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Dôležité:
Pred prvým spustením Tlačiarne KML ePOS odstráňte ochrannú fóliu z displeja.
Ochranná fólia bráni zariadeniu rozpoznať dotyk. Nepoužívajte ochranné sklá a fólie.
Inštalovaním iných aplikácií do Tlačiarne KML ePOS môže dôjsť k znefunkčneniu
zariadenia.
Pri používaní dotykovej obrazovky dbajte na to, aby prsty boli suché a čisté.
Tlačiareň sa zapína a vypína trojsekundovým podržaním tlačidla Zapnúť/Vypnúť.

(SK) Návod na použitie Tlačiarne KML ePOS
Ďakujeme, že ste si vybrali Tlačiareň KML ePOS. Skôr než začnete tlačiareň
používať, prečítajte si tento návod na používanie, aby ste sa oboznámili s jej
vlastnosťami a funkciami. Túto príručku si odložte na jej používanie v budúcnosti.
Príručka vám pomôže aj pri riešení niektorých problémov.

Dôležité upozornenia:
• Zapnuté zariadenie nenechávajte bez dozoru!
• Zariadenie inštalujte na mieste, kde nebude vystavené priamemu slnečnému
žiareniu, neobvyklým zmenám teploty (pod -10 °C a nad 50 °C) či vysokej vlhkosti
(10 až 90 %). Inštalácia na takomto mieste by mohla spôsobiť poškodenie alebo
zničenie krytu a elektrických súčiastok.
• Pri nabíjaní batérie zariadenia môže dôjsť k zohriatiu vonkajšieho krytu, preto
neodporúčame umiestnenie v blízkosti horľavých látok.
• Pri prenášaní zariadenia z chladného prostredia do teplého a naopak - zariadenie
nezapínajte po dobu minimálne 20 minút.
• Zariadenie čistite suchou mäkkou látkou. Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky,
ako je napr. benzín a rôzne riedidlá. Používanie takýchto chemikálií môže viesť
k zničeniu krytu zariadenia alebo jeho farby.
• Zabráňte styku tlačiarne s vodou alebo vodivými materiálmi (napr. kovové piliny),
nakoľko tekutiny a vodivé materiály môžu poškodiť funkčnosť zariadenia. Tlačidlá
a displej zariadenia je potrebné chrániť obzvlášť dôkladne.
• Adaptér je určený len na interiérové použitie! Používajte adaptér dodávaný
výhradne našou spoločnosťou. Pripojenie nesprávneho napájacieho zdroja môže
spôsobiť požiar, výbuch alebo poškodenie tlačiarne. Napájací adaptér tlačiarne
pripájajte iba do stabilnej siete s napätím 100 až 240 V. Nepoužívajte iné zariadenia
v rovnakej zásuvke, aby ste predišli kolísaniu napätia.
• Batéria má takú fyzikálnu vlastnosť, že pokiaľ nebude používaná niekoľko
mesiacov, už ju nebude možné nikdy nabiť. Záruka na batériu je 6 mesiacov.
• Nevkladajte ani nevyberajte kartu SIM, ak je zariadenie zapnuté. Dbajte na to, aby
bola karta správne otočená a počas zasúvania do zariadenia udržiavajte kartu
vyrovnanú.
• V zariadení nepoužívajte orezané alebo inak upravené karty SIM, nakoľko nemusia
byť rozpoznané a môžu poškodiť zásuvný mechanizmus (slot) karty.
• Neotvárajte kryt pásky, ak práve prebieha tlač; nedotýkajte sa tlačovej hlavy rukou
alebo telom, nakoľko tlačová hlava môže spôsobiť popáleniny. Presvedčte sa, že
v tlačiarni je vždy správne vložená termopáska, aby nedošlo k poškodeniu tlačovej
hlavy a tlačového valca.

• Nepoužívajte pásky s väčším návinom (priemerom) ako 40 mm. Ak je na papierovej
páske zobrazený farebný pás označujúci koniec pásky, čo najskôr ju vymeňte.
Používajte papierové pásky, ktorých koniec nie je prilepený. Odporúčame používať
len kvalitné papierové termopásky.
• V prípade obsluhy a používania zariadenia spôsobom iným, než je uvedené v tomto
návode, predajca nezodpovedá za správne údaje či prípadné poškodenie zariadenia.
• Symbol na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na fakt, že výrobok po ukončení
svojej životnosti nepatrí do bežného domáceho odpadu. Takýto výrobok je potrebné
odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo
elektronických komponentov. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete
zachovať prírodné zdroje a pomáhate prevencii potenciálnych
negatívnych dosahov na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie
podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho
zberného miesta.
• Ak zariadenie nepracuje správne, obráťte sa na autorizovaného
servisného technika. Nepokúšajte sa zariadenie opraviť sami.
Zariadenie neotvárajte!
Nedodržaním týchto pokynov môžete poškodiť tlačiareň, prípadne skrátiť jej
životnosť. V takomto prípade nebude na poškodenú tlačiareň uplatniteľná
záručná lehota.
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Poznámky k používaniu:

Obsah balenia:

Neinštalujte zariadenie v prašnom prostredí.

Tlačiareň KML ePOS

Chráňte zariadenie pred nárazmi.

napájací adaptér

Káble alebo iné predmety nesmú byť prichytené na
tlačiarni.

kotúčik papiera

Nevytvárajte nadmerný tlak na kryty a displej zariadenia.

SK návod na použitie

napájací kábel

Neklaďte jedlo alebo nápoje na kryt a displej zariadenia.

Zavedenie papierovej termopásky do tlačiarne:
Tlačiareň KML ePOS používa jednu
papierovú termopásku, ktorej šírka je
57 mm. Páska slúži na tlač účtenky pre
zákazníka. Odporúčame používať len
kvalitné kotúčiky s návinom
(priemerom) do 40 mm. Inštalácia
termopásky do tlačiarne je veľmi
jednoduchá. Uchopte na tlačiarni kryt pásky z oboch strán za výstupky a potiahnite
smerom nahor. Otvorte kryt pásky a odstráňte použité jadro papiera, ak existuje.
Následne vložte do tlačiarne nový termopapier. Páska sa musí odvíjať zo spodnej
strany kotúčika. Vytiahnite papier mimo tlačiarne a následne zatvorte kryt pásky.
Nadbytočnú termopásku odtrhnite pomocou trhača pásky.

