
Stručná príručka eKasa Kompakt 

Obsah balenia 
 Pokladničné zariadenie eKasa Kompakt

 Napájací adaptér

 2x mini USB na USB redukciu

Vaše pokladničné zariadenie 

1. Zapnutie/vypnutie
2. Tlačiareň
3. Predná kamera
4. Napájací konektor

5. SIM slot
6. USB HUB

Dôležité bezpečnostné pokyny 

Ak chcete tento výrobok používať správne, starostlivo si prečítajte návod na obsluhu a uchovajte si ho na ďalšie 
použitie. Ak toto zariadenia niekomu venujete (predáte), priložte k zariadeniu aj všetku dokumentáciu vrátane návodu 
na obsluhu. 
S ohľadom na to, že toto zariadenie prechádza neustálym vývojom, návod na obsluhu nemusí úplne zodpovedať 
aktuálnej verzii tohto zariadenia. Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. 
Odporúčame zálohovať dôležité dáta. Ani distribútor, ani predajca nie sú zodpovední za prípadnou stratu dát. 

Symbol blesku v rovnostrannom trojuholníku 

Tento symbol upozorňuje, že v zariadení je 
nebezpečné napätie a že môže dôjsť k zraneniu po 
zásahu elektrickým prúdom. 

Symbol výkričníka v rovnostrannom trojuholníku 

Tento symbol zdôrazňuje dôležité pokyny na obsluhu 
alebo na servis v dokumentácii zariadenia. 

Všeobecné bezpečnostné pokyny 

 Prečítajte si tento návod na obsluhu. Postupujte podľa pokynov v ňom popísaných.

 Rešpektujte všetky upozornenia.

 Dodržujte všetky pokyny.

 Používajte výlučne príslušenstvo stanovené O2 Slovakia s.r.o.

 Výrobok nesmie byť vystavený priamemu ohňu, napr. zapálenej sviečke.

 Tento výrobok používajte v miernom klimatickom pásme.
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 Ani výrobca, ani predajca tohto zariadenia nenesú za žiadnych okolností zodpovednosť za akékoľvek priame či 
nepriame škody spôsobené nedodržiavaním pokynov na inštaláciu, nastavenie, použitie servis alebo na čistenie 
tohto zariadenia uvedených v tomto návode na obsluhu. 

 Chráňte toto zariadenie pred tlakom, údermi, pádmi, nárazmi, otrasmi, vibráciami, vlhkosťou a pred prachom. 

 Nepoužívajte nadmernú silu/tlak na žiadnu z častí tohto zariadenia, predovšetkým na tlačidlá, konektory a plochy 
dotykových obrazoviek. 

 Skôr, ako deťom dovolíte používať toto zariadenie, posúďte, či je zariadenie primerané ich veku a či sú poučené 
o správnom a bezpečnom používaní tohto zariadenia. 

 Chráňte zariadenie pred slnečným žiarením a pred ďalšími zdrojmi tepla. 

 Zariadenie nie je vodotesné ani odolné proti prachu, snažte sa predísť kontaktu s vodou aj s prachom. 

 Zariadenie položte na pevný povrch a uistite sa, že je dostatočne stabilné. 

 Predchádzajte kontaktu s magnetickým alebo s iným elektrickým žiarením. 

 Na zariadení nevykonávajte žiadne servisné úkony. 

 Rozmontovaním dôjde k strate záruky. 

 Opravy nechajte na špecializovaný servis. 
 
Pri používaní tohto zariadenia je potrebné riadiť sa platnou legislatívou SR, predovšetkým ustanoveniami zákona č. 
289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v platnom a účinnom znení. 
 

Praktické použitie 
 Povrch dotykovej obrazovky chráňte pred poškrabaním a pred nadmerným tlakom. 

 Nepoužívajte bezdrôtové funkcie zariadenie (Wi-Fi a pod.), prípadne zariadenie úplne vypnite na miestach, kde je 
to vyžadované všeobecnými alebo osobitnými predpismi, napríklad v lietadlách alebo v lekárskych ordináciách. 

 Pri používaní osobných zdravotných pomôcok (kardiostimulátory, slúchadlá) sa informujte o prípadných 
obmedzeniach súvisiacich s používaním elektronických zariadení v ich blízkosti a v prípade potreby náležite 
upravte prevádzkový režim zariadenia. 

 V prípade problémov s obsluhou zariadenia naplno dobite batériu a obnovte továrenské nastavenia (nastavenia 
z výroby). Upozornenie: Táto obnova továrenských nastavení odstráni všetky osobné údaje, zadané účty, 
aplikácie nainštalované používateľom a obnoví systém do rovnakého stavu, v akom opustil výrobný závod. 

 

Bezpečná prevádzka 

 Pred pripojením napájacieho zdroja zariadenia do elektrickej zásuvky skontrolujte, či napätie v elektrickej zásuvke 
zodpovedá napätiu na typovom štítku napájacieho adaptéra. 

 Zaistite, aby na napájací kábel nikto nešliapal a aby ho nič nestlačilo, predovšetkým blízko napájacej zásuvky, 
sieťovej zásuvky v mieste, kde vychádza zo zariadenia alebo z adaptéra. 

 Nezabudnite vždy najskôr odpojiť napájaciu zásuvku (adaptér) zo zásuvky pred odpojením napájacieho kábla zo 
zadnej strany zariadenia. 

 Zariadenie odpojte z napájacej zásuvky pri búrke, alebo ak máte v úmysle nepoužívať ho dlhší čas. 

 Predchádzajte premiesťovaniu zariadenia zo studeného do teplého prostredia a naopak. Zariadenie nepoužívajte 
v prostredí s vysokou vlhkosťou. Vlhkosť vzduchu môže na niektorých súčastiach v skrinke zariadenia 
kondenzovať a zariadenie môže dočasne prestať pracovať. Ak k tomu dôjde, ponechajte zariadenie na teplom a 
dobre vetranom mieste a vyčkajte 1 až 2 hodiny, kým sa vlhkosť neodparí a zariadenie nebude možné opäť 
použiť obvyklým spôsobom. Dbajte na to predovšetkým pri prvom použití zariadenia po jeho kúpe v zimnom 
období. 

 Zariadenie nepoužívajte pri činnostiach vyžadujúcich sústredenosť, napríklad pri šoférovaní dopravných 
prostriedkov, chôdzi po chodníkoch a pod. (diaľnice, železnice, eskalátory atď.), alebo pri práci s nástrojmi, ktoré 
môžu spôsobiť úraz. 

 Ak nebudete batériu dlhší čas používať, jej maximálnu životnosť dosiahnete, keď ju pred odložením úplne 
nabijete. 

 Ani výrobca, ani predajca tohto zariadenia za žiadnych okolností neponesú zodpovednosť za akékoľvek priame či 
nepriame škody spôsobené nedodržiavaním týchto pokynov na inštaláciu, nastavenie, použitie, servis alebo na 
čistenie tohto zariadenia podľa popisov v tomto návode na obsluhu. 

 

Opravy a údržba 

 Aby ste predišli nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom alebo ohňom, nevyberajte zariadenie z krytu – kryt 
neobsahuje žiadne súčasti, ktoré by mohol opraviť alebo nastaviť používateľ bez príslušného vybavenia a 
kvalifikácie. Ak zariadenie vyžaduje nastavenie alebo opravu, obráťte sa na profesionálne servisné stredisko. 

 Staré batérie dajte vymeniť v profesionálnom servisnom stredisku, aby bola zaručená plná funkčnosť zariadenia 
a ekologická likvidácia starých súčastí. 
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 Ak pri používaní zariadenia dôjde k akejkoľvek neobvyklej udalosti, napríklad cítiť typický pach spálenej izolácie
alebo zo zariadenia vychádza dym, zariadenie okamžite vypnite, odpojte od zdroja napájania a nepoužívajte ho,
pokým nebudete mať k dispozícii výsledky kontroly od profesionálneho servisného strediska.

 Všetky opravy dajte vykonať u kvalifikovaných odborníkov. Oprava je nevyhnutná, ak bolo zariadenie
akýmkoľvek spôsobom poškodené, napr. ak je poškodený napájací kábel, zariadenie bolo poliate kvapalinou, do
zariadenia vnikli cudzie predmety, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti, zariadenie nepracuje ako
obvykle alebo spadlo.

 Pred čistením, prepravou alebo pred údržbou vyberte zo zariadenia disky a pamäťové karty a odpojte napájaciu
zásuvku (adaptér) zo sieťovej zásuvky.

 Pred akýmkoľvek zásahom (údržba a pod.) urobte zálohu svojich dát.

 Zariadenie čistite iba suchou handričkou.

 Na čistenie nepoužívajte benzínové riedidlá ani iné rozpúšťadlá, žiaden abrazívny čistiaci prostriedok, drôtenku
ani žiadne hubky s drôtenkou.

Uvedenie do prevádzky 
Pred každým uvedením do prevádzky sa uistite, že zariadenie je nabité na 100 %. Tlačidlo zapnutie/vypnutie (č. 1 na 
obrázku) podržte stlačené 3 sekundy a potom ho pusťte. Displej sa rozsvieti a zariadenie sa začne spúšťať. Tento 
proces môže trvať až 45 sekúnd. Len čo sa na displeji zobrazí dátum a čas, prejdite po displeji prstom zospodu nahor. 
Ak displej opäť zhasol, 2x po ňom poklepte. 

Pre správne používanie zariadenia je potrebné vložiť doň O2 SIM kartu. SIM kartu vkladajte do SIM slotu (5) čipom 
nahor ako na obrázku.  

Tlačiareň 
Integrovaná tlačiareň je termálna, preto ju netreba plniť. Na správne fungovanie používajte kotúčiky papiera 57 x 30 
mm bez ohľadu na stredový otvor. Uistite sa, že papier je umiestnený v rezačke a odmotáva sa cez zadnú stranu 
tlačiarne.  

Nabíjanie a batéria 
Vždy používajte výlučne priloženú nabíjačku, v opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu prístroja a k výraznému 
zníženiu životnosti batérie. Napájací konektor je umiestnený na pravej strane zariadenia. Ak nebudete zariadenie 
používať, vždy ho vypnite.

Na zaistenie čo najdlhšej životnosti batérie sa nabíjanie skladá z troch fáz. Prvá fáza nastáva, ak došlo k úplnému 
vybitiu batérie. Batéria sa nabíja veľmi pomaly až do 2 % kapacity. Táto fáza môže trvať až 4 hodiny, preto 
odporúčame predchádzať úplnému vybitiu zariadenia. Druhá fáza je rýchle nabíjanie do 85 % kapacity a v tretej fáze 
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je rýchlosť nabíjania znížená o 20 % až do úplného nabitia zariadenia. Celkový cyklus nabitia sa môže líšiť podľa stavu 
zariadenia. Ak je zariadenie v pohotovostnom režime, nabíjanie je najrýchlejšie a predchádza sa zahrievaniu 
komponentov. Takýto cyklus nabitia z 1 % na 100 % trvá približne 4 hodiny. Pri plne zaťaženom zariadení sa môže 
nabíjanie značne predĺžiť. Zariadenie počas nabíjania používajte, len ak je to nevyhnutné, lebo môže dochádzať 
k zahrievaniu komponentov.  

Vybíjanie batérie je závislé od používania. 
Nepoužívané zariadenie bez spustených aplikácií: 24 hodín. 
Zapnuté zariadenie so spusteným displejom bez používania aplikácií: 6 hodín. 
Kompletne zaťažené zariadenie s tlačou účteniek: približne 5 hodín. 

Ak neplánujete zariadenie dlhší čas používať, nabite ho minimálne na 60 %. Týmto predídete poškodeniu 
batérie a zariadenie môže pri izbovej teplote zostať vypnuté až 6 mesiacov.

Vypnutie zariadenia 

Zariadenie sa vypne po dlhom stlačení tlačidla zapnutie/vypnutie (č. 1 na obrázku). Tlačidlo držte stlačené, kým 

sa na displeji nezobrazia informácie o vypínaní zariadenia. V tej chvíli môžete tlačidlo pustiť a zariadenie sa vypne 

do 5 sekúnd.




