
Πρώτα από όλα θα πρέπει η ταμειακή μηχανή να έχει αναβαθμιστεί
ή να είναι αγορασμένη μετά τον Ιούνιο του 2020

Μετέπειτα θα πρέπει να γίνει σύνδεση της ταμειακής μηχανής με το internet

1) Βρείτε τη θύρα που φαίνεται στην εικόνα 1, στο πίσω μέρος της 

2) Συνδέστε ένα καλώδιο ethernet (εικόνα 2) σε αυτή τη θύρα.

3) Συνδέστε την άλλη άκρη του καλωδίου στο router σας (εικόνα 3).
Αποφύγετε την θύρα 4 του router.

Αν δεν υπάρχει κενή θύρα, θα χρειαστείτε 

Θα πρέπει να δείτε, στο τέλος του Ζ, την οθόνη της ταμειακής μηχανής να 
γράφει, "ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΓΠΣ" και μετέπειτα "Επιτυχής Αποστολή"

Αν δεν συμβεί κάτι από τα δύο
ταμειακή μηχανή έχει ενεργή την αποστολή στο esend.
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Βρείτε τη θύρα που φαίνεται στην εικόνα 1, στο πίσω μέρος της 
ταμειακής σας μηχανής.  

 
2) Συνδέστε ένα καλώδιο ethernet (εικόνα 2) σε αυτή τη θύρα.

 
3) Συνδέστε την άλλη άκρη του καλωδίου στο router σας (εικόνα 3).

Αποφύγετε την θύρα 4 του router.
ν υπάρχει κενή θύρα, θα χρειαστείτε  ένα ethernet switch

 

Θα πρέπει να δείτε, στο τέλος του Ζ, την οθόνη της ταμειακής μηχανής να 
γράφει, "ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΓΠΣ" και μετέπειτα "Επιτυχής Αποστολή"

 

Αν δεν συμβεί κάτι από τα δύο επικοινωνήστε μαζί μας, για να ελέγξουμε αν η 
ταμειακή μηχανή έχει ενεργή την αποστολή στο esend.
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