PRVÉ SPUSTENIE POKLADNICE MARKEETA A AKTIVÁCIA CHDU
• POKLADNICA:
Pokladnicu ZAPNITE dlhším stlačením tlačidla, ktoré nájdete na zadnej strane pokladnice. Vyčkajte, prosím, na zobrazenie úvodnej obrazovky. Ak ešte nemáte
pokladnicu zaregistrovanú, vykonajte registráciu (podľa návodu „REGISTRÁCIA POKLADNICE – NEŽ ZAČNETE VYDÁVAŤ ÚČTENKY“). Pokiaľ ste urobili registráciu na
internete už dopredu, zadajte registračný email (používateľské meno) a heslo. Pomocou svojho PINU sa môžete prihlásiť priamo do MARKEETY.
• INTERNETOVÉ PRIPOJENIE:
Ak už máte vo svojej prevádzke bezdrôtovú sieť Wi-Fi, alebo budete pokladnicu pripájať k internetu pomocou kábla, môžete tak urobiť podľa návodu “AKO
PRIPOJÍTE VAŠU POKLADNICU NA INTERNET? MARKEETA Profi”
• AKTUALIZÁCIA:
Po pripojení pokladnice k internetu sa Vám automaticky ponúkne aktualizácia aplikácie Markeety a webového prehliadača, ak je k dispozícii. Oboje prosím
nainštalujte.

• INICIALIZÁCIA:
Po aktualizácii sa Vám na pokladnici zobrazí obrazovka s prihlásením. Zvoľte možnosť prihlásiť sa a vyplňte prihlasovacie údaje, ktoré ste si zvolili pri registrácii.
Po úspešnom nahratí vašich dát do pokladnice sa Vám zobrazí potvrdenie. Potom máte možnosť otvoriť si návody a po kliknutí na druhé tlačidlo a zadaní PINu
začať používať Vašu pokladnicu MARKEETA.
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PRVÉ SPUSTENIE POKLADNICE MARKEETA A AKTIVÁCIA CHDU
Než začnete predávať, čaká vás ešte posledný krok, a to aktivácia CHDU.
Ubezpečte sa, že máte pripojenú a zapnutú tlačiareň podľa návodu OBSAH BALENIA, ZAPOJENIE, ZAPNUTIE.
1. Na pokladnici otvorte Rýchle voľby tlačidlom
Voľby vpravo hore. Potom kliknite na tlačidlo
replikácie. Vyčkajte na potvrdenie úspešnej
replikácie. Následne otvorte položku Systém,
pomocou ozubeného kolieska vľavo dole.

2. Hore uvidíte klienta eKasa, ktorého musíte
aktivovať, to vykonáte stlačením tlačidla Aktivovať.

3. Teraz potvrďte sériu upozornení:
Uistite sa, že máte pripojenú a zapnutú
tlačiareň, ak áno, potvrďte ok. Povoľte
aplikácii eKasa prístup k súborom, potom
vyberte LDM ako aplikáciu pre zariadenie
USB (potvrďte tlačidlom "vždy") a
nakoniec povoľte aplikácii eKasa prístup k
zariadeniu USB (zaškrtnite voľbu použiť
ako predvolené) a stlačte OK. Nemusí sa Vám
zobraziť všetky upozornenia, v tom prípade potvrďte
len tie, čo vidíte.

4. Zadajte heslo k autentifikačným údajom

5. Teraz máte všetko správne nastavené. Odteraz
bude fungovať tlač účteniek.
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