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Popis inštalácie JOLY  
pre Datecs DP50 

Čítačka žurnálov JOLY sa pripája medzi matičnú dosku (MBO) 
a dosku rozhrania.(INTF). Pôvodná komunikácia pokladnice nie 
je čítačkou JOLY nijako obmedzená. 
 
Poznámka: Niektoré modely DP50 boli osadené komunikačnou 
doskou s USB rozhraním. Túto treba pred inštaláciou čítačky 
vymeniť za dosku s RS232 rozhraním. 

Obsah inštala čného balí čka 
• doska čítačky JOLY 
• doska terminálu s tlačítkom a LED diódami 
• kábel na pripojenie JOLY k pokladnici 

(s konektormi 2x 6pin, 2x 5pin +2x 4pin) 
• kábel na pripojenie ovládacej dosky s tlačítkom 

Postup inštalácie 
1. otvorte pokladnicu 
2. odpojte 5-žilový kábel z konektorov CN6MBO a CN1INTF. 

3. odpojte 6-žilový kábel z konektorov CN10MBO a CN2INTF. 

4. podľa nákresu pripojte čítačku dodaným káblom k matičnej doske (CN6MBO, CN10MBO),  
ku doske rozhrania INTF (CN1INTF, CN2INTF) a nakoniec do konektorov JOLY (MBJOLY, IFJOLY) 

5. pripojte ovládaciu dosku s tlačítkom a LED dodaným 4-žilovým káblom k JOLY (TL JOLY) 

6. vložte čítačku do štrbiny vľavo tak, že strana s konektorom TL smeruje nahor a držiak pamäťovej karty 
do vnútra pokladnice 

 
1. bočný pohľad 

 
2. pohľad zvnútra  

 
3. umiestnenie dosky 

Oživenie 
1. zapnite pokladnicu – zelená LED začne blikať a po úvodnom otestovaní 

vloženej SD karty zostane trvalo svietiť 
2. prepnite pokladnicu do režimu komunikácie „OFF-LINE“ (stlačte „9“) 
3. stlačte ovládacie tlačítko čítačky JOLY – rozbliká sa červená LED 

a na displeji sa vypíše text „IN-LINE“ 

Inštalácia ovládacej dosky 
Ovládacia doska s tlačítkom a LED je uložená 
v pravom boku pokladnice vedľa rolky.  
1. podľa nákresu vyvŕtajte otvor o priemere 3mm; 

stred otvoru je 10mm od horného okraja a 
v strede medzi rebrom a  priečkou (cca 7mm od 
krajov) 

2. zväčšite vnútornú časť otvoru vrtákom priemeru 
5mm; stačia 2-3 jemné obrátky vrtáku prstami 

3. zasuňte ovládaciu dosku do štrbiny pri otvore 
(konektor smeruje ku dnu pokladnice) a hmatník 
tlačítka prestrčte cez vyvŕtaný otvor 

4. zatvorte pokladnicu; rebrovanie vrchnej časti zafixuje tlačítko v správnej 
polohe (ak treba, odstrihnite cca 2-milimetrovú „prečnievajúcu“ časť rebra, 
viď horná šípka na fotografii) 

 
4. prítlačné rebro krytu 

uloženie čítačky v pokladnici 

rebro

otvor 
3mm



Schéma zapojenia internej čítačky žurnálov JOLY ku  
DATECS MP-55B 

CN4 

IF 

MB 

CN9 



Popis inštalácie JOLY  
pre Datecs MP-55B 

 
Čítačka žurnálov JOLY sa pripája medzi matičnú dosku (MBO) 
a dosku rozhrania.(INTF). Pôvodná komunikácia pokladnice nie 
je čítačkou JOLY nijako obmedzená. 

Obsah inštala čného balí čka 
• doska čítačky JOLY 
• doska terminálu s tlačítkom a LED diódami 
• kábel na pripojenie JOLY k pokladnici (konektory 2x 4pin) 
• kábel na pripojenie ovládacej dosky s tlačítkom 

Postup inštalácie 
1. otvorte pokladnicu 
2. odpojte 4-žilový kábel z konektora CN4INTF na doske 

rozhrania a zapojte ho do konektora MBJOLY na čítačke 

3. pripojte dodaný 4-žilový káblel do konektora IFJOLY a do 
CN4INTF na doske rozhrania 

4. pripojte ovládaciu dosku s tlačítkom a LED dodaným 4-
žilovým káblom k JOLY (TL JOLY) 

5. prilepte čítačku obojstrannou páskou na dno pokladnice  umiestnenie čítačky v pokladnici 
 

 

 
1. pohľad zvnútra 

 
2. vonkajší pohľad  

Oživenie 
1. zapnite pokladnicu – zelená LED začne blikať a po úvodnom 

otestovaní vloženej SD karty zostane trvalo svietiť 
2. stlačte kláves „9“ – prepnite pokladnicu do režimu komunikácie 

„OFF-LINE“ 
3. stlačte ovládacie tlačítko na čítačke  –rozbliká sa červená LED a na 

displeji sa vypíše text „IN-LINE“ 

Inštalácia ovládacej dosky 
Ovládacia doska s tlačítkom a LED je umiestnená vo výreze nad 
klávesnivou  
1. vyvŕtajte otvor do nálepky o priemere 3mm cez výrez zospodu; 

stred otvoru umiestnite tak, aby sa ovládacia doska aj s s pripájacím 
káblom pohodlne vošla do predlisovaného otvoru 

2. prestrčte hmatník tlačítka cez vyvŕtaný otvor; po odskúšaní dosku 
zafixujte tekutým voskom (pozn. v prípade potreby sa vosk dá 
ostrániť liehom) 

3. zatvorte pokladnicu 
 

 

otvor 
3mm

výrezy s nálepkou  



Schéma zapojenia internej čítačky žurnálov JOLY ku  
DATECS MP-55L 

IF 

MB 

CN10 

CN1 CN6 

CN9 



Popis inštalácie JOLY  
pre Datecs MP-55L/LD 

 
Čítačka žurnálov JOLY sa pripája medzi matičnú dosku 
(MBO) a dosku rozhrania.(INTF). Pôvodná komunikácia 
pokladnice nie je čítačkou JOLY nijako obmedzená. 

Obsah inštala čného balí čka 
• doska čítačky JOLY 
• doska terminálu s tlačítkom a LED diódami 
• kábel na pripojenie JOLY k pokladnici 

(s konektormi 2x 4pin) 
• kábel na pripojenie ovládacej dosky s tlačítkom 

Postup inštalácie 
1. otvorte pokladnicu 
2. odpojte 4-žilový kábel z konektorov CN9MBO a CN6INTF. 

 umiestnenie čítačky v pokladnici 
3. odpojte 4-žilový kábel z konektorov CN10MBO a CN1INTF. 

(káblik odložte, poslúži na pripojenie ovládacej dosky JOLY) 
4. odpojte 4-žilové káble z konektorov CN6INTF na doske rozhrania a zapojte ho do konektora MBJOLY na 

čítačke 
5. podľa nákresu pripojte čítačku dodaným káblom k matičnej doske (CN9MBO, CN10MBO), ku doske 

rozhrania INTF (CN6INTF, CN1INTF) a nakoniec do konektorov JOLY (MBJOLY, IFJOLY) 

6. pripojte ovládaciu dosku s tlačítkom a LED jedným z pôvodných 4-žilových káblov ku JOLY (TL JOLY) 
7. prilepte čítačku obojstrannou páskou na dno pokladnice  

 

 
1. pohľad zvnútra 

 
2. vonkajší pohľad  

Oživenie 
1. zapnite pokladnicu – zelená LED začne blikať a po úvodnom 

otestovaní vloženej SD karty zostane trvalo svietiť 
2. stlačte kláves „9“ – prepnite pokladnicu do režimu komunikácie 

„OFF-LINE“ 
3. stlačte ovládacie tlačítko na čítačke – rozbliká sa červená LED a na 

displeji sa vypíše text „IN-LINE“ 

Inštalácia ovládacej dosky 
Ovládacia doska s tlačítkom a LED je umiestnená vo výreze nad 
klávesnivou  
1. vyvŕtajte otvor do nálepky o priemere 3mm cez výrez zospodu; 

stred otvoru umiestnite tak, aby sa ovládacia doska aj s pripájacím 
káblom pohodlne vošla do predlisovaného priestoru 

2. prestrčte hmatník tlačítka cez vyvŕtaný otvor; po odskúšaní dosku 
zafixujte tekutým voskom (pozn. v prípade potreby sa vosk dá 
ostrániť liehom) 

3. zatvorte pokladnicu 
 

 

výrezy s nálepkou  

otvor 
3mm


