
 

 

 

Pripojenie ELCOM eKasa Euro-150 a Euro-50 k Wifi sieti 
 

1. Po zapnutí pokladnice prejdeme dvojnásobným stačením klávesy „Režim“ a na Euro-50 

tlačítko „Menu“ do Hlavného menu kde pomocou šípok (← , → ) vyhľadáme P-režim a potvrdíme 
tlačítkom  „Spolu“ a na pokladnici Euro-50 tlačítko „Total“. V P-režime vyhľadáme pomocou 
šípok (← , → )  „Web konfigurácia“ a opäť potvrdíme. Na displeji pokladnice sa zobrazí Aktivácia 
prístup. bodu. Po aktivacií sa zobrazí názov Wifi a IP adresa pokladnice. V tomto momente 
s pokladnicou nerobíte žiaden úkon. 
 

2. Teraz pokladnica funguje ako WIFI router ktorý vysiela WIFI ku ktorej sa pripojíte pomocou PC, 
Notebooku alebo telefónu vyhľadáte Wi-Fi sieť pokladnice s názvom ElcomICM_XXXXXXXXXXXX 
(napr.: ElcomICM_ABD-45678TD65), zadáte heslo: 
“Elcom1234”a pripojíte sa na ňu. 

 
3. Po úspešnom pripojení na Wi-Fi sieť otvoríte webový prehliadač ( napr.: Internet explorer, Safari, 

Google Chrome, Mozilla Firefox, atď.) a v riadku prehliadača zadáte adresu: http:\\192.168.4.1 

 
 

4. V ľavom MENU vyberieme možnosť WIFI. 
5. V sekcii „Nastavenie WiFi siete“ - v poli SSID(názov siete) – zadáte názov alebo vyberiete zo 

zoznamu dostupných sietí vašu Wifi sieť. Potom vpíšte prístupové heslo v poli Heslo. 
(napr.: SSID:NTservis; Heslo:******** - príklad je uvedený na obrázku). 

 



 

 

6.  V sekcii „Nastavenie prístupového bodu“ si môžete okrem iného aj zmeniť názov a heslo WIFI 
siete s prístupovým heslom vašej pokladnice ktorá vysiela WIFI signál na pripojenie sa do 

pokladnice. Odporúčame nemeniť tieto nastavenia!!! 
7. Po zrealizovaní zmien v tomto okne kliknete na tlačidlo “Odoslať”. 
8. V tomto momente sa môžeme odpojiť od pokladnice.  
9. Na pokladnici stlačíme tlačítko  „Režim“ a tým deaktivujeme vysielanie WIFI signálu ktorý slúži na 

pripojenie sa ku nastaveniam pokladnice. 
10. Vrátime sa do R-režimu a mala by sa nám zobraziť na ľavej strane displeja intenzita Wifi signálu. 

 

 
 

11. Ak sa intenzita Wifi signálu nezobrazuje alebo bliká, zadali ste nesprávne heslo v nastaveniach vašej 

Wifi siete alebo je signál slabý a pokladnicu je potrebné umiestiť bližšie k Wifi routeru. 

 

Dodatočná kontrola WIFI pripojenia stlačíme 1x „Režim/Menu“ pomocou šípok (← , → ) vyhľadáme v menu 

„Wi-Fi“ potvrdíme tlačidlom „Spolu/Total , opäť potvrdíme výber „Info o pripojení“ a ak  sa nám zobrazí 

na displeji hlásenie: „žiaden prístup na internet“ pokladnica nieje pripojená na vašu WIFI!. Ak sa zobrazí 

Názov siete pr. „NTservis“ pokladnica signalizuje že je pripojená na vašu WIFI, nesignalizuje že je aj 

funkčný internet!!. Pomocou šípok (← , → ) si môžeme pozrieť kvalitu signálu, IP adresu, zabezpečenie. 

  

Funkčnosť internetu si overíte pripojením iného zariadenia na vašu wifi(notebook, tablet, telefón) alebo 

v T-režime vytlačiť NPLATNY DOKLAD a ak sa nám zobrazí na konci dokladu „ONLINE DOKLAD“ 

registrácia dokladu na FS prebehla v poriadku a pokladnica je pripojená na internet. Ak bude na doklade 

„OFFLINE DOKLAD“ pokladnica nieje pripojená na internet(nefunkčné internetové pripojenie, problém 

s internetovou sieťou, nefunkčná wifi). 
 

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom riešení eKasa: 

NOVATECH, s.r.o. 
Potočná 2835 
Čadca 022 01 
Tel.: 041 4333400 

www.novatech.sk 

Email: obchod@novatech.sk 

http://www.novatech.sk/
mailto:obchod@novatech.sk

