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INSTRUKCJA podłączenia pinpada z interfejsem ethernet do bileterki 
EMAR-205 - przez przystawkę PKR 

1. W terminalu ustawić parametry sieci LAN: 

 DHCP:  wyłączone  
 Adres IP terminala: 192.168.6.123  
 Podsieć:  255.255.255.0  
 Adres IP bramy: 192.168.6.122  
 Adres DNS: 8.8.8.8   
 
Dla terminala FirstData należy dodatkowo podać adres bileterki zgodny z adresem bramy:     192.168.6.122 
Dla terminala Elavon należy dodatkowo podać numer portu komunikacyjnego z bileterką:      8282 
 

2. W bileterce zaktualizować program i system do najnowszych wersji: 

Aktualizacja oprogramowania bileterki odbywa się automatycznie po podłączeniu do internetu poprzez siec wi-fi lub należy wymusić 

aktualizację oprogramowania wybierając opcję: 

MENU > FUNKCJE DODATKOWE > SPRAWDZENIE URZĄDZEŃ > AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA 

 

 
Następnie wybierz opcję AKTUALIZUJ PROGRAM I SYSTEM. 

Dla bileterki z wersją programu i systemu zaczynającą się cyfrą 1 (wersja sprzętowa „1” – cyfra niezmienna): 
 program: 1.10-02 i nowsze. 
 system: 1.40 i nowsze. 
 
Dla bileterki z wersją programu i systemu zaczynającą się cyfrą 2 (wersja sprzętowa „2” – cyfra niezmienna) 
 program: 2.00-00 i nowsze. 
 system: 2.02 i nowsze. 
 
UWAGA!: Szczególnie istotna jest właściwa wersja systemu. mogą być wersje późniejsze od wskazanych (o wyższych numerach po 
kropkach. 
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3. W bileterce w menu wybrać właściwy typ terminala: 

MENU > FUNKCJE DODATKOWE > SPRAWDZENIE URZĄDZEŃ > TERMINAL PŁATNICZY > 
ZMIEŃ TYP TERMINALA 

 
Wyświetl menu bileterki przyciskiem MENU, następnie przejdź do FUNKCJE DODATKOWE > SPRAWDZENIE URZĄDZEŃ. 

Na ekranie pojawią się opcje sprawdzenia poprawności działania urządzeń, wybierz przycisk TERMINAL PŁATNICZY. 

 

 

 

 

 

 

Na ekranie pojawi się opis ustawionego terminala np. SIX iCT250. 

BRAK PODŁĄCZENIA 

SIX iCT250 

PORT: NIE – port nie podłączony 

TRANSMISJA: NIE– brak transmisji 

 

PODŁĄCZONY 

SIX iCT250 

PORT: TAK – port podłączony prawidłowo 

TRANSMISJA: TAK– transmisji ok 

 

 

UWAGA!: W pierwszej kolejności, w terminalu należy ustawić połączenia sieci LAN zgodne z wyświetlanymi na żółto parametrami: 

WYMAGANE USTAWIENIA LAN TERMINALA.  

Aby zmienić typ terminala naciśnij przycisk, ZMIEŃ TYP TERMINALA 
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Następnie wybierz podłączony terminal do bileterki i zaakceptuj klawiszem AKCEPTUJ. 

Następnie wyświetli się potwierdzenie wyboru nowego terminala, potwierdź wybór przyciskiem TAK.  

 

Jeśli wybrany terminal został poprawnie podłączony do bileterki bileterka wyświetli: 

 

 

 

 

PORT: TAK 

TRANSMISJA: TAK 

 

 

 

 

 

UWAGA!: Aby móc przyjmować płatności za bilety przy pomocy karty płatniczej należy odpowiednio skonfigurować parametry form 

płatności w programie INFORMICA 2.0 lub PP-Bilety. 

 
Należy również upewnić się, czy po wybraniu ekranu walut i form płatności (przycisk PLN w prawym dolnym rogu lub klawisz "*" dla 

bileterki klawiaturowej) przycisk "Karta płatnicza" znajduje się na górze ekranu po prawej stronie (bileterka próbuje nawiązać 

połączenie z terminalem tylko dla formy płatności, która znajduje się na pierwszej pozycji na liście) - jest to ustawienie domyślne. 
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4. W programie do obsługi bileterek (Kasa konduktorska, PP-Bilety lub Informica 2.0) należy 
w statusie pracy kierowcy ustawić obsługę terminala: 

Dla programu PPBilety i Kasa konduktorska: 

Wybrać opcję OBSŁUGA KART PAMIĘCI I BILETEREK > 

 

następnie ZMIANA STATUSU > 
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następnie wybrać ZAKŁADKĘ "EMAR-205" i zaznaczyć opcję: "Przyjmowanie zapłaty bezgotówkowo" i 

"Terminal płatniczy jest podłączany do bileterki"; 

Można zaznaczyć również (w zależności od potrzeb) "Płatność kartą gdy włączony terminal" - zaznaczenie 

określa, że jeżeli bileterka nie połączy się z terminalem lub transakcja kartowa nie powiedzie się, to bilet nie 

będzie wydany (gdy nie jest zaznaczone, to pomimo braku poprawnej transakcji na terminalu bilet zostanie 

wydany). 
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Dla programu Informica 2.0: 

ZARZĄDZANIE > KIEROWCY > EDYTUJ POZYCJĘ (ikona klucza)-> Zakładka "PARAMETRY SPRZEDAŻY"-> wybrać Formy płatności 
"KARTĄ LUB GOTÓWKĄ" 

Zaznaczyć "Korzystaj z terminala płatniczego podłączonego do bileterki".  

Można odznaczyć również (w zależności od potrzeb) "Płatność kartą może być wybrana również w przypadku braku komunikacji z 
terminalem" - odznaczenie określa, że jeżeli bileterka nie połączy się z terminalem lub transakcja kartowa nie powiedzie się, to bilet 
nie będzie wydany (gdy jest zaznaczone, to pomimo braku poprawnej transakcji na terminalu bilet zostanie wydany). 
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