovke číslo určujúce 
počet pokusov vôbec nenachádza rozhoduje 

o počte pokusov autorizačný host. 

 

Platba  

 ZADAJTE PIN 

(3) 
PIN : 

 
6.05 EUR 

 

 

Terminál vyhodnotí, či je požadované overenie 
držiteľa karty podpisom. Ak sa vyžaduje 
podpis, terminál vytlačí potvrdenku pre 

obchodníka s podpisovým prúžkom. Držiteľ 
karty sa na túto potvrdenku podpíše a poskytne 
ju spolu s kartou obsluhe terminálu na kontrolu. 

Obsluha porovná podpis na potvrdenke 
s podpisom na platobnej karte. 

 
Ak sa podpisy zhodujú stlačte zelené tlačidlo 

a transakcia sa dokončí. 
 

Ak sa podpisy nezhodujú stlačte červené 
tlačidlo. Terminál automaticky vykoná opravnú 
transakciu, ktorá zruší pôvodnú transakciu a na 

displej vypíše: „Reversal úspešný“ 

 

  
Súhlasí podpis? 

 
 

 
ÁNO –  stlačte zelené 
NIE   –  stlačte červené 

 

O úspešnom spracovaní transakcie terminál 
informuje na displeji hlásením: „Prijaté 

XXXXXX“, alebo „Transakcia schválená         
off-line“. A terminál vytlačí potvrdenku pre 

držiteľa karty. 

 

Prijaté XXXXXX 
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Názov a adresa spoločnosti 

Č. dávky; Dátum; Čas; Č. potvrdenky 

Typ dokladu 

Typ transakcie 

ID obchodníka 

Číslo obchodníka 

Maskované číslo karty 

Typ platobnej karty 

Čiastka, mena 

 
Čiastka prepitného 

Dodatočná informácia k 

platbe 

Čiastka spolu, mena 

  

Autorizačný kód 

Sekvenčné číslo 

Výsledok transakcie   

 

Po stlačení zeleného tlačidla sa vytlačí kópia 
potvrdenky pre obchodníka. 

 
Po stlačení červeného tlačidla sa transakcia 
ukončí bez vytlačenia kópie pre obchodníka. 

 

Platba  
 

DOKLAD PRE OBCHODNÍKA 

 
 

ÁNO –  stlačte zelené 
NIE   –  stlačte červené 

3.2.1 Vzor potvrdenky  

Meno Obchodníka 
Adresa 

PSČ Mesto 
   

007 29.01.2020  05:45:29 0035 

   
DOKLAD PRE KLIENTA 

P l a t b a 
 

Merchant ID : OBCHOD 
TERMINÁL : 12345678 
PAN : <L> ************9935 
Visa Debit 
A0000000032010 
 
Platba    EUR : 5.55 
Prepitné EUR : 0.50 

SPOLU EUR : 6.05 
 

 

VISA CONTACTLESS 
 
Autorizačný kód: AB12C3 
Sekvenčné číslo:  999123123 
Resp CDE : 000 
 

TRANSAKCIA VYKONANA 
123456 

Ďakujeme Vám 
Potvrdenku si odložte 
pre prípadnú kontrolu 

3.3 Storno 

Transakcia Storno čiastočne alebo celkom zruší (stornuje) už vykonanú transakciu, ku ktorej 

sa storno vykonáva. Používa sa, ak je potrebné zrušiť vykonanú transakciu, alebo nejakú jej 

časť (reklamácie, vrátenie tovaru, chyby pri zadaní transakcie). Pri čiastočnom zrušení 

transakcie (čiastočné storno) sa zadáva suma požadovaného storna. Na vykonanie storna 

transakcie potrebujete potvrdenku o pôvodnej transakcii, ktorú chcete stornovať. Výnimkou je 

storno poslednej transakcie, kedy potvrdenka o pôvodnej transakcii nie je potrebná. 
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Výber transakcie Storno je možný cez HLAVNÉ 
MENU. Vyberte voľbu „MENU“, potom vyberte 
položku [HLAVNÉ MENU] a potvrďte zeleným 

tlačidlom. 

 

MENU 1/1 
 

HLAVNÉ MENU 
MENU UZÁVIERKY 
KONFIGURAČNÉ 
MENU 
INÉ APLIKÁCIE 
   12:34   

V hlavnom menu vyberte [Storno] a potvrďte 
zeleným tlačidlom. 

 

HLAVNÉ MENU 1/1 
 

PLATBA 
STORNO 
NÁVRAT TOVARU 

CASHBACK 
   12:34   

Terminál ponúkne možnosť stornovať poslednú 
úspešne vykonanú transakciu. Potvrdenie 

možnosti stlačením zeleného ponúkne údaje 
poslednej transakcie. 

Pokiaľ odmietnete možnosť stornovať poslednú 
transakciu červeným tlačidlom, terminál si v sérii 

dialógov vyžiada potrebné informácie na 
stornovanie vami vybranej transakcie. 

 

Storno transakcie  

Storno poslednej 

transakcie? 
 

 
ÁNO –  stlačte zelené 
NIE   –  stlačte červené 

Terminál ponúkne sumu a Sekvenčné číslo 
poslednej transakcie, ktorú chcete stornovať. 

Potvrdenie možnosti stlačením zeleného tlačidla 
vyvolá storno poslednej transakcie bez nutnosti 

zadávať ďalšie údaje. 
Terminál overí, či je posledná transakcia 

stornovateľná a na displeji zobrazí výsledok. 

 

Storno transakcie  

        Suma: 9.99 

Sekv.č.  123456789 
     Naozaj stornovať ?      
 
ÁNO –  stlačte zelené 
NIE   –  stlačte červené 

Zadajte sumu transakcie, ktorú chcete stornovať. 
Pokiaľ zadáte sumu nižšiu ako bola suma 

originálnej transakcie, vykoná sa storno len 
zadanej sumy a nie celej transakcie (čiastočné 

storno). 

 

Storno transakcie  

Zadajte sumu 

 
EUR   _________.___ 
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Zadajte Terminal ID (TID) terminálu, z ktorého 
bola vykonaná transakcia, ktorú chcete stornovať. 

Predvolené je TID terminálu, na ktorom sa 
vykonáva Storno. Zmazať ho môžete opakovaným 

stláčaním žltého tlačidla. Zadané TID potvrďte 
stlačením zeleného tlačidla. 

Tento údaj nájdete na potvrdenke transakcie, 
ktorú chcete stornovať. 

 

Storno transakcie 

Zadajte Terminal ID 

pôvodnej transakcie 
 

12345678_____ 
 

Zadajte dátum vykonania transakcie, ktorú chcete 
stornovať. Predvolený je aktuálny dátum. Zmazať 
ho môžete opakovaným stláčaním žltého tlačidla. 

Zadaný dátum potvrďte stlačením zeleného 
tlačidla. 

Tento údaj nájdete na potvrdenke transakcie, 
ktorú chcete stornovať. 

 

Storno transakcie 

Zadajte dátum 

pôvodnej transakcie 
 
Dat.(DDMMRR)16/05/17 

 

Zadajte sekvenčné číslo transakcie, ktorú chcete 
stornovať. Zadané číslo potvrďte stlačením 

zeleného tlačidla. Tento údaj nájdete na 
potvrdenke transakcie, ktorú chcete stornovať. 

 

Storno transakcie 

Zadajte Sekvenčné 

číslo 
 

______________ 
 

Zadajte posledné 4 číslice karty (tzv. PAN-u) 
ktorou bola vykonaná transakcia, ktorú chcete 
stornovať. Zadané číslice potvrďte stlačením 

zeleného tlačidla. Tento údaj nájdete na 
potvrdenke transakcie, ktorú chcete stornovať. 

 

Storno transakcie 

Zadajte posledné 4 

číslice karty 
 

_____ 
 

Terminál overí všetky zadané údaje a zobrazí výsledok transakcie. O úspešnom spracovaní 

transakcie terminál informuje na displeji hlásením: „Prijaté XXXXXX“. 
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3.3.1 Vzor potvrdenky 

Meno Obchodníka 
Adresa 

PSČ Mesto 
   

007  29.01.2020 09:25:10                0035 
DOKLAD PRE OBCHODNÍKA 

Storno transakcie 
Merchant ID : OBCHOD 
TERMINÁL : 12345678 
  

SUMA EUR : 6.05 
 

Pôvodná transakcia: 

TID : 12345678 
Sekvenčné číslo:  123123123 
Dátum : 10.05.2017 
Posledné 4 čísla karty :  1234 

Resp CDE : 001 
 

TRANSAKCIA   
123456 

VYKONANA 
 

Ďakujeme Vám 
Potvrdenku si odložte 
pre prípadnú kontrolu 

3.4 Návrat tovaru 

Transakcia Návrat tovaru je opakom transakcie Platba a je určená na vrátenie požadovanej 

sumy z účtu obchodníka, t. j. používateľa platobného terminálu, na účet zákazníka – držiteľa 

karty. Používa sa, keď je potrebné vrátiť zákazníkovi zaplatenú sumu alebo jej časť napríklad 

pri reklamácii alebo pri chybe. Funkcia v platobnom termináli sa aktivuje na základe žiadosti 

obchodníka. Na opravu chýb alebo pri reklamácii je možné použiť aj funkciu Storno. 

 

Výber transakcie Návrat tovaru je možný cez 
HLAVNÉ MENU. Vyberte voľbu „MENU“, potom 

vyberte položku [HLAVNÉ MENU] a potvrďte 
zeleným tlačidlom. 

 

MENU 1/1 
 

HLAVNÉ MENU 
MENU UZÁVIERKY 
KONFIGURAČNÉ 
MENU 
INÉ APLIKÁCIE 
   12:34   
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V hlavnom menu vyberte [Návrat tovaru] a 

potvrďte zeleným tlačidlom. 

 

HLAVNÉ MENU 1/1 
 

PLATBA 
STORNO 
NÁVRAT TOVARU 

CASHBACK 
   12:34   

 
Zadajte 6-mieste heslo (777777) pre Návrat 

tovaru a potvrďte zeleným tlačidlom. 

 

Heslo  
 

 
______ 

 
    

 

Zadajte požadovanú sumu Návratu tovaru. 
Opraviť posledný zadaný znak je možné stlačením 

žltého klávesu. Zadanie sumy potvrďte zeleným 
tlačidlom. 

 

Návrat tovaru  

Zadajte sumu 

 
EUR:   _ _ _ _ _ _ _ _._  

 
 

 
Dokončite transakciu podľa 3.1 Platba, časť 

„Použite kartu“. 

 

15.00 € 
Návrat / Refund 

Priložte kartu 

Present card 
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3.4.1 Vzor potvrdenky 

Meno Obchodníka 
Adresa 

PSČ Mesto 
   

007 29.01.2020  15:45:29 0035 
DOKLAD PRE KLIENTA 

Návrat tovaru 
Merchant ID : OBCHOD 

TERMINÁL : 12345678 

PAN : <K> ************9935 

VISA 
 

SUMA EUR : 15.00 
 

 
Autorizačný kód: 444333 B 

Sekvenčné číslo:   

Resp CDE : 000 

 

TRANSAKCIA VYKONANA 
123456 

Ďakujeme Vám 
Potvrdenku si odložte 
pre prípadnú kontrolu 

3.5 Predautorizácia 

Predautorizácia slúži na rezervovanie (blokovanie) finančných prostriedkov na účte držiteľa 

platobnej karty na uskutočnenie neskoršej platby voľbou „Ukončenie predautorizácie“. Týmto 

spôsobom sa ešte pred poskytnutím služieb zabezpečí, aby ich po dodaní bolo možné 

úspešne zaplatiť platobnou kartou. Využívajú ju najmä obchodníci poskytujúci služby 

s objednávkou vopred (napr. hotely a pod.) 

Transakciou „Predautorizácia“ získate garanciu rezervovania sumy finančných prostriedkov 

na budúcu úhradu služieb. Suma transakcie „Predautorizácia“ sa zúčtuje vykonaním 

transakcie „Ukončenie predautorizácie“,  

Potvrdenku transakcie „Predautorizácia“ si uschovajte až do vykonania transakcie „Ukončenie 

predautorizácie“. 

 

 

Výber transakcie „Predautorizácia“ je možný cez 
HLAVNÉ MENU. Vyberte voľbu „MENU“, potom 

vyberte položku [HLAVNÉ MENU] a potvrďte 
zeleným tlačidlom. 

 

MENU 1/1 
 

HLAVNÉ MENU 
MENU UZÁVIERKY 
KONFIGURAČNÉ MENU 

INÉ APLIKÁCIE 
   12:34   
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V hlavnom menu vyberte [Predautorizácia] a 

potvrďte zeleným tlačidlom. 

 

HLAVNÉ MENU 2/2 
 

PREDAUTORIZÁCIA 
UKONČENIE REDAUTH. 
INKREMENTÁLNA PRED. 
 

 
   12:34   

 

Zadajte požadovanú sumu predautorizácie. 
Opraviť posledný zadaný znak je možné stlačením 

žltého klávesu. Zadanie sumy potvrďte zeleným 
tlačidlom. 

 

Predautorizácia  

Zadajte sumu 

 
EUR:   _ _ _ _ _ _ _ _._ _ 

 
 

 
Dokončite transakciu podľa 3.1 Platba, časť 

„Použite kartu“. 

 

50.00 € 
P r i l o z t e   k a r t u 

 
 

Present / Insert card 
[ENT=manualne] 
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3.5.1 Vzor potvrdenky 

Meno Obchodníka 
Adresa 

PSČ Mesto 
   

007 29.01.2020  15:45:29 0035 
DOKLAD PRE KLIENTA 

Predautorizácia 
Merchant ID : OBCHOD 
TERMINÁL : 12345678 
ČÍSLO 
KARTY : 

<S> ************9935 

 
Visa Electron 
 
 

SUMA EUR : 50.00 
 

 

 
 
Autorizačný kód: AB12C3 
Sekvenčné číslo:  123123123 
Resp CDE : 001 
 

TRANSAKCIA VYKONANA 
123456 

Ďakujeme Vám 
Potvrdenku si odložte 
pre prípadnú kontrolu 

 
 

 

 

3.6 Inkrementálna predautorizácia (navýšenie predautorizácie) 

Transakcia umožňuje navýšenie sumy predautorizácie , ktorá bola predtým predautorizovaná. 

Predĺženie doby trvania predautorizácie je možné s kartami MC, transakciou s „Nulovou 

sumou“. Pri VISA kartách, nie je možné predĺžiť dobu trvania predautorizácie, transakciou s 

„Nulovou sumou“.  

Pre úspešné vykonanie transakcie „Navýšenie predautorizacie“ sú potrebné údaje 

z potvrdenky pôvodnej „Predautorizácie“, ktorú idete navyšovať (,alebo predlžovať). 
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Výber transakcie „Inkrementálna predautorizácia“ 
je možný cez HLAVNÉ MENU. Vyberte voľbu 

„MENU“, potom vyberte položku [HLAVNÉ MENU] 
a potvrďte zeleným tlačidlom. 

 

MENU 1/1 
 

HLAVNÉ MENU 
MENU UZÁVIERKY 
KONFIGURAČNÉ MENU 

INÉ APLIKÁCIE 
   12:34   

V hlavnom menu vyberte pre navýšenie 
predautorizácie [Inkrementálna predautorizacia] a 

potvrďte zeleným tlačidlom. 

 

HLAVNÉ MENU 2/2 
 

PREDAUTORIZÁCIA 
UKONČENIE PREDAUTH 
INKREMENTÁLNA PRED. 
 

 
   12:34   

Zadajte ID terminálu. Opraviť posledný zadaný 
znak je možné stlačením žltého klávesu. Zadanie 

ID terminálu potvrďte zeleným tlačidlom. 

 

Navýšenie predautorizacie 

Zadajte Terminal ID 
pôvodnej transakcie 
 
12345678 _ _._ _ 

 
 

Zadajte Sekvenčné číslo z pôvodnej potvrdenky 
predautorizácie. Opraviť posledný zadaný znak je 

možné stlačením žltého klávesu. Zadanie čísla 
potvrďte zeleným tlačidlom. 

 

Navýšenie predautorizacie 

Zadajte Sekvenčné 
číslo 

 
_ _ _ _ 

 
 

Zadajte dátum  z pôvodnej potvrdenky 
predautorizácie Prednastavený je aktuálny dátum, 
zmazať ho môžete opakovaným stláčaním žltého 

tlačidla. Správny dátum potvrďte stlačením 
zeleného tlačidla. 

 

Navýšenie predautorizacie 

Zadajte dátum  
pôvodnej transakcie 

 
Dat.(DDMMRR) 29/01/20 
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Ďalším krokom je zadanie „posledných 4 číslic karty“ 
z potvrdenky predautorizácie, ktorej sumu chcete 

navýšiť. Zadané číslo potvrďte stlačením zeleného 
tlačidla. 

 

Navýšenie predautorizacie 

Zadajte posledné 4 
číslice karty 

 
_ _ _ _ 

 
 

Zadajte požadovanú sumu navýšenia 
predautorizácie. Opraviť posledný zadaný znak je 
možné stlačením žltého klávesu. Zadanie sumy 

potvrďte zeleným tlačidlom. 

    
Navýšenie predautorizacie 

Zadajte sumu 

 

EUR       _ _._ _ 

 
 

 

Terminál overí všetky zadané údaje a zobrazí výsledok transakcie. O úspešnom spracovaní 

transakcie terminál informuje na displeji hlásením: „Prijaté XXXXXX“. 
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3.6.1 Vzor potvrdenky 

Meno Obchodníka 
Adresa 

PSČ Mesto 
   

007 29.01.2020  15:45:29 0035 
DOKLAD PRE KLIENTA 

Navýšenie  
predautorizácie 

Merchant ID : OBCHOD 
TERMINÁL : 12345678 
PAN : <S> ************9935 
 
Visa Electron 
A0000000032010 
 

SUMA EUR : 20.05 
 

Term. pôvodný:              12345678 
Dátum pôvodný:             29.01.2020    
 

SPOLU EUR :                        70.05  
 
Autorizačný kód: AB12C3 
Sekvenčné číslo:  123123123 
Resp CDE : 001 
 

TRANSAKCIA VYKONANA 
005349 

Ďakujeme Vám 
Potvrdenku si odložte 
pre prípadnú kontrolu 

 

 

 

 

3.7 Ukončenie predautorizácie 

Transakcia ukončenie predautorizácie je dokončením platby, ktorá bola predtým 

predautorizovaná. Suma ukončenia predautorizácie sa môže líšiť od sumy zadanej pri 

predautorizácii. Ukončenie predautorizácie možno vykonať aj v neprítomnosti držiteľa karty. 

Túto transakciu najčastejšie využívajú požičovne áut, hotely a ďalší obchodníci. Tento typ 

transakcie je možné vykonať magnetickou, čipovou a bezkontaktnou kartou.  

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

„Predautorizácie“, ktorú idete ukončiť. 
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Výber transakcie Ukončenie predautorizácie je 
možný cez HLAVNÉ MENU. Vyberte voľbu 

„MENU“, potom vyberte položku [HLAVNÉ MENU] 
a potvrďte zeleným tlačidlom. 

 

MENU 1/1 
 

HLAVNÉ MENU 
MENU UZÁVIERKY 
KONFIGURAČNÉ 
MENU 
INÉ APLIKÁCIE 
   12:34   

 
V hlavnom menu vyberte [Ukončenie 

predautorizácie] a potvrďte zeleným tlačidlom. 

 

HLAVNÉ MENU 2/2 
 

PREDAUTORIZÁCIA 
UKONČENIE PREDAUTH. 

INKREMENTÁLNA PRED. 

 
   12:34   

 

Po použití karty terminál vyzve k zadaniu Terminal 
ID (TID) terminálu, kde bola vykonaná 

predautorizácia, ktorú sa chystáte dokončiť. 
Prednastavené je TID terminálu, kde sa vykonáva 

Ukončenie predautorizácie, zmazať ho môžete 
opakovaným stláčaním žltého tlačidla. Zadané ID 

potvrďte stlačením zeleného tlačidla. 

 

Ukončenie predaut. 

Zadajte Terminal ID 

pôvodnej transakcie 
 

12345678_____ 
 

 

Ďalším krokom je zadanie „Sekvenčného čísla“ 
z pôvodnej potvrdenky predautorizácie, ktorú 
ukončujete. Zadané číslo potvrďte stlačením 

zeleného tlačidla. 

 

Ukončenie predaut. 

Zadajte Sekvenčné 

číslo 
 

______________ 
 

 

Terminál požiada o zadanie dátumu vykonania 
predautorizácie. Prednastavený je aktuálny dátum, 
zmazať ho môžete opakovaným stláčaním žltého 

tlačidla. Správny dátum potvrďte stlačením 
zeleného tlačidla. 

 

Ukončenie predaut. 

Zadajte dátum 

pôvodnej transakcie 
 
Dat.(DDMMRR)29/01/20 
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Ďalším krokom je zadanie „posledných 4 číslic 
karty“ z potvrdenky predautorizácie, ktorú 

ukončujete. Zadané číslo potvrďte stlačením 
zeleného tlačidla. 

 

Ukončenie predaut. 

Zadajte posledné 4 
číslice karty 

 
_ _ _ _ 

 
 

Zadajte požadovanú sumu ukončenia 
predautorizácie. Opraviť posledný zadaný znak je 
možné stlačením žltého klávesu. Zadanie sumy 

potvrďte zeleným tlačidlom. 

 

Ukončenie predaut. 

Zadajte sumu 

 
EUR        _ _._ _ 

 
 

 

Terminál overí všetky zadané údaje a zobrazí výsledok transakcie. O úspešnom spracovaní 

transakcie terminál informuje na displeji hlásením: „Prijaté XXXXXX“. 
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3.7.1 Vzor potvrdenky 

Meno Obchodníka 
Adresa 

PSČ Mesto 
   

007 29.01.2020  15:45:29 0035 
DOKLAD PRE KLIENTA 

Ukončenie  
predautorizácie 

Merchant ID : OBCHOD 
TERMINÁL : 12345678 
PAN : <S> ************9935 
 
 
 
 

SUMA  : 20.05 
 

 

  
 
Autorizačný kód: AB12C3 
Sekvenčné číslo:  123123123 
Resp CDE : 001 
 

TRANSAKCIA VYKONANA 
005349 

Ďakujeme Vám 
Potvrdenku si odložte 
pre prípadnú kontrolu 

 

 

 

3.8 Cashback 

Transakcia Cashback umožňuje držiteľovi karty pri platení nákupu nad bankami stanovenú 

hodnotu požiadať o vydanie peňazí v hotovosti. 

Výber transakcie Cashback je možný cez HLAVNÉ 
MENU. V skrátenom menu vyberte voľbu „MENU“ 

a potvrďte zeleným tlačidlom, potom vyberte položku 
[HLAVNÉ MENU] a potvrďte zeleným tlačidlom. 

 

MENU 1/1 
 

HLAVNÉ MENU 
MENU UZÁVIERKY 
KONFIGURAČNÉ 
MENU 
INÉ APLIKÁCIE 
   12:34   
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V hlavnom menu vyberte [Cashback] a potvrďte 
zeleným tlačidlom. 

 

HLAVNÉ MENU 1/1 
 

PLATBA 
STORNO 
NÁVRAT TOVARU 

CASHBACK 
   12:34   

Zadajte požadovanú sumu platby. Opraviť posledný 
zadaný znak je možné stlačením žltého klávesu. 

Zadanie sumy potvrďte zeleným tlačidlom. 

 

Cash back  
Zadajte sumu 

 
EUR:    _ _ _ _ _ _ _ 5.00 

 
 

Zadajte požadovanú sumu, ktorú si držiteľ karty želá 
vybrať v hotovosti. Opraviť posledný zadaný znak je 

možné stlačením žltého klávesu. Zadanie sumy 
potvrďte zeleným tlačidlom. 

 

Cash back  
Zadajte hotovosť 

 
EUR:   _ _ _ _ _ _ 10.00 

 
 

Dokončite transakciu podľa 3.1 Platba, časť „Použite 
kartu“. 

 

15.00 € 
Prilozte kartu 

 

 
Present / Insert card 

[ENT=manualne] 
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4 Administratívne operácie platobného terminálu 

4.1 Uzávierka 

Operácia Uzávierka slúži na uzatvorenie stavu uskutočnených transakcií na platobnom 

termináli podľa cyklu zvoleného obchodníkom. Vykonaním operácie „Uzávierka“ platobný 

terminál zosumarizuje počet a sumu transakcií uskutočnených od poslednej uzávierky a 

následne po vytlačení sumarizácie vynuluje stavy transakcií.  

Uzávierku platobného terminálu sa odporúča urobiť zároveň s uzávierkou registračnej 

pokladne pri vyúčtovaní tržby. 

 

Platobný terminál odblokujte podľa postupu na 
odblokovanie uvedeného v tejto príručke. 

V skrátenom menu vyberte MENU, potvrďte 
zeleným tlačidlom, potom vyberte položku [MENU 

UZÁVIERKY] a potvrďte zeleným tlačidlom. 
 

 

MENU 1/1 
 

HLAVNÉ MENU 
MENU UZÁVIERKY 
KONFIGURAČNÉ MENU 

INÉ APLIKÁCIE 
   12:34   

 
V menu uzávierky vyberte [Uzávierka] a potvrďte 

zeleným tlačidlom. 

 

MENU UZÁVIERKY 1/1 
 

Medzisúčet 
Uzávierka 
Mesačná uzávierka 

Kópia uzávierky 
   12:34   

 
Zadajte 6-mieste heslo (666666) pre Uzávierku 

a potvrďte zeleným tlačidlom. 

 Heslo  
 

 
______ 
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 Transakcia sa ukončí vytlačením potvrdenky a návratom späť do menu uzávierky. 

4.1.1 Vzor potvrdenky 

Meno Obchodníka 
Adresa 

PSČ Mesto 
   

007 17.05.2017  05:45:29 0035 
DOKLAD PRE OBCHODNÍKA 

Uzávierka 
Merchant ID : OBCHOD 
TERMINÁL : 12345678 
Od : 16.05.2017 10:11:12 
Do : 17.05.2017 10:12:12 

----------SÚČTY AUTORIZÁCIE---------- 

SÚČTY SÚHLASIA 
Suma transakcií z terminálu súhlasí 

so sumou v autorizácii 
-------------CELKOVÝ SÚČET------------ 

POČET SUMA MENA 

5 36.05 EUR 
 

      - - - - - - - -  stručný výpis - - - - - - - - 
 
------------------------V I S A------------------------ 
EUR počet suma 
PRIJATÉ 10 40.00 
HOTOVOSŤ 0 0.00 
VRÁTENÉ 3 3.95 

Celkom 13 36.05 
 
Resp CDE : 

 
007 

 

PRIJATE  ADMIN 
Ďakujeme Vám 

Potvrdenku si odložte 
pre prípadnú kontrolu 
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4.2 Kópia uzávierky 

Operácia Kópia uzávierky umožňuje vytlačiť kópiu potvrdenky o poslednej uskutočnenej 

Uzávierky. Transakcia Kópia uzávierky sa využíva najmä vtedy, ak obsluha potrebuje 

dodatočne vytlačiť ďalšiu potvrdenku. (napr. keď sa minul papier). 

 

Platobný terminál odblokujte podľa postupu na 
odblokovanie uvedeného v tejto príručke. 

V skrátenom menu vyberte [MENU], potvrďte 
zeleným tlačidlom, potom vyberte položku [MENU 

UZÁVIERKY] a potvrďte zeleným tlačidlom. 
 

 

MENU 1/1 
 

HLAVNÉ MENU 
MENU UZÁVIERKY 
KONFIGURAČNÉ MENU 

INÉ APLIKÁCIE 
   12:34   

 
V menu uzávierky vyberte [Kópia uzávierky] a 

potvrďte zeleným tlačidlom. 

 

MENU UZÁVIERKY 1/1 
 

Medzisúčet 
Uzávierka 
Mesačná uzávierka 

Kópia uzávierky 
   12:34   

 

 
 
 
Transakcia sa ukončí vytlačením potvrdenky a návratom späť do menu uzávierky  
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4.3 Medzisúčet 

Táto funkcia slúži na zistenie informácie o transakciách uskutočnených od poslednej úspešne 

vykonanej uzávierky platobného terminálu funkciou Uzávierka. Po jej výbere terminál 

zosumarizuje počet a sumu transakcií, pričom stavy transakcií nevynuluje. 

Medzisúčet je možné vykonať kedykoľvek, keď potrebujeme zistiť počty a sumy 

zrealizovaných transakcií. Celkové stavy transakcií sa v tomto prípade nevynulujú. 

 

 

Platobný terminál odblokujte podľa postupu na 
odblokovanie uvedeného v tejto príručke. 

V skrátenom menu vyberte [MENU], potvrďte 
zeleným tlačidlom, potom vyberte položku [MENU 

UZÁVIERKY] a potvrďte zeleným tlačidlom. 
 

 

MENU 1/1 
 

HLAVNÉ MENU 
MENU UZÁVIERKY 
KONFIGURAČNÉ MENU 

INÉ APLIKÁCIE 
   12:34   

 
V menu uzávierky vyberte [Medzisúčet] a potvrďte 

zeleným tlačidlom. 

 

MENU UZÁVIERKY 1/1 
 

MEDZISÚČET 
UZÁVIERKA 
MESAČNÁ UZÁVIERKA 

KóPIA UZÁVIERKY 
   12:34   

 Transakcia sa ukončí vytlačením potvrdenky a návratom späť do menu uzávierky. 
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4.3.1 Vzor potvrdenky 

Meno Obchodníka 
Adresa 

PSČ Mesto 
   

007     17.05.2017  
15:45:29 

0035 

DOKLAD PRE OBCHODNÍKA 

Medzisúčet 
Merchant ID : OBCHOD 
TERMINÁL : 12345678 
Od : 16.05.2017 10:11:12 
Do : 17.05.2017 10:12:12 

-----------SÚČTY AUTORIZÁCIE----------- 

SÚČTY SÚHLASIA 
Suma transakcií z terminálu súhlasí 

so sumou v autorizácii 
--------------CELKOVÝ SÚČET------------- 

POČET SUMA MENA 

5 36.05 EUR 
 

     - - - - - - - - -stručný výpis- - - - - - - - - 
 
-----------------------V I S A------------------------ 
EUR počet suma 
PRIJATÉ 10 40.00 
HOTOVOSŤ 0 0.00 
VRÁTENÉ 3 3.95 

Celkom:                                                
 
Resp CDE : 

         13                         43.95 
 

007 
 

PRIJATE  ADMIN 
 

Ďakujeme Vám 
Potvrdenku si odložte 
pre prípadnú kontrolu 
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4.4 Mesačná uzávierka 

Mesačná uzávierka slúži na vlastnú evidenciu a štatistiku obchodníka, kde je možné v 

ľubovoľnom časovom rozsahu evidovať množstvo, a sumu vykonaných transakcií. 

Počiatočným časom intervalu je posledné vynulovanie počítadiel, ktoré terminál ponúka pri 

každej tlači mesačnej uzávierky, konečným časom intervalu je potom okamih tlače mesačnej 

uzávierky. 

Tieto súčty majú iba informatívny charakter a nijak nesúvisia so zúčtovaním transakcií. 

 

Platobný terminál odblokujte podľa postupu na 
odblokovanie uvedeného v tejto príručke. 

V skrátenom menu vyberte [MENU], potvrďte 
zeleným tlačidlom, potom vyberte položku [MENU 

UZÁVIERKY] a potvrďte zeleným tlačidlom. 
 

 

MENU 1/1 

 

HLAVNÉ MENU 

MENU UZÁVIERKY 

KONFIGURAČNÉ MENU 

INÉ APLIKÁCIE 
   12:34   

 
V menu uzávierky vyberte [Mesačná uzávierka] a 

potvrďte zeleným tlačidlom. 

 MENU UZÁVIERKY 1/1 

 

MEDZISÚČET 

UZÁVIERKA 

MESAČNÁ UZÁVIERKA 

KóPIA UZÁVIERKY 
   12:34   

 
Zadajte 6-mieste heslo (666666) pre mesačnú 

uzávierku a potvrďte zeleným tlačidlom. 

 

Heslo  

 

 

______ 

 
    

 

Terminál sa po vytlačení súčtov opýta, či sa majú 
vynulovať počítadla transakcií. Stlačením zeleného 
tlačidla   sa počítadla vynulujú, stlačením červeného 

tlačidla sa ponechajú. 
 
 

 

Mesačná uzávierka  

Vynulovať sumy? 

 

 

 
ÁNO –  stlačte zelené 
NIE   –  stlačte červené 
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4.4.1 Vzor potvrdenky 

Meno Obchodníka 
Adresa 

PSČ Mesto 
   

007     17.05.2017  15:45:29 0035 
DOKLAD PRE OBCHODNÍKA 

Mesačná uzávierka 
Merchant ID : OBCHOD 
TERMINÁL : 12345678 
Dátum:  01.01.2020 10:11:12 
Dátum posl.nulovania:  30.01.2020 10:12:12 
----------------CELKOVÝ SÚČET---------------- 

POČET SUMA MENA 

5 36.05 EUR 
 

Stručný prehľad 

 

VISA 
EUR počet suma 
PRIJATÉ 10 40.00 
HOTOVOSŤ 0 0.00 
VRÁTENÉ 3 3.95 

CELKOM 13 36.05 

 
Ďakujeme Vám 

Potvrdenku si odložte 
pre prípadnú kontrolu 
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5 Chybové hlásenia terminálu 

Karta je blokovaná 
Karta je neplatná. Danou kartou nie je možné 
vykonávať transakcie. 

Nesprávny MAC! 
Vykonajte „Test linky“ podľa návodu v sekcii 2.9 
Konektivita terminálu. V prípade, že problém 
pretrváva kontaktujte Helpdesk. 

Použite čip! Bola pretiahnutá hybridná karta. 

Zrušené užívateľom! 
Bolo stlačené červené tlačidlo, alebo bola 
vykonaná nepovolená operácia. 

Neznáma karta! Terminál nerozpoznal daný typ karty. 

Exspirovaná karta! Použitá karta je exspirovaná. 

Nepodporovaná karta! 
Typ karty nie je povolený, bezkontaktná 
transakcia končí. 

Karta nenačítaná! 
Vypršal časový limit na použitie karty 
a  transakcia bola zrušená. 

Transakcia bola zamietnutá! Transakciu nie je možné vykonať. 

Spracovanie čipu zlyhalo! Skúste inú platobnú metódu. 

Nepodarilo sa nadviazať 
spojenie! 

Nepodarilo sa spojiť s autorizačnou centrálou. 
Skontrolujte internetové pripojenie. V prípade, 
že problém pretrváva kontaktujte Helpdesk. 

Off-line transakcia 
neodoslaná! 

Vykonanú transakciu sa nepodarilo odoslať do 
autorizačnej centrály. Skontrolujte internetové 
pripojenie. V prípade, že problém pretrváva 
kontaktujte Helpdesk. 

Nepodarilo sa odoslať 
transakciu! 

Zlyhala komunikácia s autorizačnou centrálou. 
Kontaktujte Helpdesk. 
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Príliš nízka čiastka! 
Zadaná suma nie je v povolenom rozsahu. 
Prosím zadajte vyššiu čiastku. 

Príliš vysoká čiastka! 
Zadaná suma nie je v povolenom rozsahu. 
Prosím zadajte nižšiu čiastku. 

Príliš vysoká suma vrátenej 
hotovosti! 

Zadaná suma je nad povolený limit. 

Príliš nízka suma vrátenej 
hotovosti 

Zadaná suma je pod povolený limit. 

Manuálny vstup nepovolený! 
Operáciu Manuálny vstup nie je povolená pre 
daný terminál. Pre povolenie kontaktujte 
Hepldesk. 

Nepodporovaná transakcia! Nepovolená transakcia s danou kartou. 

Nepodarilo sa prijať 
transakciu 

Skontrolujte internetové pripojenie terminálu. 

Nepodarilo sa odoslať off-line 
transakcie 

Skontrolujte internetové pripojenie terminálu. 

Neexistujúce ID terminálu Skontrolujte zadávané ID terminálu. 

Je použité nesprávne ID 
terminálu 

Skontrolujte zadávané ID terminálu. 

Pôvodná transakcia 
exspirovaná 

Transakcia je exspirovaná, nie je možné ju 
vykonať. 

Požadovaná suma je väčšia 
ako pôvodná 

Zadaná suma je väčšia ako pôvodná. 

Transakcia nenájdená Skontrolujte zadané údaje o transakcii. 
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