
Návod na používanie platobného 
terminálu PAX

ZAPNUTIE / VYPNUTIE TERMINÁLU
Približne po dobu 3 sekúnd držíme červené tlačidlo označené znakom X /    . 
Po zapnutí sa na termináli zobrazí možnosť predaj.

PRECHOD DO MENU
Na klávesnici stlačíme tlačidlo MENU. Následne sa na obrazovke teminálu zobrazí 
Hlavné Menu. Jednotlivé možnosti v menu vieme zvoliť stlačením príslušného čísla na 
klávesnici, alebo zvolením za pomoci tlačidiel so šípkou hore / dole a potvrdením 
zeleným tlačidlom.

PREDAJ
Na klávesnici zadáme požadovanú sumu. Následne vyko-
nanie transakcie potvrdíme stlačením zeleného tlačidla 
označeného znakom    /  . Pri zadávaní sumy dávame 
poroz na desatinnú čiarku, nakoľko zadávame sumu z 
prava doľava. 

3. Návrat - umožňuje storno akejkoľvek transakcie real-
izovanej na temináli. Pri tejto operácii musí byť prítomna
karta, na ktorú sa budú vracať finančné prostriedky. Po
zvolení zadáme heslo: 0000. Následne zadáme sumu,
ktorá sa má na kartu vrátiť
(Pri zadávaní sumy dávame poroz na desatinnú čiarku,
nakoľko zadávame sumu z prava doľava.), potvrdíme
zeleným tlačidlom a vložíme kartu, na ktorú sa návrat
vykonáva.

Predaj

Zadajte sumu:

0.00 EUR

Návrat

Zadajte sumu:

0.05 EUR

ZRUŠENIE POSLEDNEJ TRANSAKCIE / 
NÁVRAT (STORNO)
V Hlavnom Menu zvolíme možnosť 1. Menu transkacií.

2. Zrušenie posled. trans. - umožňuje zrušiť poslednú
transakciu vykonanú na termináli. Karta, ktorou sa platilo
nemusí byť prítomná a nie je potrebné ani zadanie hesla.
Po zvolení sa terminál automaticky opýta Zrušiť poslednú
transakciu?  Zeleným tlačidlom potvrdíme, červeným
tlačidlom danú operáciu zrušíme.

Menu transakcií

1. Predaj

2. Zrušenie posled.

trans.

3. Návrat
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KÓPIA POSLEDNEJ POTVRDENKY / 
MEDZISÚČET / UZÁVIERKA
V Hlavnom Menu zvolíme možnosť 2. Správa transakcií. 
Následne sa na obrazovke zobrazí menu, v ktorom máme 
možnosť: 
1.Vytlačíť kópiu poslednej potvrdenky; 2. Vykonať na 
termináli medzisúčet (neráta sa ako denná uzávieka); 
3. Vykonať dennú uzávierku transakcií urobených pros-
tredníctvom terminálu; 4. Otestovať funkčnosť spojenia
terminálu so serverom

TEST LINKY / REŠTART
V Hlavnom Menu zvolíme možnosť 3. Správa POS. 
V tomto menu môžeme taktiež otestovať funkčnosť 
spojenia terminálu so serverom - možnosť 1. Test linky.
V prípade, že potrebujeme terminál reštartovať zvolíme 
možnosť 5. Reštart POS. Terminál sa následne reštartuje 
a po reštarte sa nám zobrazí priamo obrazovka Predaj.
Zvyšné položky v menu slúžia pre technika v prípade 
servisného zásahu.

Správa transakcií

1. Kópia potvrdenky

2. Medzisúčet
3. Uzávierka

4. Test linky
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Správa POS

1. Test linky

2. Aktualizácia POS

3. Zmena

uživateľ. hesla
4. Reštart aplikácie

5. Reštart POS

6. Odoslanie

stavu POS

7. Nastavenie siete
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VÝMENA PAPIERA KONTAKT

infolinka: +421 904 415 425

mail: info@onepos.sk
web: www.onepos.sk

infolinka Bpayment: +421 2 7000 2729

info@b-payment.sk

Callio: + 421 232 773 722; 

info@ggfs.eu

satisfaction
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