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Návod na použitie zariadenia eKasa PANDORA CHDÚ 
 
Ďakujeme vám za zakúpenie zariadenia eKasa PANDORA CHDÚ. Venujte náležitú pozornosť informáciám obsiahnutým v tomto 
návode. Zoznámia vás s podmienkami použitia, bezpečnosti, zapojenia a prevádzky zariadenia, preto si návod starostlivo 
prečítajte a uschovajte. 
 
1. Bezpečnosť 

 Zariadenie eKasa PANDORA CHDÚ je určené na použitie vo vnútornom prostredí na určený účel. 

 Zariadenie je nutné chrániť pred pôsobením organických roztokov, rozpúšťadiel, korozívnych látok, vody a poveternostných 
vplyvov. 

 Prevádzková teplota zariadenia je 0 °C až 45 °C, prevádzková vlhkosť vzduchu 10 % – 90 %. 

 Zariadenie nepúšťajte na zem a chráňte ho pred pádom a mechanickými šokmi. Držte ho mimo dosah detí a do zariadenia 
nezasahujte. 

 Obalový materiál držte mimo dosahu detí, nebezpečenstvo udusenia. Obalový materiál likvidujte podľa miestnych predpisov.  
 
2. Predstavenie zariadenia 

 eKasa PANDORA CHDÚ predstavuje chránené dátové úložisko, ktoré spolu so softvérom (pokladničným programom eKasa 
klient) eKasa PANDORA PPEKK a tlačiarňou pokladničných dokladov EPSON TM-T20II (resp. inou s ňou kompatibilnou 
tlačiarňou s podporou QR kódu) tvorí fiškálnu tlačiareň eKasa PANDORA. 

 Fiškálna tlačiareň eKasa PANDORA v spojení s modulom Pokladnica OBERON programu OBERON - Agenda firmy vytvorí 
z počítača plnohodnotnú registračnú pokladnicu. Počítač sa pritom nemení na jednoúčelové zariadenia určené len na predaj, 
ale je ho možné naďalej využívať aj na iné činnosti. 

 Obsah balenia: zariadenie eKasa PANDORA CHDÚ, sieťový adaptér, návod na použitie (na stiahnutie). 
 
3. Technická špecifikácia: 

Názov chráneného dátového úložiska (CHDÚ) eKasa PANDORA CHDÚ 

Výrobca CHDÚ EXALOGIC, s. r. o. 

Certifikovaný ovládač CHDÚ EXALOGIC CashRegister Manager (eKasa klient PPEKK) 

Názov pokladničného programu  eKasa PANDORA PPEKK 

Názov nadstavbového pokladničného programu  OBERON - Agenda firmy (modul Pokladnica OBERON) 

Spôsob pripojenia (rozhranie) LAN 

Spôsob komunikácie TCP/IP 

Kapacita pre ukladanie údajov 26 GB 

Napájanie sieťový adaptér DC 5 V/1,5 A (Micro USB) 

Prevádzkové napätie 5 V 

Teplota prevádzka 5° C – 45 °C, skladovanie -10 °C – 50 °C 

Vlhkosť vzduchu prevádzka 10 % – 90 %, skladovanie 10 % – 90 % 

Farba čierna 

Rozmery 73 x 100 x 27 mm (šírka x dĺžka x výška) 

Hmotnosť (balenie) 232 g 

 
4. Zapojenie a prevádzka eKasa PANDORA CHDÚ 

 Zariadenie eKasa PANDORA CHDÚ sa do počítačovej siete pripája pomocou Ethernet kábla, a to prostredníctvom prepínača 
(switchu), do ktorého je obdobným spôsobom pripojený aj počítač. 

 Zariadenie sa do elektrickej siete zapája pomocou sieťového adaptéra (DC 5 V/1,5 A) s Micro USB konektorom, ktorý je 
súčasťou balenia. 

 Tlačiareň pokladničných dokladov EPSON TM-T20II (resp. iná s ňou kompatibilná tlačiareň s podporou tlače QR kódu) sa 
k zariadeniu pripája pomocou USB kábla. Do elektrickej siete sa napája pomocou sieťového adaptéra. 

 Všetky ďalšie informácie k inštalácii a prevádzke zariadenia eKasa PANDORA CHDÚ sú dostupné v Pomocníku OBERON. 
 
5. Starostlivosť a údržba 

 Zariadenie ošetrujte mäkkou handričkou. 

 Skladovacia teplota zariadenia je -10 °C až 50 °C. Zariadenie skladujte na suchom, tmavom a čistom mieste. 
 

6. Likvidácia zariadenia 

 Zariadenie podlieha uchovávaniu podľa § 9, ods. 1 - 3 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice 

a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave 

územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. 

https://exalogic.sk/help/oberon/index.html#Device_FiscalDevice_PANDORA_Install.html
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 Zariadenie nevhadzujte do komunálneho odpadu. Toto zariadenie podlieha Európskej smernici 2002/96/EC Zaobchádzanie 

s použitým elektrickým a elektronickým zariadením. Použité zariadenie odovzdajte na najbližšom zbernom mieste. Dodržiavajte 

miestne predpisy ohľadom likvidácie použitých elektronických zariadení. Pokiaľ si nie ste istí, kontaktujte miestnu správu pre 

zaobchádzanie s odpadmi. 

 

  
 
 
Výrobca: EXALOGIC, s.r.o., Bešeňová 189, 034 83, IČO: 36421499, www.exalogic.sk  

Predajca: EXALOGIC, s.r.o., Bešeňová 189, 034 83, IČO: 36421499, www.exalogic.sk   
Technická podpora: e-mail: exalogic@exalogic.sk   
 
Tento návod na použitie a ďalšie informácie o zariadení sú k dispozícii v Pomocníku OBERON v príslušnej sekcii a na webovej 
stránke https://exalogic.sk/. 
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