
 
 

 

SYNCHRONIZACE DATUMU /ČASU 
NASTAVENÍ LETNÍHO /ZIMNÍHO OBDOBÍ U SC/SERD POKLADNÍCH SYSTÉM Ů 

 
 
Obecně: 
Pro správnou funkci evidence tržeb je nutno mít na pokladním systému správně nastavený příznak letního / zimní času. I když je na 
účtence tisknut čas odpovídající aktuálnímu času, neznamená to, že je správně nastaveno období: letní / zimní. Správné nastavení 
v případě uvedených verzí Firmware lze jednoduše ověřit příznakem L/Z na účtenkách u data / času, následovně: 
 

pro pokladny SC , terminál pro SC Converter 
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Nastavení pokladen SC ECR 4xT, řada ECR 550, LCD SC-8000: 
 
Při změně pozice klíče na REG vždy dochází k synchronizaci času, pokud je pokladna korektně připojena na EET v běžném režimu (k 
internetu). Tím je zajištěn správný čas a datum na pokladně. Mimo to musí být v pokladně správně nastaveno letní / zimní období. 
Nastavení letního / zimního období se děje následovně: 
 
1.  při nastavení funkce řízení EET : "řízení podle systému" 
     
    a)   od verze Firmware (x.007.16 včetně) se změna děje automaticky ve chvíli, kdy se pozice klíče mění na REG 
 
    b)  u nižších verzí Firmware (x.006.16 včetně) je nutné nastavit aktuální období v S-režimu dle programovacího návodu 

jednotlivého modelu kapitola "Aktivace SD / EET" 
 
 
2.  při nastavení funkce řízení EET : "řízení podle certifikátu"  
 
     u všech verzí Firmware je nutné nastavit správné období v "datech EET" pomocí SC Pomocníka nebo SC Managera. 
 
 
Nastavení SC Converteru pro pokladny SERD: 
 
Při vyvolání stavu SC Converteru (X - 94 : HOTOVOST na pokladně) vždy dochází k synchronizaci času, pokud je SC Converter 
korektně připojen na EET v běžném režimu (k internetu) a bezchybně komunikuje s pokladnou. Tím je zajištěn správný čas a datum 
jak v SC Converteru, tak i na pokladně. Mimo to musí být v SC Converteru správně nastaveno letní / zimní období. Nastavení letního 
/ zimního období se děje v SC Converteru následovně: 
 
1.  při nastavení funkce řízení EET : "řízení podle certifikátu"  
 
     a)  od verze Firmware (9.005.16 včetně) se změna děje automaticky ve chvíli, kdy je zobrazen jeho stav (režim pokladny X - 94 : 

HOTOVOST) nebo je SC Converter zapnut a vypnut z napájení, pokud je SC Converter korektně připojen na EET v běžném 
režimu (k internetu) a bezchybně komunikuje s pokladnou 

 
     b)  u nižších verzí Firmware (9.004.16 včetně) je nutné nastavit aktuální období v "datech EET" pomocí SERD Pomocníka nebo 

SERD Managera  a odeslat do  SC Converteru. 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pro režim EET "zjednodušený" je třeba u ECR 4xT, řada ECR 550, LCD SC-8000, SC Converter bezpodmínečně nastavit na správné 
aktuální hodnoty data, času a období v každém zařízení! 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Více v Kompletní návodech EET dle jednotlivých modelů v dealerské sekci 


