
 

 

 

 

Aktualizace firmware EETBoxu  

 
1) Připojte pomocí čtečky k počítači paměťovou kartu určenou pro EET box.  

 
2) Zip s novou verzí programu EETBoxSet (QEETBoxUpdate_1_xx.zip) rozbalte do kořenové 

složky paměťové karty a nechte přepsat soubory v cíli.  
 

3) Na paměťové kartě poté naleznete v kořenové složce utilitu EETBoxSet.exe kterou spusťte. 
 

4) Pro zpětné načtení údajů zákazníka stiskněte tlačítko „Načíst poslední nastavení“. Program si 
vyžádá zadání kódu pro obnovení dat (obnovovací kód je k dispozici pro prodejce pokladních 
systémů na vyžádání).  Pokud nemáte kód, vyplňte znovu všechny údaje zákazníka. 

 
5) Stiskněte tlačítko „Načíst aktualizaci firmware“ 

 
6) Vyberte soubor s aktualizací (QEETUpdate_to_1_xx.qef) 

 
7) Pokud potřebujete změnit údaje zákazníka (např. vyměnit certifikát), proveďte to nyní. 

 
8) Zadejte aktivační číslo. Pokud aktivační číslo nemáte, vygenerujte žádost stiskem tlačítka 

„Žádost o aktivaci“ a zobrazený text pošlete emailem na adresu aktivace@consulta.cz . 

 
O aktivační číslo si můžete také zažádat předem a to tak, že pošlete údaje z výpisu 305 

z pokladny. Výpis získáte na pokladně v režimu P zadat 305 + TYPE(PLU). Z protokolu 305 

potřebujeme pro aktivaci dva údaje – Serial# a Code.  

     

============================= 
B:Boot Vers 

... 
Serial#:7015768 

   ... 

Code:M07015768 

   ... 

============================= 

 
Pozn.: POZOR! Pokud uvedete chybné sériové číslo, budete muset aktivační číslo zaplatit 

stejně. 

 
9) Po zadání všech údajů uložte změny tlačítkem uložit. 

 
10) Vložte kartu zpět do EETBoxu. 

 
11) Aktualizace proběhne automaticky po spuštění EETBoxu s pokladnou 

 
12) Pro ověření proveďte test 6000 + TYPE v režimu „P“. Pokud aktualizace proběhla  

v pořádku, bude na výpisu vytištěna správná verze v textu Release: 
    ... 

Release:v 1.XX 

   Běžný režim 

   Dič popl.: CZ000000019 

   Echo OK 
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13) Upravte také nastavení pokladny. Pokladna musí mít verzi firmware min. 190910 z 10. 9. 2019. 
 

a. Nastavte hladiny DPH dle přiloženého vzoru.  
 

 
 
Pozn.: Zařazení zboží do jednotlivých hladin si vyžádejte od zákazníka / jeho účetní. 
Pozn.: Pro neplátce DPH přiřaďte všechno zboží do hladiny DPH 4. 
Pozn.: Pokud zákazník nebude využívat DPH pro použité zboží (DPH 6,7 a 8), nemusíte tyto 
v pokladně nastavovat a můžete ponechat v konfiguraci počet DPH pouze 5.  

 
 

b. V menu Soubory – Platby  

 

u všech zaokrouhlovaných plateb (Hotovost) aktivujte možnost 2.7 (aby se zaokrouhlení 

ukládalo do DPH hladiny 4) 

Pokud zákazník nebude vracet hotovost na stravenky, tak u platby „Stravenky“ deaktivujte 
možnost 2.7, aktivujte možnost 2.8 a nastavte přeplatek na 0 
 

c. V menu Systém – Možnosti – Možnosti 
 
deaktivujte možnost 258 – zaokrouhlování DPH pro CZ 
 


