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Klávesnice EURO 50 - důležité klávesy
… - Numerické klávesy slouží pro zadávání číselných údajů a pro zadávání znaků při editaci textů 

v „P“ režimu. 

CL - Klávesa SMAZAT se používá pro vymazání částky, která byla chybně zadána z numerické klá- 
vesnice. Tato klávesa též ruší chybně zadanou funkci a zvukovou signalizaci CHYBA/ALARM Při 
psaní textu ruší chybně zadané znaky.

SHIFT + Šipka nahoru – posun účtenky

Šipka zpět - Klávesa ZRUŠIT (STORNO) se používá na opravu už zaúčtované položky. V režimu „P“ se 
touto klávesou sknou všechny ak vní položky daného menu. 

SHIFT + RF  - Klávesa VRÁTIT slouží pro výkup vratných obalů během prodeje nebo jako samostatnou 
transakci 

*            Používá se pro násobení ks, 

DPT1,2  a SHIFT + DPH3,4  - tlačítka skupin

MENU – refundace, vstup do menu pokladny

Šipky nahoru, dolů, vpravo, vlevo – slouží pro pohyb v menu

ST (subtotal) – mezisoučet

TL (TOTAL) – Hotovost, Enter

Ostatní klávesy a další funkce naleznete v úplném manuálu pro tuto pokladnu.
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Klávesnice EURO 150 - důležité klávesy
… - Numerické klávesy slouží pro zadávání číselných údajů a pro zadávání znaků při editaci textů 

v „P“ režimu. 

Smazat - Klávesa SMAZAT se používá pro vymazání částky, která byla chybně zadána z numerické klá- 
vesnice. Tato klávesa též ruší chybně zadanou funkci a zvukovou signalizaci CHYBA/ALARM Při 
psaní textu ruší chybně zadané znaky.

SHIFT + Šipka nahoru (smazat) – posun účtenky

Šipka zpět - Klávesa ZRUŠIT (STORNO) se používá na opravu už zaúčtované položky. V režimu „P“ se 
touto klávesou sknou všechny ak vní položky daného menu. 

SHIFT + RF  - Klávesa VRÁTIT slouží pro výkup vratných obalů během prodeje nebo jako samostatnou 
transakci 

*            Používá se pro násobení ks, 

DPT1-9  a SHIFT + DPH10-18  - tlačítka skupin

MENU – refundace, vstup do menu pokladny

Šipky nahoru, dolů, vpravo, vlevo – slouží pro pohyb v menu

ST (subtotal) – mezisoučet

TL (TOTAL) – Hotovost, Enter

Ostatní klávesy a další funkce naleznete v úplném manuálu pro tuto pokladnu.
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Prodejní operace
Prodej

Prodej na skupiny 

A) Prodávám 1ks za 15,30 Kč 
zadávám 1530 (pokud není pokladna nastavena jinak) a s sknu příslušnou skupinu.

B) Prodávám 3ks za 15,- Kč  
zadávám 3 * 1530 a s sknu příslušnou skupinu

(Pokud mám pevné ceny u skupin,  zadám pouze počet ks * a skupinu).

Opravy

A) Chyba nastane před zadáním skupiny – použiji tlačítko CL /SMAZAT
B) Zadala jsem cenu a přiřadila skupinu – potřebuji smazat poslední položku na účtence 

– s sknu tlačítko . Smaže se poslední položka na účtence.
C) Potřebuji smazat jinou položku na účtence. Pomocí šipek nahoru a dolů vyberu 

položku a s sknu opět tlačítko .
D) Zrušení celé účtenky – s sknu nejdříve  ST/MS (mezisoučet) a pak s sknu tlačítko

Refundace  - reklamované zboží

Pro vrácení peněz zákazníkovi při reklamaci je třeba použít následující postup. 

- 1x s sknu tlačítko Menu. Na displeji se zobrazí R mód/režim Prodej. 
- Pomocí šipek vpravo nebo vlevo se přepnu na R mód/režim Vrácení.
- Potvrdím tlačítkem Total/ Hotovost.
- Zadám hodnotu zboží (viz prodej) 
- Zadám skupinu zboží. 
- Ukončím účtenku pomocí tlačítka Total / Hotovost.
- Nyní se opět musím vrá t do prodejního režimu
- 1x s sknu tlačítko Menu. Na displeji se zobrazí R-mód/režim Vrácení. 
- Pomocí šipek vpravo nebo vlevo se přepnu na R mód/režim Prodej.
- Potvrdím tlačítkem Total/ Hotovost.
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Uzávěrky
Denní uzávěrka – tuto uzávěrku je nutné dělat denně.

- 2x s sknu tlačítko MENU
- Nyní se pomocí šipek přesuneme do Z- módu/režimu.
- Potvrdím tlačítkem Hotovost  
- Na displeji se zobrazí Finanční uzávěrky - denní
- Potvrdím Total / Hotovost
- Jakmile se uzávěrka vy skne, přepnu se zpět do R- módu/režim,
- 2x s sknu tlačítko MENU
- Nyní se pomocí šipek vyberu R-módu/režim.
- Potvrdím tlačítkem Hotovost  

Periodická uzávěrka – záleží na období, za jaké ji chci udělat – mohu vždy posledního 
v měsíci = měsíční. Pokud ji udělám jednou za 3 měsíce = čtvrtletní.

Postup pro měsíční uzávěrku.

- 2x s sknu tlačítko MENU
- Nyní se pomocí šipek přesuneme do Z- módu/režimu.
- Potvrdím tlačítkem Hotovost  
- Na displeji se zobrazí Finanční uzávěrky – denní – tu musím udělat nejdříve.
- Potvrdím Total / Hotovost
- Jakmile se uzávěrka vy skne, pomocí šipky zvolím periodickou / měsíční uzávěrku a 

potvrdím tlačítkem Total / Hotovost
- Nyní se přepnu zpět do prodeje.
- 2x s sknu tlačítko MENU
- Nyní se pomocí šipek vyberu R-módu/režim.
- Potvrdím tlačítkem Hotovost  
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Odesílání účtenek

Odesílání účtenek bez uzávěrky.
- 1x s sknu tlačítko Menu. Na displeji se zobrazí R mód/režim Prodej. 
- Pomocí šipek vpravo nebo vlevo se přepnu na R mód/režim EET
- Potvrdím tlačítkem Total/ Hotovost.
- Na displeji se zobrazí Odesílání účtenek.
- Potvrdím tlačítkem Total / Hotovost. Zobrazí se odesílání ….  Dokud jsou tam … 

pokladna účtenky odesílá.
- Jakmile jsou odeslané mohu šipkou doprava zobrazit stav odesl.účt. Pokud potvrdím 

tlačítkem Total vy skne správa o deslaných účtech.
- Pro návrat do hlavního menu s sknu 2x menu. 

Kontrola odeslaných účtenek
- 1x s sknu tlačítko Menu. Na displeji se zobrazí R mód/režim Prodej. 
- Pomocí šipek vpravo nebo vlevo se přepnu na R mód/režim EET
- Potvrdím tlačítkem Total/ Hotovost.
- Na displeji se zobrazí Stav odesl.účt. 
- Potvrdím tlačítkem Total/ Hotovost vy skne zpráva o odeslaných účtech.
- Pro návrat do hlavního menu s sknu 2x menu. 
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Připojení k internetu a zapojení EET
Nastavení internetu

- Dle typu pokladny je možné připojit pokladnu na WIFI nebo pomocí kabelu. 
- Vstoupím do P-režimu (2xs sknu tlačítko Menu a pomocí šipek vyberu P-režim a 

potvrdím tlačítko Total / Hotovost
- Nyní se pomocí šipek vpravo a vlevo pohybuji v P-režimu dokud nenajdu – Nastavení 

sí . Potvrdím tlačítkem Total/Hotovost

U pokladen na Wifi se zobrazí jako první Wifi u pokladen na kabel se zobrazí LAN. 
Opět potvrdím hotovos . Nyní se nacházíme v podmenu pro nastavení dané varianty 
sítě. U provedení s kabelem v 95% funguje připojení ihned bez dalšího nastavování. 
V případě nefunkční sítě je třeba nastavit parametry sítě. Viz tabulka na další straně.



www.selva.cz
selva@selva.cz

Nastavení Wifi 

- Vstoupím do P-režimu (2xs sknu tlačítko Menu a pomocí šipek vyberu P-režim a 
potvrdím tlačítko Total / Hotovost

- Nyní se pomocí šipek vpravo a vlevo pohybuji v P-režimu dokud nenajdu – Nastavení 
sítě Potvrdím tlačítkem Total/Hotovost. Na displeji se zobrazí Wifi a znovu potvrdím 
tlačítkem Total/Hotovost.

- Opět pomocí šipek navolím na displeji vyhledávání sí  a potvrdím tlačítkem 
Total/Hotovost.

- Pokladna vyhledá dostupné sítě. Vyberu tedy síť na kterou se chci připojit a potvrdím 
tlačítkem Total / Hotovost. Zadám heslo pro připojení k sí . Pokladna si uloží síť 
včetně hesla pro budoucí použi . Nyní mohu provést test spojení. (Naleznu ho v sekci 
EET v P-režimu).

- Do základního režimu se dostanu tak že s sknu několikrát tlačítko Menu dokud se na 
displeji nezobrazí P-režim a pomocí šipek se přepnu zpět na R-režim.

Při zapnu  pokladny (pokud byla dříve připojena na nějakou wi-fi síť) se pokusí připojit na 
tutéž síť. Při úspěšném připojení se daná síť automa cký ukládá do seznamu uložených sí .
V případě že WI-FI je vypnutá, nejsou zobrazovány další položky menuCer fikát 
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Nahrání cer fikátu – pokud nebyl instalován dodavatelem

Postup pro stažení cer fikátu naleznete na: h p://www.selva.cz/selva/1-O-nas/15-Pomoc-
on-line

Pro na nahrání do pokladny doporučuji použít program EETcert, který je ke stažení na 
stránkách výrobce (je shodný pro obě pokladny). 
h ps://www.elcom.eu/cz/podpora/technicka-podpora/registracni-pokladny/Euro-50TEi-
mini/611591

1) Pokladnu připojíte k PC prostřednictvím micro USB kabelu. 
Je třeba mít nainstalovaný USB driver pokladny. 
(h ps://www.elcom.eu/cz/podpora/technicka-podpora/registracni-pokladny). 
Pokud je nainstalován USB driver pokladny, tak vyberete COM port pro danou 
pokladnu.

2) Otevřete program EETcert
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3) Vyberete Typ pokladny, pro kterou jdete nahrát cer fikát: Euro-50i, nebo Euro 150i a 
port. Pokud není ak vní volba výběru portu, je nutné kliknout na kroužek vedle textu 
USB a připojit pokladnu k PC.

4) Po správném vyběru typu pokladny a portu, je možné vyplnit Horní textové logo a 
Iden fikační číslo provozovny to buď: ručně nebo automa cky. Automa cky se tak 
stane pomocí tlačítka Vyčíst. Pokud již máte pokladnu nastavenou, zobrazí se 
nastavené údaje. Doporučujeme změnit pole s číslem pokladny. Pole s názvem 
Iden fikační číslo provozovny vyplníte ručně, dle přiděleného čísla provozovny. Pole s 
názvem DIČ se automa cky vyplní při nahrání cer fikátu.

5) Kliknete na tlačítko se 3-mi tečkami vedle řádku s názvem Cer fikát. V otevřeném 
okně najděte v PC cer fikát a klikněte na tlačítko Otevřít.

6) Cesta k cer fikátu se hned objeví v řádku s názvem Cer fikát. 
7) Do řádku s názvem Heslo zapište heslo zadané při Vytváření cer fikátu
8) Klikněte na tlačítko Naprogramovat.

Po úspěšném nahrání cer fikátu do pokladny Vás bude informovat zpráva: „Cer fikát byl 
naprogramován „ s upozorněním provedení testu spojení s EET serverem. Zprávu potvrdíme 
kliknu m na tlačítko OK. Nyní program vypněte. Pokud je pokladna již připojena na internet 
můžeme udělat test spojení. Ten nalezneme v sekci P-režim – EET – Test spojení.
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Test spojení

Před zahájením EET je třeba udělat test spojení. 
Doporučujeme ho udělat i případě, že se změnilo připojení k internetu.

Postup: 

- Vstoupím do P-režimu (2xs sknu tlačítko Menu a pomocí šipek vyberu P-režim a 
potvrdím tlačítko Total / Hotovost

- Nyní se pomocí šipek vpravo a vlevo pohybuji v P-režimu dokud nenajdu – EET 
Potvrdím tlačítkem Total/Hotovost

- Opět pomocí šipek navolím na displeji Test spojení a potvrdím tlačítkem 
Total/Hotovost.

- Proběhne test spojení a na displeji / účtence se zobrazí TEST OK.
- Do základního režimu se dostanu tak že s sknu několikrát tlačítko Menu dokud se na 

displeji nezobrazí P-režim a pomocí šipek se přepnu zpět na R-režim.

Důležité odkazy:
Video návody: h ps://www.elcom.eu/cz/podpora/eet-podpora/

Program pro programování pokladny a nahrání cer fikátu pro EURO 50: 
h ps://www.elcom.eu/cz/podpora/technicka-podpora/registracni-pokladny/Euro-50TEi-
mini/611591

Návod pro EURO 50: h ps://www.elcom.eu/cz/podpora/technicka-podpora/registracni-
pokladny/Euro-50TEi-mini/611589

Program pro programování pokladny a nahrání cer fikátu pro EURO 150:
h ps://www.elcom.eu/cz/podpora/technicka-podpora/registracni-pokladny/Euro-150TEi-
Flexy-CZ/611753

Návod pro EURO 150: h ps://www.elcom.eu/cz/podpora/technicka-podpora/registracni-
pokladny/Euro-150TEi-Flexy-CZ/611755

Další informace na: h ps://www.elcom.eu/cz/podpora/technicka-podpora/registracni-
pokladny - nutno zvolit variantu pokladen pro EET


