Elio miniPOS A7

Uživateľský manuál

Obsah balenia







Elio miniPOS A7 1x
SK manuál 1x
ENG manuál 1x
Papierová páska 1x
Serial kábel 1x
Adaptér 1x

Popis produktu

Tlačiareň
Slúži na tlač pokladničných dokladov.
Tlačidlo späť
Späť na predchádzajúcu obrazovku.
Tlačidlo domov
Späť na hlavnú obrazovku.
Tlačidlo menu
Kliknutím na tlačidlo sa zobrazia aplikácie bežiace na pozadí. Aplikácie môžete zavrieť alebo otvoriť
kliknutím na niektorú z aplikácií.
Tlačidlo vypnutie
Slúži na vypnutie zariadenia.

Kamera
Voliteľná (nie je súčasťou)
Micro SIM slot
Poznámka: Uistite sa že zariadenie je vypnuté keď vkladáte SIM kartu. SIM karta je funkčná iba
v zariadeniach so 4G modulom.
TF slot
Pre rozšírenie uložiska pomocou micro SD karty.
Tlačidlo zapnutie
Krátke stlačenie – vypnutie a zapnutie obrazovky.
Dlhé stlačenie – zapnutie a vypnutie zariadenia.
Audio vstup
Pripojenie pre audio vstupy (slúchadlá)

Port napájania
Port pre pripojenie adaptéra napájania.
Port pre zásuvku
Port pre pokladničnú zásuvku (24V), potrebné aby bolo zariadenie napojené na napájacom adaptéry.
USB porty
USB porty pre pripojenie externých zariadení USB.
Serial port
Sériový port.

Vloženie papierovej pásky

1.
2.
3.
4.

Používa sa termálna papierová páska s rozmermy 57 * 40 mm priemer.
Podľa kroku 1 otvorte kryt tlačiarne.
Vložte papierovú pásku správnym smerom podľa obrázku – krok č.2
Zatvorte kryt podľa obrázka krok č.3

Poznámka: Ak tlačiareň tlačí prázdnu pásku, prosím uistite sa že ste papierovú pásku vložili správnym
smerom.

Problémy
Tlač nefunguje




Uistite sa že kryt tlačiarne je správne zatvorený.
Uistite sa že papierová páska je termálna a vložená správne.
Uistite sa že papierová páska je vložená správnym smerom.

Nie je možné zariadenie zapnúť



Dobite zariadenie aspoň na 10 minút a skúste zariadenie zapnúť znovu
Skontrolujte obrazovku či pri nabíjaní udáva informácie o tom že batéria sa dobíja.

Záruka
Záruka za zariadenie elio miniPOS A7 je 12 mesiacov.
Záruka na batériu v zaridení elio miniPOS A7 je 6 mesiacov.

