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Představení 

Terminál existuje ve třech základních verzích, v závislosti na přítomnosti a velikosti 
uživatelského displeje. 

Rychlé spuštění 

Stiskněte zapínací tlačítko na boku přístroje. Projděte úvodní nastavení (v českém 
jazyce).  

Ovládací prvky 

Paper exit of printer – výstup papíru z tiskárny 
Paper roller cover of printer – kryt válce papíru tiskárny 
Primary display – hlavní displej 
Cover handle of printer – rukojeť na otevření tiskárny 
USB interface – USB konektor (např. pro připojení klávesnice, myši atd) 



Power button – zapínací tlačítko (kratší podržení pro zapnutí/vypnutí; dlouhé 
podržení v případě zaseknutí systému) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Interface cover – kryt ke slotům 
SIM card slot, TF card slot – slot na SIM, slot na paměťovou kartu 
MicroUSB debugging port – microUSB port pro ladění 
Debugging function button – tlačítko pro ladění 
Secondary display – druhý displej (v závislosti na verzi terminálu) 
Cable cover – přístup k připojení kabelů 

 

 

 

 

 

 

 

Power – zapínací 
Cashbox – pro připojení pokladny 
LAN – LAN 
USB – USB 
Seriál – sériový port 
Headset jack – sluchátka 

 

 



Vložení papíru do tiskárny a připojení terminálu do elektrické sítě 

Postupujte dle bodů znázorněných na obrázku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bezpečnostní upozornění 

Nepoužívejte zařízení v prostředí, kde by mohlo hrozit nebezpečí výbuchu, nebo 
kontaktu s vodou; kde je abnormálně vysoká či nízká teplota, nebo vysoká prašnost. 
Se zařízením neházejte, nepokládejte na něj těžší předměty a dávejte pozor, aby do 
tiskové části zařízení nevnikaly drobné předměty. 
Nerozebírejte napájecí adaptér. 
Nesnažte se o výměnu baterie. 
Pozor, okraje tisku mají ostré hrany. 
Za používání v rozporu s bezpečnostními pokyny nenese výrobce odpovědnost. 

Specifikace 

OS Android 7 
Procesor Quadcore 
RAM 2 GB 
ROM 16 GB 
LCD 15,6“, 1920 × 1080 
Tiskárna 80 mm 
Rozměry 40,7 × 38,2 × 23,2 cm 
Wi-Fi 2,4 GHz, 802.11 b/g/n 
Bluetooth 4.0, BLE 
Porty 5× USB, RJ11, RJ12, RJ45, sluchátka, microUSB, napájecí 

 



Likvidace 

Výrobek obsahuje baterie a/nebo recyklovatelný elektrický odpad. V zájmu 
ochrany prostředí nelikvidujte výrobek s běžným odpadem, ale odevzdejte 
jej k recyklaci na sběrné místo elektrického odpadu. 

 

Prohlášení o shodě 

Tímto dovozce, společnost Satomar, s. r. o. (Karlova 37, 614 00, Brno) 
prohlašuje, že terminál T2 splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, 
které se na ni vztahují. 

Kompletní text Prohlášení o shodě je ke stažení na http://www.satomar.cz. Copyright 
© 2020 Satomar, s. r. o. Všechna práva vyhrazena.   
Vzhled a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tiskové chyby 
vyhrazeny. Nejaktuálnější verzi manuálu najdete vždy na www.mobilnipodpora.cz. 

http://www.satomar.cz/

