
Riešenie problémov pri aktualizácii pokladníc 

 

1. Pokladnica Euro50/o, Euro150/o po zapnutí nabehne do BOOT režimu, vydá 
dlhý tón a píše hlásenie "Žiadny certifikát" alebo píše hlásenie "Chyby CHDU, 
operácia nepovolená". 

Príčina: Pokladnica bola vypnutá počas aktualizácie základnej dosky ECR 

Riešenie: 

a)      Do pokladnice vložíme prázdne CHDU B 

b)      Do ZD nahráme základný SW pre pokladnicu (.exe súbor verzia 1.102.01) 

c)      Po MRS nahráme do prázdneho CHDU  najnovší OTA balíček z WEBU cez 
WEB konfiguráciu (Uistite sa, prosím, že máte naozaj najnovší OTA z XY.10.2020 ) 

d)      Spustíme aktualizáciu 

e)      Po skončení aktualizácie skontrolujeme verziu SW v pokladnici ( verzia musí 
byť 2.00x.01) 

f)       Vypneme pokladnicu a pripojíme pôvodné CHDU 

g)      Po zapnutí by mala pokladnica nabehnúť do R-režimu, alebo vypisovať na 
displeji priebeh indexácie súborov v CHDU. (rec_list....). 

Poznámka: V prípade, že píše hlásenie CHDU neodpovedá, bude potrebné vymeniť 
CHDU. 

 

2. Pokladnica Euro50i, Euro150i po zapnutí neumožní urobiť MRS 

Príčina: Aktualizácia bola prerušená, alebo sa vyskytla neočakávaná chyba. 

Riešenie: 

a)      Do pokladnice vložíme prázdne CHDU  A (verzia CHDU 1.3.18 a vyššia) 

b)      Urobíme MRS pokladnice 

c)      Skontrolujeme verziu ZD pokladnice (verzia musí byť 2.001.01) 

d)      Vložíme naspäť pôvodné CHDU 

e)      Po zapnutí by mala pokladnica nabehnúť do R-režimu, alebo vypisovať na 
displeji priebeh indexácie súborov v CHDU. 



Poznámka: V prípade, že píše hlásenie CHDU neodpovedá, bude potrebné vymeniť 
CHDU. 

  

3.   Pokladnica Euro 50/o, Euro 150/o sa po zapnutí nespustí, ani nevydá žiadny 
signál 

Príčina: Pri aktualizácii bol poškodený BOOT program, alebo bol poškodený 
procesor 

Riešenie: 

a)      Po otvorení pokladnice stlačíme tlačidlo Zapnutia pokladnice a zistíme, či sa 
nenahrieva procesor. 

b)      Ak sa procesor nenahrieva, ZD je nutné poslať do Elcom-u na nahratie BOOT 
programu. 

c)      Ak sa procesor nahrieva, ZD je nutné vymeniť. 

  

4. Pokladnice rady Euro-50/o, Euro 150/o, Euro 50i/o, Euro 150i/o po update SW 
pri blokovaní vyhlásia INTERNÁ CHYBA CHDÚ. 

Príčina: Porucha konfigurácie WiFi spojenia po aktualizáci. 

Riešenie: 

a)      Ísť do R režimu – WiFi- Vypnúť. Skúsiť nablokovať doklad ( mal by vyjsť 
OFFLINE doklad). 

b)       Následne ísť do R-režimu-WiFi-Zapnúť. 

c)      Naúčtovať doklad, či sa problém odstránil. 

Poznámka: V prípade, že pokladnica píše aj tak hlásenie Interná chyba CHDÚ, bude 
potrebné vymeniť CHDU. 

 


