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Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být bez oznámení změněny a nesmí být vykládány  
jako závazek společnosti Worldline S.A./N.V. (dále jen „Worldline“).

Obsah tohoto dokumentu, zejména – nikoliv však výlučně – ochranné známky, průmyslové vzory, loga, 
texty, obrázky, je majetkem společnosti Worldline a je chráněn belgickým zákonem ze dne 30. 6. 1994  
o autorském právu a dalšími použitelnými zákony.

Slovo YOMANI a ostatní ochranné známky používané v tomto dokumentu jsou majetkem společnosti 
Worldline.

Obsah tohoto dokumentu může být reprodukován třetími stranami nebo jejich jménem s předchozím 
písemným souhlasem společnosti Worldline a podle jejích pokynů. Společnosti Worldline nevzniká žádná 
odpovědnost za chyby nebo opomenutí vzniklé při překladu či přepracování tohoto dokumentu.

Vyjma případu omezené licence na stahování a tisk vybraného materiálu z tohoto dokumentu pouze pro 
nekomerční a osobní účely se žádným ustanovením tohoto dokumentu neuděluje licence ani právo na 
užívání kteréhokoliv chráněného materiálu společnosti Worldline.

I když společnost Worldline vyvíjí maximální snahu, aby zajistila správnost informací obsažených  
v tomto dokumentu, neposkytuje žádnou právní ani komerční záruku za dokument, který je popsán  
v tomto prohlášení. Technologie je tudíž poskytována, „JAK JE“, bez záruk jakéhokoliv druhu, výslovných  
i mlčky předpokládaných, včetně záruk obchodovatelnosti a vhodnosti ke konkrétnímu účelu. Společnost 
Worldline nezaručuje ani nepřebírá žádnou právní odpovědnost za přesnost, úplnost nebo užitečnost 
jakékoliv uvedené informace, produktu či postupu.

V nejširším rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy nenese společnost Worldline ani její 
spřízněné společnosti, členové statutárního orgánu (představenstva, správní rady), jednatelé, ředitelé, 
zaměstnanci a zástupci odpovědnost vůči jakékoliv straně za jakékoliv škody případně vzniklé z užívání 
technologie popsané v tomto dokumentu (zejména, nikoliv však výlučně, přímé, nepřímé, nahodilé,  
zvláštní, následné škody a náhrada škody s trestní funkcí a ušlý zisk).

Tyto podmínky se řídí a budou vykládány dle právního řádu Belgie. V souvislosti s jakýmkoliv úkonem 
vyplývajícím nebo vztahujícím se k užívání tohoto dokumentu neodvolatelně souhlasíte s příslušností 
soudů v Bruselu.
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1.  Úvod
Blahopřejeme vám k vašemu rozhodnutí pořídit si terminál YOMANI.

YOMANI je platební terminál s mnoha funkcemi a možnostmi. Toto špičkové technologické zařízení přijímá 
většinu platebních a debetních karet, avšak akceptuje rovněž karty pro jiné účely, jako jsou elektronické 
stravovací poukázky nebo dárkové poukázky.

Terminál YOMANI je modulární: můžete si zvolit konfiguraci, která bude nejlépe splňovat vaše konkrétní 
potřeby. Terminál (základní jednotka) je ideální k integraci s registrační pokladnou, neboť je vybaven USB 
portem nebo sériovým rozhraním. Případně k němu můžete připojit volitelný modul obchodníka  
s integrovanou tiskárnou. 

Mezi největší výhody terminálu patří velká barevná obrazovka, možnost připojení registrační pokladny 
přes USB a také jeho kompaktní, zaoblený tvar. 

V tomto uživatelském manuálu najdete informace o tom: 

•   jak provést transakci,

•   jak vám může terminál pomoci se správou finančních záležitostí (denní transakce, denní výsledky…),

•   jak přizpůsobit terminál (jazyk, hlasitost pípnutí, pokladní doklad…).

Chcete-li zajistit kvalitní výkon terminálu a zaručit pravidelné a automatické aktualizace softwaru, 
doporučujeme, abyste měli svůj terminál neustále zapnutý a připojený. 
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2.  Spuštění terminálu
Po spuštění se na terminálu zobrazí níže uvedená základní obrazovka.

2.1. Spuštění transakce
V okamžiku, kdy se zobrazí úvodní obrazovka, můžete transakci spustit třemi způsoby. 

1.  VLOŽENÍM PLATEBNÍ KARTY 

Čipovou kartu můžete vložit do čtečky čipových karet nebo můžete kartu s magnetickým proužkem 
protáhnout čtečkou. Terminál automaticky rozpozná typ karty. 

•   Pokud platební karta nabízí různé volby plateb, na terminálu se automaticky zobrazí obrazovka,  
kde můžete vybrat požadovanou volbu.

•   V případě, že terminál nemůže kartu správně načíst, vás terminál vyzve k použití jiné metody  
(např. protažení karty čtečkou namísto načtení čipu).

NAČTĚTE KARTU
NEBO <OK>
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2.  STISKNUTÍM TLAČÍTKA  OK

a zadáním požadované částky k úhradě. Následně musí držitel karty použít svou kartu a zadat kód PIN. 
Tato metoda je jediným způsobem, jak spustit transakci v případě bezkontaktní platební karty (NFC).  
Po zadání částky se na obrazovce dodatečně zobrazí logo bezkontaktních platebních transakcí.

3.  PROSTŘEDNICTVÍM REGISTRAČNÍ POKLADNY 

Pokud je váš terminál připojen k registrační pokladně, můžete ji použít k odesílání všech údajů a příkazů  
na terminál.

2.2. Konfigurace terminálu
Přístup k menu terminálu získáte stisknutím tlačítka  MENU . Prostřednictvím tohoto menu můžete: 

•   vytisknout nezbytné pokladní doklady pro správu finančních záležitostí,

•   přizpůsobit nastavení vašeho terminálu (jazyk, hlasitost pípnutí, pokladní doklad…).

Chcete-li se podívat na určitá nastavení nebo je změnit, musíte zadat heslo. Existují dva typy hesel: 

CEL 80.00 CZK
NAČTĚTE KARTU

V ZÁVISLOSTI NA KONFIGURACI MUSÍTE ZADAT ČÁSTKU S POUŽITÍM 
KLÁVESY PRO DESETINNOU ČÁRKU („,“) NEBO BEZ JEJÍHO POUŽITÍ. 

V KAŽDÉM PŘÍPADĚ MUSÍTE ZADAT CELOU ČÁSTKU, VČETNĚ 
DESETINNÝCH ČÍSEL, I KDYBY ZA DESETINNOU ČÁRKOU BYLY NULY.
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1. HESLO PRO OBCHODNÍKA 

Heslo pro obchodníka sestává ze 4 číslic a jsou to 4 poslední číslice ID vašeho terminálu (TID).  
Po zadání hesla musíte heslo potvrdit stisknutím tlačítka  OK .

2. HESLO PRO TECHNICKÉ PRACOVNÍKY 

Tato menu jsou určena výhradně pro techniky nebo partnery společnosti Worldline.

2.3. Použití funkčních kláves
Aplikaci můžete spustit také pomocí levé funkční klávesy (pod „ZNACKY“) nebo pravé funkční klávesy  
(pod „RUCNI“). 

Po výběru volby „ZNACKY“ se zobrazí seznam všech značek platebních karet (Visa, MasterCard, Diners…) 
aktivovaných na vašem terminálu.

Prostřednictvím výběru volby „RUCNI“ můžete provést transakci tím, že zadáte údaje platební karty  
(číslo platební karty, datum vypršení platnosti), aniž byste potřebovali kód PIN. Tato volba je možná pouze 
po předchozí dohodě se subjektem spravujícím danou značku platební karty.

HESLO  
OBCHODNÍKA

MENU TECHNICI

ZADAT HESLO
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3.  Spuštění transakce s kartou
Transakce se spouštějí stejným způsobem pro všechny typy platebních karet:

•   debetní karty (Maestro…),

•   platební karty (Visa, MasterCard…),

•   elektronické stravovací poukázky.

Transakci můžete spustit třemi způsoby:

1.  metoda 1: vložením platební karty,

2. metoda 2: stisknutím tlačítka  OK ,

3. metoda 3: prostřednictvím registrační pokladny.
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MODUL OBCHODNÍKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA

3.1. Metoda 1: Vložení platební karty

PROSÍM ČEKEJTE

PROSÍM ČEKEJTE

NAČTĚTE KARTU
NEBO <OK>

Vyzvěte zákazníka k vložení 
jeho platební karty. Terminál 

automaticky rozpozná typ karty.

Zadejte částku k úhradě. 
Potvrďte stisknutím tlačítka  

OK . 

Na terminálu se zobrazí  
různé volby.

Vyberte volbu  
<1. PRODEJ (SALE)>.

READ CARD
OR <OK>

TYPES MAN.?

1.SALE
2.SALE WITH REFERENCE
3.AUTORISATION
4.CANCEL SALE

O K  

AMOUNT+<OK>

EUR                80.00  

NACTETE KARTU
NEBO <OK>

CASTKA + <OK>

CZK

1. PLATBA
2. PLATBA S REFERENCI
3. PREDAUTORIZACE
4. ZRUSIT PLATBU

ZNACKY RUCNI
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CEL 80.00 CZK
ZADEJTE PIN + OK

        PIN:

“Typ karty“
CEL 80.00 CZK

SCHVÁLENO

V případě, že je transakce 
akceptována, se na obrazovce 
objeví zpráva v tomto smyslu.

Pokud jste terminál 
nakonfigurovali pro tisk 

pokladního dokladu, vytiskne se 
pokladní doklad automaticky.

Máte-li terminál nakonfigurován 
na tisk 2 pokladních dokladů, 

můžete druhý pokladní doklad 
vytisknout stisknutím funkční 

klávesy <UCTENKA>.

Částka k úhradě se objeví  
na obrazovce terminálu  

a zákazník je vyzván k zadání 
svého kódu PIN.

“CARD TYPE”
C U S T O M E R  C O D E

E U R    8 0 .0 0

“CARD TYPE”
A C C E P T E D

E U R    8 0 .0 0
TICKET

ʺTYP KARTYʺ
Z A K A Z N I C K Y P I N

ʺTYP KARTYʺ
S C H VA L E N O

C Z K

C Z K
ÚČTENKA
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3.2. Metoda 2: Spuštění stisknutím tlačítka OK

MODUL OBCHODNÍKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA

PROSÍM ČEKEJTE

CEL 80.00 CZK
NAČTĚTE KARTU

NAČTĚTE KARTU
NEBO <OK>

Stiskněte  OK .

Částka k úhradě se objeví  
na obrazovce terminálu  

a zákazník je vyzván k zadání 
svého kódu PIN.

Zadejte částku k úhradě. 
Potvrďte stisknutím tlačítka  

OK . 

“TYPE KAART”
K L A N T C O D E

E U R    8 0 .0 0

READ CARD
OR <OK>

TYPES MAN.?

AMOUNT+<OK>

EUR                80.00  

NACTETE KARTU
NEBO <OK>

CASTKA + <OK>

CZK

ZNACKY

ʺTYP KARTYʺ
K O D  Z A K A Z N I K A

C Z K
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3.3. Metoda 3: Prostřednictvím registrační pokladny
Je-li váš terminál propojen s registrační pokladnou, můžete pokladnu použít k odeslání všech údajů  
a příkazů na terminál. 

POVŠIMNĚTE SI, ŽE SE NYNÍ ZOBRAZUJE LOGO BEZKONTAKTNÍCH 
PLATEBNÍCH TRANSAKCÍ. TUTO METODU POUŽIJTE, POKUD CHCETE 

ZAHÁJIT BEZKONTAKTNÍ TRANSAKCI. V PŘÍPADĚ DOSTATEČNĚ NÍZKÉ 
ČÁSTKY BUDE MOŽNÉ TRANSAKCI ZPRACOVAT I BEZ NUTNOSTI 

ZADÁVAT KÓD PIN.

CEL 80.00 CZK
ZADEJTE PIN + OK

        PIN:

“Typ karty“
CEL 80.00 CZK

SCHVÁLENO

V případě, že je transakce 
akceptována, se na obrazovce 
objeví zpráva v tomto smyslu. 

Pokud jste terminál 
nakonfigurovali pro tisk 

pokladního dokladu, vytiskne se 
pokladní doklad automaticky.

Máte-li terminál nakonfigurován 
na tisk 2 pokladních dokladů, 

můžete druhý pokladní doklad 
vytisknout stisknutím funkční 
klávesy <POKLADNÍ DOKLAD 

(TICKET)>.

Částka k úhradě se objeví  
na obrazovce terminálu  

a zákazník je vyzván k zadání 
svého kódu PIN.

“CARD TYPE”
C U S T O M E R  C O D E

E U R    8 0 .0 0

“CARD TYPE”
A C C E P T E D

E U R    8 0 .0 0
TICKET

ʺTYP KARTYʺ
Z A K A Z N I C K Y P I N

ʺTYP KARTYʺ
S C H VA L E N O

C Z K

C Z K
ÚČTENKA
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3.4. Dodatečné funkce
TRANSAKCE SE SPROPITNÝM

Pokud jste aktivovali tuto volbu (viz dále v tomto dokumentu), terminál vám během transakce nabídne 
následující dodatečné obrazovky.

CEL 90.00 CZK
ZADEJTE PIN + OK

        PIN: Zobrazí se celková částka transakce a spropitného.  
Zákazník je vyzván k zadání svého kódu PIN.

Zákazník může zadat částku spropitného.  
Předvolená hodnota je 0 CZK.

PRODEJ 80.00 CZK
PRIDAT SPROPITNE + OK

SPROPITNE?

0 CZK
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ČÁSTEČNÉ SCHVÁLENÍ

Pokud jste aktivovali tuto volbu (viz dále v tomto dokumentu), terminál vám v případě nedostatečného 
zůstatku nabídne během transakce následující dodatečné obrazovky.

Jestliže zákazník akceptuje částečnou transakci, terminál provede potvrzení a zobrazí částku,  
která zbývá k úhradě.

Zákazník může akceptovat sníženou částku stisknutím tlačítka  OK .

Zákazník může zrušit celou transakci stisknutím tlačítka  STOP .

PRILIS VYSOKA CASTKA
MAXIMALNI CASTKA

1 000 CZK

OK?

CELKEM 1 000 CZK
CASTECNA PLATBA

ZBYVA 100 CZK
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DYNAMICKÝ PŘEVOD MĚNY

Pokud jste aktivovali tuto volbu, váš terminál může vašim zákazníkům nabídnout transakci v jiné měně, 
než je CZK, a to v souladu s měnovými kurzy v reálném čase. To se stane automaticky po vložení platební 
karty v zahraniční měně (tj. platební karty nastavené na jinou měnu). Tato služba DCC (Dynamic Currency 
Conversion) je nabízena pro níže uvedené měny:

Poté, co zákazník vloží do terminálu platební kartu nastavenou na jinou měnu, zobrazí se mu ještě před 
zadáním kódu PIN částka ve dvou měnách: v eurech a v měně platební karty. Terminál zobrazí níže 
uvedenou obrazovku a zákazník musí provést volbu pomocí funkčních kláves pod obrazovkou.

Po zpracování transakce bude pokladní doklad uvádět vybranou měnu a použitý měnový kurz. 

Australský dolar AUD

Kanadský dolar CAD

Euro EUR

Dánská koruna DKK

Britská libra GBP

Maďarský forint HUF

Japonský jen JPY

Novozélandský dolar NZD

Norská koruna NOK

Polský zlotý PLN

Ruský rubl RUB

Jihoafrický rand ZAR

Švédská koruna SEK

Švýcarský frank CHF

Turecká lira TRY

Americký dolar USD

SELECT CURRENCY

CZK −> 279,00 CZK
RATE −> 0,03584

EUR −> 10 EUR

CZK EUR
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3.5. Alternativní volby u platebních karet
Máte-li dodatek ke smlouvě, bude vám terminál nabízet níže uvedené alternativy pro transakce  
s platebními kartami:

•   předautorizace,

•   zrušení platební transakce,

•   zrušení předautorizace,

•   prodej po předautorizaci,

•   zrušení platby po předautorizaci.

PŘEDAUTORIZACE

Chcete-li na platební kartě rezervovat nějakou částku (záloha), musíte nejdříve vložit kartu nebo zadat číslo 
karty manuálně.

Vyberte volbu <3. Předautorizace>, zadejte požadovanou částku a potvrďte stisknutím tlačítka  OK .

Pokud je rezervace akceptována, platební terminál vytiskne doklad s „autorizačním kódem“. Tento 
autorizační kód lze použít ke zrušení rezervace. 

ZRUŠENÍ PLATEBNÍ TRANSAKCE

Chcete-li zrušit nějaký prodej, vyzvěte zákazníka ke vložení karty do platebního terminálu.

Vyberte volbu <4. Zrušit platbu>, zadejte částku přesně odpovídající částce prodeje, který chcete zrušit,  
a potvrďte stisknutím tlačítka  OK .

Budete muset také zadat „autorizační kód“ prodeje. Tento kód najdete na pokladním dokladu.
Pokud je zrušení prodejní transakce akceptováno, platební terminál vytiskne pokladní doklad.

ZRUŠENÍ PŘEDAUTORIZACE

Chcete-li zrušit nějakou rezervaci, vyzvěte zákazníka ke vložení karty do platebního terminálu.

Vyberte volbu <5. Zrušit předautorizaci>, zadejte částku přesně odpovídající rezervaci, kterou chcete zrušit, 
a potvrďte stisknutím tlačítka  OK .

Musíte také zadat „autorizační kód“ rezervace. Tento kód najdete na rezervačním dokladu.

Pokud je zrušení rezervace akceptováno, platební terminál vytiskne pokladní doklad.

PRODEJ PO PŘEDAUTORIZACI

Pokud již váš zákazník má autorizační kód rezervace, můžete provést prodejní transakci. Vyzvěte zákazníka 
k vložení karty do platebního terminálu.

Vyberte volbu <6. Prodej po předautorizaci>, zadejte částku a potvrďte stisknutím tlačítka  OK .  
Tato částka může být nižší než rezervovaná částka. Rozdíl částek bude zrušen a nadále již nebude žádná 
částka rezervována. 

Musíte také zadat „autorizační kód“ rezervace. Tento kód najdete na rezervačním dokladu.

Pokud je prodej po rezervaci akceptován, platební terminál vytiskne pokladní doklad.
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4.  Správa finančních záležitostí 
(souhrnné údaje)
Každý terminál YOMANI obsahuje nezbytné funkce pro správu finančních záležitostí. Umožňuje prohlížet 
si nebo vytisknout:

•   transakce za den nebo celkové sumy za den,

•   historii transakcí (10 dnů),

•   záznam o transakcích (posledních 50 transakcí).

4.1. Denní transakce nebo celkové denní údaje

1. MENU

2. 4
Další  
karty

3a. 1
Denní  

přehled
Prostřednictvím této volby získáte celkový údaj 
o všech transakcích za den.

3b. 2
Denní  

transakce

Prostřednictvím této volby získáte podrobné 
informace o všech transakcích za den 
(maximálně 50 transakcí).
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4.2. Historie transakcí

1. MENU

2. 4
Další  
karty

3. 5 Počitadla

4.
Zadejte své heslo. Vaše heslo jsou poslední  
4 číslice z ID vašeho terminálu (TID).  
Potvrďte stisknutím tlačítka  OK .

5. 1
Ticket  
10 dní

Prostřednictvím této volby získáte celkový 
údaj o všech transakcích za posledních 10 dní, 
setříděno podle dnů.

1. MENU

2. 4
Další  
karty

3. 5 Počitadla

4.
Zadejte své heslo. Vaše heslo jsou poslední  
4 číslice z ID vašeho terminálu (TID).  
Potvrďte stisknutím tlačítka  OK .

5. 2
Ticket  
10 dní

Prostřednictvím této volby získáte celkový 
údaj o všech transakcích za posledních 10 dní, 
setříděno podle značky platební karty. Můžete  
si vybrat, zda chcete zobrazit celkové údaje 
podle terminálu, nebo podle pracoviště.

MŮŽETE PROHLÍŽET POUZE POSLEDNÍCH 10 OBDOBÍ. POČÍNAJE 11. 
OBDOBÍM SE PROVEDE ROLOVÁNÍ DAT A ÚDAJE ZA NEJSTARŠÍ OBDOBÍ 

BUDOU ZTRACENY (PŘEPSÁNY ÚDAJI ZA NEJNOVĚJŠÍ OBDOBÍ).
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4.3. Záznamy o transakcích
Váš terminál nabízí volbu tisku záznamu o transakcích (předvolba je 50 posledních transakcí). 

1. MENU

2. 4
Další  
karty

3. 6 Přihlášení

4.
Zadejte své heslo. Vaše heslo jsou poslední  
4 číslice z ID vašeho terminálu (TID).  
Potvrďte stisknutím tlačítka  OK .

5. 1
Transakční  

logy
Prostřednictvím této volby vytisknete záznam  
o transakcích.

1. MENU

2. 4
Další  
karty

3. 6 Přihlášení

4.
Zadejte své heslo. Vaše heslo jsou poslední  
4 číslice z ID vašeho terminálu (TID).  
Potvrďte stisknutím tlačítka  OK .

5. 2
Velikost  

trans logu

Prostřednictvím této volby můžete zvýšit  
nebo snížit velikost záznamu o transakcích  
(v přírůstcích po 50). Minimum je 50 transakcí, 
maximum 300.
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5.  Přizpůsobení terminálu 
5.1. Výběr jazyka

DRŽITEL KARTY BUDE OD OKAMŽIKU, KDY DO PLATEBNÍHO 
TERMINÁLU VLOŽÍ SVOU KARTU, OBSLUHOVÁN V JAZYCE 

DEFINOVANÉM NA JEHO KARTĚ. NASTAVENÍ KARTY MÁ TOTIŽ 
PŘEDNOST PŘED NASTAVENÍM JAZYKA NA PLATEBNÍM TERMINÁLU.

1. MENU

2. 3
Nastavení 
terminálu

3. 1 Jazyky

4a. 1
Jazyk pro 

obchodníka

Zde můžete změnit jazyk pro obchodníka. 
Jde o jazyk, který se zobrazuje na modulu 
obchodníka. Jazyk můžete změnit tak, že 
pomocí funkční klávesy pod „změnit“ vyberete 
požadovanou volbu jazyka.

4b. 2
Jazyk pro 

 klienta

Zde můžete změnit jazyk pro zákazníka. 
Jde o jazyk, který se zobrazuje na základní 
jednotce. Toto nastavení můžete změnit tak, že 
pomocí funkční klávesy pod „změnit“ vyberete 
požadovanou volbu jazyka. Můžete také vybrat 
alternativní jazyk pro úvodní obrazovku. 
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5.2. Úprava hlasitosti

1. MENU

2. 3
Nastavení 
terminálu

3. 0 Další

4. 3
Nastavení 

obchodníka

5.
Zadejte své heslo. Vaše heslo jsou poslední  
4 číslice z ID vašeho terminálu (TID).  
Potvrďte stisknutím tlačítka  OK .

6. 8 Hlasitost

Zde můžete upravit hlasitost pípnutí terminálu 
po transakci. Toto nastavení můžete změnit 
pomocí funkční klávesy pod „změnit“ 
prostřednictvím výběru požadované volby.

Můžete si vybrat ze tří úrovní:
1. nízká, 2. střední, 3. vysoká.

Použijte příslušnou klávesu k výběru 
požadované hlasitosti a nastavení potvrďte 
stisknutím tlačítka  OK . Uslyšíte příklad 
vybrané hlasitosti.
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5.3. Úprava způsobu zadávání částky

1. MENU

2. 3
Nastavení 
terminálu

3. 3
Měna  

terminálu

Zde můžete změnit měnu a způsob, kterým 
zadáváte částky k úhradě. Toto nastavení 
můžete změnit pomocí funkční klávesy pod 
„změnit“ a výběrem požadované volby. 

Můžete si vybrat z těchto voleb:
1. automatická (auto), 2. manuální (manu).

Pomocí příslušné klávesy vyberte požadovanou 
volbu a nastavení potvrďte stisknutím  
tlačítka  OK .

<AUTO> 
 POSLEDNÍ 2 NAPSANÉ ČÍSLICE BUDOU AUTOMATICKY 

IDENTIFIKOVÁNY JAKO DESETINNÁ ČÍSLA. NENÍ NUTNO  
ZADÁVAT DESETINNOU ČÁRKU.

<MANU>
MUSÍTE ZADAT DESETINNOU ČÁRKU PROSTŘEDNICTVÍM KLÁVESY  . . 
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5.4. Změna záhlaví pokladního dokladu: název obchodu a adresa obchodu 
Název vašeho obchodu a adresa vašeho obchodu se vytisknou v záhlaví každého pokladního dokladu. 

Předvolené nastavení vašeho platebního terminálu můžete změnit.

1. MENU

2. 3
Nastavení 
terminálu

3. 0 Další

4. 3
Nastavení 

obchodníka

5.
Zadejte své heslo. Vaše heslo jsou poslední  
4 číslice z ID vašeho terminálu (TID).  
Potvrďte stisknutím tlačítka  OK .

6a. 1
Název  

obchodu

Zde můžete změnit název obchodu.  
Pomocí  CORR  vymažte původní znaky.  
Zadejte správný název a nové nastavení 
potvrďte stisknutím tlačítka  OK .

6b. 2
Adresa  

obchodu

Zde můžete změnit adresu obchodu.  
Pomocí  CORR  vymažte původní znaky.  
Zadejte správnou adresu a nové nastavení 
potvrďte stisknutím tlačítka  OK .

NA KLÁVESNICI VAŠEHO TERMINÁLU LZE ZADÁVAT ROVNĚŽ ZNAKY. 
CHCETE-LI ZADAT URČITÉ PÍSMENO, MUSÍTE DANOU KLÁVESU 

STISKNOUT TOLIKRÁT, DOKUD SE NEZOBRAZÍ POŽADOVANÝ ZNAK.

POMOCÍ TLAČÍTKA MENU MŮŽETE PŘEPÍNAT TAKÉ MEZI VELKÝMI 
PÍSMENY, MALÝMI PÍSMENY, ČÍSLICEMI NEBO SPECIÁLNÍMI ZNAKY, 

JAKO JSOU ZNAKY „., ,, !, #, $, %, &...“. 

POMOCÍ FUNKČNÍ KLÁVESY PRO PŘESUN VPRAVO POD „––>“ MŮŽETE 
KURZOR POSUNOUT VPRAVO.
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Pokud chcete pro určitého nabyvatele vytisknout na pokladním dokladu jiný název obchodu a jinou 
adresu, můžete přepsat předvolené nastavení terminálu.

NA KLÁVESNICI VAŠEHO TERMINÁLU LZE ZADÁVAT ROVNĚŽ ZNAKY. 
CHCETE-LI ZADAT URČITÉ PÍSMENO, MUSÍTE DANOU KLÁVESU 

STISKNOUT TOLIKRÁT, DOKUD SE NEZOBRAZÍ POŽADOVANÝ ZNAK.

POMOCÍ TLAČÍTKA MENU MŮŽETE PŘEPÍNAT TAKÉ MEZI VELKÝMI 
PÍSMENY, MALÝMI PÍSMENY, ČÍSLICEMI NEBO SPECIÁLNÍMI ZNAKY, 

JAKO JSOU ZNAKY „., ,, !, #, $, %, &...“. 

POMOCÍ FUNKČNÍ KLÁVESY PRO PŘESUN VPRAVO POD „––>“ MŮŽETE 
KURZOR POSUNOUT VPRAVO.

1. MENU

2. 4
Další  
karty

3. 4 Parametry

4. 5
Parametry 
nabyvatele

5.
Zadejte své heslo. Vaše heslo jsou poslední  
4 číslice z ID vašeho terminálu (TID).  
Potvrďte stisknutím tlačítka  OK .

6. Vyberte nabyvatele.

7a. 3
Název  

obchodu

Zde můžete změnit název obchodu pro 
vybraného nabyvatele. Pomocí  CORR  vymažte 
původní znaky. Zadejte správný název obchodu 
a nové nastavení potvrďte stisknutím  
tlačítka  OK .

7b. 4
Adresa  

obchodu

Zde můžete změnit adresu obchodu pro 
vybraného nabyvatele. Pomocí  CORR  vymažte 
původní znaky. Zadejte správnou adresu a nové 
nastavení potvrďte stisknutím tlačítka  OK .
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5.5. Změna zápatí pokladního dokladu 
Ve spodní části pokladního dokladu máte k dispozici 2 řádky, které můžete použít k vytištění nějakých 
informací. Tento prostor se nazývá „zápatí“.

DEFINOVANÉ ZÁPATÍ BUDE PLATNÉ PRO POKLADNÍ DOKLADY KE 
VŠEM TRANSAKCÍM. AVŠAK TO, V JAKÉM JAZYCE SE VYTISKNE ZÁPATÍ, 

ZÁVISÍ NA JAZYKU PLATEBNÍ KARTY. PROTO NESMÍTE ZAPOMENOUT 
NADEFINOVAT INFORMACE, KTERÉ SE MAJÍ OBJEVIT V ZÁPATÍ,  

VE VŠECH JAZYCÍCH.

1. MENU

2. 3
Nastavení 
terminálu

3. 0 Další

4. 3
Nastavení 

obchodníka

5.
Zadejte své heslo. Vaše heslo jsou poslední  
4 číslice z ID vašeho terminálu (TID).  
Potvrďte stisknutím tlačítka  OK . 

6. 3
Řádek  
zápatí

Zde můžete změnit řádek zápatí. Pro každý 
jazyk můžete upravit 2 řádky zápatí. 

Pomocí  CORR   vymažte původní znaky. Zadejte 
správné údaje a nastavení potvrďte stisknutím 
tlačítka  OK . Poté, co projdete všechny jazyky, 
se vrátíte na základní obrazovku.
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5.6. Definování počtu pokladních dokladů k tisku

POKUD VYBERETE TISK DVOU POKLADNÍCH DOKLADŮ, VYTISKNE 
SE PRVNÍ POKLADNÍ DOKLAD AUTOMATICKY PO PROVEDENÍ 

TRANSAKCE. DRUHÝ DOKLAD VYTISKNETE STISKNUTÍM FUNKČNÍ 
KLÁVESY POD OBRAZOVKOU.

1. MENU

2. 4
Další  
karty

3. 4 Parametry

4. 4
Parametry  

karty

5.
Zadejte své heslo. Vaše heslo jsou poslední  
4 číslice z ID vašeho terminálu (TID).  
Potvrďte stisknutím tlačítka  OK .

6.
Zobrazí se seznam všech platebních karet, 
které váš platební terminál akceptuje. Vyberte 
požadovanou platební kartu.

7. 5
Pokladní  

doklad

Vyberte počet pokladních dokladů, které se mají 
vytisknout pro daný typ karty. Výběr provedete 
pomocí funkčních kláves pod „jeden“ nebo „dva“ 
nebo „žádný“. Potvrďte stisknutím tlačítka  OK .



27

5.7. Aktivace funkce spropitného
V případě, že je aktivována funkce spropitného, se zákazníkovi automaticky nabídne možnost poskytnout 
(elektronické) spropitné po úhradě transakce. 

CHCETE-LI AKTIVOVAT TUTO FUNKCI, MUSÍ JI AKTIVOVAT TAKÉ 
NABYVATEL NA STRANĚ HOSTITELSKÉHO SYSTÉMU. OBRAŤTE SE  

NA PŘÍSLUŠNÉ STŘEDISKO ZÁKAZNICKÉ PODPORY.

1. MENU

2. 4
Další  
karty

3. 4 Parametry

4. 2
Nastavení 
terminálu

5.
Zadejte své heslo. Vaše heslo jsou poslední  
4 číslice z ID vašeho terminálu (TID).  
Potvrďte stisknutím tlačítka  OK .

6. Vyberte nabyvatele.

7. 3
Extra  
režim

Zde můžete zapnout nebo vypnout funkci 
spropitného pomocí funkčních kláves pod 
„povoleno“ nebo „nepovol.“. Nastavení potvrďte 
stisknutím tlačítka  OK .
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5.8. Aktivace funkce částečného schválení
Tato funkce umožňuje částečné zpracování transakce. To může být zajímavé v případě, kdy je částka 
transakce vyšší než použitelný zůstatek na platební kartě. V takovém případě se na terminálu zobrazí 
maximální částka, která může být akceptována. Pokud se zákazník pro tuto možnost rozhodne, může 
provést částečnou transakci a zbývající částku uhradit jiným způsobem, například v hotovosti nebo 
prostřednictvím jiné platební karty. 

CHCETE-LI AKTIVOVAT TUTO FUNKCI, MUSÍ JI AKTIVOVAT TAKÉ 
NABYVATEL NA STRANĚ HOSTITELSKÉHO SYSTÉMU. OBRAŤTE SE  

NA PŘÍSLUŠNÉ STŘEDISKO ZÁKAZNICKÉ PODPORY.

1. MENU

2. 4
Další  
karty

3. 4 Parametry

4. 4
Parametry  

karty

5.
Zadejte své heslo. Vaše heslo jsou poslední  
4 číslice z ID vašeho terminálu (TID). Potvrďte 
stisknutím tlačítka  OK . 

6.
Zobrazí se seznam všech platebních karet, 
které váš platební terminál akceptuje. Vyberte 
požadovanou platební kartu.

7. 10 Jiné

8. 1
Částečně 

schváleno

Zde můžete zapnout nebo vypnout funkci 
částečného schválení. K tomu použijte 
funkční klávesy pod „zapnuto“ nebo „vypnuto“. 
Nastavení potvrďte stisknutím tlačítka  OK .
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5.9. Test síťového připojení
Tato funkce umožňuje otestovat síťové připojení. Pokusí se navázat spojení s bránou a hostitelským 
systémem Worldline. To vám může pomoci identifikovat příčinu potenciálních problémů.

1. MENU

2. 3
Nastavení 
terminálu

3. 0 Další

4. 1 Test sítě
Terminál zobrazí nebo vytiskne výsledky testu 
síťového připojení.
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6.  Možné chybové zprávy

PROŠLÁ 
 PLATNOST KARTY

Platební karta má prošlou platnost nebo ji není možno ověřit.

ŘEŠENÍ:  
Váš zákazník se musí obrátit na instituci, která mu platební  

kartu vystavila. 

NAČTĚTE ČIP
Karta byla protažena čtečkou magnetického proužku, avšak transakce 

musí být provedena přes čip. 

Váš terminál nemůže načíst platební kartu. Karta nebyla řádně vložena 
do terminálu nebo váš terminál není nakonfigurován pro  

rozpoznání karty.

NEČITELNÁ KARTA

PROSÍM ZKUSTE  
ZNOVU

Váš zákazník zapomněl po provedení transakce vyjmout kartu  
z platebního terminálu.

VYJMĚTE KARTU
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PŘERUŠENO

TELECOM ERROR  
HOST UNKNOWM

Váš zákazník stiskl během transakce tlačítko  STOP .

Terminál ztratil spojení se sítí.  
Ověřte kabelové připojení a terminál restartujte.

Terminál nemůže načíst čip karty.

ŘEŠENÍ:  
Očistěte čip a zkuste to znovu. Je také možné, že váš zákazník má 
kartu bez čipu. V takovém případě musí zákazník protáhnout kartu 

čtečkou magnetického proužku.

Váš zákazník zadal chybný kód PIN.

ŘEŠENÍ:  
Vyzvěte zákazníka k opětovnému zadání kódu PIN.

Po třech chybných pokusech se karta zablokuje a zákazník se musí 
obrátit na instituci, která mu kartu vystavila.

NAČTĚTE MAG.  
PROUŽEK

NESPRÁVNÝ PIN  
ZKUSTE ZNOVU
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Cataps, s.r.o.
Lazarská 6, 120 00 Praha 2
Česká republika

www.kbsmartpay.cz

Potřebujete pomoc?
Celý manuál najdete na

www.kbsmartpay.cz/dokumenty-a-formulare

Nebo kontaktujte linku technické podpory:
+420 228 883 241




