JAK PŘIPOJÍTE VAŠI POKLADNU K INTERNETU? MARKEETA Profi
Wi-Fi = BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ
Pokud již máte ve své provozovně bezdrátovou síť Wi-Fi, můžete k ní svou Markeetu Profi připojit dle následujícího postupu:

Wi-Fi

1. ZAPNĚTE
zařízení

3. Vyberte Vaši
Wi-Fi síť

2. Zapněte
Wi-Fi

1. Po zapnutí pokladny se aplikace
MARKEETA spustí automaticky.
Vpravo nahoře
2. V „NASTAVENÍ“ klikněte na
klikněte na “NASTAVENÍ”.
přepínač na řádku Wi-Fi – Wi-Fi
se zapnula, pokud se přepínač
Do NASTAVENÍ se dostanete také
probarví a místo „O“ se
tak, že “stáhnete” 2x lištu vpravo
zobrazí „I“ a následně se
shora dolů, a kliknete na ozubené
vpravo zobrazí seznam
kolečko vpravo nahoře
dostupných Wi-Fi sítí.

3. Ze Seznamu vyberte
Vaši Wi-Fi síť,
pomocí které
se budete přihlašovat
k internetu.

LAN = PŘIPOJENÍ POMOCÍ SÍŤOVÉHO KABELU

Síťový kabel LAN

Zdířku RJ45 pro připojení
síťového kabelu LAN
(ethernet) najdete na pravé
straně pokladny uprostřed
(při pohledu zezadu)

1.LAN port je ve výchozím stavu
povolený a nastavený na
automatickou konfiguraci, tzn. ve
většině případů nemusíte nic
nastavovat.

4. Zadejte heslo
do Wi-Fi sítě

4. Zadejte heslo do
vybrané Wi-Fi sítě
a klikněte na
“PŘIPOJIT”

5. PŘIPOJENO 

5. Pokud jste postup provedli
správně, pod názvem
Vaší Wi-Fi sítě by mělo být
“Připojeno”.

3. Pokud Vaše připojení nepracuje nebo vyžaduje ruční konfiguraci,
přejděte do „NASTAVENÍ“, v sekci „Bezdrátová připojení a sítě“ zvolte
„Další…“, vpravo vyberte položku „Ethernet“ a zkontrolujte, že je
vpravo zaškrtnuta položka „Use Ethernet“. Položka „IP address“
informuje o aktuálně IP adrese pokladny. Položka „IP Settings“
umožňuje nastavit IP adresu a další parametry ručně. Nastavení
nezapomeňte potvrdit tlačítkem „SAVE“ v horní části obrazovky.

2. Chcete-li si ověřit stav vašeho
připojení, „stáhněte“ 2x pravou
stranu vrchního okraje
obrazovky shora dolů a klikněte
na ozubené kolečko vpravo
nahoře. Pokud se vpravo
nahoře objeví symbol
,
je vaše připojení funkční.
Síťový kabel RJ45 (patch) není součástí balení – pořídíte jej v řadě obchodů a navíc v délce, která vám vyhovuje.

