
Trafikos PC konfiguráció összeszerelése
készítette: Triklon-IT Kft.

A trafikoknak készített csomagok tartalma:
– Shuttle érintőképernyős számítógép
– Sam4S pénztárgép
– Szünetmentes tápegység
– Samsung multifunkciós nyomtató
– Vonalkód olvasó
– Egér, billentyűzet
– Vezetékek

Összeszerelés:

Az összerelést célszerű a szünetmentes tápegységgel kezdeni, ugyani erről fog üzemelni a 
számítógép és a pénztárgép, hogy esetleges rövidebb áramszünetek alatt se legyen fennakadás a 
működésben. A tápegységet célszerű előre áram alá helyezni és bekapcsolni, hogy az akkumulátor 
addig is töltődjön.

Ezt követően készítsük elő a csomagban található vezetékeket.





Ezt követően csomagoljuk ki a számítógépet.



Majd csatlakoztassuk a dobozban található tápegységet, amely nem a hálózathoz, hanem a 
szünetmentes tápegység egyik kimenetéhez fog csatlakozni.

Ezután vegyük elő a csomagból az egeret és billentyűzetet és csatlakoztassuk a számítógép oldalani 
található USB portokba.



A vonalkód olvasót és a hozzá tartozó vezetéket csatlakoztassuk össze, úgy, hogy a szürke 
vezetéken lévő csatlakozó kattanásig toljuk be a vonalkód olvasó alján lévő nyílásba. A vezetéken 
lévő műanyag fül a vonalkód olvasó alja felé álljon.

Ezután csatlakoztassuk a toldót a vonalkód olvasó vezetékének másik végére.

Ezután a vonalkód ovasót a pénztárgép jobb oldalán lévő csatlakozóba csatlakoztassuk, és rögzítsük 
a csavarokkal.



Majd illesszük a pénztárgépet és azámítógépet összekötő vezetéket a számítógép hátlapján található 
COM1 feliratú csatlakozóba, ez a felső keskenyebb csatlakozó, és rögzítsük a csavarokkal.



Ezután a vezeték másik végét csatlakoztassuk a pénztárgéphez, közvetlenül a vonalkód olvasó 
mellé.



Csomagoljuk ki a nyomtatót, és távolítsuk el a szivacsokat és a kék rögzítő szalagokat, majd az 
előlapon található gomb lenyomásával az ajtaját kinyitva vegyük ki a helykitöltő szivacsot, és a 
festék kazettát.



A festék kazettáról távolítsuk el a színes műanyagot, és a jobb oldalán lévő szalagot egy határozott 
mozdulattal húzzuk ki belőle, ezután kicsit rázzuk meg, és helyezzük vissza a nyomtatóba.



Ezután csatlakoztassuk a nyomtatóhoz az USB vezetéket és a tápvezetéket. Az USB vezeték másik 
végét a számítógép oldalán lévő USB portok egyikébe csatlakoztassuk, a tápvezetéket pedig a 
hálózatra.



Ezután a konfiguráció kész a használatra.


