
Rychlý návod k zařízení ORANGE 

Spuštění 

Zařízení je připraveno k okamžitému spuštění.  

Zapnete ho stiskem tlačítka (menšího) na pravé straně 

přístroje, které je názorně vyznačeno na obrázku. 

Aplikace jsou v zařízení již předinstalovány v 

hlavním menu, stáčí vyhledat a stisknout ikonu FIK 

nebo eRecept. 

 
TIP: Pokud zařízení nelze zapnout vložte jej do nabíjecí kolébky. 
Plné nabití může trvat až 36 hodin z důvodů vysokokapacitní 

baterie. 

 

 

Připojení k Internetu 

Pro první spuštění aplikací je nutné být připojen k Internetu. 

 

Připojení Wi-Fi 

V hlavním menu naleznete ikonu NASTAVENÍ, dále v části Bezdrátová 

připojení a sítě zvolíte možnost Wi-Fi . V zobrazeném seznamu vyhledáte název 

vaší sítě. 

 

Připojení přes datovou SIMkartu   
Zařízení disponuje mobilním připojením. Místo pro vložení se nachází v levé 

straně přistoje pod odnímatelnou krytkou. 

 
TIP: Pokud aplikace hlási: There has been error processing an request – nejste připojeni k internetu!   

 

 

První spuštění aplikace 

Na hlavní obrazovce klikněte na ikonku příslušné aplikace. Na obrazovce zvolte 

Založit nový účet, zadejte platný e-mail a heslo. Aplikace naskočí do hlavního 

menu aplikace. 
 

 

 

 

 

 

 



 

eRecept 

 

Aplikace eRecept pro využívání všech funkcí vyžaduje PIN. Výchozí PIN je nastaven 

na 0000 a doporučujeme si ho ve volbě Zaměstnanec co nejdříve změnit. 

Získání a nahrání certifikátů a nastavení aplikace 

Pro vystavování elektronických receptů je nutné mít vyřízené dva druhy certifikátů: 

1) kvalifikovaný a 2) komunikační certifikát  zdravotnického  zařízení. Pro jejich 

získání postupujte dle návodu na www.kasafik.cz/servis 

 

Pro nahrání certifikátů ve formě dvou souborů a dalších potřebných údajů vyberte v 

hlavním menu aplikace eRecept Pomoc a nápověda, dále Nahrát soubory a 

certifikáty a postupujte dle pokynů na zařízení. 

Vystavování eReceptů 

Po základním nastavení aplikace je nutné stáhnout databázi léků ze SÚKL 

(doporučujeme stahovat přes Wi-Fi) kliknutím na Vystavit eRecept. Následně vyberete 

pacienta, případně vytvoříte nového. Pacienty lze také nahrát do aplikace hromadně. 
 

 

 Kasa FIK 

Při přihlašování do aplikace Kasa FIK zvolíte, zda jste, nebo nejste plátce DPH. 

Následně je nutno v menu přejít do Nastavení a vyplnit údaje, jako je název firmy, IČO 

a DIČ. Zde se nastavuje také EET pod nabídkou Elektronická evidence tržeb v 

několika krocích: 
 

1. stáhnete si Podpisový certifikát z Daňového portálu pomocí přihlašovacích údajů, 

které obdržíte na Finančním úřadě, nebo přes portál www.etrzby.cz, 2. nahrajete 

certifikát obdobně jako u aplikace eRecept, 3. nakonec nastavení ověříte zeleným 

tlačítkem Ověření EET. Pokud je ověření v pořádku, jste připraveni vydat svou první 

účtenku. 
 

Více informací získáte na našem webu či přes e-mail 

www.kasafik.cz/servis podpora@kasafik.cz 

 

 


