POS Terminál

DTV - Cubee

Rýchla inštalačná príručka
verzia 1.0

Varovania a upozornenia
1.

Pred tým než začnete, prečítajte si tento návod a uschovajte ho pre neskoršie použitie.

2.

Pred čistením vypnite POS terminál. Čistite len suchou handričkou. Nestriekajte na
obrazovku žiadny tekutý čistič.

3.

Zásuvka slúžiaca k pripojeniu napájacieho kábla musí byť blízko systému a ľahko
prístupná.

4.

Pred pripojením POS terminálu do zásuvky sa uistite, že napätie napájacieho zdroja
je správne nastavené.

5.

V prípade, že POS terminál je pripojený cez predlžovací kábel spolu s inými zariadeniami, uistite sa, že celkové zaťaženie všetkých zariadení neprevyšuje rozsah
maximálneho zaťaženia.

6.

Nevystavujte elektrickú zásuvku, napájací alebo predlžovací kábel vlhkosti a zabezpečte aby napájacie káble nikoho neohrozovali.

7.

POS terminál umiestňujte len na pevný a spoľahlivý povrch, aby sa zabránilo poškodeniu spôsobené pádom.

8.

Pred inštaláciou akéhokoľvek obslužného softvéru do POS terminálu je potrebné
najprv nainštalovať operačný systém.

9.

Pred každou inštaláciou vnútorných súčastí odpojte napájací kábel z POS terminálu.
Uistite sa, že ako POS terminál, tak aj externé zariadenia sú vypnuté. Prúdovým
nárazom môže dôjsť k poškodeniu citlivých súčastí terminálu. Tiež sa uistite, že
POS terminál je správne uzemnený.

10. Pri inštalácii akýchkoľvek vnútorných súčastí sa uistite, že ste uzemnený a vybili
ste prípadnú statickú elektrinu. Väčšina elektronických súčiastok je veľmi citlivá na
elektrostatický náboj. Použite uzemňovací zápästný remienok a všetky elektronické
súčasti umiestňujte v staticky tienených zariadenach. Ak nemáte k dispozícii zápästný remienok, uzemnite sa dotykom nenatretého kovového predmetu.
11. Nezakrývajte vetracie otvory. Otvory na kryte POS terminálu sú určené na vetranie,
aby sa zabránilo jeho prehriatiu.
12. Jas obrazovky sa pri dlhodobom používaní môže znížiť (v závislosti od počtu hodín
prevádzky a prostredia v ktorom pracuje).
13. Pri práci s dotykovým panelom nepoužívajte ostré kovové predmety. Škrabance na
dotykovom paneli môžu spôsobiť jeho vážne poškodenie.
14. LCD displej panela nie je odolný voči nárazom alebo vibráciám. Pri demontáži POS
terminálu sa uistite, že LCD panel je správne a bezpečne nainštalovaný.

Technická podpora
Ak riešite je pokus o vyriešenie problému neúspešne, obráťte sa na svojho dodávateľa
a poskytnite mu nasledujúce informácie: názov produktu, sériové číslo produktu a detailný popis Vášho problému.
Tento výrobok a súvisiaca dokumentácia sú chránené autorskými právami a je distribuovaný s licenciou, ktorá obmedzuje jeho používanie, kopírovanie a ďalšiu distribúciu.
Žiadna časť tejto publikácie nesmie byť reprodukovaná v akejkoľvek forme a akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného povolenia výrobcu a jeho prípadných
poskytovateľov licencií.

Bezpečnostné pokyny
Než budete pokračovať

• Pred použitím výrobku si starostlivo prečítajte bezpečnostné upozornenia
a návod na použitie.
• Uchovajte krabicu a obalový materiál pre prípad, že v budúcnosti budete odosielať výrobok.
• Dodržujte bezpečnostné pokyny k výrobku a varovania.
• Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú v súlade s pokynmi v tejto príručke budú mať za následok zrušenie záruky na produkt.

Bezpečnostné napájacie oznámenie

• Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, pred premiestňovaním systému odpojte
napájací kábel z elektrickej zásuvky.
• Uistite sa, že napätie zásuvky odpovedá v rozsahu napätia terminálu. Nedodržanie tohto pokynu môže viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo k poškodeniu
konektora. Ak si nie ste istí, aké napätie elektrickej energie používate, obráťte
sa na odborníka.
• Aby nedošlo k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nepreťažujte elektrickú zásuvku.
• Chráňte napájací kábel pred prišliapnutím alebo priškripnutím, najmä v zástrčke,
zásuvkám a miestu, kde vychádza z prístroja.

Poznámka

Verzie týchto ovládačov a príručky podliehajú zmenám bez predchádzajúceho
upozornenia. Pre najnovšie aktualizácie sa obráťte na miestneho predajcu.
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Prehľad

Pohľad spredu
1) Vstupné napätie
2) HDD slot
3) DC12V výstup
4) Vstup pre mikrofón
5) Port pre peňažnú zásuvku
6) RJ-45 COM port
7) USB port, 4x
8) LAN port
9) DB-9 COM port, 3x
10) VGA port
11) PS2 klávesnicový port
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Pohľad zozadu
1)   Priestor pre modul
displeja (pre Zákaznícky displej alebo
Druhý LCD displej)
2) Priestor pre modul
čítačky magnetických kariet
3)   Smerová doska pre
VESA
4) Reproduktory

5) Jas 6) Jas +
7) USB porty
8) Tlačidlo napájania

Inštalácia napájacieho a sieťového kábla

1. Umiestnite LCD panel smerom nadol a položte dotykový terminál s LCD panelom na rovný povrch.
2. Odstráňte gumové nožičky a skrutky (M4*6,5),
ktoré upevňujú panely stojana z krytu základne.
Kryt konektorov

Panel stojana
(predný)
Panel stojana
(zadný)

3. Umiestnite dotykový terminál späť
do svojej pôvodnej polohy s LCD panelom otočeným nahor. Odstráňte
kryt konektorov a panely stojana.

4. Umiestnite napájací adaptér na základňu
dotykového terminálu a nasmerujte kábel
k prechodu cez káblový priestor.
5. Vložte sieťový kábel a veďte ho spolu
s káblom napájacieho adaptéra.
6. Odstráňte smerovaciu dosku.

Smerovacia doska

7. Pripojte napájací adaptér ku konektoru DC IN a sieťový kábel do
LAN portu na dotykovom termináli.
8. Znovu pripojte všetky odmontované časti: smerovaciu dosku, kryt
konektorov a panely stojanov.
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Inštalácia Zákazníckeho displeja

1. Odstráňte kryt modulu displeja.

2. Nasmerujte displej zákazníka
smerom nahor a pripojte konektor.
a

3.

a) Zaháčkujte a zatlačte zákaznícky
displej tak, aby zapadol na miesto.
b) Upevnite zákaznícky displej pomocou dvoch skrutiek (M3*6).

b
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Inštalácia Druhého LCD displeja (voliteľný)

1. Pripevnite držiak displeja na zákazníckom
displeji pomocou štyroch skrutiek (M3*6).

2. Pripevnite Druhý LCD displej k držiaku displeja pomocou
skrutiek.

3. Nasmerujte napájací a VGA kábel k prechodu cez čelnú stranu dotykového ter- 5. Odstráňte smerovaciu dosku.
minálu.
6. Odstráňte kryt konektorov.
4. Zaháčkujte a zatlačte zákaznícky displej 7. Pripojte LCD napájací kábel k portak, aby zapadol na miesto a upevnite ho
tu VGA dotykového terminálu.
pomocou dvoch skrutiek (M3*6).

8. Znovu pripevnite smerovaciu dosku a kryt konektorov.
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Inštalácia periférnych zariadení

1. Pripojte zariadenie.
2. Postupujte podľa pokynov dodaných spolu so zariadením a nainštalujte ovládače
a nástroje podľa potreby.
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Inštalácia Čítačky magnetických kariet

1. Otvorte modul pre čítačku magnetických
kariet a vyberte malý čip z priestoru krytu.
2. Pevne pripojte konektor čítačky magnetických kariet do slotu vnútri priestoru.
3. Zaháčkujte čítačku magnetických kariet
do hláv skrutiek na dotykovom termináli
a zatlačte čítačku tak, aby zapadla na
miesto.
4. Zaistite čítačku pomocou skrutky (M3*6).
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Inštalácia VESA držiaka

1. Pripevnite nástenný držiak na stenu
pomocou štyroch
skrutiek.
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2. Pripevnite držiak k dotykovému terminálu
pomocou
štyroch
skrutiek (M4*10).

3. Nasmerujte a zaháčkujte terminál k držiaku,
zatlačte ho nadol a zaistite ho na miesto.

Často kladené otázky (FAQ)

Otázka 1: Čo mám robiť, keď systém sa zdá byť nestabilný po aktualizácii BIOS?
Odpoveď: Načítajte optimalizované východiskové nastavenia (alebo predvolené
nastavenia) po rozblikaní BIOS. V prípade, že systém je stále nestabilný, vymažte
CMOS a vyriešite problém.
Otázka 2: Ako použijem Boot Menu?
Odpoveď: Ak chcete použiť menu spúšťania, vykonajte nasledujúce kroky:
1. Stlačte F9 pre vstup do Boot Menu.
2. Vyberte spúšťacie zariadenie v spúšťacej ponuke.

Obsah balenia
Pred nastavením POS terminálu skontrolujte nasledovné položky, ktoré sú obsahom
balenia.

POS Terminál
			

Zákaznícky displej
(voliteľný)

Druhý LCD zákaznícky displej
		
(voliteľný)

Čítačka magnetických kariet
(voliteľne)			

Laserový skener
(voliteľne)

Napájací kábel a adaptér			

Balíček s príslušenstvom
1. CD s ovládačmi
2. Používateľský manuál

Uistite sa, že balenie obsahuje všetky vyššie uvedené položky. Ak niektorá z položiek
chýba alebo je poškodená, okamžite sa obráťte na Vášho dodávateľa.
Záručné prehlásenie
Všetky produkty majú záručnú lehotu do jedného roka od dátumu doručenia prvému
kupujúcemu.
V prípade, ak potrebujete kópiu záručného listu alebo podmienky pre vrátenie tovaru,
kontaktujte Vášho dodávateľa.

