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POS All In One NEXY 

Nexus Media 
office@nexy.ro 

Computer cu monitor touchscreen și ecran client destinat  punctelor de vânzare cu amănuntul. 
Este rapid, are un ecran mare cu rezoluție HD și format lat, este fiabil si ergonomic .  
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1.Bun venit 

 

Vă mulțumim pentru utilizarea noilor modele de POS-uri marca NEXY. Suntem încrezători că vă veți bucura 

pe deplin de caracteristicile puternice pe care le au aceste computere, de asemenea, veți fi surprinși să 

găsiți POS-urile NEXY ergonomice și simplu de utilizat. 

 

2. Prezentare generală asupra produselor 

 

2.1 Conținutul pachetului 

 

POS – ul vine împachetat într-o ambalaj protector din polietilenă expandată sau polistiren dur şi într-o 

cutie din carton. 

În pachet se găsesc atât POS-ul cât şi adaptorul 220V 50 Hz pentru alimentarea cu energie electrică. 

 

2.2 Prezentare generală asupra POS-ului 

 

Toate POS-urile au un ecran principal touchscreen cu diagonala de 15,6 inch de tip capacitiv multi-touch 

și au și un al doilea ecran, numit ecran client, care poate fi:  

• de tip LED 15,6 inch; 

• de tip VFD (doua linii x 20 caractere) ; 

• de tip LED8 (o linie x 8 caractere). 

 

POS-urile pot avea mai multe configurații, cum ar fi:  

• procesor de tip: J1900, i5 sau  i7; 

• memorie: 2GB, 4GB sau 8BG; 
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• disc SSD: 32GB, 64GB sau 128BG. 

 

Mufele de conectare ale  POS-ului (USB, serial, paralel, alimentare, etc) se află în partea din spate jos a 

monitorului, tot acolo se afla si butonul de pornit si oprit. Atât butonul cat si mufele sunt poziționate într-

o locație mai greu accesibilă, în mod special, pentru a nu exista riscul de a fi apăsate sau scoase în mod 

accidental în timpul lucrului. 

Butonul de pornit si oprit nu este de tip comutator, este de tip buton de sonerie - adică revine în poziția 

inițială după apăsare. Apăsați o dată pentru deschidere si apoi mai apăsați încă o dată pentru închidere. 
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Acest model de POS are o alură SLIM, special pentru a ocupa cât mai puțin din spațiul de lucru al 

punctului de vânzare și are o talpă metalică atât pentru ai asigura stabilitatea, cât și pentru a fi ușor de 

montat/prins în mobilierul comercial. 

 

2.3 Prezentare generală alimentator 220V 50Hz 

 

Alimentarea POS-ului se face de la reteau de 220V printr-un alimentator care transforma curentul alternativ 

de 220V 50Hz în curent continu de 12V si asigură o putere de 80W.  

Vă recomandăm să montați între priza de alimentare și alimentatorul POS-ului un UPS care sa aibă și 

funcții de protecție la fluctuațiile electrice din rețeaua de alimentare. 

 

Trebuie sa aveți în vedere că garanția nu acoperă defecțiuni provocate prin alimentarea cu energie 

defectuoasă a dispozitivelor, cum ar fi:  

• întreruperi repetate ale alimentării cu energie a POS-ului aflat în funcționare; 

• fluctuații ale tensiuni electrice din rețea; 

• descărcări electrice datorate trăsnetelor; 

• etc. 

 

3. Instrucțiuni de utilizare 

 

3.1 Măsuri de siguranță  

 

• Înainte de a conecta produsul, vă rugăm să vă asigurați că alimentarea pe care o furnizați corespunde 

cerințelor, cum ar fi tensiunea, frecvența și asigurarea protecției de împământare a instalației 

electrice. 

• Pentru a evita șocurile electrice, deconectați cablul de alimentare de la priza electrică înainte de a 

muta sistemul. 
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• Trăsnetele pot deteriora acest produs. În timpul furtunilor cu fulgere, deconectați cablu de rețea, 

cablu de alimentare și alte conexiuni. 

• Opriți alimentarea înainte de a conecta orice dispozitiv (cu excepția dispozitivelor USB) la POS. 

• Nu încercați să deschideți carcasa. Este posibil să fiți electrocutat. Pentru service, apelați la o firmă 

specializată sau la firma care va vândut produsul. 

• Nu vărsați lichide pe terminal. Nu obturați și nu introduceți obiecte în locațiile de ventilație a acestui 

produs. Toate acestea pot cauza scurtcircuitarea internă a dispozitivului, provocarea de incendii și 

electrocutarea persoanelor implicate. 

• Dacă terminalul este păstrat sub temperatura de 10 ° C, introduceți-l la temperatura camerei (10-35 ° 

C) în ambalajul original timp de cel puțin două ore. Lăsați astfel terminalul să revină la temperatura 

camerei înainte de operare. Aceasta pentru a evita apariția condensului care ar putea provoca daune 

electrice. 

• Temperatura de operare trebuie să fie între 10 C și 40 C, iar umiditatea relativa trebuie să fie între 8% 

și 80%, fără condens. 

• Păstrați terminalul curat, uscat și departe de praf, de umiditate și de lumina directă a soarelui. 

• Nu utilizați substanțe chimice dăunătoare sau solvenți puternici de curățare pentru a curăța ecranul 

monitorului. Ștergeți-l cu o cârpă moale, aplicată cu o soluție specială de curățare. 

• Nu împărțiți aceeași priză cu aparate electrice de mare putere; păstrați distanța de eventuale 

interferențele magnetice cu un nivel ridicat. 

• Pentru a evita deteriorarea ecranului nu folosiți obiecte ascuțite, contondente, abrazive pentru a 

opera ecranul tactil. 

Când apar următoarele evenimente: 

• Intră lichid în POS; 

• Daune mecanice accidentale; 

• Cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate; 

• Terminalul POS produce un miros arzător; 

Deconectați imediat sursa de alimentare, deconectați cablul de alimentare și contactați un tehnician de 

service calificat. 
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3.2 Instalarea și deschiderea POS-ului  

 

A. Conectați cablul alimentatorului la UPS sau direct la rețeaua electrică. 

B. Conectați mufa rotundă a alimentatorului electric la POS. 

C. Conectați toate celelalte periferice la POS, cum ar fi: mouse, tastatură, cititor de coduri de bare, casa 

de marcat sau imprimanta fiscală, cablul de internet, imprimanta pentru facturare, etc. 

D. Așezați computerul pe talpa lui în poziția normală de lucru și apoi puteți regla unghiul ecranului 

touchscreen prin apăsarea fermă cu palma unei mâini pe talpa POS-ului și cu cealaltă mână prindeți 

monitorul din partea frontală și de jos si trageți ușor în sus sau în jos pentru poziția dorită. La fel va 

trebui să procedați si pentru a schimba poziționarea/unghiul ecranului client. 

• Este normal ca monitoarele să se miște mai greu și în timpul reglării nu trebuie să le forțați. Ele 

sunt gândite să fie ferme la atingere, astfel încât când veți atinge monitorul touchscreen pentru 

a face click, acesta trebuie să rămână ferm, nu trebuie să se miște în sus sau în jos. 

• Reglați unghiul astfel încât monitorul să ofere o bună vizualizare din poziția cea mai comună a 

utilizatorului. 

E. Acționați butonul de deschidere al calculatorului și așteptați să se încarce sistemul de operare. 

▪ Noi am instalat o versiune de Windows 10 demo, adică neactivată, pentru a putea testa și noi 

și dvs. funcționarea POS-ului.  

▪ Pentru a vă autentifica folosiți utilizatorul testare și parola testare. 

▪ Bineînțeles, ulterior va trebui să instalați un alt sistem de operare pe acest POS. 

 

3.3 Închiderea POS-ului  

 

Apăsați butonul de pornit/oprit aflat în partea din spate stânga jos a monitorului sau din Windows faceți 

clic pe Power și apoi pe Shut down. 

 

3.4 Utilizarea POS-ului  
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Monitorul POS-ului este de tip capacitiv - acesta însemnă că pentru a face clic nu trebuie să apăsați, puteți 

doar atinge ușor ecranul cu vârful degetului, dar nu este recomandat să bateți sau să apăsați cu unghia 

ecranul. Pentru clic mai puteți utiliza creioane speciale destinate monitoarelor capacitive. 

Monitorul POS-ului este, de asemenea, multi-touch (multi-atingere) – adică dacă este atins în mai multe 

locuri simultan el va recepționa toate clicurile primite. 

 

Monitorul POS-ului nu trebuie acționat prin lovire, nu trebuie acționat prin apăsare, nu trebuie acționat cu, 

corpuri ascuțite, grele, masive sau contondente. Trebuie să aveți în vedere că garanția produsului nu 

acoperă uzura mecanică a ecranului touchscreen. 

Instalați și utilizați doar software cu licență din surse sigure. Software-ul piratat sau ilegal și/sau infectarea 

cu viruși poate duce la deteriorări sau la funcționări necorespunzătoare, care nu sunt acoperite de garanția 

produsului.  
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Pentru a folosi acest POS All In One ca punct de vânzare va trebui să instalați un software special pentru 

vânzări retail, facturare, restaurant, etc.  Acest software va integra toate perifericele folosite, împreuna cu 

funcțiile POS-ului, pentru a realiza vânzări cât mai rapid și cât mai simplu. 

 

Noi, Nexus Media ca dezvoltator de software și distribuitorii noștri autorizați, vă putem oferi propriile soluții 

software integrate pentru aproape orice tip de punct de vânzare en-detail sau en-gros: Supermarket, 

Magazin, Restaurant, Hotel, Fast-food, Catering, Depozit en-gros, Distribuție, Van-sales, etc. 

 

Ecranul client de tip LED TFT se poate utiliza prin extinderea afișări pe două ecrane direct din Windows. În 

funcție de logica aplicațiilor utilizate se pot rula în fiecare display programe diferite. Adică, pe ecranul 

touchscreen se rulează aplicația de vânzări, iar pe ecranul client se poate rula o altă aplicație companion 
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specializată în afișarea informațiilor pentru clienți – preturi, produse, totaluri din bon, imagini reclame, 

videoclipuri, etc. 

 

Ecranul client de tip VFD este conectat serial la POS și se poate accesa din aplicația de vânzări pentru a afișa 

aici informații pentru clienți – preturi, produse, totaluri din bon, reclame. Acest ecran poate afișa doar 

caractere, mai exact 2 linii de 20 de câte caractere fiecare. 

 

Ecranul client de tip LED8 este conectat serial la POS și se poate accesa din aplicația de vânzări pentru a 

afișa aici informații pentru clienți – preturi, totaluri din bon. Acest ecran poate afișa doar 8 cifre. 

 

4. Specificații tehnice 

 

4.1 Modelul F156STj19 

 

Caracteristici Valori 

Procesor Intel j1900, 64-bit 

Procesor – multitasking 4 Cores, 4 Threads 

Procesor – frecvența  2.00 Ghz Base, 2.40 Ghz Burst 

Procesor – cache 2 MB L2 

Procesor – consum 10 W 

Memorie RAM 4 GB 

RAM – Tip SODIMM, DDR3 

RAM – Nr. sloturi  1 

RAM –  Memoria maxima 8 GB 

Disk stocare 64 GB 

Disk stocare – Tip SSD mSATA 

Ecran principal  Touchscreen, Capacitive, Multi-touch 

Dimensiune diagonală 15.6 inch 

Rezoluție ecran 

1920x1080 (Full HD) sau 1366x768 

(HD) în funcție de sub-model 



POS All In One NEXY F156STj19 | F156PLi5 | F156PRi5              NEXY.RO | NEXY.STORE 

10 
 

Ecran client  

LED TFT, VFD sau LED8  în funcție de 

sub-model 

LED TFT Are diagonala de 15.6 inch 

VFD 

Este un ecran mic pe care se pot afișa 

doar texte pe două linii, fiecare linie 

maxim 20 de caractere. 

LED8   

Este un ecran mic pe care se pot afișa 

doar pe o singura linie 8 cifre. 

Interfețe de conectare 

Alimentare electrica, Serial RS232, 

Ethernet RJ45, USB, Paralel LPT, VGA, 

PS/2, Jack audio in/out. 

 

Acest model poate avea mai multe sub-modele în funcție de tipul si rezoluția ecranului principal și a 

ecranului client. De asemenea, de la un model la altul pot diferi interfețele de conectare sau la comandă 

se pot fabrica modele care să includă și alte interfețe de conectare: HDMI, NFC, etc. 

 

4.2 Modelul F156PRi5 

 

Caracteristici Valori 

Procesor i5-3317U, 64-bit 

Procesor – multitasking 2 Cores, 4 Threads 

Procesor – frecvența  1.7 GHz Base, 2.60 GHz Turbo 

Procesor – cache 3 MB SmartCache, Bus 5 GT/s DMI 

Procesor – consum 17 W 

Memorie RAM 4 GB 

RAM – Tip SODIMM, DDR3 

RAM – Nr. sloturi  1 

RAM –  Memoria maxima 32 GB 

Disk stocare 64 GB 

Disk stocare – Tip SSD mSATA 

Ecran principal  Touchscreen, Capacitive, Multi-touch 
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Dimensiune diagonală 15.6 inch 

Rezoluție ecran 

1920x1080 (Full HD) sau 1366x768 

(HD) în funcție de sub-model 

Ecran client  

LED TFT, VFD sau LED8  în funcție de 

sub-model 

LED TFT Are diagonala de 15.6 inch 

VFD 

Este un ecran mic pe care se pot afișa 

doar texte pe două linii, fiecare linie 

maxim 20 de caractere. 

LED8   

Este un ecran mic pe care se pot afișa 

doar pe o singura linie 8 cifre. 

Interfețe de conectare 

Alimentare electrica, Serial RS232, 

Ethernet RJ45, USB, Paralel LPT, VGA, 

PS/2, Jack audio in/out. 

 

Acest model poate avea mai multe sub-modele în funcție de tipul si rezoluția ecranului principal și a 

ecranului client. De asemenea, de la un model la altul pot diferi interfețele de conectare sau la comandă 

se pot fabrica modele care să includă și alte interfețe de conectare: HDMI, NFC, etc. 

 

4.3 Modelul F156PLi5 

 

Caracteristici Valori 

Procesor i5-3317U, 64-bit 

Procesor – multitasking 2 Cores, 4 Threads 

Procesor – frecvența  1.7 GHz Base, 2.60 GHz Turbo 

Procesor – cache 3 MB SmartCache, Bus 5 GT/s DMI 

Procesor – consum 17 W 

Memorie RAM 8 GB 

RAM – Tip SODIMM, DDR3 

RAM – Nr. sloturi  1 

RAM –  Memoria maxima 32 GB 
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Disk stocare 128 GB 

Disk stocare – Tip SSD mSATA 

Ecran principal  Touchscreen, Capacitive, Multi-touch 

Dimensiune diagonală 15.6 inch 

Rezoluție ecran 

1920x1080 (Full HD) sau 1366x768 

(HD) în funcție de sub-model 

Ecran client  

LED TFT, VFD sau LED8  în funcție de 

sub-model 

LED TFT Are diagonala de 15.6 inch 

VFD 

Este un ecran mic pe care se pot afișa 

doar texte pe două linii, fiecare linie 

maxim 20 de caractere. 

LED8   

Este un ecran mic pe care se pot afișa 

doar pe o singura linie 8 cifre. 

Interfețe de conectare 

Alimentare electrica, Serial RS232, 

Ethernet RJ45, USB, Paralel LPT, VGA, 

PS/2, Jack audio in/out. 

 

Acest model poate avea mai multe sub-modele în funcție de tipul si rezoluția ecranului principal și a 

ecranului client. De asemenea, de la un model la altul pot diferi interfețele de conectare sau la comandă 

se pot fabrica modele care să includă și alte interfețe de conectare: HDMI, NFC, etc.  
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5. Alte informații utile 

 

5.1 Probleme care pot apărea și rezolvările recomandate 

 

• POS-ul nu pornește 

Dacă POS-ul nu pornește după apăsarea repetată a comutatorului de alimentare în condițiile în care 

sursa de alimentare este conectată, lămpile de alimentare ale terminalului rămân oprite, ventilatorul 

nu funcționează, iar semnalul BIOS nu se aude, s-ar putea să fie probleme de alimentare cu energie. 

➢ Verificați dacă cordoanele electrice ale alimentatorului sunt corect atașate la POS și la 

alimentator. 

➢ Verificați conexiunea dintre terminal și adaptorul de alimentare, apoi reporniți aparatul. 

➢ Dacă POS funcționează în condiții de temperatură crescută care cauzează declanșarea 

automată a intrării în modul de protecție, deconectați-l de la rețea, așteptați până când 

temperatura mediului a scăzut și reporniți. 

➢ Dacă POS-ul nu pornește după o întrerupere bruscă de curent sau o oprire accidentală, 

deconectați adaptorul de la terminal și apăsați de mai multe butonul de alimentare. Apoi 

conectați adaptorul și porniți POS-ul din nou. 

 

• POS-ul repornește automat (sau se oprește) 

Dacă terminalul în mod frecvent se oprește automat sau se restaurează în timpul funcționării verificați 

următoarele: 

➢ Verificați dacă sursa de alimentare este conectată corespunzător; asigurați-vă că 

ștecherul nu este slăbit și contactele sunt în stare bună. 

➢ Verificați dacă tensiunea liniei de curent alternativ a rețelei este stabilă (să nu existe 

consumatori puternici în apropiere care produc fluctuații în rețeaua electrică – aparate 

de sudură, camere frigorifice, etc). În acest caz va trebui să montați un stabilizator de 

tensiune. 
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➢ O întrerupere bruscă a alimentării sau o oprire necorespunzătoare pot provoca această 

problemă. Apăsați F8 pentru a porni sistemul în modul de siguranță și depanare. 

➢ Dacă această problemă apare după ce ați adăugat un periferic nou la POS, decuplați 

hardware-ul nou care a cauzat această problemă și reporniți sistemul. 

➢ Este posibil ca această eroare să apară în urma instalării parțiale a unui update la 

Windows. Reinstalați update-ul. 

➢ Este posibil ca această eroare să apară în urma unor ștergeri accidentale de fișiere, în 

acest caz reparați sistemul de operare sau reinstalați un backup făcut anterior. 

➢ Este posibil ca această eroare să apară în urma infectării cu un virus, în acest caz instalați 

un program antivirus sau reinstalați sistemul de operare. 

➢ Dacă nici unul din pașii de mai sus nu rezolvă această problemă, reinstalați sistemul de 

operare. 

 

• Ecranul tactil nu răspunde 

➢ Dezinstalați driverul pentru touchscreen și apoi instalați-l din nou. 

➢ Din "Tablet PC Settings" clic pe "Calibrate the screen for pen or touch input link". 

 

• Când atingeți ecranul, cursorul întoarce întotdeauna o poziție fixă 

➢ Verificați dacă nu presează ceva pe ecranul tactil. 

➢ Alte echipamente de mare putere sau de înaltă frecvență pot afecta ecranul sau controlerul. 

Asigurați-vă că ecranul tactil este departe de echipamente care ar putea să-l influențeze. 

➢ Driverul de ecran tactil nu este instalat corect, instalați driverul și executați o calibrare în 25 de 

puncte. 

 

• Ecranul tactil nu este calibrat corect 

Rulați programul de calibrare a ecranului tactil cu o recalibrare de 25 de puncte. De asemenea, 

recomandăm să faceți acest lucru după modificarea rezoluției monitorului sau a frecvenței de actualizare 

a cadrelor. Când executați calibrarea, atingeți centrul punctului de calibrare pentru a asigura precizia. 
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• Cursorul se mișcă opus mișcării atingerii 

➢ Rulați calibrarea punctului 4/9/25. 

➢ Driverul de ecran tactil nu este instalat corect, reinstalați driverul. 

 

• Cursorul este fixat la marginea ecranului LCD 

➢ Verificați dacă marginea ecranului nu este apăsată de ceva. 

➢ Verificați marginea LCD-ului - dacă există ceva blocat în cadrul măștii frontale. 

➢ Asigurați-vă că ecranul tactil este curat. 

 

• Cursorul de pe ecranul tactil se poate deplasa numai într-o zonă mică sau pozițiile de 

atingere sunt inexacte 

➢ Această situație apare, de obicei, prima dată după instalarea driverului. Vă rugăm să rulați 

programul de calibrare a ecranului tactil. De asemenea, vă recomandăm să faceți acest lucru 

după schimbarea rezoluției monitorului. 

 

Pentru oricare alte probleme legate de o funcționare defectuoasă a POS-ului vă rugăm să ne contactați 

prin email la adresa: office@nexy.ro . Trimiteți-ne aici o cerere de service în care să ne explicați problema 

întâmpinată. 

Pentru a trimite produsul la service prin curierat trebuie să-l ambalați în protecția originală (polietilenă 

expandată şi cutia din carton), pentru a i se putea garanta integritatea produsului pe timpul transportului. 

Dacă nu mai aveți ambalajul original va trebui să predați și să ridicați personal produsul de la sediul Nexus 

Media din Iași, Șoseaua Bucium nr, 80A. 

 

5.2 Nota FCC 

 

mailto:office@nexy.ro
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Acest dispozitiv este in conformitate cu art. 15 din Regulamentul FCC. Funcționarea este supusă 

următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu poate provoca interferențe periculoase și (2) acest 

dispozitiv trebuie să accepte orice interfață care poate cauza funcționarea nedorită. 

 

5.3 Marca de conformitate CE  

 

Acest produs este în conformitate cu cerințele de protecție ale Consiliului UE Directiva 89/336 / CEE 

privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la compatibilitatea electromagnetică.  

Certificatul CE a fost obținut de către fabricantul din R.P.C. 

Nu ne putem asuma răspunderea pentru nerespectare cerințelor de protecție care rezultă dintr-o 

modificare nerecomandată a produsului de către beneficiar.  

Acest produs a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru informațiile de clasă A. Echipamente 

tehnologice conform CISPR 22 / Standardul european EN 55022. Limitele pentru echipamentele de clasă 

A au fost derivate pentru industrie și comerț pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva 

interferențelor cu echipamente de comunicații licențiate. 
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5.4 Tratamentul pentru reciclarea produsului  

 

Acest produs se va arunca în conformitate cu reglementările locale și regulile de reciclare. Nu tratați 

niciodată POS-urile ca deșeuri menajere. Nu aruncați POS-urile în foc. 

 

Acest simbol pe produs sau în instrucțiuni înseamnă că echipamentul dvs. electric și electronic trebuie să 

fie aruncat la sfârșitul duratei sale de viață separat de deșeurile menajere. Există sisteme separate de 

colectare pentru reciclare. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați autoritatea locală sau 

distribuitorul de unde ați achiziționat produsul. 

 

 

Importat de Nexus Media srl, RO9671891, România, Iași, Șoseaua Bucium nr, 80A. Acest produs este 

fabricat în R.P.C. conform specificațiilor solicitate de Nexus Media. 

 

 

 


