Euro-150TE Flexy pénztárgép KÖTELEZŐ AEE Akumulátor csere !
A frissítés elindítása előtt fontos, hogy szerviz által Éves felülvizsgálatkor (esetleg Ön által) ellenőrizve
legyen az AEE egységben lévő adattároló (SD kártya) állapota. Amennyiben az AEE SD kártya már a
V0004 szoftver verzióval történő használat során is hibákat jegyzett be a saját rendszer fájljaiba, vagy
ha a gépen belassulás volt tapasztalható, úgy azt az AP számot a szervizpartner, a gép ellenőrzése
után jelzi az ECR-Trade Kft.-nek. Ezeket a pénztárgépeket be fogjuk hívni az ECR-Trade Kft.-hez AEE
javításra, AEE SD kártya cserére. Az AEE SD kártya cseréje díjmentes, amennyiben a pénztárgépre
vonatkozik az alap vagy a kiterjesztett garancia, ellenkező esetben költséggel jár (18.000,- Ft +
ÁFA/gép). Mindkét esetben felmerülhet további költség, szállítási díj, erről saját szervizpartnerénél
tájékozódjon. A frissítés elindítása előtt fontos szintén, hogy az AEE akkumulátora megfelelő
töltöttségi szinten legyen, valamint az ne legyen idősebb, mint 4 év. (Az akkumulátorgyártók 3-4
évente javasolják az akkumulátorcserék elvégzését.) Ebből adódóan az Éves felülvizsgálatra
vonatkozó forgalmazói tájékoztatóban előírtuk szervizpartnereinknek, hogy a IV. Éves felülvizsgálat
alkalmával, azaz amikor a pénztárgép és az AEE akkumulátora eléri a 4 évet, szükséges az AEE
akkumulátor cseréje. Az AEE akkumulátorának ellenőrzését/cseréjét a vonatkozó Rendelet is előírja,
hiszen az AEE akkumulátorának állapota, élettartama nagyban befolyásolja az AEE, és ezzel a
pénztárgép működését. Amennyiben az AEE akkumulátora nem megfelelő töltöttségi szintű, vagy az
AEE akkumulátora már régi/hibás, úgy a frissítés nem végrehajtható a pénztárgépen az AEE
akkumulátorának cseréjéig, viszont a frissítést kéri a gép. Ebben az állapotban a gép nem
használható, illetve ez az állapot előidézheti az AEE esetleges további meghibásodását. Fentiekből
adódóan szükséges, hogy elvégeztesse az AEE akkumulátor cseréjét Éves felülvizsgálatkor, hiszen
ekkor a pénztárgép bontásra kerül vizsgálat miatt, így a munka gyorsabban elvégezhető, kevesebb
időt vesz igénybe, mint ha kizárólag AEE akkumulátor csere miatt történik a gép bontása. Az AEE
akkumulátor cseréjének díjáról kérjen tájékoztatást saját szervizpartnerétől!

