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Montážní list 

Elektronická stravenkářka TIKI 

 
 

Informace o produktu 
ROZMĚRY 470 x 370 x 360 mm (š x v x h) 

HMOTNOST 17 kg (7 kg terminál + 10 kg konzole s tiskárnou ) 

STUPEŇ KRYTÍ IP 30  ( IP 65 samotný terminál - displej) 

NAPÁJENÍ A PŘÍKON 
přímé připojení k 230V, uvnitř zařízení lokální adaptéry 12V DC pro tiskárnu a    

terminál, celkový příkon 45 W 

PODKLAD jakýkoli rovný povrch s vyhovující nosností, instalace na montážní konzoli 

UMÍSTĚNÍ TERMINÁLU 
v místě s přístupem strávníků v době objednávání, ideálně s dohledem dozoru či 

personálu jídelny, mimo místo, kudy probíhá fronta k výdeji 

KABELÁŽ instalace přímo přes zásuvky 230 V a LAN 

Příprava Instalace 

     

Zásuvky ve výšce 100 cm 

http://uloziste.visplzen.cz/technicke_listy/TKL.pdf
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Obsah montážní sady 

Terminál – balení č.1 

 

Konzole s tiskárnou – balení č.2 

 

  

• terminál 

• návod pro obsluhu terminálu 

• švédská utěrka 

• montážní rámeček (připevněný na konzoli) 

• konzole s tiskárnou  

• spojovací materiál (hmoždinky 10 x 50, vrut s DIN 

hlavou 6 x 60, alternativně vrut se zapuštěnou 

hlavou 6 x 60) 

• 10 ks kotoučky do tiskárny - termopapír  

• návod na výměnu papíru v tiskárně 

• klíče k zámku + vázací pásky + šrouby pro 

uchycení terminálu ke konzoli 

http://uloziste.visplzen.cz/technicke_listy/TKL.pdf
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Potřebné nářadí 

 

Postup montáže 
instalace montážního rámečku na zeď 

 

nasazení konzole s tiskárnou na rámeček  

 

 

 

 

• vrtačka + vrták 10 

• detektor kovů 

• vodováha 

• fix / tužka 

• gumové kladivo 

• nástrčný klíč 10 

• křížový šroubovák 

• štípací kleště 

• odemkněte konzoli přiloženými klíči 

• montážní rámeček demontujte ze zadní stěny 

konzole (povolení aretačních šroubů uvnitř) 

• rámeček přiložte ke zdi, vyvažte do roviny 

vodováhou a označte otvory pro vrtání 

• ověřte místa pro vrtání detektorem kovů 

• vyvrtejte otvory vrtákem 10, zatlučte 

hmoždinky 

• připevněte rámeček přiloženými šrouby a 

pevně utáhněte klíčem 

 

• konzoli s tiskárnou nasaďte na montážní 

rámeček na zdi 

• zajistěte aretačními šrouby uvnitř konzole 

http://uloziste.visplzen.cz/technicke_listy/TKL.pdf
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montáž terminálu na konzoli 

 

připojení kabelů 

 

vyvázání kabelů USB na dvířka 

 

připnutí k napájení a LAN, zapnutí  

 

 

• terminál přiložte zvenku na dvířka konzole 

a pevně přidržte 

• protáhněte kabely otvorem ve dvířkách 

• zajistěte šrouby křížovým šroubovákem na 

vnitřní straně dvířek  

• propojte kabel napájení a USB kabel 

(použijte jeden z černých kabelů USB 2.0) 

• zajistěte vázací páskou v nalepeném 

úchytu na dně konzole 

• zbývající kabely USB (černý 2.0 a modrý 

3.0) vyvažte k úchytům na dvířkách 

konzole přiloženými vázacími páskami 

• zapojte přívod 230 V 

• zapojte kabel LAN do zásuvky na zdi 

• pokud použijete spojku RJ45, přesvědčte se o 

pevnosti propojení 

• zapněte přívod vypínačem na zásuvce 230V 

 

• Na čelním panelu pod logem VIS je skryté 

tlačítko POWER 

 

http://uloziste.visplzen.cz/technicke_listy/TKL.pdf
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založení papíru do tiskárny 

 

  

• založte kotouček s termopapírem do tiskárny 

dle přiloženého návodu 

• utáhněte křídlovou matici uchycení tiskárny 

• zavřete dvířka boxu a zamkněte zámeček 

 

http://uloziste.visplzen.cz/technicke_listy/TKL.pdf
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Příklady finálních instalací 

    

    

http://uloziste.visplzen.cz/technicke_listy/TKL.pdf

