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1.  Obsah dodávky
• Mobilný terminál  MC3190 /MC50/  - 1-3 ks
• Switch D-Link 5 portový + adaptér – 1 ks
• Prístupový bod pre WiFi sieť OvisLink + adaptér – 1-2 ks
• Kábel na prepojenie switchu a počítača /pokladňa resp. Stanica/ cca 1,5m – 

1ks
• Kábel na prepojenie switchu a prístopového bodu OvisLink cca 15m – 1-2 ks
• príručka – 1ks

2.  Zapojenie

Nasledujúci obrázok ukazuje schému zapojenia jednotlivých dodaných 
komponentov.

Postup zapojenia

• Z pokladne alebo pracovnej stanice, ktorá je najbližšie ku skladu vytiahnite zo 
zadu počítača sieťový kábel /pozor nie kábel na 230V/. Väčšinou to je sivý 
tenký kábel ukončený priesvitnou koncovkou podobnou telefónnej koncovke, 
len táto je širšia. Vid. obrázok. Na hornej strane konektora je jazýček, ktorý 
musíte stlačiť aby ste mohli kábel vytiahnuť z počítača. Po tomto úkone sa na 
tomto počítači objaví nápis „Sieťový kábel je odpojený“

• Tento kábel zapojte do zariadenia s označením /s nápisom/ SWITCH do niektorej 
počítačovej zásuvky 1- 5



• Do SWITCH-u taktiež zapojte kratší kábel s dodávky a druhý koniec tohto kábla 
zapojte do konektora v počítači.

• Do skladu alebo blízko skladu umiestnite zariadenie s označením AP. Myslite na 
to, že AP musí byť blízko zásuvky na 230 V.

• Zariadenia AP a SWITCH prepojte dlhým sieťovým káblom, ktorý je súčasťou 
dodávky. 

• Obe zariadenia zapojte do siete 230V.
• Po tomto úkone by sa na oboch zariadeniach mali rozsvietiť LED-ky na tých 

pozíciách, do ktorých ste zapojili káble na vytvorenie počítačovej siete. T.z. na 
SWITCH-y by mali svietiť 3 LED-ky a aj LED-ka označujúca zapojenie zariadenia 
na 230V a na AP by mala svietit jedna LED-ka plus LED-ka označujúca zapojenie 
zariadenia do 230V.

• Na počítači /stanici alebo pokladni/ ku ktorému ste pripojili SWITCH sa objaví 
nápis „Sieťový kábel je zapojený“

• Na zariadení MC3X00 by sa mala zobraziť úroveň WiFi signálu.
Indikátor sily WiFi signálu bude vyfarbený. (Podobne ako na obrázku)

3.  Popis MC3190 / MC3290



Popis klávesnice

Tlačidlo Popis
Power (červené)  Zapína/Vypína terminál

Reštart terminálu

Zelené/červené Programovateľné
Závisí od aplikácie

Žlté tlačidlo Snímanie čiarových 
kódov

Šípky Pohyb po menu alebo v 
rámci aplikácie

Alpha (oranžové) Prepína režim klávesnice

CTRL  Prepína režim klávesnice

FUNC (modré)  Prepína režim klávesnice

Numerické/alpha
klávesy  

V základnom móde plnia
funkciu číslic, pri 
zapnutom ALPHA 
režime slúžia ako
vstup písmen, ktoré sú 
pri klávesoch označené 
oranžovou farbou

BKSP/SPACE Plní funkciu klávesu
Backspace, pri zapnutom
ALPHA režime sa 
správa ako medzerník

SHIFT Prepína SHIFT režim 
klávesnice

Funkčné klávesy F1-F10 Programovateľné
Závisí od aplikácie



4.  Začatie práce s prenosným PDA terminálom.
Terminál MC 3190 spustíme zapnutím červeným tlačidlom (nachádza sa v pravo 
dole na klávesnici terminálu). Objaví sa obrazovka Windows-u s ikonami. 

Terminál sa ovláda pomocou dotykového pera (stylusom) a jeho klikaním na 
dotykovú obrazovku terminálu.  Dvojnásobným kliknutím na ikonu spustíte 
príslušný program.
Ak perom dlhšie stlačíme obrazovku, zobrazí sa menu, pomocou ktorého môžeme 
súbory vystrihnúť, vymazať, vložiť, skopírovať, premenovať. 

 
Na vkladanie znakov abecedy, alebo čísiel môžete použiť klávesnicu terminálu 
alebo virtuálnu klávesnicu operačného systému. Virtuálna klávesnica sa vyvolá 
kliknutím na ikonu klávesnice v spodnej časti obrazovky. Viď obrázok hore 
(červený krúžok).



5. Začatie práce s aplikáciou WinLSS Mobile.
• Vo WINLSS v module Správca / Konfigurácia aplikácie / Cesty a iné nastavenia 

prepnite voľbu pri WIN LSS MOBILE  z „NIE“ na „ANO“ . Týmto úkonom 
umožníte vstup údajov z Mobilného terminálu do programu WINLSS.

• Na mobilnom zariadení MC3X90 dvojitým 
klikom na ikonu WinLSS mobile spustite 
program WIN LSS mobile. 
Po spustení za zobrazí úvodná 
obrazovka programu (Vid obrázok). Na nej 
sú zobrazené základné informácie 
o programe, stave zariadenia 
a ovládacie menu.

Indikačné ikony
Indikačné ikony sú zobrazené v spodnej časti programu.

Indikátor stavu nabitia batérie – je zobrazený ako obrázok batérie s 
percentami nad batériou. Tieto udávajú percento nabytia batérie. 

Indikátor spojenia s PC pomocou prenosovej kolísky – pokiaľ je mobilný 
terminál vložený v synchronizačnej kolíske (pripojený káblom 

s počítačom) a je nadviazané spojenie s aplikáciou ActiveSync, je 
zobrazený uvedený piktogram . 

V opačnom prípade je pri piktograme 
zákazová značka 

Indikátor sily WiFi signálu – zobrazuje silu bezdrôtového signálu WiFi. 
Grafický indikátor pozostáva z obrázku antény a farebných vĺn. 
Podľa sily signálu sa mení farebnosť týchto vĺn, od modrej (100% sila 
signálu WiFi) až po oranžovú (velmi slabá úroveň WiFi). 
Ak sa pri tejto ikone zobrazí obrázok zákazovej značky
tak terminál je bez WiFi signálu.



Ukazovateľ času – informuje o aktuálnom nastavení času na zariadení. 
Dátum a čas by sa mal zhodovať s údajmi vo veľkom systéme – 
na počítači. Pri spojení pomocou ActiveSync dochádza automaticky 
k synchronizácii dátumu a času podľa počítača, ku ktorému je 
pripojená synchronizačná kolíska. Tieto údaj je možné nastaviť 
i ručne priamo v operačnom systéme zariadenia.

Informačné údaje
V hornom čiernom páse nad obrazovkou je uvedený názov aplikácie a za 
pomlčkou je uvedený názov prevádzky. Názov lekárne program načíta 
z údajov prenesených z lekárenského systému. Ak používate 
mobilný terminál vo viacerých prevádzkach, podľa názvu lekárne 
viete, či máte načítané dáta z vašej prevádzky, alebo ostali 
načítané dáta z prevádzky, kde bol terminál používaný predtým. Ide 
o dôležitý údaj, preto vždy pred začatím práce skontrolujte, či 
máte zobrazený správny názov lekárne. 

Meno operátora – zobrazuje meno operátora, ktorý je prihlásený do 
programu WinLSS mobile. Toto meno sa prenáša aj do WinLSS  a 
udáva, kto vykonal danú operáciu. Pri prenose dát si 
mobilný terminál prenáša i užívateľov z „veľkého“ lekárenského 
systému.

Indikátor čísla terminálu – udáva identifikačnú adresu zariadenia. Pod týmto 
číslom je v programe WINLSS identifikovaný daný terminál a teda aj 
operácie, ktoré  vykonal. Spravidla sú to čísla od 90 väčšie

Hlavná ponuka
Hlavná  ponuka  slúži  ako  rázcestie  k jednotlivým funkciám programu  WinLSS  
mobile.

Po spustení programu WinLSS mobile je potrebné sa prihlásiť. V opačnom 
prípade nebude možné program používať 

Prihlásenie – prihlásenie užívateľa do programu WinLSS mobile. Bez 
prihlásenia nie je možné program používať. Do prenosného 
terminálu sa môžete prihlásiť totožným menom a heslom ako do 
„veľkého“ lekárenského systému. Podmienkou je mať 
v termináli načítané aktuálne dáta.

Odhlásenie – touto voľbou prihláseného užívateľa odhlásite. Pri prerušení 
práce s terminálom dôrazne odporúčame vždy vykonať 
odhlásenie užívateľa. 

Moduly – obsahuje moduly s ktorými sa bude pracovať.

Číselníky – obsahuje číselníky operátorov, tovarov, obalov, skladov, 
otvorených inventúr, odberateľov a dodávateľlov, materiálu na sklade

Správa systému – obsahuje voľby určené na nastavenie terminálu a na 
prispôsobenie si aplikácie WinLSS mobile



Koniec – ukončí aplikáciu WinLSS mobile. Pri ukončení práce s WinLSS 
mobile dôjde automaticky k odhláseniu užívateľa.

Na rýchlejšie ovládanie programu WinLSS mobile slúžia klávesové skratky:
F1 –  zapnutie  virtuálnej  klávesnice.  Toto  je  umožnené  vtedy  ak  je  kurzor  v 
textovom poli, kde je nutné zadať číslo alebo text.
F4 –  editácia  vybranej  položky  zo  zobrazeného  zoznamu.  Nahrádza  ikonu  s 
perom
F7 – vytvorenie novej  položky (napr.  Vytvorenie novej  objednávky).   Nahrádza 
ikonu so zeleným plus-kom.
F8 –  zmazanie.  (napr.  Zmazanie  vytvorenej  objednávky  a  aj  položky  v  nej). 
Nahrádza ikonu s červeným krížikom.
ESC – zatvár formulár.  Nahrádza  červený krížik v pravom hornom rohu.
ENTER – potvrdenie voľby

• Po spustení programu WINLSS mobile sa 
automaticky začne načítajte údaje cez 
WiFi sieť z hlavného počítača. Počas 
prenosu dát z PC sa zobrazí informačné 
okno, ktoré zobrazuje stav prenosu dát 
z PC. 

• Ďalej sa do programu WINLSS mobile 
musíte prihlásiť. Stylusom kliknite na 
„Prihlásenie“  Na vkladanie znakov 
abecedy, alebo čísiel môžete použiť 
klávesnicu terminálu alebo virtuálnu 
klávesnicu operačného systému. 
Vyvolá sa kliknutím na ikonu klávesnice 
v hornej časti obrazovky, alebo okna 
Viď obrázok (červený krúžok), alebo 
stlačením klávesi F1 na klávesnici 
terminálu. Do WinLSS mobile sa 
prihláste svojím menom a heslom, aké 
používate pri prihlásení do WINLSS.

Po prihlásení sa Vám sprístupnia 
jednotlivé moduly, ktoré obsahuje 
aplikácia WinLSS mobile a na ktoré 
máte oprávnenie ich používať.



6.   PODMENU „Moduly“

1. Naspäť
Touto voľbou sa dostanem späť do hlavného menu.

2. Expedícia

Po tom, ako v programe WinLSS Obchodno-skladová evidencia vytvoríte novú  
Výdajku, program Vám vytlačí (v prípade potreby je možné zrušiť automatickú tlač 
výdajky)  Výdajku  na  ktorej  okrem  uvedených  adries  zúčastnených  strán  a  
zoznamu  položiek  bude  vo  vrchnej  časti  vytlačený  čiarový  kód na  základe  
ktorého  bude  neskôr  možné  túto  výdajku  identifikovať  (načítať)  v  mobilnom  
zariadení WinLSS Mobile. (pozn. Výdajka, ktorá bola práve vytvorená a nie je k 
nej ešte urobená faktúra, si nesie v čísle výdajky príznak OV).

 Výdajka je pripravená pre spracovanie v mobilnom terminály.

V mobilnom terminály spustíte 
pomocou stylusu, alebo klávesnicou 
voľbu Moduly a následne voľbu 
„Expedícia“. Zobrazí sa nasledujúce 
okno



Z  takto  ponúknutého  zoznamu  je  možné  vybrať  výdajku,  ktorú  sa  chystáte  
skontrolovať (príp. Upraviť).  Samotný výber môžete vykonať pomocou použitia  
stylusu,  alebo  pomocou  prečítania  čiarového  kódu  uvedeného  na  vytlačenej  
výdajke (pozri predchádzajúca strana). Ak prečítate výdajku, ktorú v ponúkanom 
zozname ešte nemáte, táto sa vám automaticky otvorí.

Po výbere výdajky sa  zobrazí  toto  okno.  V ňom uvidíte,  ktorú výdajku  ste  si  
vybrali. V tomto okne máte možnosť dopísať poznámku pre prípadnú neskoršiu  
potrebu.

Potvrdením (kliknutím stylusom na OK) sa dostanete do zoznamu položiek, ktoré 
sa na výdajke nachádzajú. V tomto prípade máte opäť možnosť načítať jednotlivé 
položky čiarovým kódom, alebo zvoliť výber pomocou stylusu. Vidíme, že v tomto 
okne ešte nie je potvrdená ani jedna z položiek.



Po vybratí položky sa Vám sprístupni možnosť potvrdiť (resp. upraviť) vydávané 
množstvo zvolenej položky, pričom v kolónke Vydať je uvedené množstvo, ktoré 
bolo do výdajky zadané v programe WinLSS Obchodno skladová evidencia a v 
kolónke Vydané sa zadáva množstvo, ktoré bude skutočné vyskladnené. Pri tomto 
kroku môžete zadať do kolónky Vydané: : 

a.) rovnaké množstvo ako bolo zadané v programe WinLSS Obchodno skladová 
evidencia.
b.)  väčšie množstvo ako bolo zadané v programe WinLSS Obchodno skladová  
evidencia. (program Vás upozorní na nezrovnalosť vid. obr. nižšie).
c.) menšie množstvo ako bolo zadané v programe WinLSS Obchodno skladová 
evidencia. (program Vás upozorní na nezrovnalosť vid. obr. nižšie)

Po aktualizovaní skutočne 
vyskladneného množstva danej 
položky je potrebné kliknúť na 
tlačidlo OK. Ak zvolíte zadanie 
väčšiho množstva ako bolo 
pôvodne na výdajku nahraté v 
programe WinLSS Obchodno-
skladová evidencia, program 
Vás na to upozorní, pričom 
tento krok Vám vykonať dovolí, 
ale potrebuje na to Vaše 
potvrdenie.



Po vykonaní predchádzajúceho kroku Vás program vráti naspäť do zoznamu 
položiek výdajky, pričom už aktualizované položky dostanú v stĺpci Stav jeden z 2 
možných príznakov:

a.)  zelená  značka -  ak  bolo  potvrdené  rovnaké množstvo  položiek,  ako  v  
programe WinLSS Obchodno-skladová evidencia. (vid obrázok)
b.)  červená/žltá  značka -  ak  bolo  potvrdené  iné  množstvo  položiek,  ako  v  
programe  WinLSS Obchodno-skladová  evidencia  (  > ak  bolo  vydané  väčšie 
množstvo,   < ak bolo vydané menšie množstvo). (vid obrázok)

Po potvrdení všetkých položiek výdajky je možné túto výdajku uložiť a odoslať do 
programu WinLSS Obchodno-skladová evidencia na ďalšie spracovanie. Vykonáte 
tak po kliknutí na červený krížik vpravo hore, alebo stlačíte tlačidlo ESC na 
klávesnici terminálu. Systém sa Vás opýta, či chcete naozaj odoslať zvolenú 
výdajku (expedíciu) do programu WinLSS Obchodno-skladová evidencia. Ak tak 
chcete urobiť je potrebné zvoliť možnosť Áno. 



Pozn. Ak ste nepotvrdili všetky položky, systém vypíše informáciu o tom, že nie je 
možné expedíciu odoslať, pretože sa v nej nachádzajú nepotvrdené položky.

Po potvrdení všetkých položiek a uzavretí výdajky, Vás program vyzve, aby ste 
zadali meno osoby, ktorá položky vyskladnila a tiež uviedli počet balení podľa typu 
(ten si môžete zadať, príp. upraviť v programe WinLSS Obchodno-skladová 
evidencia), pričom množstvo môže byť v rozmedzí 0-99.

Po potvrdení sa vytlačia etikety k jednotlivým typom balení, pričom každé balenie 
bude mať svoju etiketu.



Zároveň  Vám vypíše  informáciu  o úspešnom odoslaní  výdajky  (expedície)  do  
systému WinLSS Obchodno-skladová evidencia na ďalšie spracovanie.

S  takto  upravenou  výdajkou  (expedíciou)  je  možné  ďalej  pracovať  v  
programe WinLSS Obchodno-skladová evidencia a to takto:

Zvolíte možnosť Výdaj – Výdajky dodacích listov. Výdajku upravenú 
v zariadení WinLSS Mobile si môžete v programe WinLSS Obchodno-skladová 
evidencia  pozrieť cez Výber – VÝDAJKY VYSKLADNENÉ:



V nasledujúcom okne sa Vám zobrazí zoznam vyskladnených výdajok na ktoré je 
možné vytvoriť doklad a to cez: Funkcie – Vytvoriť doklad k označeným 
výdajkám (podľa nastavenia v programe WinLSS Obchodno-skladová evidencia 
bude vytvorená buď Faktúra alebo Dodací list).

Ďalej sa riaďte podľa pokynov na obrazovke počítača.

Ak chcete, tak takto upravenú výdajku si môžete pozrieť po kliknutí na Výber – 
VÝDAJKY EXPEDOVANÉ. 



Pričom sa Vám zobrazí zoznam všetkých expedovaných výdajok:



3.  Inventúra.
Vo WinLSS na PC spustíte voľbu SKLAD, Inventúra skladu, Začiatok inventúry.

Po potvrdení tejto voľby sa zobrazí okno Výberu skladu, kde si vyberiete sklad na 
ktorom idete robiť inventúru.

Ďalej si zvolíte typy tovarov na ktorých idete vykonávať inventúru.



Nakoniec musíte zadať súhlas so začatím inventúry.

Týmito úkonmi ste začali inventúru a zobrazí sa nasledujúce okno so zoznamom 
začatých inventúr.

Ak by inventúra nebola začatá tak program WinLSS mobile vás na to upozorní pri 
spustení modulu Inventúra.



Stylusom kliknite na Moduly a na voľbu „Inventúra“.
Zobrazí sa nasledujúce okno s položkami inventúry. Pri prvom spustení je toto 
okno prázdne bez položiek.

Pomocou tohoto okna môžete vyhľadávať inventarizovaný tovar pomocou:
• zosnímaním čiarového kódu EAN z balenia
• zosnímaním  čiarového  kódu  pre  výdaj  z etikety  -  v  prípade,  že  

balenia označujete etiketami s kódmi pre výdaj v podobe čiarového 
kódu

• zadaním názvu alebo časti názvu hľadanej položky - ak použijete  
znak * (hviezdička), hľadá sa zadaný reťaze kdekoľvek v názve,  
nie  len  na  začiatku  názvu  –  Príklad:  Pri  zadaní  reťazca  čaj  sa  
zobrazia všetky skladové položky obsahujúce slovo čaj. Pri zadaní  
reťazca  *čaj sa  zobrazia  všetky  skladové  položky,  kde  slovo  
čaj je na konci názvu. Ak zadáte čaj* zobrazia sa všetky skladové 
položky, kde slovo čaj majú na začiatku názvu.

• zadaním ŠÚKL kódu – u liekov, na rozdiel od zdravotníckych 
pomôcok, nie je nutné písať na začiatku kódu rozlišovací znak C, ak 
kód obsahuje na začiatku nuly, tie tiež nemusíte vyplniť. Napríklad ak 
chcete vyhľadať ACYLPYRIN so ŠÚKL kódom C00011, stačí zadať  
11. V prípade hľadania zdravotníckych pomôcok je nutné zadať aj 
rozlišovací znak, podľa typu pomôcky, pre doplnkový sortiment T, 
suroviny S, obaly O a magistraliter M. 

• zadaním ceny. * (hviezdička) a za tým sa zadá číslo (cena). 
Príklad: Pri zadaní reťazca *3 sa zobrazia všetky skladové položky s  
cenou od 3,00 do 3,99. Ak zadáte *3,1 zobrazia všetky skladové 
položky s cenou od 3,10 do 3,19.

V tomto module je možné ku tovaru, ktorý ešte v databáze nemá pridelený čiarový 
kód prideliť tento kód. Postup pozrite v stati Priradenie čiarového kódu. (str. 44)

Podľa vašich zadaných kritérií vám terminál zobrazí buď zoznam tovarov, ktoré 
vyhovujú zadaným kritériám, alebo konkrétny tovar. Ak je tovar iba na jednej 



skladovej karte, skener zobrazí rovno detail tovar. Ak máte tovar rozdelený na viac 
kariet ( rozdielna cena, exspirácia, šarža) zobrazia sa všetky karty.

Po vybratí konkrétnej karty sa vám zobrazí detail tovaru.
 

Tu zadáte počet kusov, ktoré nájdete v regále na sklade. Ak robíte inventúru aj 
podľa šarže, tak zadáte iba počet, ktorý zodpovedá počtu danej šarže. Ak si 
inventúru robíte iba podľa množstva, tak zadáte celkový počet tovaru bez ohľadu 
akú má šaržu. Ak bude vami zadaný počet kusov rovnaký aký máte celkový počet 
kusov z daného tovaru na  skladových kartách, tak WinLSS automaticky rozpočíta 
tento počet kusov na dané skladové karty. V prípade nezrovnalostí v počte kusov 
budete toto musieť doriešiť individuálne. 



Po potvrdení množstva tlačidlom OK sa zobrazí okno so zoznamom 
inventarizovaných tovarov. 

V tomto okne ešte môžete tento tovar meniť alebo ho môžete s tohto zoznamu aj 
vymazať. 
Ak ste skutočne zistené množstvo zadali nesprávne, je možné ho opraviť. Zmenu 
množstva urobíte tak, že si na daný tovar kliknete stylusom. Tento tovar sa 
vám označí (zmení sa podfarbenie riadku). Následne kliknete na obrázok s 
ceruzkou (vid. obr. hore, červený krúžok). Dostane sa do okna detailu tovaru, kde 
môžete upraviť množstvo.
Vymazanie tovaru urobíte jeho označením a následne kliknete na ikonu s 
červeným krížikom (vid obr. hore, zelený krúžok)
Takto zadávajte do okna inventúry postupne jednotlivé položky zo skladu resp. z 
časti skladu/regál a pod./. 

V prípade, že máte v inventúre zadané väčšie množstvo položiek, 
odporúčame vykonať Prenos do PC. 
Predídete tak strate položiek inventúry v prípade poškodenia zariadenia, alebo 
neúmyselného vymazania. Príliš veľké množstvo položiek inventúry sa môže 
prejaviť i na rýchlosti práce so zoznamom Inventúry.

Prenos inventúry do počítača
Prenos inventúry do lekárenského systému WinLSS vykonávajte pravidelne 
počas  inventúry.  Najlepšie  vždy po  zadaní  väčšieho  množstva  položiek. 
Napríklad  po  inventarizovaní  regálu,  šuplíka,  alebo  písmena  abecedy. 
Podľa toho, akým spôsobom kontrolujete skladové zásoby.
Ak už máte zinventarizovaný regál, zásuvku, alebo sklad presuňte načítané 
údaje do PC. To urobíte tak, že zatvoríte toto okno červeným krížikom 
(stlačením klávesy ESC) v pravom hornom rohu. Zobrazí sa nasledujúce 
okno.



Tu bud kliknete na Ano  a vtedy sa položky, ktoré ste mali v zozname presunú na 
server do programu WinLSS a započítajú sa do inventúry, alebo kliknete na Nie, 
vtedy sa tento zoznam neodošle na server do programu WinLSS a budete sa 
môcť k tomuto zoznamu vrátiť neskôr na jeho editáciu.
O úspešnom prenose údajov do programu WinLSS budete informovaný.



Po prenose dát do hlavného počítača si môžete na stanici skontrolovať či sa vami 
zosnímané údaje dostali do WINLSS. V časti Sklad / Inventúra Skladu/ 
Rozpracované inventúry je tlačidlo „Mobilný terminál“. (vid. obr.)

Po jeho zatlačení sa objaví okno, kde v ľavej hornej časti je tlačidlo „Načítanie 
položiek z mobilného terminálu“. Ak stlačíte toto tlačidlo, tak okno sa vyplní 
položkami z mobilného terminálu, ktoré ste už preniesli na hlavný počítač./obr/

V tomto okne môžete jednotlivé položky ešte upraviť resp. zrušiť. Ak so 



zobrazeným zoznamom súhlasíte, tak pomocou kľúča F5, alebo zatlačením 
tlačidla Pripočítať k inventúre ho pripočítate k inventúrnym položkám.

Takýmto postupom vykonajte postupne kompletnú inventúru celého skladu 
lekárne.

4. Výdajky

Stylusom kliknite na Moduly a na voľbu „Výdajky“.
Zobrazí sa jedno z nasledujúcich okien. 

obr. Vydajka 1 obr. Vydajka 2

Ak sa zobrazí okno s prázdnym zoznamom, môžete si založiť novú výdajku 
kliknutím na ikonu so zeleným krížikom. (Vid. Obrázok Vydajka1 hore), alebo ak sa 
zobrazí okno so zoznamom výdajok, môžete si nejakú výdajku označiť kliknutím 
na ňu ( jej podfarbenie sa zmení na modré) a následne kliknutím na ikonu s 
ceruzkou (Vid. Obrázok Vydajka2 hore),  Takto si môžete meniť už existujúcu výdajku. 
V oboch prípadoch sa zobrazí okno detailu výdajky.



Tu si môžete zadefinovať odberateľa a kliknutím na tlačidlo OK sa dostanete do 
zoznamu výdajky. 
Ak to bude nová výdajka, tento zoznam bude prázdny, alebo ak to bude zmena už 
existujúcej výdajky, tak v tomto okne sa už môžu nachádzať nejaké predtým 
zoskenované položky. (Vid. Obrázok dole)

Zoskenovaním čiarového kódu tovaru, ktorý chcete dať do výdajky, alebo zadaním 
jeho ŠUKL kódu, alebo zadaním jeho názvu si môžete dopĺňať zoznam výdajky o 
nové položky. Po zadaní vyhľadávacieho kritéria sa vám zobrazí buď zoznam 
tovarov z ktorého si kliknutím na daný riadok tento tovar vyberiete, alebo sa 
zobrazí rovno detail tovaru (po jeho zoskenovaní). (Vid. Obrázok dole)



V tomto okne môžete zadať množstvo (pomocou klávesnice na terminály alebo 
pomocou virtuálnej klávesnice na obrazovke terminálu), ktoré idete z daného 
tovaru vydať.  Ak chcete vydať množstvo, ktoré nemáte na sklade, systém vás na 
to upozorní.
Zadanie množstva, ktoré chcete vydať potvrdíte tlačidlom OK. Takto zadaný tovar 
sa zapíše do zoznamu výdajky.

Po naplnení výdajky ju môžete odoslať do programu WinLSS tým, že ju zatvoríte 
červeným krížom (nachádza sa v pravo hore) a následne okno potvrdíte kliknutím 
na Áno, alebo ju neodošlete ( kliknete na Nie ) a ostane v systéme WinLSS ako 
rozpracovaná a môžete sa k nej neskôr vrátiť a dopĺňať do nej ďalší tovar.

O úspešnom odoslaní výdajky do WinLSS budete informovaný.



V programe WinLSS môžeme výdajky vytvorené mobilným terminálom použiť v 
dvoch prípadoch: Ako Výdajky dodacích listov a ako interné výdajky.

1) ako Výdajky dodacích listov.

Po potvrdení tejto voľby kliknete na tlačidlo Funkcie a následne na voľbu 
Mobilný terminál.



Ukáže sa zoznam výdajok načítaných mobilným terminálom. V tomto okne sa 
zobrazia výdajky na odberateľov a súčasne sa zobrazia aj výdajky, ktoré pri ich 
vytváraní v terminály nemali určeného odberateľa.

Zo zoznamu si výdajku vyberiete jej označením pomocou myši (zmení sa 
podfarbenie výdajky). V takto označenej výdajke si môžete pozrieť položky, ktoré 
obsahuje pomocou tlačidla Ukáž položky. Túto voľbu ukončím tlačidlom Koniec.
Ak chcem vybranú výdajku ďalej spracovať, tak ju potvrdím Enterom alebo 
kliknutím na tlačidlo Výber. Zobrazí sa mi nasledovné štandardné okno WinLSS.



2) ako Interné výdajky

Po potvrdení tejto voľby kliknete na tlačidlo Funkcie a následne na voľbu 
Mobilný terminál.



Ukáže sa zoznam výdajok načítaných mobilným terminálom.

V tomto okne sa zobrazia výdajky, kde určený odberateľ má rovnaké IČO ako 
prevádzka z ktorej sa robí táto výdajka.

V tomto okne pracujete s výdajkou ako v prvom prípade  vo Výdajkach dodacích 
listov.

5. Objednávky

Stylusom kliknite na Moduly a na voľbu „Objednávky“.
Zobrazí sa jedno z nasledujúcich okien.

Obr. Objednávka1 Obr. Objednávka2  



Ak sa zobrazí okno s prázdnym zoznamom, možete si založiť novú objednávku 
kliknutím na ikonu so zeleným krížikom. (Vid. Obrázok Objednávka1 hore), alebo ak sa 
zobrazí okno so zoznamom objednávok, môžete si nejakú objednávku označiť  
kliknutím na ňu ( jej podfarbenie sa zmení na modré) a následne kliknutím na  
ikonu  s  ceruzkou  (Vid.  Obrázok  Objednávka2  hore),   Takto  si  môžete  meniť  už  
existujúcu výdajku. V oboch prípadoch sa zobrazí okno detailu objednávky.

Tu si môžete zadefinovať dodávateľa a stredisko, a kliknutím na tlačidlo OK sa 
dostanete do zoznamu objednávky. 
Ak to bude nová objednávka, tento zoznam bude prázdny, alebo ak to bude 
zmena už existujúcej objednávky, tak v tomto okne sa už môžu nachádzať nejaké 
predtým zoskenované položky. (Vid. Obrázok dole)

Zoskenovaním čiarového kódu tovaru, ktorý chcete dať do objednávky, alebo 
zadaním jeho ŠUKL kódu, alebo zadaním jeho názvu si môžete dopĺňať zoznam 



objednávky o nové položky. Po zadaní vyhľadávacieho kritéria sa vám zobrazí buď 
zoznam tovarov z ktorého si kliknutím na daný riadok tento tovar vyberiete, alebo 
sa zobrazí rovno detail tovaru (po jeho zoskenovaní). (Vid. Obrázok dole)

V tomto okne môžete zadať množstvo, ktoré idete z daného tovaru objednať.  

Zadanie množstva, ktoré chcete objednať potvrdíte tlačidlom OK. Takto zadaný 
tovar sa zapíše do zoznamu objednávky.

Po naplnení objednávky ju môžete odoslať do programu WinLSS tým, že ju 
zatvoríte červeným krížom (nachádza sa v pravo hore) alebo stlačením tlačidla 
ESC na klávesnici zariadenia a následne okno potvrdíte kliknutím na WinLSS, 
alebo ju neodošlete ( kliknete na Nie ) a ostane v systéme WinLSS ako 
rozpracovaná a môžete sa k nej neskôr vrátiť a dopĺňať do nej ďalší tovar.



Alebo stlačíte Dodávateľ, a objednávka bude automaticky odoslaná dodávateľovi.

Tlačidlo Dodávateľ budete mať prístupné iba u toho dodávateľa, u ktorého bude 
povolená elektronická objednávka a máte od tohto dodávateľa pridelené meno a 
heslo na elektronickú objednávku.
Toto nastavíte vo WinLSS nasledovne:
V module Správca / Číselníky / Dodávatelia sa zobrazí zoznam dodávateľov. Ak 
si dodávateľa od ktorého máte pridelené meno a heslo na elektronickú objednávku 
označíte a potvrdíte tlačidlom OPRAVA (klávesa F6) zobrazí sa okno, kde na 
poslednej záložke El. objednávky potvrdíte elektronické objednávanie a vyplníte 
meno a heslo, ktorá vám poskytol dodávateľ.

O úspešnom odoslaní objednávky do WinLSS z terminálu budete informovaný.



Objednávky vytvorené mobilným terminálom spracujeme v programe WinLSS 
nasledovným spôsobom.

Na hornej lište vo WinLSS zvolíte voľbu Objednávky a následne zvolíte Materiál 
na objednanie. (vid. obr. dole)

Po potvrdení tejto voľby sa automaticky stiahnu objednávky, ktoré ste odoslali do 
WinLSS z terminálu a na ktorých nebol určený dodávateľ.(vid. obr. dole)

Ak už ste vo WinLSS v tomto okne a odoslali ste objednávku bez určenia 
dodávateľa z terminálu do WinLSS, tak nemusíte toto okno zatvoriť a znova 



otvoriť, aby sa pridal nový tovar do zoznamu, ale stačí kliknúť na tlačidlo Obnoviť. 
(vid. obr. Hore) a tovar, ktorý ste odoslali z terminálu sa objaví v tomto okne.
Ak ste v terminály pri zakladaný objednávky vyplnili dodávateľa, tak si vo WinLSS 
v Objednávkach zvolíte možnosť Objednávky na dodávateľov. Po potvrdení 
tejto voľby sa zobrazí nasledujúce okno.

V tomto okne už bude načítaná aj objednávka na daného dodávateľa, ktorú ste 
odoslali z terminálu.
V tomto zozname si môžete pozrieť detail objednávky a to tak, že si ju označíte 
(zmení sa jej podfarbenie) a kliknete na tlačidlo Ukáž alebo potvrdíte Enterom. 

6. Príjemky

Stylusom kliknite na Moduly a na voľbu „Príjemky“.
Zobrazí sa jedno z nasledujúcich okien.

Obr. Príjemka1  Obr. Príjemka2  



Ak sa zobrazí  okno s prázdnym zoznamom, môžete si  založiť  novú príjemku  
kliknutím na ikonu so zeleným krížikom, alebo stlačením klávesy F7 na klávesnici 
terminálu.  (Vid.  Obrázok  Príjemka1 hore),  alebo ak sa zobrazí okno so zoznamom  
príjemok, môžete si nejakú príjemku označiť kliknutím na ňu ( jej podfarbenie sa 
zmení  na modré)  a  následne kliknutím na ikonu s ceruzkou,  alebo stlačením  
klávesy F4 na klávesnici terminálu (Vid. Obrázok Objednávka2 hore),  Takto si môžete 
meniť už existujúcu príjemku. V oboch prípadoch sa zobrazí okno detailu príjemky.

Tu si môžete zadefinovať dodávateľa a zapísať číslo dodacieho listu, ktorý bude 
priradený vo WinLSS ku príjemke, ktorá sa vytvorí na základe tejto príjemky z 
mobilného terminálu. Kliknutím na tlačidlo OK sa dostanete do zoznamu príjemky. 
Ak to bude nová príjemka, tento zoznam bude prázdny, alebo ak to bude zmena 
už existujúcej príjemky, tak v tomto okne sa už môžu nachádzať nejaké predtým 
zoskenované položky. (Vid. Obrázok dole)



Zoskenovaním čiarového kódu tovaru, ktorý chcete dať do príjemky, alebo 
zadaním jeho ŠUKL kódu, alebo zadaním jeho názvu si môžete dopĺňať zoznam 
príjemky o nové položky. Mobilný terminál, ktorý je vybavený 2D skenovacou 
hlavou, môže skenovať aj 2D kódy, ktoré už v sebe obsahujú EAN kód výrobku, 
číslo šarže a expiráciu. Po zadaní vyhľadávacieho kritéria sa vám zobrazí buď 
zoznam posledných 10 skladových kariet zo zadaného tovaru z ktorých si 
kliknutím na daný riadok tento tovar vyberiete, alebo sa zobrazí rovno detail tovaru 
(po jeho zoskenovaní). (Vid. Obrázky dole)

V tomto module je možné ku tovaru, ktorý ešte v databáze nemá pridelený čiarový  
kód prideliť tento kód. Postup pozrite v stati Priradenie čiarového kódu. (str. 44)



V tomto okne môžete zadať množstvo, ktoré idete z daného tovaru prijať. Tu 
môžete, (podľa nastavených práv v správcovi mobilného terminálu), meniť 
nákupnú cenu, predajnú cenu, expiráciu resp. šaržu, podľa údajov z dodacieho 
listu. Pri zmene nákupnej ceny na vyššiu sumu, ako je predajná cena, vás terminál 
upozorní na túto nezrovnalosť. Na zmenu expirácie a šarže môžete využiť aj 2D 
skener mobilného terminálu. Tu môžete zoskenovať 2D kód z krabičky lieku v 
ktorom je  zakódovaná iba expirácia a šarža.  
Ak ste tento detail tovaru získali zoskenovaním 2D kódu, ktorý okrem EAN kódu 
výrobku obsahoval aj šaržu a expiráciu, tak tieto polia už budú vyplnené 
správnymi údajmi a ich ďalšia editácia nebude možná.
Ak máte sklad s označením lokácie tovaru pre ľahšiu a jednoduchšiu orientáciu 
resp. rýchlejšie vyhľadanie tovaru v sklade, môžete použiť pole lokácia, do ktorého 
zadáte alebo zoskenujete označenie polohy, kde daný tovar zaskladňujete.
Takto vyplnenú kartu potvrdíte tlačidlom OK. Zadaný tovar sa zapíše do zoznamu 
príjemky.
 
(Vid. Obrázok dole)



Po naplnení príjemky ju môžete odoslať do programu WinLSS tým, že ju zatvoríte 
červeným krížom (nachádza sa v pravo hore) alebo tlačidlom ESC na klávesnici a 
následne okno potvrdíte kliknutím na Áno, alebo ju neodošlete ( kliknete na Nie ) 
a ostane v systéme WinLSS ako rozpracovaná a môžete sa k nej neskôr vrátiť a 
dopĺňať do nej ďalší tovar.

O úspešnom odoslaní príjemky do WinLSS budete informovaný.

Príjemky vytvorené mobilným terminálom spracujeme v programe WinLSS 
nasledovným spôsobom.



Na hornej lište vo WinLSS zvolíte voľbu Príjem následne zvolíte Príjemky 
dodacích listov 

a potom zvolíte Funkcie a voľbu Mobilný termínál.

Zobrazí sa nasledujúce okno v ktorom môže byť zobrazený aj zoznam viacerých 



ešte nespracovaných príjemiek.

Pomocou myši si označím príjemku. Pomocou voľby Ukáž položky sa zobrazia 
položky vo vybranej príjemke. Túto voľbu ukončím kliknutím na tlačidlo Koniec.
Ak chcem vybarnú príjemku spracovať vo WinLSS tak tento výber potvrdím 
Enterom alebo kliknutím na tlačidlo Výber. Zobrazí sa nasledujúce okno.

Tu si môžete doplniť resp. zmeniť dodávateľa a vyplníte číslo dodacieho listu, ku 



ktorému táto príjemka patrí. Ak ste číslo dodacieho listu už zadávali do mobilného 
terminálu bude pole „Číslo dodacieho listu dodávateľa“ už vyplnené . Po 
potvrdení tohto okna sa dostanete do štandardného okna WinLSS  Položky 
príjemky dodacieho listu.

7. Kontrola skladu
Stylusom kliknite na Moduly a na voľbu „Kontrola skladu“.
Zobrazí sa nasledujúce okno.



V tomto okne môžete tovar zoskenovať alebo zadať jeho ŠUKL kód resp. Názov.

V tomto module je možné ku tovaru, ktorý ešte v databáze nemá pridelený čiarový  
kód prideliť tento kód. Postup pozrite v stati Priradenie čiarového kódu. (str. 44)

Po vyhľadaní tovaru podľa zadaného kritéria sa zobrazí detail tovaru.

Ak nechcete tovar upravovať (meniť: počet kusov na sklade, lokáciu, expiráciu, 
šaržu) môžete v tomto okne znova skenovať ďalší tovar. Ak by ste chceli tovar 
vyhľadať podľa názvu alebo ŠUKL kódu, tak musíte toto okno zatvoriť a až v 
ďalšom okne zadať názov alebo ŠUKL kód.

Ak chcete tovar upravovať (meniť: počet kusov na sklade, lokáciu, expiráciu, 
šaržu) a túto možnosť máte povolenú v nastavení WinLSS mobile, tak na to 
použijete ikony v spodnej časti obrazovky ( vid. obr. hore).

a) Rozdelenie materiálu
Táto funkčnosť sa dá použiť vtedy, keď na sklade nájdete rovnaký tovar aký 

ste zosnímali ale s inou expiráciou, šaržou a tento tovar s takýmito hodnotami 
nemáte na inej skladovej karte.
V tomto prípade kliknete na ikonu so zeleným znakom plus (+)(vid. Obr. Hore – 
zelený krúžok).
Zobrazí sa nasledovné okno.



Tu musíte zadať množstvo. Množstvo musí byť menšie, ako je aktuálne množstvo 
na sklade. V opačnom prípade nedôjde k rozdeleniu materiálu a k založeniu 
druhej skladovej karty. Po zmene množstva musíte zmeniť aspoň jeden parameter, 
ktorý má tento tovar rozdielny (exspirácia, šarža). Po potvrdený týchto zmien 
pomocou tlačidla OK dôjde k rozdeleniu danej skladovej karty. Nová karta bude 
mať zmenené atribúty (tie čo ste zmenili) s množstvom takým aké ste zadali. 
Pôvodná skladová karta ostane bez zmenených atribútov ale s upraveným 
množstvom. (znížené o počet kusov, ktoré ste zadali pre novú upravenú kartu). 
(vid. obr. dole)

b) Úprava materiálu
Táto funkčnosť sa dá použiť vtedy, keď pri kontrole skladu po zoskenovaní 

konkrétneho tovaru nájdete nezrovnalosť  v počte, alebo v šarži, alebo v exspirácii 
a tento tovar s takýmito hodnotami nemáte na inej skladovej karte.
V tomto prípade kliknete na ikonu s obrázkom ceruzky (vid. Obr. Hore – modrý 
krúžok).
Zobrazí sa tento detail materiálu:



Tu môžete zmeniť množstvo, lokáciu, exspiráciu a šaržu. Po potvrdený 
vykonaných zmien pomocou tlačidla OK sa tieto zmeny prejavia na upravovanej
skladovej karte.

Poznámka: Ak v nastavení terminálu v Správe systému nie je povolená zmena  
množstva, exspirácie, šarže alebo lokácie, tak funkčné tlačidlá na Rozdelenie 
resp. Úpravu materiálu nie sú vôbec zobrazené.

7.   Priradenie čiarového kódu. 

V moduloch Inventúra, Príjemka, Kontrola skladu je možné ku tovaru, ktorý ešte 
v databáze nemá pridelený čiarový kód prideliť tento kód.
Po zoskenovaní takéhoto tovaru sa objaví nasledujúca obrazovka

Ak toto okno potvrdíte voľbou Ano zobrazí sa okno, kde budete môcť zadať názov 
materiálu, ktorému chcete zosnímaný kód priradiť. Názov tovaru zadáte pomocou 
virtuálnej klávesnice.



Po potvrdení tlačidlom OK sa zobrazí zoznam materiálov, ktorý vyhovuje vami 
zadanému názvu.

V zozname si vyberiete už konkrétny tovar a ten potvrdíte tlačidlom OK . O 
priradení kódu budete informovaný. (vid. obrázok)



8.  PODMENU „Správa systému“

1. Naspäť
Touto voľbou sa dostanem späť do hlavného menu.

2. Zabezpečenie
Slúži na správu práv užívateľov a prístup k jednotlivým modulom, alebo voľbám v 
jednotlivých menu programu.

Správa rolí
Správa užívateľov
Správa prístupu

3. Nastavenia
Tieto voľby slúžia:

• na nastavenie prístupu na server s údajmi, 
• na nastavenie názvu resp. adresy zariadenia( používajú sa čísla väčšie ako 90)
•  na nastavenie veľkosti stránky (prednastavená je na 50 záznamov)
• na nastavenie hodnoty kvality WiFi signálu, pri ktorej sa má zobrazovať 

upozornenie ( prednastavená je na 25%)
• na nastavenie možnosti editácie množstva, lokácie, exspirácie, šarže pri module 

kontrola skladu
• na nastavenie možnosti editácie množstva, lokácie, exspirácie, šarže pri module 

príjemka
• na nastavenie voľby, či sa majú pri inventúre zobrazovať orientačné stavy tovarov 

zistené na serveri
• na nastavenie frekvencie importu operátorov z WinLSS do terminálu 

(prednastavená je na denne)
• dozviete sa tu informácie o  spoločnosti a prevádzke na ktorej databázu ste 

pripojený
4. Dátum a čas

V tejto voľbe sa zobrazí dátum a čas, ktorý je nastavený na terminály. Tu si 
môžete dátum a čas zmeniť.

5. Chybové hlásenia
V tejto voľbe sa zobrazí história chýb, ktoré sa vyskytli pri vašej práci s 
terminálom. Sú zoradené od najnovšej chybovej udalosti po najstaršiu.

6. Správa doplnkov
V tejto voľbe sa zobrazia verzie modulov, ktoré sú v aplikácii WinLSS mobile 
nainštalované a cesty, kde sú tieto moduly nainštalované.

7. Test skenera
Slúži na otestovanie čitateľnosti kódu, resp. funkčnosti skenera. Tu môžete 
zoskenovať kód. Terminál vypíše jeho hodnotu, počet znakov a typ.

8. Monitor signálu
Ukáže v % intenzitu WiFi signálu na mieste, kde sa momentálne s terminálom 
nachádzate.

9. Aktualizovať program
Umožňuje automatickú aktualizáciu programu WinLSS mobile. Aplikácia vyhľadá 
aktuálnu verziu a ak je to potrebné táto sa nainštaluje do terminálu.

10. O programe
Po potvrdení tejto voľby sa zobrazí verzia programu.



9.   Manažér prenosov z mobilného zariadenia v programe WinLSS

Je to programový prostriedok v programe WinLSS určený na kontrolu prenosov z 
mobilného terminálu do programu WinLSS.
Zapnete si ho pomocou voľby Správca\ Správca systému\ Manažér prenosov 

Po potvrdení tejto voľby sa zobrazí toto okno.



Tu si môžete pozrieť jednotlivé stavy dokladov, ktoré ste v terminály vytvorili.
Stavy sú nasledovné: 

0 – doklad pripravený na spracovanie v mobilnom terminály
1 – doklad spracovávaný mobilným terminálom
2 – doklad spracovaný mobilným terminálom

Ak si myškou, alebo kurzorom označíte nejaký doklad (zmení sa jeho podfarbenie)
tak sa v spodnej časti obrazovky zobrazia položky, ktoré tento doklad obsahuje.

10.  Problémy pri práci s programom WinLSS MOBILE

V prípade, že terminál neodpovedá na stláčanie kláves alebo klikanie po 
obrazovke stylusom, je možnosť terminál reštartovať. Ako prvý treba skúsiť mäkký 
reštart. Ak to nepomôže, treba použiť tvrdý reštart

Mäkký reštart
Zavrie všetky bežiace aplikácie. Dáta, ktoré predtým neboli uložené, sú stratené.
Podržte Power na 5 sekúnd.

Tvrdý reštart
Ukončí všetky aplikácie, zmaže pamäť RAM (Windows CE), nastaví terminál do 
východzích hodnôt. Aplikácie, ktoré nie sú dodané od výroby, alebo sa nachádzajú 
mimo flash pamäte budú odstránené. Reštartuje hodiny a dátum v OS Windows.
Vykoná sa stlačením kombinácie kláves: Stlačte a držte klávesy 1, 9 a Power.  
Terminál sa reštartuje a objaví sa kalibračná obrazovka. Musíte skalibrovať 
obrazovku zariadenia postupným klikaním na kalibračné body a krátkym testom 
overíte správnosť kalibrácie. (Postupujte podľa pokynov na obrazovke)
Ďalej musíte nastaviť správny dátum a čas.
Po tejto procedúre sa dostanete do prostredia OS Windows.

Ak po tvrdom reštarte spustíte aplikáciu WinLSS mobile objaví sa okno s 
upozornením na deaktiváciu animácie okien a s otázkou o reštartovanie 
zariadenia. Tu kliknite na Ano. Terminál sa reštartuje. Teraz môžete dvojklikom 
spustiť aplikáciu WinLSS mobile.



PROBLÉM:

Problém s nadviazaním spojenia s databázovým serverom

Na zariadení sa objaví nasledujúca obrazovka.

RIEŠENIE PROBLÉMU:

a) Skontrolujte, či je zapnutý server
b) Skontrolujte počítačové káble, ktorými sú zapojené WiFi prístupové body ku 

switchu.
c) Skontrolujte funkčnosť programu na počítači.
d) Kontaktujte technickú pomoc vo firme Počítače a Programovanie

PROBLÉM:

Problém s nedostatočnou úrovňou WiFi signálu

Na zariadení sa objaví nasledujúca obrazovka.



RIEŠENIE PROBLÉMU:

a) Skontrolujte, či je (sú) zapnutý(é) WiFi prístupový(é) bod(y)
b) V terminály v Správe systému v Nastaveniach skúste znížiť hodnotu WiFi 

signálu (prednastavená hodnota je 25%) a skúste prenos zopakovať.

PROBLÉM:

Všeobecná chyba s hlásením v červenej obrazovke

Na zariadení sa objaví obrazovka s červeným oknom (vid príklad)

RIEŠENIE PROBLÉMU:

Kontaktujte technickú pomoc vo firme Počítače a Programovanie s popisom 
chyby.

PROBLÉM:

Problém s nedostatočnou kapacitou napájacej batérie.

Problém s nedostatočnou kapacitou batérie sa prejaví pri hodnote batérie 10-15%.
Môže dôjsť ku vypnutiu WiFi, alebo k celkovému vypnutiu zariadenia.

RIEŠENIE PROBLÉMU:

a) Pred dosiahnutím kritickej úrovne kapacity batérie dajte zariadenie nabiť do 
nabíjaco-prenosovej základne.

b) Výmena batérie v terminály. Ak máte druhú náhradnú batériu (dá sa zakúpiť 
vo firme Počítače a Programovanie ako príslušenstvo k terminálu)



Výmenu batérie urobíte nasledovne: 
Otočte terminál a na zadnom kryte batérie uvolnite západky krytu batérie 
ich pootočením o 90° vľavo resp. vpravo. Uvoľnite kryt batérie smerom 
dohora. Uvoľnite batériu (podľa návodu nalepeného na batérii). Vyberte 
vybitú batériu a vložte novú nabitú batériu. Vráťte kryt batérie na svoje 
miesto. Zaistite ho pootočením západiek do pôvodnej polohy. Spustite 
terminál pomocou vypínača. Vybitú batériu vložte do zadnej časti nabíjaco-
prenosovej základne na opätovné nabitie.

Poznámka:
Po skončení práce s mobilným terminálom ho vložte do synchronizačnej kolísky. 
Dôjde k synchronizácii času zariadenia s počítačom. Batéria zariadenia sa nabije. 
Budete tak môcť na druhý deň bez problémov pokračovať v práci.
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