
 

 

 

Aktualizace firmware a nastavení EET pro QTouch 8, 10, 12, 15 

Příprava aktualizační USB paměti 

Zip s novou verzí programu EETQTouchSet (EETQTouchset_cz_1_xx.zip) rozbalte do kořenové 
složky USB paměti (a nechte přepsat soubory v cíli).  

 
 

Pozn.: Takto připravený USB flash disk lze použít opakovaně na dalších pokladnách QTouch  

 

Aktualizace firmware EET 

 

1) Na USB paměti spusťte v kořenové složce program EETQTouchSet.exe 
2) Vyplňte požadované údaje v programu 

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

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

Upozornění – pro vygenerování je nutné mít správně vyplněné sériové číslo pokladny.  

 

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. 

 

4) Po zadání všech údajů uložte změny tlačítkem uložit 

5) Připojte takto připravenou USB paměť do pokladního systému QTouch.  

6) Přepněte pokladnu do režimu „P“  

7) Zadejte 6010 a stiskněte klávesu TYPE  

8) Aktualizace proběhne   

9) 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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10) Upravte také nastavení pokladny. QTouch musí mít verzi min. 190912 z 12. 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 
u platby „Stravenky“ deaktivujte možnost 2.7, aktivujte možnost 2.8 a nastavte 
přeplatek na 0 
systém – možnosti - deaktivujte možnost 361 – zaokrouhlování až při platbě 

 
 

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


