Rychlý návod k pokladnici
KASA FIK HIT (10,12,14)
Spustenie
Nami dodávaná pokladnica je nutné pripoji? k elektrickej sieti adaptérom. Tento adaptér je sú?as?ou balenia. Konektor pre
pripojenie do pokladnice sa nachádza:
HIT 10, HIT 12: v spodnej ?asti dotykovej obrazovky zariadenia ako POWER (vi?. 1 na obrázku).
HIT 14: je nutné otvori? zadný strieborný kryt pokladnice a konektor sa nachádza za ním. Kryt otvorte zo
spodnej strany stojana.
Na spustenie pokladnice slúži zapínacie tla?idlo, ktoré je umiestnené:
HIT 10, HIT 14: v pravej ?asti displeja (vi?. 2 na obrázku).
HIT 12: na zadnej strane displeja.
Pokladnicu spustíte stla?ením tohto tla?idla po
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dobu 5-7 sekúnd, pri niektorých verziách dvojklikom, pokia? sa nerozsvieti displej.
Potom je treba prepnú? malé ?ierne tla?idlo z polohy O do polohy I. Toto tla?idlo sa nachádza na stojane pokladnice nad
tla?iar?ou.
Ak svietia dve ?ervené diódy, pokladnica nemá kotú?ik v tla?iarni alebo sú zle uzatvorené dvierka tla?iarne. Pokia? svieti
iba modrá dióda, je všetko v poriadku a pokladnica je pripravená.

Pripojenie k Internetu
Pre prvé spustenie aplikácie je nutné by? pripojený k internetu.

Pokia? aplikácia hlási: There has been error processing an request – nie ste pripojení k internetu!

Pripojenie Wi-Fi
V hlavnom menu (nie aplikácie, ale zariadenia) nájdete ikonu NASTAVENIA, ?alej v ?asti Bezdrôtové pripojenie a siete
zvolíte možnos? Wi-Fi. V zobrazenom zozname vyh?adáte názov Vašej siete.

Pripojenie cez sie?ový kábel
Pokladnica disponuje slotom pre sie?ový kábel. Slot sa nachádza v spodnej ?asti dotykovej obrazovky zariadenia ozna?ený
popisom LAN.

Pokia? máte zastr?ený lán kábel, nie je funk?ná wifi!

Prvé spustenie aplikácie
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Sú?as?ou zariadenia je už predinštalovaná aplikácia KASA FIK s integrovanou licenciou. Na displeji kliknite na ikonu
aplikácie KASA FIK. Na obrazovke zvo?te Založi? nový ú?et a zadajte platný e-mail a heslo. Aplikácia sa spustí v
hlavnom menu a má aktivovanú plnohodnotnú licenciu.
Následne je nutné v menu aplikácie prejs? do Nastavenia - eKasa PPEKK SK - eKasa NASTAVENIA. Tu sa nastavuje
všetko v nieko?kých krokoch:
1. stiahnete si Autentifika?né údaje a identifika?né údaje pomocou prihlasovacích údajov, ktoré ste obdržali po
zaslaní on-line registra?ného formulára z Finan?nej správy www.financnasprava.sk.
2. Identifika?né údaje si stiahnete vo Vašej osobnej zóne v sekcii eKasa.
3. Autentifika?né údaje získate tak, že požiadate o pridelenie certifikátu pre každú jednu Vašu pokladnicu zvláš?. Do
žiadosti zadávate aj heslo, ktoré bude vyžadované pri nahrávaní údajov do pokladnice.
4. Ak je pokladnica vedená ako prenosná, je tu možnos? zaregistrova? si novú adresu prevádzky, E?V, GPS súradnice
a ?alšie.
5. Teraz je pokladnica pripojená na Finan?nú Správu a je možné nahráva? a upravova? položky.

Revision #3
Created 31 May 2019 07:44:03
Updated 31 May 2019 08:28:11

