AKO PRIPOJÍTE VAŠU POKLADNICU NA INTERNET? MARKEETA Profi
Wi-Fi = BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE
Ak už máte vo svojej prevádzke bezdrôtovú sieť Wi-Fi, môžete k nej svoju MARKEETU Profi pripojiť podľa nasledujúceho postupu:

Wi-Fi

1. ZAPNITE
zariadenie

3. Vyberte Vašu
Wi-Fi sieť

2. Zapnite
Wi-Fi

1. Po zapnutí pokladnice sa
aplikácia MARKEETA spustí
automaticky. Vpravo hore
kliknite na “NASTAVENIA”.

2. V „NASTAVENIA“ kliknite na
prepínač na riadku Wi-Fi – WiFi sa zapla, ak sa prepínač
Do NASTAVENIA sa dostanete tiež
prefarbí a namiesto „O“ sa
tak, že “stiahnete” 2x lištu vpravo
zobrazí „I“ a následne sa
zhora nadol, a kliknete na ozubené
vpravo zobrazí zoznam
koliesko vpravo hore.
dostupných Wi-Fi sietí.

3. Zo Zoznamu vyberte
Vašu Wi-Fi sieť,
pomocou ktorej
sa budete prihlasovať
na internet.

LAN = PRIPOJENIE POMOCOU SIEŤOVÉHO KÁBLA

Sieťový kábel LAN

Zdierku RJ45 pre pripojenie
sieťového kábla LAN
(ethernet) nájdete na pravej
strane pokladnice uprostred
(pri pohľade zozadu)

1. LAN port je ve východzom stave
povolený a nastavený na automatickú
konfiguráciu, tzn. vo väčšine prípadov
nemusíte nič nastavovať.

4. Zadajte heslo
do Wi-Fi siete

4. Zadajte heslo do
vybranej Wi-Fi siete
a kliknite na
“PRIPOJIŤ”.

5. PRIPOJENÉ 

5. Ak ste postup vykonali
správne, tak pod názvom
Vašej Wi-Fi siete by mal byť
nápis “Pripojené”.

3. Ak Vaše pripojenie nepracuje alebo vyžaduje ručnú konfiguráciu,
prejdite do „NASTAVENIA“, v sekcii „Bezdrôtové pripojenia a siete“
zvoľte „Ďalší…“, vpravo vyberte položku „Ethernet“ a skontrolujte, že
je vpravo zaškrtnutá položka „Use Ethernet“. Položka „IP address“
informuje o aktuálnej IP adrese pokladnice. Položka „IP Settings“
umožňuje nastaviť IP adresu a ďalšie parametre ručne. Nastavenie
nezabudnite potvrdiť tlačidlom „SAVE“ v hornej časti obrazovky.

2. Ak si chcete overiť stav Vášho
pripojenia, „stiahnite“ 2x pravú
stranu horného okraja obrazovky
zhora nadol a kliknite na ozubené
koliesko vpravo hore. Ak sa vpravo
hore objaví symbol
,
je Vaše pripojenie funkčné.

Sieťový kábel RJ45 (patch) nie je súčasťou balenia – zohnať sa dá v mnohých obchodoch a naviac v dĺžke, ktorá Vám vyhovuje.

