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* z hlavného menu po výbere R-režimu prej-
dete priamo do „Predaja“; do menu registrač-
ného režimu (Predaj / Vklad / Výber / Vrá-
tenie ...) sa dostanete stlačením klávesu  
(MENU) v R alebo T režime

MAPA MENU

R-režim *

Predaj

Storno transakcie

Vklad hotovosti

Výber hot. / šekov

Faktúra

Faktúra

Vrátenie

Vrátenie faktúry

Vrátenie faktúry

X-režim

Nastavenie cienP-režim

Váhy

Platobný terminál

Skener

PC

Tovarové položky
Tovarové skupiny

Daňové hladiny
Horné text logo

Dolné text logo

Merné jednotky
Zľavy
Meny

Par. cien a daní

Grafické logo

Textový žurnál

Pokladníci

Funkčné texty

Binárny žurnál

Periférie
Nastavenie siete

Servis

Sys. parametre

Nastavenia
Dátum a čas

Testy

Inicializácia
Verzia softvéru
Export
Import

Z-režim

Finančná uzáv.
Uzáv. poklad.
Uzávierka DPT
Uzávierka PLU
Uzáv. zásuvky
Združená uzáv.

Uzavierka plat. ter.

Nast. hotovosti
Nastavenie daní

Prehľadová uzáv. 

Denný obrat

Správa poklad.

Správa DPT
Správa PLU Interval (od - do)

Interval (od - do)

Správa zásob

Správa zásuvky

T-režim

Denná
Denná
Mesačná

Denná

Denná

Denná

Denná

Mesačná

Mesačná

Mesačná

Interval. uzáv.

Správa plat. ter.

Podrobná uzáv.
Súhrnná uzáv.

Podľa dátumu
Podľa čísla

Predaj

Vrátenie

Denná
Mesačná

Vykonanie

Úsporný režim

Konfigurácia

Podsvietenie

POS ID

Tlač žurnálu

Export do súboru

Zmazanie žurnálu

Veľkosť žurnálu

Nastavenia

Export do súboru

Zmazanie žurnálu

Veľkosť žurnálu

Nastavenia
Vyhľadávanie EAN

Exp. lic. QR kódu

Tlačiť QR kód

Výber úložiska

Všetko

Wi-Fi

LAN
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NÁZVY A FUNKCIE TLAČIDIEL

… Numerické klávesy slúžia na zadávanie číselných údajov a na zadávanie znakov pri editácii textov 
v „P“ režime.

  Pridržaním tlačidla FUNCTION a stlačením klávesu s dvoma funkciami sa vyvolá funkcia z dolnej 
časti klávesu.

  Kláves ZMAZAŤ sa používa na vymazanie čiastky, ktorá bola chybne zadaná z numerickej kláves-
nice. Tento kláves tiež ruší chybne zadanú funkciu a zvukovú signalizáciu CHYBA/ALARM. Pri 
písaní textu ruší chybne zadané znaky.

  Kláves STORNO sa používa na opravu už zaúčtovanej položky. V režime „P“ sa týmto klávesom 
tlačia všetky aktívne položky daného menu.

 Kláves VRÁTENIE slúži na výkup vratných obalov počas predaja alebo ako samostatnú transak-
ciu. 

 V režimoch „R“ a „T“ sa po zadaní hodnoty čiarového kódu a následnom stlačení klávesu EAN 
zaúčtuje položka s týmto čiarovým kódom. V režime „P“ sa týmto klávesom tlačia konkrétne na-
programované parametre. 

 Pri prepojení pokladnice s elektronickou váhou sa kláves VÁHY používa na načítanie hmotnosti 
váženého tovaru do pokladnice. V režime „P“ sa týmto klávesom tlačia všetky naprogramované 
parametre danej položky. 

 Kláves POSUV posúva pásku účtenky bez tlače. Stlačením tlačidla sa páska posunie o cca 1,5 
cm.

 Vyh¾adanie PLU v registračnom režime pod¾a názvu, interného čísla v databáze pokladnice, alebo 
pod¾a čiarového kódu.

 Otvorenie peòažnej zásuvky.

  Kláves NÁSOBENIE sa používa na násobenie, ak sa účtuje viac kusov z tej istej tovarovej položky. 

 Kláves DELENIE sa používa pri predaji nie celého množstva.

  Kláves CENA umožòuje ručné zadanie ceny tovarovej položky, ktorá potlačí naprogramovanú 
cenu PLU pre jeden záznam. V režime „P“ sa používa na rýchle programovanie cien položiek.

 Po ukončení transakcie je možné stlačením klávesu KÓPIA vytlačiť opätovne celú poslednú účten-
ku. Účtenka je označená názvom „KÓPIA“.

  Tlačidlo PLU (PRICE LOOK UP) dáva možnosť pomocou kódu položky zaúčtovať naprogramova-
né údaje o cene položky, názve, príslušnosti k tovarovej skupine, DPH a pod.

  Kláves KREDIT sa používa na určenie typu platby v prípade platby kreditnou kartou. 

 Kláves ŠEK sa používa na určenie typu platby v prípade platby šekom. V režime „P“ sa používa na 
vytlačenie naprogramovaných údajov.

 Tento kláves sa používa pre odpočítanie percentuálnej z¾avy pre dané zaúčtovanie alebo pre celú 
transakciu pod¾a naprogramovaných hodnôt.

 Táto funkcia slúži na odhlásenie pokladníka (aktívne iba vtedy, ak aspoò jeden z pokladníkov má 
naprogramované heslo). Na odhlásenie je potrebné vystúpiť tlačidlom  do HLAVNÉHO MENU 
- R -režim.

  Tento kláves sa používa pre odpočítanie hodnotovej z¾avy pre dané zaúčtovanie alebo pre celú 
transakciu.

  Kláves MEDZISÚÈET zobrazuje a tlačí súčasne hodnotu medzisúčtu. 

  Kláves TOTAL (HOTOVOSŤ) sa požíva na ukončenie predaja, ak sa platí hotovosťou. V rámci 
menu pokladnice tento kláves slúži na prechod do podmenu, alebo potvrdenie zvolenej/zadanej 
hodnoty.

  Kláves MENU sa používa na vyvolanie menu pokladnice, v menu slúži tento kláves na prechod o 
úroveò vyššie. 
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 Tieto klávesy slúžia na pohyb v menu pokladnice. V režime „R“ pri otvorenom nákupe              
slúžia klávesy  na pohyb po jednotlivých naúčtovaných tovarových položkách

VZORY ZÁKLADNÝCH POSTUPOV PRI ÚČTOVANÍ

Upozornenie:
Skúšanie účtovania položiek po uvedení pokladnice do prevádzky realizujte v T-režime.

1)  Prihláste sa heslom pokladníka.
2)  Pokladnicu prepnite do registračného režimu „R“ (tréningového režimu „T“).
3)  Zadajte kód predávanej položky.
4)  Stlačte kláves  (PLU).
5)  Opakujte bod č. 2 a 3 pre všetky položky, ktoré chcete zaúčtovať.
6)  Ak ste zaúčtovali všetky položky stlačte kláves  ST (SUBTOTAL). 
 Na displeji sa zobrazí celková hodnota predaja s daòou.
7)  Oznámte čiastku zákazníkovi.
8)  Zadajte čiastku, ktorú Vám zákazník dal a stlačte zodpovedajúci kláves typu platby:  TL (TOTAL), 
 CREDIT, alebo CHECK.

9) Na displeji sa zobrazí čiastka, ktorú máte zákazníkovi vrátiť, v prípade ak je požadovaná suma menšia 
ako obdržaná čiastka.

10)  Odtrhnite účtenku a podajte ju zákazníkovi súčasne s vydanými peniazmi.

Obrázok 4.1 – Vzorová účtenka nákupu: 
1 – hlavička (logo) účtenky, identifikačné údaje prevádzky, 
2 – identifikačné údaje subjektu, 
3 – dátum a čas,
4 – poradové číslo fiskálneho pokladničného dokladu
       od poslednej Z finančnej uzávierky, číslo pokladnice 
       a meno pokladníka,
6 – názov položky, 
7 – priradená daòová hladina, 
8 – predané množstvo a jednotková cena, 
9 - predajná cena položky,
10 - Rozpis sadzieb daní, súčet daní v členení pod¾a sadzieb, 
       súčet cien bez DPH a s DPH,
11- hodnota nákupu,
12 - daòový kód pokladnice,
13 - ochranný znak označujúci každý platný fiskálny doklad,
14 - QR kód pre bločkovú lotériu s textom „Bločková lotéria“.

POTRAVINY ABC
Prev.: Hlavná 67
Námestie mládeže 3
080 01 Prešov
******************

* V I T A J T E *
******************

IČ DPH: SK20200123

Mlieko
         1 l         x 0.59         =0.59 A
Jogurt 
       1 ks         x 0.29         =0.29 A
Syr 
       1 ks         x 0.75         =0.75 A
Mydlo 
       1 ks         x 0.40         =0.40 A
Medzisúčet                          2.03
*************************************************************
Celkom EUR 2.03
Zaokrúhlenie 0.00
Hotovosť EUR 2.03
*************************************************************
Sadzba     Bez DPH    DPH s DPH
A 20.00% 1.69       0.34 2.03
Celkom 1.69       0.34 2.03
*************************************************************
16-01-2011  14:02  0001      01   POKLADN.01

DKP: 72420200123450066489

Bločková lotéria

1

2

4

6

8
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Obsah pokladničných dokladov

Pokladničný doklad, okrem úhrady faktúry a jej časti, obsahuje najmenej tieto údaje:
• daòový kód ERP,
• daòové identifikačné číslo, ak podnikate¾ nie je platite¾om dane z pridanej hodnoty,
• identifikačné číslo pre daò z pridanej hodnoty, ak podnikate¾ je platite¾om dane z pridanej  
 hodnoty,
• ochranný znak,
• poradové číslo od poslednej dennej uzávierky,
• dátum a čas vyhotovenia pokladničného dokladu,
• označenie tovaru alebo označenie služby, množstvo tovaru alebo rozsah služby a priradenie  
 sadzby dane z pridanej hodnoty okrem prípadu, ak platite¾ dane    z pridanej hodnoty uplatòuje  
 osobitnú úpravu uplatòovania dane pod¾a osobitného predpisu,
• cenu tovaru alebo cenu služby,
• obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikate¾a a predajné miesto, ak je odlišné  
 od sídla alebo miesta podnikania,
• základ dane z pridanej hodnoty, ak podnikate¾ je platite¾om dane z pridanej hodnoty v členení  
 pod¾a sadzieb okrem prípadu, ak platite¾ dane z pridanej hodnoty uplatòuje osobitnú úpravu  
 uplatòovania dane pod¾a osobitného predpisu,
• sadzbu dane z pridanej hodnoty alebo údaj o oslobodení od dane z pridanej hodnoty, ak pod 
 nikate¾ je platite¾om dane z pridanej hodnoty v členení pod¾a sadzieb okrem prípadu, ak platite¾  
 dane z pridanej hodnoty uplatòuje osobitnú úpravu uplatòovania dane pod¾a osobitného predpisu,
• výšku dane z pridanej hodnoty spolu, ak podnikate¾ je platite¾om dane z pridanej hodnoty v  
 členení pod¾a sadzieb okrem prípadu, ak platite¾ dane z pridanej hodnoty uplatòuje osobitnú  
 úpravu uplatòovania dane pod¾a osobitného predpisu,
• zaokrúhlenie ceny,
• celkovú sumu platenej ceny,
• ďalšie údaje, ktorých uvedenie vyplýva z osobitného predpisu.

ZHRNUTIE ČASTO POUŽÍVANÝCH OPERÁCII 
NA POKLADNICI EURO-80B

Vklad
Každý vklad hotovosti do pokladničnej zásuvky mimo predaja musí byť zaevidovaný na registračnej poklad-
nici. Operácia vkladu je dostupná len v R–režime (v T–režime nie je).

1. R–režim - MENU - Vklad hotovosti
2. zadajte sumu vkladu, stlačte  (TOTAL)
3. zadajte meno (nepovinné), stlačte  (TOTAL)
4. zadajte dôvod vkladu (nepovinné), stlačte  (TOTAL)

Ak podnikate¾ vloží do ERP hotovosť okrem prijatej tržby, je povinný ju bez zbytočného odkladu po jej vložení 
zaevidovať v ERP, pričom vyhotoví doklad označený slovom „VKLAD“

Doklad označený slovom „VKLAD“ obsahuje najmenej tieto údaje:
• daòový kód ERP,
• daòové identifikačné číslo, ak podnikate¾ nie je platite¾om dane z pridanej hodnoty,
• identifikačné číslo pre daò z pridanej hodnoty, ak podnikate¾ je platite¾om dane z pridanej hod 
 noty,
• poradové číslo od poslednej dennej uzávierky (v prípade používania ERP),
• dátum a čas vyhotovenia pokladničného dokladu,
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• obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikate¾a a predajné miesto, ak je odlišné od 
sídla alebo miesta podnikania, a sumu vkladu, t.j. hotovosť okrem prijatej tržby.

Doklad  označený slovom „VKLAD“ z povinných údajov na pokladničnom doklade neobsahuje 
ochranný znak označenie tovaru alebo označenie služby, množstvo tovaru alebo rozsah služby, cenu 
tovaru alebo cenu služby, zaokrúhlenie ceny, celkovú sumu platenej ceny, ďalšie údaje, ktorých uvedenie 
vyplýva z osobitného predpisu ako aj údaje súvisiace s daòou z pridanej hodnoty.

ÚHRADA FAKTÚRY

1. R–režim - MENU - Faktúra       
2. zadajte číslo faktúry (nepovinné), stlačte  (TOTAL)
3. zadajte sumu úhrady faktúry, stlačte  (TOTAL) 

VRÁTENIE FAKTÚRY

1. R–režim - MENU – Vrátenie faktúry      
2. zadajte číslo faktúry (nepovinné), stlačte  (TOTAL)
3. zadajte sumu úhrady faktúry, stlačte (TOTAL)

Aby bolo možné realizovať operáciu úhrady a vrátenia faktúry, musí byť jedna daňová sadzba 
naprogramovaná na typ „Faktúra Ak takéto nastavenie pokladnice nie je dostupné, potrebujete aktuali-
zovať softvér pokladnice.

Účtenku faktúry je možné ukončiť dvoma spôsobmi:

• vyplatením faktúry požadovaným typom platby  (HOTOVOSŤ),  (ŠEK) alebo  (KREDIT) 
rovnakým spôsobom ako pri platbách v nákupe, pričom je možné zadať aj platenú sumu

• anuláciou účtenky klávesovou sekvenciou  (MEDZISÚÈET) a  (STORNO)

Pokladničný doklad pri úhrade faktúry alebo jej časti
Na účely zákona o ERP je podnikate¾ povinný vyhotoviť pokladničný doklad aj pri úhrade faktúry alebo jej 
časti v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť. 

Pokladničný doklad pri úhrade faktúry alebo jej časti, obsahuje najmenej tieto údaje:
• daòový kód ERP,
• daòové identifikačné číslo, ak podnikate¾ nie je platite¾om dane z pridanej hodnoty,
• identifikačné číslo pre daò z pridanej hodnoty, ak podnikate¾ je platite¾om dane z pridanej  
 hodnoty,
• ochranný znak,
• poradové číslo od poslednej dennej uzávierky,
• dátum a čas vyhotovenia pokladničného dokladu,
• obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikate¾a a predajné miesto, ak je odlišné  
 od sídla alebo miesta podnikania,
• zaokrúhlenie ceny,
• celkovú sumu platenej ceny,
• ďalšie údaje, ktorých uvedenie vyplýva z osobitného predpisu.
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DENNÁ Z UZÁVIERKA
1. aktivujte položku menu Z–režim - Finančná uzáv. - Denná

Pokladničné doklady dennej Z-uzávierky sú pod¾a zákona 289/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov 
potrebnéť po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.

INTERVALOVÁ SÚHRNNÁ UZÁVIERKA
Intervalové uzávierky z fiskálnej pamäte nahrádzajú mesačné uzávierky.
Výhodou týchto uzávierok je ich opakovate¾nosť a možnosť zvoliť si ¾ubovo¾ný interval pre ich vytlačenie 
(týždeò, štvrťrok, rok, ...). Interval je možné ohraničiť dátumami alebo poradovými číslami uzávierok.

1. aktivujte položku menu X–režim - Interval. uzáv.
2. šípkami  vyberte položku Súhrnná uzáv., stlačte TL (TOTAL)
3. šípkami vyberte, či chcete interval zadať pomocou dátumov alebo pomocou poradových čísel Z uzávie-
rok, stlačte TL (TOTAL)
4. v závislosti od vo¾by v kroku 3 zadajte číslo alebo dátum (vo formáte DDMMRR) počiatočnej uzávierky, 
stlačte TL (TOTAL)
5. v závislosti od vo¾by v kroku 3 zadajte číslo alebo dátum (vo formáte DDMMRR) koncovej uzávierky, 
stlačte TL (TOTAL)

ARCHIVÁCIE ŽURNÁLOV
 Používate¾ registračnej pokladnice (podnikate¾) je pod¾a § 9 ods. 2 a 3 zákona č. 289/2008 Z. z. zodpoved-
ný za uchovanie kontrolných záznamov až do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daò alebo rozdiel dane 
(minimálne 3, maximálne 10 rokov).

Spoliehanie sa na jediné záznamové médium pri úschove tak dôležitých údajov ako je kontrolný záznam, 
predstavuje riziko ich straty pri prípadnej poruche média. Spoločnosť Elcom preto odporúča pravidelne 
zálohovať údaje z interného pamäťového úložiska, najlepšie pri každom stiahnutí a vymazaní údajov z pre-
vádzkovej pamäte pokladnice, a to na médiá, ktoré spĺòajú požiadavky zákona. Starostlivou archiváciou 
záznamov predídete ich strate a možnej pokute od daòového úradu. Na dlhodobú archiváciu odporúčame 
použiť napríklad DVD médiá typu GOLD (napr. DVD-R Archival Grade).

PRÁCA V TRÉNINGOVOM REŽIME

Pokladničné doklady vyhotovené v tréningovom režime sú označené slovami “NEPLATNÝ DOKLAD” . Počet 
dokladov, súčet celkových súm uvedených na dokladoch označených slovami “NEPLATNÝ DOKLAD” je 
uvedený na dennej uzávierke.

Podnikate¾ je povinný vyhotovovať doklad označený slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ v týchto prípadoch:
1. pri zaznamenávaní údajov v rámci skúšobnej prevádzky,
2. pri uvedení ERP do prevádzky a po jej oprave,
3. v rámci zaškolenia fyzickej osoby, ktorá bude evidovať tržby v ERP,
4. v rámci vyhotovovania ďalších iných dokladov, ktoré nie sú pokladničnými dokladmi a obsahujú 
informácie o cene tovaru alebo služby; toto sa nevzťahuje na doklady, ktoré budú vyhotovené pri predaji 
tovaru alebo pri poskytnutí služby, za ktoré bude tržba prijatá bezhotovostne.
NEPLATNÝ DOKLAD musí obsahovať v každom treťom riadku tohto dokladu slová „NEPLATNÝ DOKLAD“.
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Neplatný doklad obsahuje najmenej tieto údaje:
• daòový kód ERP,
• daòové identifikačné číslo, ak podnikate¾ nie je platite¾om dane z pridanej hodnoty,
• identifikačné číslo pre daò z pridanej hodnoty, ak podnikate¾ je platite¾om dane z pridanej  
 hodnoty,
• poradové číslo od poslednej dennej uzávierky,
• dátum a čas vyhotovenia pokladničného dokladu,
• označenie tovaru alebo označenie služby, množstvo tovaru alebo rozsah služby a priradenie  
 sadzby dane z pridanej hodnoty okrem prípadu, ak platite¾ dane z pridanej hodnoty uplatòuje  
 osobitnú úpravu uplatòovania dane pod¾a osobitného predpisu,
• cenu tovaru alebo cenu služby,
• obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikate¾a a predajné miesto, ak je odlišné  
 od sídla alebo miesta podnikania,
• základ dane z pridanej hodnoty, ak podnikate¾ je platite¾om dane z pridanej hodnoty včlenení  
 pod¾a sadzieb okrem prípadu, ak platite¾ dane z pridanej hodnoty uplatòuje osobitnú úpravu  
 uplatòovania dane pod¾a osobitného predpisu,
• sadzbu dane z pridanej hodnoty alebo údaj o oslobodení od dane z pridanej hodnoty, ak pod 
 nikate¾ je platite¾om dane z pridanej hodnoty v členení pod¾a sadzieb okrem prípadu, ak platite¾  
 dane z pridanej hodnoty uplatòuje osobitnú úpravu uplatòovania dane pod¾a osobitného  
 predpi su,
• výšku dane z pridanej hodnoty spolu, ak podnikate¾ je platite¾om dane z pridanej hodnoty v  
 členení pod¾a sadzieb okrem prípadu, ak platite¾ dane z pridanej hodnoty uplatòuje osobitnú  
 úpravu uplatòovania dane pod¾a osobitného predpisu,
• zaokrúhlenie ceny,
• celkovú sumu platenej ceny,
• ďalšie údaje, ktorých uvedenie vyplýva z osobitného predpisu.

Poznámka:
Neplatný doklad neobsahuje  ochranný znak.
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BEZPEČTNOSTNÉ UPOZORNENIA

• Nad zapnutým zariadením alebo zariadením v režime „STAND BY“ musí byť neustály doh¾ad až pokia¾ nie 
je vypnuté centrálnym vypínačom a odpojené z elektrickej siete.

• Pri nabíjaní nesmie zostať zariadenie bez dozoru.
• Používajte len napájací adaptér a kábel schválený spoločnosťou ELCOM. Neschválené adaptéry alebo 

káble môžu spôsobiť výbuch batérie alebo poškodenie zariadenia.
• Nesprávne pripojenie adaptéra môže vážne poškodiť zariadenie. Na poškodenia spôsobené nesprávnym 

použitím sa nevzťahuje záruka.
• Nevyberajte batériu skôr, ako odpojíte napájací adaptér. Tým by sa mohlo zariadenie poškodiť.
• Lítiové batérie sú navrhnuté tak, aby poskytovali vysokú úroveò napájania. Preto obsahujú značné množstvo 

elektrickej energie, následkom čoho môžu v prípade skratu generovať ve¾ké množstvo tepelnej energie, 
čo môže spôsobiť požiar. Okrem toho sa môžu chemické látky v týchto batériách v prípade poškodenia, 
chybnej konštrukcie alebo nesprávnej montáže, či pádu vznietiť. 

• Z h¾adiska prepravy sú takéto zariadenia považované za nebezpečný tovar, pretože lítiové batérie sa za 
istých okolností môžu prehriať a vznietiť, preto ich preprava podlieha prísnym požiadavkám a predpisom. 

• Neklaďte batérie či zariadenia na vykurovacie zariadenia (napríklad na mikrovlnné rúry, pece či radiátory) 
ani do nich. Prehriate batérie môžu explodovať.

• Nikdy batériu nerozbíjajte ani neprepichujte. Nevystavujte batériu vysokému tlaku. Ten by mohol viesť 
k vnútornému skratu a prehriatiu. Chráòte zariadenie, batérie a nabíjačky pred poškodením

• Nevystavujte zariadenie a batérie extrémne nízkym či vysokým teplotám.
• Extrémne teploty môžu spôsobiť deformáciu zariadenia, znížiť kapacitu a životnosť batérií či prístroja.
• Zabráòte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Mohlo by dôjsť k prepojeniu kladného a záporného pólu 

batérie, čo by malo za následok dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
• Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu 
• Ak sa póly batérie dostanú do kontaktu s kovovými predmetmi, mohlo by to spôsobiť požiar. 
• Nenabíjajte zariadenie , ak je prívodný kábel poškodený alebo ak elektrická zásuvka nie je uzemnená. 

Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru.
• Ak sa zariadenie prehreje, začne dymiť, vydávať zvláštne zvuky alebo čudný zápach, okamžite vypnite hlav-

ný elektrický vypínač a zariadenie odpojte zo siete.
• Prívodný kábel neohýbajte ani naò neklaďte ťažké predmety. Stúpanie po napájacom kábli alebo jeho na-

rušenie ťažkým predmetom by mohlo mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
• Počas búrky alebo ak je zariadenie dlhšie mimo prevádzky, vytiahnite napájací adaptér z elektrickej zásuv-

ky. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru.
•  Pokladnicu inštalujte na takom mieste, na ktorom nebude vystavená priamemu slnečnému žiareniu, neob-

vyklým zmenám teploty (pod 0°C a nad 45°C) a vysokej vlhkosti. Inštalácia na takomto mieste by mohla 
spôsobiť poškodenie alebo zničenie krytu a elektronických súčiastok.

•  Pred samotným používaním nechajte pokladnicu pripojenú na napájací adaptér minimálne 4 hodiny, aby 
sa dostatočne dobil interný akumulátor (ak je pokladnica vybavená interným akumulátorom).

•  Pri nabíjaní batérie pokladnice môže dôjsť k otepleniu vonkajšieho krytu pokladnice, preto neodporúčame 
umiestòovať pokladnicu blízko hor¾avých látok (ak je pokladnica vybavená interným akumulátorom).

•  Pri prenášaní pokladnice z chladného prostredia do teplého a naopak, pokladnicu nezapínajte minimálne 
20 minút.

•  Pokladnica nesmie byť obsluhovaná osobou, ktorá má mokré ruky. Voda by mohla preniknúť do vnútra 
pokladnice a spôsobiť zlyhanie súčiastok. 

•  Pokladnicu čistite suchou, mäkkou látkou. Nikdy nepoužívajte také čistiace prostriedky ako benzín a rôzne 
riedidlá. Používanie takýchto chemikálií môže viesť k zničeniu krytu pokladnice alebo jej farby.

•  Zabráòte poliatiu pokladnice nápojmi. Tekutiny môžu poškodiť funkčnosť pokladnice. Klávesnicu poklad-
nice je potrebné chrániť zvlášť dôkladne.
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•  Pokladnicu pripojte cez dodaný adaptér do štandardnej sieťovej zásuvky (230V±10%). Niektoré elektrické 
zariadenia produkujúce rušenie zapojené v rovnakom sieťovom okruhu, môžu spôsobiť nesprávnu funkč-
nosť pokladnice. V takomto prípade používajte špeciálne odrušovacie prostriedky odporúčané výrobcom 
pokladnice.

 Upozornenie: Adaptér je určený len pre interiérové použitie! 
•  Ak pokladnica nepracuje správne, obráťte sa na autorizovaného servisného technika. Nepokúšajte sa po-

kladnicu opraviť sami. Pokladnicu neotvárajte a nepoškodzujte plombu!
•  Ak má byť zariadenie úplne odpojené od elektrickej siete, vytiahnite sieťovú zástrčku.
•  Ak máte k pokladnici pripojený externý adaptér, interný akumulátor, ktorý napája pokladnicu, je dobíjaný 

aj po vypnutí pokladnice.
•  Ak je na papierovej páske zobrazený farebný pás označujúci koniec pásky, vymeòte túto papierovú pásku 

čo najskôr. Neskorá výmena pásky môže poškodiť tlačiareò, prípadne skrátiť jej životnosť.
•  Používajte papierové pásky, ktorých koniec nie je lepený. Ak by bola použitá takáto papierová páska, a 

nebola včas vymenená za novú, môže poškodiť tlačiareò, prípadne skrátiť jej životnosť. V takomto prípade 
nebude na poškodenú tlačiareò uplatnite¾ná záruka.

•  Doporučujeme používať len kvalitné papierové tepelné pásky. Nekvalitné pásky môžu poškodiť tlačiareò 
pokladnice, prípadne skrátiť jej životnosť. Pri používaní kvalitných pások a správnom zaobchádzaní má 
tlačiareò životnosť až 25 miliónov vytlačených riadkov. Podrobné informácie nájdete v kapitole Používanie 
a skladovanie papierových pások. 

•  Pre papierové pásky sú definované nasledujúce skladovacie podmienky: papierové pásky nevystavujte 
slnečnému žiareniu, teplote nad 40°C, zabráòte styku s mäkčeným PVC, zmäkčovadlami, organickými 
rozpúšťadlami, lepidlami a vodou. V prípade lepenia uzávierok do knihy pokladnice nanášajte preto lepidlo 
len na nepotlačené konce papierových pások, aby nedošlo k znehodnoteniu vytlačených údajov. Vlastnosti 
papierových pások musia pri dodržaní stanovených skladovacích podmienok zabezpečiť uchovanie údajov 
pod¾a platných predpisov. Je potrebné používať len pásky, ktoré majú výrobcom zaručené potrebné vlast-
nosti. V prípade nedodržania skladovacích podmienok alebo používania nekvalitných papierových pások 
firma Elcom neručí za kvalitu tlače a uchovanie údajov.

• Pre napájanie pokladnice používajte dodaný typ adaptéra, alebo zdroj výhradne doporučený autorizovaným 
predajcom pokladníc Euro - 80B. Použitie iného zdroja môže viesť k poškodeniu zdroja alebo pokladnice.

 Upozornenie: Pre komunikáciu pokladnice s počítačom používajte len program doporučený vašim predaj-
com a originálny prepojovací kábel.

•  V prípade obsluhy a používania pokladnice iným spôsobom, než uvedeným v tomto návode, predajca ne-
zodpovedá za správne údaje, prípadne poškodenie pokladnice.

•  K pokladnici Euro-80B pripájajte len zariadenia, ktoré vyhovujú normám Európskej únie (CE). V opačnom 
prípade firma Elcom neručí za dodržanie noriem celého systému. O možnosti pripojenia jednotlivých za-
riadení sa informujte vo firme Elcom alebo u autorizovaných dodávate¾ov pokladníc Euro-80B.

•  Symbol na výrobku alebo jeho obale upozoròuje na to, že výrobok po ukončení svojej životnosti nepatrí k 
bežnému domácemu odpadu. Takýto výrobok je potrebné odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na re-
cyklovanie elektrických alebo elektronických komponentov. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete 
zachovať prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie 
a ¾udské zdravie. Ïalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

•  Výrobok prispieva k ochrane životného prostredia používaním bezolovnatej technológie pri jeho výrobe.
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Táto príručka neprešla jazykovou korektúrou. Táto príručka a ani žiadna jej časť nesmie byť kopírovaná, 
rozmnožovaná alebo inak šírená bez súhlasu vydavate¾a. 

Všetky práva vyhradené. ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov 
© ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov, 2018

Kompletný užívateľský manuál nájdete na:
 

https://www.elcom.eu/podpora/technicka-podpora/registracne-pokladnice/Euro-80B

https://www.elcom.eu/podpora/technicka-podpora/registracne-pokladnice/Euro-80B

