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OBSAH BALENIA

Balenie obsahuje POKLADNICU  vrátane USB HUBu so štyrmi výstupmi (pripojenie periférií – tlačiareň (CHDU), čítačka, zákaznícky displej, váha) a
napájacieho adaptéra.
Ďalej tu nájdete USB TLAČIAREŇ  tiež s napájacím adaptérom a naviac s USB káblom na prepojenie s pokladnicou.
A nakoniec CHDU 
Podľa toho, kde ste si Vašu MARKEETU zakúpili, toto balenie buď:
1) OBSAHUJE Aktivačný kód – Vy sami alebo Váš partner ste zakúpili pokladnicu inde, než v našom Eshope (Aktivačný kód je teda súčasťou balenia),
2) NEOBSAHUJE Aktivačný kód – nákup cez náš Eshop Vami alebo Vaším partnerom – Aktivačný kód ste dostali emailom.

•

ZAPOJENIE

Vybalte celý obsah krabice s pokladnicou  a s tlačiarňou  a modulom CHDU .

1. POKLADNA: Pripojte kábel napájacieho adaptéra do pokladnice, potom pripojte napájací adaptér do elektrickej zásuvky.
Pred prvým použitím doporučujeme batériu pokladnice úplne nabiť! Pokladnica je navrhnutá pre prevádzku v stálom pripojení
k elektrickej sieti – batéria slúži iba pre zachovanie prevádzky pokladnice pri krátkodobom výpadku elektrickej energie!
Konektor na pripojenie
napájacieho adaptéra

USB konektor na
pripojenie USB
HUBu

2. TLAČIAREŇ a CHDU:
a) Na zadnú stranu tlačiarne pripojte
kábel napájacieho adaptéra.
b) Ďalej prepojte tlačiareň s CHDU.
c) Pomocou priloženého USB káblu
pripojte CHDU do ľubovoľného
portu USB hubu na pokladnici
d) Nakoniec pripojte kábel
z napájacieho adaptéra tlačiarne
do elektrickej zásuvky.

USB konektor na
pripojenie k
tlačiarni
USB konektor na
pripojenie k
pokladnici

Konektor na pripojenie
napájacieho adaptéra

USB konektor na
pripojenie k CHDU
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ZAPNUTIE - VYPNUTIE

• POKLADNICA:
Pokladnicu ZAPNETE dlhším stlačením tlačidla, ktoré nájdete na hornej strane pokladnice .
Pre správne VYPNUTIE pokladnice pridržte dlho tlačidlo 
a potvrďte voľbou VYPNÚŤ na obrazovke. Pokladnica totiž
pracuje, aj keď je vypnutá obrazovka – pre prípad nečakaného
výpadku prúdu ju doporučujeme vypínať týmto spôsobom.

Tlačidlo na ZAPNUTIE/VYPNUTIE na hornej strane pokladnice

• TLAČIAREŇ:
Tlačiareň zapnete tlačidlom na zapnutie.
Skontrolujte, či je v tlačiarni papier (odklopením
krytky).

Tlačidlo na zapnutie

VLOŽENIE / VÝMENA
PAPIERA (KOTÚČIKA)

•

VLOŽENIE/VÝMENA PAPIERA - KOTÚČIKA:
Vloženie či výmenu papiera (kotúčika) urobíte tak, že najskôr odklopíte krytku (stlačením
tlačidla pre otvorenie krytky papiera) tlačiarne a potom buď vložíte, alebo vymeníte
papier (kotúčik) podľa ilustračného obrázku. Papier sa len vloží jednoduchým spôsobom,
povytiahne sa jeho koniec cca 5 cm a priklopí sa krytka.

Otvorenie
krytky papiera
Informačné
kontrolky

Spotrebný materiál – kotúčiky
Kotúčiky vhodné pre Vašu pokladnicu sú 57 mm
široké, max. 80 mm návin. Nejvýhodnejšie ceny
nájdete na:
www.markeeta.sk/obchod
Objednávací kód: TRP-03

Tlačidlo na
posun papiera
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