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Va mulțumim ca ați ales produsul nostru! 

Acesta este un  computer destinat utilizării comerciale.  Este construit pentru sistemul de operare Windows 

și este destinat a fi folosit în aplicații ca: Magazin, Supermarket, Restaurant, Fast-Food, etc. 

În cutia produsului există următoarele articole: POS All In One si adaptorul de alimentare 220/12 V. 

Măsuri de siguranță 

Acest calculator poate fi montat și utilizat doar la interior, în spații de birouri, în spații comerciale, etc. 

Temperatura de utilizare este între 10°C și 40°C cu o umiditate cuprinsă între 10-80%.   

Nu utilizați dispozitivul în spații cu abur și umezeală. 

Asamblarea 

POS-ul nu are acumulator, funcționează doar prin alimentarea lui de la rețeaua electrică 220V 50Hz.  

• Conectați cablul de la adaptorul de alimentare la mufă (rotundă) de alimentare a POS-ului. 

• Introduceți adaptorul de alimentare într-o priză de curent. 

• Folosiți un UPS care să ofere şi protecție la fluctuațiile din rețeaua electrică. 

• Pentru a orienta monitorul în unghiul dorit țineți cu o mână talpa POS-ului și trageți încet de partea de 

jos a monitorului în direcția dorită. 

Închiderea și deschiderea 

Porniți dispozitivul acționând scurt butonul aflat în partea stânga - jos - spate a monitorului. Butonul este 

plasat într-un loc mai greu accesibil pentru a evita apăsarea lui accidentală.  

Pentru închidere apăsați scurt butonul de alimentare si POS-ul va comanda sistemului de operare să se 

închidă si apoi se va opri. 

Aplicații preinstalate 

Noi am preinstalat în scop demonstrativ sistemul de operare Windows în versiune demo-neactivat. Acesta 

va funcționa doar pentru o perioadă limitată de timp. 

Utilizați numai software din surse sigure. Software-ul piratat sau ilegal și/sau infectarea cu viruși poate duce 

la deteriorări sau la funcționări necorespunzătoare, care nu sunt acoperite de garanție. 

Utilizare 

Va recomandăm să instalați ca sistem de operare ultima versiune de Windows 10. 

Monitorul touchscreen este de tip Capacitive Multi-Touch, nu va trebui să apăsați-presați pentru click, o 

atingere ușoara este suficientă. Mai mult, nu loviți monitorul cu corpuri ascuțite (unghia, creioane, pixuri) 

sau dure, garanția nu acoperă uzura mecanica a ecranului touchscreen. 

Acesta este un echipament electric și electronic care trebuie să fie aruncat la sfârșitul duratei sale de viață 

separat de deșeurile menajere. Există sisteme separate de colectare pentru reciclare. Pentru mai multe 

informații, vă rugăm să contactați autoritatea locală sau distribuitorul de unde ați achiziționat produsul. 

Manualul de utilizare se poate descărca de pe site-ul nostru  nexy.ro | nexy.store 

 


