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Charakterystyka kasy ELZAB Jota

Cichy termiczny mechanizm drukuj�cy.

�atwo�� wykonywania wszelkich operacji na kasie ze wzgl�du na wy�wietlacz alfanumeryczny kasjera
(2 linie po 24 znaki),

Raporty kasy umo�liwiaj� pe�ne rozliczenie ilo�ciowo-warto�ciowe sprzeda�y, podatku VAT oraz osób
obs�uguj�cych kas�,

Wprowadzanie danych oraz odczytywanie danych przez komputer bez przerywania pracy kasy co
umo�liwia bie��c� korekt� stanów magazynowych,

Mo�liwo�� wyboru towaru do sprzeda�y za pomoc� kodu kreskowego, bezpo�rednio za pomoc�
pojedynczego klawisza  (47 klawiszy  programowanych), numeru lub nazwy towaru,

Prowadzenie sprzeda�y,  przyjmowania i rozliczania opakowa� zwrotnych,

Sprzeda� ��czona towarów (np. automatyczna sprzeda� butelki zwrotnej wraz z napojem),

Definiowanie dok�adno�ci podania ilo�ci w celu eliminacji b��dów kasjera podczas sprzeda�y,

Mo�liwo�� przegl�dania oraz kasowania pozycji sprzeda�y w trakcie wystawiania paragonu,

Trzy definiowane formy p�atno�ci (plus gotówka) oraz oraz cztery p�atno�ci walutowe,

Mo�liwo�� prze��czenia kasy na sprzeda� towarów w innej walucie ewidencyjnej np. Euro,

Sprzeda� ze zmienn� cen� tzw. otwarte PLU,

Sprzeda� za pomoc� czytnika kodów kreskowych towarów z podan� ilo�ci� za pomoc� kodu kreskowego,

Automatyczne przesy�anie masy towaru z wagi pod��czonej do kasy,

Bezpo�rednie pod��czenie wagi ELZAB Prima.

ELZAB Jota to fiskalna kasa rejestruj�ca przeznaczona do pracy samodzielnej lub w komputerowym
systemie sprzeda�y.

Do kasy ELZAB Jota mo�na uzyska� bezp�atnie program s�u��cy do odczytywania, edytowania i zapisywania danych
z i do kasy, m. in. danych o towarach, definiowanych klawiszach itd. Programem tym dysponuj� autoryzowani
serwisanci i dealerzy. Ponadto jest on dost�pny wraz z instrukcj� na serwerze ftp.elzab.com.pl oraz poprzez stron�
internetow� www.elzab.com.pl

Zawarto�� opakowania

Kompletne opakowanie kartonowe musi zawiera�:

Kas� ELZAB Jota 2 rolki papieru termicznego
Rolk� zwijacza papieru Ksi��k� serwisow�
Instrukcj� obs�ugi kasy P�yt� CD-ROM
Zasilacz Karty zg�oszenia kasy do Urz�du Skarbowego

Przed rozpocz�ciem eksploatacji kasy nale�y zapozna� si� z jej instrukcj� obs�ugi.
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Rozdzia� 1 - Budowa kasy
1. Opis ogólny
1.1 Budowa kasy

Kasa jest wolnostoj�cym urz�dzeniem o zwartej konstrukcji, kryj�cym pod obudow�, wykonan� z tworzywa
sztucznego, termiczny mechanizm drukuj�cy, pakiety elektroniki i akumulator. Z��cza i wy��cznik znajduj� si�
z prawej strony kasy. Podzespo�y kasy przymocowane s� do podstawy, przykryte metalow� obudow�. Pokrywa górna,
zdejmowana w celu wymiany papieru, zamocowana jest za pomoc� zamka magnetycznego.

Kasa ma nast�puj�ce elementy dost�pne z zewn�trz dla u�ytkownika:

• drukark� paragonów ze zwijaczem papieru pod zdejmowan� pokryw�,
• klawiatur� z klawiszami cyfrowymi, funkcyjnymi i literowymi (w tym znaki polskie),
• wy�wietlacz kasjera (2 rz�dy po 24 znaki, pod�wietlony),
• wy�wietlacz klienta (9 cyfr),
• gniazda urz�dze� zewn�trznych (w podstawie),
• w��cznik i wy��cznik zasilania (w podstawie).

1.2 Rozmieszczenie elementów obs�ugi

Rys. 1-1 Kasa  -  widok z przodu

1 - Okienko kopii paragonu 6 - Klawiatura kasy
2 - Szczelina wyj�cia paragonu 7 - Gniazda interfejsu
3 - Wy�wietlacz klienta 8 - W��cznik i wy��cznik zasilania
4 - Wy�wietlacz kasjera 9 - Podstawa kasy
5 - Klawisz WYSUW PAPIERU 10 - Pokrywa górna kasy
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Rys. 1-2  Zespó� gniazd przy��czeniowych

1 - W��cznik zasilania 3 - Gniazdo �	CZE  PC 5 - Gniazdo ZASILANIE
2 - Wy��cznik zasilania 4 - Gniazdo �	CZE SZEREGOWE 6 - Gniazdo SZUFLADA

Gniazdo �	CZE SZEREGOWE s�u�y do pod��czenia czytnika kodów kreskowych oraz wagi.
Gniazdo �	CZE  PC s�u�y do pod��czenia komputera lub bezpo�rednio wagi ELZAB PRIMA.

2. Budowa klawiatury
Klawiatura kasy posiada 28 klawiszy wielofunkcyjnych. Zbudowana jest z prze��czników o wysokiej

trwa�o�ci i niezawodno�ci, na które na�o�one s� nasadki zawieraj�ce opis.

Rys. 1-3  Klawiatura kasy

2.1 U�ycie klawiatury jako funkcyjnej

Klawiatura ta zawiera 28 klawiszy, które realizuj� nast�puj�ce funkcje:

Klawisze numeryczne oraz kropka. S�u�� do wpisywania wszelkich
warto�ci liczbowych (kropka pe�ni rol� przecinka dziesi�tnego).
Kropka s�u�y tak�e jako znak przestankowy w trybie tekstowym
(np. przy wpisywaniu nazw towarów).

      L £    :    ÑN

      R    ŒS    T

      VU       X

      ¯Y    Z �

6
2

1
3 4 5
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Klawisze strza�ek (kursora). S�u�� do poruszania si� kursora po linii
wy�wietlacza lub po poszczególnych polach menu.

             H    I +

             J =    ÓO

Klawisz s�u��cy do zatwierdzania (odpowiednik Enter) wprowadzo-
nego towaru, ilo�ci, ceny, funkcji menu lub tym podobnych.

Klawisz rezygnacji (odpowiednik Esc) s�u��cy do wycofania si�
z wywo�anej funkcji menu. ¥A

Klawisz kasowania s�u��cy do wymazania wprowadzonej warto�ci.
ÊE

Klawisz s�u��cy do podsumowania pozycji na paragonie.

Klawisz s�u��cy do wyboru menu  w trybie programowania lub
udzielenia rabatu w trybie sprzeda�y. D

Klawisz s�u��cy do wprowadzenia ceny towaru podczas sprzeda�y,
narzutu na pozycj� sprzeda�y lub wywo�ania na ekran wy�wietlacza
bie��cej daty i czasu. Po podsumowaniu klawisz mo�e s�u�y� do
przej�cia do p�atno�ci walutowej.

ÆC

Klawisz s�u��cy do wprowadzenia nazwy towaru podczas sprzeda�y,
oraz do wyboru rodzaju p�atno�ci po podsumowaniu (zap�ata gotówk�).

Nazw.

G

Klawisz s�u��cy do sprzeda�y towaru przy u�yciu czytnika kodów
kreskowych dla ilo�ci ró�nej od 1, oraz do wyboru rodzaju p�atno�ci
po podsumowaniu (zap�ata P�ATNO�� 1).

F

Klawisz s�u��cy do wprowadzenia kodu kreskowego przy u�yciu klawia-
tury kasy (np. przy uszkodzonej naklejce z kodem kreskowym), oraz do
wyboru rodzaju p�atno�ci po podsumowaniu (zap�ata P�ATNO�� 2).

K "

Klawisz s�u��cy do wykonania operacji przyj�cia opakowania
zwrotnego, oraz do wyboru rodzaju p�atno�ci po podsumowaniu
(zap�ata P�ATNO�� 3).

QP

Klawisz s�u��cy do wysuni�cia papieru podczas wymiany na now�
rolk�. B #

Klawisz s�u��cy do wyboru klawiszy wed�ug opisu w lewym dolnym
rogu klawiszy

Klawisz s�u��cy do wyboru klawiszy wed�ug opisu w prawym dolnym
rogu klawiszy
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2.2 U�ycie klawiatury jako literowej

Za pomoc� klawiszy WYBÓR ZNAKU mo�na prze��cza� klawiatur� w tryb znakowy. Mo�na wtedy
wpisywa� np. nazwy towarów. Klawiatura umo�liwia u�ycie klawiszy wszystkich liter (w tym polskich) oraz
niektórych znaków interpunkcyjnych i dodatkowych.

Wszystkie klawisze literowe s� definiowalne, tzn. mog� by� przypisane sprzedawanym towarom. Sposób
definiowania klawiszy zostanie opisany w dalszej cz��ci instrukcji. Mo�liwe jest zdefiniowanie 47 klawiszy.

3. Wy�wietlacz kasjera

Wy�wietlacz kasjera jest wy�wietlaczem alfanumerycznym (wy�wietlaj�cym znaki i cyfry) o pojemno�ci
2 razy 24 znaki w linii z pod�wietlaniem. Je�eli kasa jest zasilana tylko z wewn�trznego akumulatora, wy�wietlacz
jest pod�wietlany z ni�szym poziomem jasno�ci ni� przy zasilaniu sieciowym. Ponadto kasa wyposa�ona jest w tzw.
uk�ad oszcz�dzania energii w przypadku pracy bez zasilania sieciowego, którego dzia�anie widoczne jest na
wy�wietlaczu kasjera. Po up�ywie ok. 30 sekund od ostatniego naci�ni�cia klawiatury kasy, pod�wietlone t�o
wy�wietlacza zostanie wygaszone. Sytuacja powraca do poprzedniego stanu po naci�ni�ciu dowolnego klawisza
klawiatury.

4. Wy�wietlacz klienta

Wy�wietlacz klienta umo�liwia wy�wietlenie 9 cyfr. Wyposa�ony jest tak�e w uk�ad oszcz�dzania energii.
Jego dzia�anie polega na wygaszeniu wy�wietlacza klienta w sytuacji, gdy wygaszone zosta�o pod�wietlenie
wy�wietlacza kasjera.
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Rozdzia� 2 - Instalacja i pod��czenie
1. Wymagania instalacyjne
1.1 Miejsce

Kasa mo�e pracowa� w pomieszczeniach oraz na zewn�trz pod warunkiem os�oni�cia przed deszczem
i nadmiernym nas�onecznieniem. Nale�y unika� miejsc nara�onych na znaczne wahania temperatury, du�e zapylenie,
wibracje i uderzenia. Nie nale�y instalowa� urz�dzenia w pomieszczeniach ze znaczn� agresywno�ci� korozyjn�
�rodowiska oraz w pomieszczeniach, gdzie wyst�puje kondensacja pary wodnej.

1.2 Warunki klimatyczne otoczenia

Temperatura 5°C - 35°C
Wilgotno�� 40% - 80%  (bez kondensacji)

2. Zasilanie kasy
Kasa jest zasilana z zewn�trznego zasilacza sieciowego i posiada zabudowany wewn�trz akumulator.

W pe�ni na�adowany akumulator pozwala na 8 godzin  pracy kasy bez zasilania jej z sieci energetycznej, przy
cz�stotliwo�ci wystawiania 1 paragonu z trzema pozycjami sprzeda�y na minut�. Kasa posiada wbudowany
mechanizm oszcz�dzania energii zgromadzonej w akumulatorze oraz ostrzega sygna�em d�wi�kowym, gdy
akumulator jest bliski roz�adowania. W przypadku, gdy kasa zasilana jest z sieci za pomoc� zasilacza automatycznie
do�adowywany jest akumulator wewn�trz kasy. Do�adowywanie akumulatora odbywa si� zawsze wtedy, gdy zasilacz
sieciowy jest w��czony do sieci, a z��cze jego kabla jest w�o�one do gniazda zasilania w kasie (kasa w tym czasie nie
musi by� za��czona). Pe�na regeneracja akumulatora po jego g��bokim roz�adowaniu  nast�puje po 8 godz. �adowania
przy wy��czonej kasie lub 12 godz. przy w��czonej kasie. W przypadku braku zasilania z zasilacza zewn�trznego i nie
u�ywania klawiatury kasy przez oko�o 15 minut, nast�puje automatyczne wy��czenie kasy.

Wymagania dla sieciowego zasilania elektrycznego
Napi�cie znamionowe 220V - 230V
Cz�stotliwo�� 47 - 63 Hz
Pobór mocy �rednio 9W, max 15W

Kas� nale�y zainstalowa� w pobli�u gniazda sieciowego, które powinno by� �atwo dost�pne (w zasi�gu r�ki
operatora). Ca�kowite wy��czenie zasilania kasy, nast�puje po wyj�ciu jej zasilacza z gniazda sieciowego. Do
zasilania kasy nale�y stosowa� zasilacz dostarczony przez producenta. Mo�liwa jest tak�e praca kasy z innego
zewn�trznego �ród�a zasilania np. z instalacji samochodowej.

Parametry zasilania kasy (gniazdo ZASILANIA w kasie):

Napi�cie zasilania kasy (12...30)V

Polaryzacja

Do zasilania kasy producent oferuje kabel zasilania samochodowego 12V (kod: PZ4). W przypadku samodzielnego
wykonania kabla do zasilania z instalacji samochodowej 12 lub 24V, nale�y pami�ta� by kabel wyposa�ony by�
w bezpiecznik 2A.

3. Sposób identyfikacji akcesoriów i materia�ów eksploatacyjnych
Do kasy mo�na do��cza� szereg dodatkowych urz�dze� i akcesoriów s�u��cych do rozbudowy i integracji systemu
kasowego. Wszystkie te wyroby, jak równie� materia�y eksploatacyjne s� dost�pne poprzez sie� handlow� ELZAB
S.A. Do jednoznacznej identyfikacji s�u�y tzw. numer rysunku.
W tre�ci niniejszej instrukcji przywo�uje si� tylko pocz�tkowe znaki tego numeru (zwane kodem) wystarczaj�ce do
identyfikacji typu, np. Kabel szuflady typ RJ posiada numer rysunku: SK010000, w instrukcji podajemy tylko kod:
SK01.
Pozosta�a cz��� numeru s�u�y do dok�adnego oznaczenia odmiany lub koloru nie jest podawana w instrukcji.
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4. Pod��czenie szuflady kasowej
Do kasy zaleca si� zastosowanie szuflady kasowej z rodziny szuflad ELZAB Gamma wraz z kablem

po��czeniowym typ Alfa (kod: SK02). Wielko�� szuflady powinna by� dobrana do potrzeb klienta. W przypadku gdy
kasa ma by� postawiona na szufladzie, zaleca si� szuflad� Gamma typu A12, A22 lub B12. Wymiary zalecanych
szuflad oraz ilo�� miejsca na banknoty i monety znajduj� si� w Rozdziale 8, w tabelce na stronie 8-2.
Instalacja szuflady kasowej (na pieni�dze) ogranicza si� do wetkni�cia wtyku palcowego (mini JACK), którym
zako�czony jest kabel szuflady, do gniazda SZUFLADA (rys. 1-2) umieszczonego we wn�ce z prawej strony kasy.
Szuflada otwierana jest elektrycznie, w momentach kiedy operacje na kasie wymagaj� kontaktu z gotówk� (np. zako�-
czenie paragonu, pocz�tek i koniec zmiany kasjera itp.).
Istnieje dodatkowa mo�liwo�� otwarcia szuflady poprzez naci�ni�cie klawisza „strza�ka w dó�” (np. chcemy rozmieni�
banknot). Funkcja otwarcia szuflady klawiszami mo�e zosta� zablokowana programowo w menu FUNKCJE
KIEROWNIKA. W razie konieczno�ci otwarcia szuflady pozbawionej zasilania (np. przy braku napi�cia), nale�y
nacisn�� d�wigni� widoczn� w otworze od ty�u lub spodu szuflady.

5. Pod��czenie czytnika kodów kreskowych
Kasa ELZAB Jota umo�liwia wspó�prac� z czytnikiem typu klawiaturowego (KEYBOARD EMULATION)

posiadaj�cego wtyk klawiaturowy typu PS-2 (MiniDIN 6), w��czany w gniazdo �	CZE SZEREGOWE (rys. 1-2).
Czytniki posiadaj� mo�liwo�� zmiany sposobu zaprogramowania w celu dostosowania do indywidualnych potrzeb
u�ytkownika. Informacje na ten temat zawarte s� w instrukcji fabrycznej czytnika do��czanej przy jego zakupie. Do
kasy nale�y pod��czy� czytnik skonfigurowany w nast�puj�cy sposób:

- wy��czy� przedrostki (prefix)
- ustawi� znaki dodatkowe (suffix) na CR.

UWAGA: Producent kasy nie ponosi odpowiedzialno�ci za niew�a�ciw� prac� lub wady powsta�e na skutek
niew�a�ciwie przeprowadzonych zmian sposobu zaprogramowania czytnika.

6. Pod��czenie wagi
Wag� ELZAB Prima pod��cza si� bezpo�rednio do gniazda �	CZE PC. W przypadku gdy kasa po��czona

jest z komputerem, wag� ELZAB Prima mo�na pod��czy� do gniazda �	CZE SZEREGOWE przez rozga���nik
(kod: A10) i przej�ciówk� Prima/Delta (kod: A01). Elementy te dost�pne s� w sieci sprzeda�y firmy ELZAB.
W obydwu przypadkach waga jest zasilana z kasy.
Inne wagi do kasy mo�na pod��czy� przez rozga���nik (kod: A10) i opcjonalnie poprzez przystawk� wagow� (kod: PW1).
Lista wag wymieniona jest w rozdziale 8. Sposób pod��czenia wagi przez przystawk� nale�y wykona� zgodnie z opisem
zawartym w jej instrukcji obs�ugi. Kabel wagi do��czonej bezpo�rednio (nie wymagaj�cej przystawki) nale�y wetkn�� do
gniazda D-sub 9 rozga���nika, po��czonego z gniazdem �	CZE SZEREGOWE (rys. 1-2).

7. Pod��czenie kasy do komputera
Po��czenie kasy z komputerem, wymaga u�ycia Interfejsu komputerowego kasy ELZAB Jota (kod: A11),

który z jednej strony pod��cza si� do gniazda �	CZE PC (rys. 1-2), a z drugiej przez kabel RS232 do gniazda COM
w komputerze, multiplekserze wzgl�dnie modemie kasowym. Opis interfejsu i schemat ideowy kabla znajduje si�
w Rozdziale 8, za� wykonanie instalacji po��czenia z komputerem nale�y powierzy� przeszkolonej osobie. Interfejs
komputerowy kasy ELZAB Jota jest produkowany przez ELZAB S.A. i wymaga odr�bnego zakupu.

UWAGA: Wszelkie zabiegi zwi�zane z pod��czaniem dodatkowych urz�dze� do z��cz kasy nale�y przeprowadza�
przy wy��czonym napi�ciu sieciowym kasy i urz�dzenia do��czanego (je�eli posiada odr�bne zasilanie).

8. Mechanizm drukuj�cy - wymiana papieru
Kasa posiada jeden termiczny mechanizm drukuj�cy jednocze�nie orygina� i kopi�. Brak papieru

w mechanizmie sygnalizowany jest komunikatem BRAK PAPIERU W DRUKARCE LUB PODNIESIONA G�OWICA
na wy�wietlaczu kasjera. Je�eli po wymianie papieru nie zosta�a opuszczona d�wignia dociskaj�ca g�owic� termiczn� do
papieru pojawi si� ten sam napis. Pojawienie si� znacznika ko�ca papieru (barwne plamy na papierze) lub komunikatu
o braku papieru oznacza konieczno�� wymiany rolki papieru na now�. Rysunek 2-1 pokazuje budow� zespo�u
drukuj�cego kasy, sposób zak�adania papieru i jego prawid�owy przebieg przez mechanizm drukuj�cy.
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Rys. 2-1. Schemat przebiegu ta�my papierowej w drukarce kasy ELZAB Jota

1 - Zespó� zwijacza kopii 6 - Wydrukowany orygina� papieru (paragon)
2 - Spr��ysty zaczep blokuj�cy rolk� 7 - D�wignia docisku g�owicy termicznej
3 - Rolka (szpulka) zwijacza kopii 8 - Mechanizm drukuj�cy termiczny
4 - Zwijana kopia papieru 9 - Wa�ek transportu papieru
5 - 2 rolki papieru termicznego (kopii i orygina�u) 10 - Rozwijacz rolek papieru (kopii i orygina�u)

Je�eli brakuje papieru w mechanizmie drukuj�cym zaleca si� wymian� obydwu rolek. W tym celu nale�y:

a) z rozwijacza wyj�� i oderwa� pozosta�� cz��� papieru (nie nale�y przepuszcza� przez mechanizm drukuj�cy
ko�cówek rolek papieru, które mog� by� zagi�te i mog� spowodowa� zablokowanie mechanizmu);
oderwan�, pozosta�� cz��� papieru wysun�� z mechanizmu naciskaj�c klawisz WYSUW PAPIERU; wyj��
szpulk� zwijacza z mechanizmu odchylaj�c spr��ysty zaczep; nawini�t� rolk� wydrukowanych kopii zsun��
ze szpulki i przechowa�,.

b) z nowych rolek papieru usun�� zewn�trzne zwoje z resztkami ta�my przylepnej i kleju; koniec równo uci��,

c) za�o�y� nowe rolki papieru do rozwijacza,

d) pocz�tki ta�m papierowych wprowadzi� do szczeliny mechanizmu drukuj�cego; dosun�� g�owic� termiczn�
do papieru opuszczaj�c d�wigni� do dolnej pozycji spoczynkowej i nacisn�� klawisz WYSUW PAPIERU,

e) wysuni�ty z mechanizmu drukarki koniec papieru (kopii) zagi�� i z�o�y�; podwójnie z�o�ony pocz�tek
tasmy papierowej wsun�� do szczeliny szpulki i dosun�� do jej prawego boku (jak na rys. 2-2); po w�o�eniu
papieru do szpulki za�o�y� szpulk� zwijaj�c� do zwijacza, odchylaj�c spr��ysty zaczep; naciskaj�c klawisz
WYSUW PAPIERU wysun�� papier i nawin�� kilka zwojów w celu sprawdzenia poprawno�ci zwijania
kopii,

f) wysuni�ty z mechanizmu nadmiar papieru (orygina�) oderwa�, zamkn�� pokryw�; nacisn�� klawisz wysuwu
papieru; papier powinien si� wysun�� ze szczeliny pokrywy.

Rys. 2-2.Prawid�owy sposób zak�adania ta�my papierowej na rolce zwijacza
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9. Konserwacja i okresowe przegl�dy kasy
Kasa wymaga okresowego przegl�du i konserwacji. Wszelkie zabiegi konserwacyjne nale�y przeprowadza�

przy kasie wy��czonej. W przypadku zainstalowania kasy w �rodowisku o zwi�kszonym zapyleniu zalecane zabiegi
konserwacyjne nale�y wykonywa� cz��ciej.
Systematycznego czyszczenia wymagaj� wszystkie zewn�trzne elementy obudowy wykonane z tworzywa sztucznego.
Zabieg ten nale�y wykona� przy u�yciu mi�kkiej �cierki zwil�onej lekko wod� z dodatkiem delikatnych �rodków
czyszcz�cych lub specjalnym p�ynem antystatycznym do mycia sprz�tu komputerowego (sposób u�ycia wg zalece�
producenta p�ynu).
Systematycznie nale�y dokonywa� przegl�du i czyszczenia mechanizmu drukuj�cego z drobnych pozosta�o�ci
papieru. Przy ka�dej wymianie rolki papieru nale�y skontrolowa� czy w mechanizmie drukarki nie pozosta�y resztki
papieru lub inne zanieczyszczenia, które mog�yby spowodowa� zacinanie si� drukarki.

Konserwacja mechanizmu drukuk�cego
Obowi�zkiem u�ytkownika jest sukcesywne, po wydrukowaniu ok. 30 rolek papieru, przeprowadzania

konserwacji bie��cej, polegaj�ca na usuni�ciu py�u przy pomocy p�dzelka i wydmuchaniu go w razie potrzeby
spr��onym powietrzem, np. gumow� gruszk�, z mechanizmu drukarki;
Bie��ce zabiegi konserwacyjne nale�y powierzy� osobie posiadaj�cej kwalifikacje i umiej�tno�ci techniczne lub
zleci� serwisowi technicznemu.

Obowi�zkiem serwisu autoryzowanego jest, podczas ka�dej wizyty u klienta dok�adne przemycie g�owicy
termicznej i rolki gumowej transportu papieru w mechanizmie drukuj�cym i oczyszczenie ca�ego toru prowadzenia
papieru. Do mycia nale�y stosowa� czysty spirytus etylowy lub spirytus techniczny (izopropanol).

Autotest drukarki
Do sprawdzenia prawid�owo�ci drukowania wszystkich znaków, mo�e s�u�y� funkcja autotestu. Po

naci�ni�ciu i przytrzymaniu przycisku wysuwu papieru w momencie w��czenia zasilania kasy, urz�dzenie drukuje
zestaw znaków z wewn�trznego generatora.

UWAGA: Zaniedbanie bie��cych i okresowych czynno�ci konserwacyjnych mo�e doprowadzi� do uszkodzenia
kasy z winy u�ytkownika i spowodowa� utrat� praw gwarancyjnych.

10. Wykaz materia�ów eksploatacyjnych
Papier do drukarek termicznych
 zalecany papier marki ELZAB – kod: 2000122

posta� rolka
szeroko�� 28 +0 –0.8 mm
�rednica zewn�trzna D [mm] � 51

UWAGA: Stosowanie papieru niskiej jako�ci lub zawilgoconego mo�e powodowa� blokowanie si� drukarki. Nie
nale�y stosowa� papieru, w którym koniec rolki przyklejony jest do szpulki. Nie nale�y stosowa�
papieru bez certyfikatu gwarantuj�cego odpowiednio d�ugi okres czytelno�ci nadruków.
Stosowanie papieru termicznego nie dostarczonego przez autoryzowanych dealerów ELZAB
i firmowanych przez ELZAB powoduje utrat� gwarancji na mechanizm termiczny. Stosowanie papieru
termicznego bez stosownego certyfikatu lub przechowywanie papieru w warunkach i w sposób
niezgodny z instrukcj� producenta mo�e spowodowa� utrat� informacji na zadrukowanych rolkach
papieru a w konsekwencji odpowiedzialno��  u�ytkownika przed urz�dem skarbowym.
Papier ze znakami ELZAB posiada 6-cio letni certyfikat na przechowywanie przy zapewnieniu
warunków zastrze�onych przez producenta papieru.

10.1 Zasady przechowywania papieru do drukarek termicznych
Papier termoczu�y stosowany w drukarkach termicznych w odró�nieniu od zwyk�ego papieru stosowanego

w drukarkach ig�owych, posiada inne w�asno�ci fizykochemiczne. W zwi�zku z obowi�zkiem przechowywania
(ci���cym na u�ytkowniku urz�dze� fiskalnych) kopii paragonów i raportów przez okres 5-ciu lat, nale�y zwróci�
szczególn� uwag� na warunki w jakich kopie z papieru termoczu�ego b�d� przechowywane. Dostawca papieru
termoczu�ego okre�li� warunki przechowywania, które poni�ej przytaczamy:
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SZCZEGÓ�OWE ZASADY PRAWID�OWEGO PRZECHOWYWANIA PAPIERÓW TERMOCZU�YCH

1. Unikanie wysokiej temperatury oraz wilgotnego �rodowiska
1.1 Dla d�ugoterminowego okresu sk�adowania, nale�y przechowywa� papier termiczny w ciemno�ci,

w temperaturze nie przekraczaj�cej 250C oraz relatywnej wilgotno�ci nie przekraczaj�cej 65%.
1.2 Kolor na papierze termicznym powstaje w temperaturze od 60 do 1000C i osi�ga w�a�ciwe zaczernienie

w temperaturze od 70 do 1200C. Papier jednak wykazuje podobne w�a�ciwo�ci w wysokiej temperaturze
lub w warunkach wysokiej wilgotno�ci.
Je�li papier jest u�ywany stale w temperaturze 400C lub wy�szej przez okres d�u�szy ni� 24 godziny,
nale�y wówczas zwróci� uwag� na wilgotno�� powietrza.

2. Unikanie wystawiania na bezpo�rednie dzia�anie promieni s�onecznych
2.1 Papier z�ó�knie je�li wystawi si� go na bezpo�rednie dzia�anie promieni s�onecznych w przed�u�aj�cych

si� okresach czasu. Wydruk na papierze b�dzie równie� wykazywa� tendencje do blakni�cia
w bezpo�rednim kontakcie z promieniami s�onecznymi.

2.2 Wydruk na papierze ma tendencje do blakni�cia kiedy papier b�dzie wystawiony na dzia�anie
konwencjonalnego �wiat�a fluorescencyjnego w przed�u�aj�cym si� okresie czasu.

3. Nie nale�y u�ywa� klejów rozpuszczalnikowych
3.1 Kleje, które zawieraj� lotne rozpuszczalniki organiczne takie jak alkohole, estry, ketony itp., powoduj�

powstawanie koloru.
3.2 Kleje oparte na skrobi, PVA lub CMC s� nieszkodliwe i dlatego nie wywieraj� ujemnego wp�ywu.

4. Unikanie kontaktu z plastyfikatorami
4.1 Folie PVC zawieraj� plastyfikatory takie jak esteroftalany i przed�u�aj�cy si� kontakt z nimi redukuje

zdolno�� tworzenia wydruku na papierze i powoduje, �e wydruk ju� istniej�cy blaknie.
4.2 Samoprzylepne ta�my celofanowe mog� zawiera� plastyfikatory, które powoduj�, �e wydruk blaknie.
4.3 Papier typu woskowego mo�e równie� zawiera� plastyfikator, który powoduje blakni�cie wydruku.

Z tego powodu zaleca si� nie przechowywa� tych dwóch gatunków papieru razem.

11. Przechowywanie i transport
Warunki przechowania w stanie opakowania:

temperatura 5°C - 35°C
wilgotno�� wzgl�dna < 85%
stopie� agresywno�ci korozyjnej �rodowiska osi�ga najwy�ej warto�� B wg. PN-71/Ha-04651.

Maksymalny czas przechowania urz�dzenia w wy�ej wymienionych warunkach nie mo�e przekracza� 9-ciu miesi�cy.
W przypadku traktowania kasy jako tzw. „kasy rezerwowej”, nale�y raz na 2 miesi�ce urz�dzenie w��czy� na
minimum 8 godzin, w celu w�a�ciwej konserwacji akumulatorów. Przez „w��czenie” nale�y rozumie�
przy��czenie kasy do zewn�trznego zasilacza i za��czenie jej wy��cznikiem zasilania (wy�wietlacz kasjera
powinien by� pod�wietlony).
Transport mo�e odbywa� si� dowolnymi �rodkami przewozowymi (samochody, wagony kolejowe) w warunkach
eliminuj�cych bezpo�rednie oddzia�ywanie czynników atmosferycznych. Maksymalny czas trwania transportu nie
mo�e przekracza� 3 tygodni. Warunki transportu morskiego wymagaj� specjalnych uzgodnie�.

12. Plombowanie kasy
Podstawa kasy i pokrywa metalowa kasy s� skr�cone �rubami. Jedna ze �rub jest plomb� o�owian�. Plomba

ta jest plomb� serwisow� i powinna mie� wyt�oczony identyfikator producenta lub serwisanta. Ka�dy fakt
rozplombowania i plombowania kasy powinien by� odnotowany w ksi��ce serwisowej kasy.

Prawo ingerencji do wn�trza kasy ma wy��cznie uprawniony serwisant autoryzowany, który jest zarejestrowany
w Urz�dzie Skarbowym.

UWAGA: Zerwanie lub naruszenie plomby serwisowej grozi utraceniem przez u�ytkownika prawa do napraw
gwarancyjnych
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Rozdzia� 3 - Zasady obs�ugi funkcji kasy
1. Dost�p do funkcji

Konstrukcja menu jest tzw. "drzewiasta" co oznacza �e, menu g�ówne dzieli si� na podmenu, a te z kolei
dziel� si� na funkcje. Schemat struktury menu zosta� podzielony na 3 g�ówne podmenu:

01 - FUNKCJE KASJERA
02 - FUNKCJE KIEROWNIKA
03 - FUNKCJE SERWISOWE

Dost�p do poszczególnych funkcji uzale�niony jest od przyznanych kasjerowi uprawnie� (funkcja EDYCJA
KASJERÓW adres 02 06 01).

1.1 Wybór funkcji w kasie

Dost�p do funkcji kasy  (z wy��czeniem  sprzeda�y  oraz funkcji  klawiszy  skrótu)  uzyskujemy przez

naci�ni�cie klawisza D . Na wy�wietlaczu pojawi si�:

Wyboru funkcji mo�emy dokona� na trzy sposoby:

1. Wybór za pomoc� klawiszy ÓO  J =  oraz klawisza , którym akceptujemy wybrane
menu lub funkcj�.

2. Wybór funkcji za pomoc� adresu liczbowego poszczególnych menu lub funkcji za pomoc� klawiszy cyfrowych

klawiatury kasy (np. ¯Y  VU    ¯Y  R ). Liczbowe adresy poszczególnych funkcji i menu
sk�adaj� si� z dwucyfrowych liczb i tak s� podane na schematach struktury menu, w spisie tre�ci oraz
w tytule ka�dej opisywanej funkcji.

3. Wybór adresu funkcji za pomoc� klawiszy literowych klawiatury kasy. Kasa zosta�a dostosowana do
wybierania literowego w nast�puj�cy sposób: dwucyfrowym numerom adresu zosta�y przypisane litery
alfabetu w kolejno�ci takiej jak w poni�szej tabelce. Zast�puj�c poszczególne adresy odpowiednimi literami
mo�emy wybiera� poszczególne funkcje szybko, a metoda pozwala na �atwe zapami�tanie adresu funkcji.

01 - A 05 – E 09 - I 13 - M 17 - Q 21 - U 25 – Y

02 - B 06 – F 10 -J 14 - N 18 - R 22 - V 26 – Z

03 - C 07 - G 11 - J 15 - O 19 - S 23 - W

04 - D 08 - H 12 - L 16 - P 20 - T 24 - X

Przyk�ad: Je�eli chcemy wybra� adres  01 04  to zamiast cyfr wpisujemy adres przy pomocy liter  A D,
adres  02 02 06 – wpisujemy jako B B F,  adres 02 05 15 - wpisujemy jako B E O.

Mo�liwe jest mieszanie sposobów wyboru funkcji.

Do wycofania si� z wybranej funkcji s�u�y klawisz ¥A .

Potwierdzeniem wykonania funkcji jest potrójny sygna� d�wi�kowy.

WYBÓR  FUNKCJI
 01 FUNKCJE KASJERA
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1.2 Wybór warto�ci podpowiadanych

Poszczególne funkcje menu s� tak napisane, �e osoba wpisuj�ca ma z regu�y na ekranie wy�wietlacza
podpowied� nast�pnej czynno�ci, a w przypadku danych wy�wietlane s� aktualne warto�ci.

W przypadku odpowiedzi na pytania jak w przyk�adzie:

Mo�liwa jest odpowied� jednym z trzech sposobów: klawiszem T   lub  VU   lub  T   na Tak,

a klawiszem ÑN  lub ¯Y  lub ÑN  na Nie, oraz klawiszem  potwierdzenie warto�ci
aktualnej (patrz litera oznaczona kursorem).

SPRZEDA�  ZE  ZMIENN	  CEN	
     DOZWOLONA  ?  ( T / N )       T
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Rozdzia� 4 - Menu g�ówne FUNKCJE KASJERA
1. Opis ogólny

Dost�p do menu g�ównego FUNKCJE KASJERA opisany jest w rozdziale Zasady obs�ugi funkcji kasy.

Na wy�wietlaczu pojawi si� napis:

Menu kasjera zawiera nast�puj�ce funkcje:

2. Funkcja W�	CZENIE KASJERA - adres 01 01 lub A A

Po wybraniu wy�wietla si� napis:

Wpisujemy np.: VU  ¯Y  VU  wy�wietla si�:

Naci�ni�cie klawisza , powoduje wy�wietlenie:

Has�o mo�na wprowadzi� równie� czytnikiem kodów kreskowych.

W przypadku gdy rozpoczynana jest zmiana pojawi si� napis:

Kasjer powinien policzy� pieni�dze w szufladzie i ich sum� wpisa� np.:  Z �  X  .

mo�liwe jest prowadzenie sprzeda�y.

3. Funkcja WY�	CZENIE KASJERA - adres 01 02 lub A B
Funkcji powoduje wy��czenie kasjera bez zamkni�cia zmiany. W celu prowadzenia sprzeda�y konieczne jest

ponowne w��czenie kasjera.

WYBIERZ  FUNKCJE
  01 FUNKCJE KASJERA

PODAJ  HAS�O:       _ _ _ _

PODAJ  HAS�O:       * * * _

KASJER:
   Nr30 JANINA KOWALSKA

STAN GOTÓWKI W KASIE
   0,00

TRYB   SPRZEDA�Y

Szuflada otworzy si�.

Kasa przejdzie do trybu sprzeda�y,
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4. Funkcja KONIEC ZMIANY KASJERA - adres 01 03 lub A C

Po wybraniu tej funkcji na wy�wietlaczu pojawia si� napis:

Po wprowadzeniu kwoty np. VU  X  L £   Z �  R   ,  kwota wy�wietla si�
i drukuje raport zamkni�cia zmiany.
W przypadku gdy wyst�puj� inne rodzaje p�atno�ci, analogicznie wprowadza si� zliczone nomina�y dla tych p�atno�ci.

ELZAB  SA
KRUCZKOWSKIEGO  39
   41-813 ZABRZE
TEL:+48(32)2722021
FAX:+48(32)2722583
NIP  648-000-02-55
00r11.27 wydr.0014
   #NIEFISKALNY#
ZAMKNIECIE  ZMIANY
      NR 0002
Od 02r11.27  09:29
Do 02r11.27  12:22
KASJER:
SZEF
ILOSC PARAG.     4
SPRZ. OGOLEM
           1320,00
SKUP. OPAK.   0,00
SPRZ. OPAK.   0,00
IL. ANUL.POZ.    0
KW. ANUL.POZ. 0,00
RAB.NA POZ.   0,00
RAB.NA PAR.   0,00
NARZ.NA POZ.  0,00
IL. ANUL. PAR.   0
KW.AN.PAR.    0,00
DOD.OTW.SZUFL.   0
---------
 GOTOWKA
STAN POCZ.    2,40
WPLYWY ZE SPRZ.
           1320,00
WPL.DO KASY  60,00
WYPL.Z KASY  10,00
W SZUFL.   1372,40
ZLICZONO   1372,40
ROZNICA       0,00

---------
BON
WPLYWY ZE SPRZ.
              0,00
W SZUFL.      0,00
ZLICZONO      0,00
ROZNICA       0,00
---------
 CZEK
WPLYWY ZE SPRZ.
              0,00
W SZUFL.      0,00
ZLICZONO      0,00
ROZNICA       0,00
---------
 KARTA
WPLYWY ZE SPRZ.
              0,00
W SZUFL.      0,00
ZLICZONO      0,00
ROZNICA       0,00
---------
 EUR
WPLYWY ZE SPRZ.
              0,00
ROWNOWARTOSC PLN
              0,00
WYMIANA NA PLN
              0,00
W SZUFL.      0,00
ZLICZONO      0,00
ROZNICA       0,00
---------
   #NIEFISKALNY#
#0130        12:22

       00000000

ILO�� PARAG. to ilo�� paragonów sprzeda�y z wy��czeniem paragonów anulowanych.
SPRZ. OGÓ�EM to warto�� sprzeda�y z uwzgl�dnieniem sprzeda�y i skupu opakowa�.
SKUP OPAK. to warto�� przyj�tych opakowa� zwrotnych.
SPRZ. OPAK. to warto�� sprzedanych opakowa� zwrotnych.
IL. ANUL. POZ. to ilo�� pozycji anulowanych za pomoc� funkcji anulowania pozycji.
KW. ANUL. POZ. to warto�� anulowanych pozycji z pomoc� funkcji anulowania pozycji.
RAB. NA POZ. to warto�� rabatu udzielonego na  pozycje sprzeda�y.
RAB. NA PAR. to warto�� rabatu udzielonego na ca�e paragony.
NARZ. NA POZ. to warto��  narzutów na pozycje sprzeda�y.
IL. ANUL. PAR. to ilo�� anulowanych w ca�o�ci paragonów.
KW. AN. PAR. to warto�� anulowanych paragonów.

    ZLICZONO:  GOTÓWKA
   0,00

data wykonania
raportu i numer

kolejny wydruku

nr raportu
zamkni�cia zmiany

sumaryczne
dane ze

sprzeda�y

dane dotycz�ce
rabatów,

narzutów i korekt
paragonów

kwota wyliczona
przez kas�

kwota zliczonych
pieni�dzy

w szufladzie

stan pocz�tkowy
gotówki (wyst�puje
je�li ró�ny od zera)

nr kasy, nr kasjera,
czas wykonania
raportu



Red. 5.1

ELZAB Jota - Instrukcja Obs�ugi FUNKCJE KASJERA 4-3

DOD. OTW. SZUFL. to ilo�� otwar� szuflady poza paragonem.
RÓWNOWARTO�� W PLN to kwota odpowiadaj�ca sprzeda�y op�aconej waluty.
WYMIANA NA PLN to kwota odpowiadaj�ca reszcie z waluty, wyp�aconej w z�otych.

Istnieje nast�puj�ca zale�no�� pomi�dzy pozycjami SPRZ. OGÓ�EM, SKUP. OPAK. i SPRZ. OPAK. na raporcie
kasjera a pozycj� �	CZNA NALE�NO�� na raporcie fiskalnym dobowym:

SPRZ. OGÓ�EM = ��czna nale�no�� + SPRZ. OPAK. – SKUP. OPAK.
pod warunkiem �e raporty obejmuj� ten sam okres sprzeda�y (dotyczy to tak�e sumy odpowiednich pozycji dla wi�cej
ni� jednego raportu kasjera).
Dost�p do funkcji uzale�niony jest od uprawnienia kasjera do wykonania zamkni�cia zmiany. Je�li dany kasjer nie
posiada uprawnienia do wykonania zamkni�cia zmiany,

to po wybraniu tej funkcji na wy�wietlaczu pojawi si� napis:

Po naci�ni�ciu dowolnego klawisza np.  pojawi si�:

Mo�liwe jest wykonanie zamkni�cia zmiany przez inn� osob� posiadaj�c� uprawnienie administratora. Osoba
posiadaj�ca takie uprawnienie powinna wpisa� swoje has�o, co pozwoli wykona� zamkni�cie zmiany.
Zrealizowanie funkcji zamkni�cia zmiany powoduje wy��czenie kasjera.

5. Funkcja WP�ATA DO KASY - adres 01 04 lub A D
Funkcja umo�liwia dokonanie wp�aty do kasy gotówk� oraz p�atno�ciami definiowalnymi od 1 do 3.

Wybranie funkcji gdy gotówka jest jedyn� form� p�atno�ci,
powoduje wy�wietlenie:

po wpisaniu np. VU  ¯Y  ¯Y   wy�wietla si�:

i drukuje si� pokwitowanie wp�aty.

ELZAB  SA
KRUCZKOWSKIEGO  39
   41-813 ZABRZE
TEL:+48(32)2722021
FAX:+48(32)2722583
NIP  648-000-02-55
02r11.27 wydr.0015
   #NIEFISKALNY#
 WPLATA
PLAT:GOTOWKA
KWOTA:      100,00
KWOTE OTRZYMAL:
SZEF

  --------------
     (podpis)

#NIEFISKALNY#
#0130        12:44
     00000000

W przypadku gdy zdefiniowane s�
inne formy p�atno�ci, to po wybraniu funkcji wy�wietli si�:

Nale�y nacisn�� klawisz p�atno�ci, w której chcemy dokona� wp�aty i dalej post�powa� jak powy�ej.

BRAK  UPRAWNIE

NACI�NIJ DOWOLNY KLAWISZ

PODAJ   HAS�O :   _____

KWOTA  WP�ATY:
  0,00

CZEKAJ. . .

NACI�NIJ KLAWISZ FORMY
          P�ATNO�CI:
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Dost�p do funkcji uzale�niony jest, od nadanego kasjerowi uprawnienia do wykonywania wp�at i wyp�at. Je�li dany
kasjer nie posiada uprawnienia do wp�at i wyp�at, to wykonanie tej funkcji mo�liwe jest przez osob� posiadaj�c�
uprawnienia administratora. Sposób post�powania jest identyczny jak w funkcji zamkni�cia zmiany kasjera.

Uwaga: Istnieje mo�liwo�� wy��czenia drukowania cz��ci pokwitowania zawieraj�cego podpis. S�u�y do tego
funkcja pod adresem 05 13 w menu g�ównym FUNKCJE KIEROWNIKA.

6. Funkcja WYP�ATA Z KASY - adres 01 05 lub A E
Funkcja umo�liwia dokonanie wyp�aty z kasy gotówk� oraz p�atno�ciami definiowalnymi od 1 do 3. Tryb

post�powania jest identyczny jak w funkcji WP�ATA DO KASY.

ELZAB  SA
KRUCZKOWSKIEGO  39
   41-813 ZABRZE
TEL:+48(32)2722021
FAX:+48(32)2722583
NIP  648-000-02-55
02r11.27 wydr.0016
   #NIEFISKALNY#
 WYPLATA
PLAT:GOTOWKA
KWOTA:      100,00
WYPLACAJACY:
SZEF

  --------------
     (podpis)
   #NIEFISKALNY#
#0130        12:45
     00000000

Uwaga: Istnieje mo�liwo�� wy��czenia drukowania cz��ci pokwitowania zawieraj�cego podpis. S�u�y do tego
funkcja pod adresem 05 13 w menu g�ównym FUNKCJE KIEROWNIKA.
Po wybraniu funkcji otwierana jest szuflada. Je�eli kasjer wyjdzie z funkcji naciskaj�c klawisz WYJD	
otwarcie szuflady zostanie doliczone do DODATKOWYCH OTWAR
 SZUFLADY na raporcie
„ZAMKNI�CIE ZMIANY” (patrz punkt 4) nawet je�eli zosta�a zablokowana mo�liwo�� dodatkowego
otwierania szuflady (adres 05 11 w menu FUNKCJE KIEROWNIKA).

7. Funkcja ZESTAW RAPORTÓW - adres 01 06 lub A F
Funkcja powoduje wydrukowanie kolejno raportów zdefiniowanych w funkcji SK�AD ZESTAWU

RAPORTÓW adres 02 05 12.

Mo�liwe jest wydrukowanie nast�puj�cych raportów:

koniec zmiany kasjera,
sprzeda�y wed�ug grup,
szczegó�owego sprzeda�y,
zwrotów opakowa�,
godzinowego aktualnego,
dobowego fiskalnego.

Dost�p do funkcji uzale�niony jest od przyznanego uprawnienia do wykonania zestawu raportów.
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Rozdzia� 5 - Menu g�ówne FUNKCJE KIEROWNIKA
1. Opis ogólny

Dost�p do menu g�ównego FUNKCJE KIEROWNIKA opisany jest w rozdziale Zasady obs�ugi funkcji kasy.

Na wy�wietlaczu powinien pojawi� si� napis:

Dost�p do tego menu maj� kasjerzy z przyznanymi uprawnieniami administratora.

WYBIERZ  FUNKCJE
  02 FUNKCJE  KIEROWNIKA
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2. Menu KONFIGURACJA - adres 02 01

2.1 Funkcja DEFINIOWANIE TOWARÓW - adres 02 01 01 lub B A A
Funkcja s�u�y do wprowadzania i korygowania (zmiany) danych o towarach w pami�ci kasy.

Towar mo�na zdefiniowa� na dowolnym pustym miejscu. Puste miejsce to pozycja na której nie zosta� jeszcze
zdefiniowany �aden towar lub wcze�niej zdefiniowany towar zosta� usuni�ty z potwierdzeniem na wydruku.

W celu znalezienia pierwszego pustego miejsca w pami�ci kasy nale�y nacisn�� klawisz I + . Tok post�powania
podczas definiowania towarów jest nast�puj�cy:

Po wybraniu funkcji pojawia si� napis:

Wprowadzamy nowy towar o numerze 0021 naciskaj�c  VU .

Na wy�wietlaczu pojawi si�:

0001
  NR   -      NAZWA TOWARU

0021
  NR   -      NAZWA TOWARU
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naci�ni�cie  pokazuje napis:

Nale�y wpisa� nazw� towaru o maksymalnej d�ugo�ci 18 znaków, wliczaj�c w to przerwy mi�dzy wyrazami.

Uwaga: W nazwie mo�na u�ywa� dost�pnych na klawiaturze kasy: liter, cyfr oraz przecinka, kropki i uko�nika (/).
Ma�e litery s� przy wpisywaniu zamieniane na du�e. Pomi�dzy kolejnymi znakami nazwy mo�na
wprowadzi� co najwy�ej jedn� spacj�. Nale�y u�ywa� nazw jednoznacznych i daj�cych jak najwi�cej
informacji o towarze. Na pozycji pierwszej litery nazwy towaru musi by� znak ró�ny od spacji.
Do pami�ci kasy niemo�liwe jest wpisanie dwóch towarów o dok�adnie  tej samej nazwie.
Nazw� przed zatwierdzeniem nale�y sprawdzi� poniewa� nie mo�liwa jest zmiana samej nazwy towaru
W przypadku konieczno�ci zmiany nazwy, nale�y towar wykasowa� z kasy (z wydrukiem potwierdzenia)
i wprowadzi� ponownie.

Kursor pokazuje aktualne miejsce wpisywania nazwy.

Zmian� po�o�enia kursora uzyskujemy klawiszami H  I + .

Wpisujemy nazw� towaru:

naciskamy  pojawia si�:

Wpisujemy liter� stawki podatkowej np. B i pojawia si� napis:

Je�eli stawka nie jest w�a�ciwa naciskamy klawisz ¥A  i powtórnie wybieramy liter� w�a�ciwej stawki,

potwierdzamy stawk� naciskaj�c  wy�wietla si�:

Wybieramy grup� towarow� podaj�c numer grupy lub u�ywaj�c klawiszy ÓO  J = ,

wy�wietla si� np.:

Potwierdzamy grup� naciskaj�c , wy�wietla si�:

Mamy mo�liwo�� wybrania jednej z 16 zdefiniowanych jednostek miary. Wyboru dokonujemy analogicznie jak dla grup.

Potwierdzamy jednostk� naciskaj�c  wy�wietla si�:

Ilo�� miejsc po przecinku jest zale�na od u�ytej jednostki miary towaru. Np. towar sprzedawany w butelkach lub
niepodzielnych paczkach nie mo�e by� sprzedany inaczej ni� w ca�o�ci, wpisujemy wi�c 0 miejsc po przecinku. Chleb mo�e
by� sprzedawany ca�y i w po�ówkach, wi�c wpisujemy 1 miejsce po przecinku. Maksymalna liczba miejsc po przecinku to 3.

Uwaga: Nie nale�y zmienia� liczby miejsc po przecinku dla towaru, który ma niezerowe liczniki sprzeda�y. Mo�e to
spowodowa� nieprawid�owe stany liczników ilo�ciowych.

Wpisujemy ¯Y  i wy�wietli si�:

mo�emy wpisa� r�cznie (wpisywanie zako�czy� klawiszem ) lub u�y� czytnika kodów kreskowych.

0021   _
NAZWA TOWARU

 0021   DRO�D�ÓWKA Z SEREM
NAZWA TOWARU

PODAJ STAWK PODATKU
    (OD  A  DO  G):     @

NACI�NIJ  <ZATW.>  /  <WYJ>
    (OD  A  DO  G):         7,00 %

01  NABIA�
 WYBIERZ GRUP TOWAROW	

02  PIECZYWO
 WYBIERZ GRUP TOWAROW	

01  szt.
        WYBIERZ    JEDNOSTK

     MIEJSC PO PRZECINKU:  3
�

WPROWAD� KOD KRESKOWY
                0000000000000

Je�eli towar posiada kod kreskowy, to cyfry kodu
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W przypadku r�cznego (z klawiatury), wprowadzania kodu kreskowego z podan� ilo�ci� lub warto�ci� (cen�) towaru,
nale�y wprowadzi� pierwszych 6 cyfr licz�c od lewej strony kodu.

Nast�pnie pojawi si�:

Wprowadzamy cen� VU  Z �  X , wy�wietla si�:

Naciskamy , wy�wietla si�:

Parametr ten umo�liwia zablokowanie sprzeda�y towaru na przyk�ad, przy braku towaru w sklepie.

Zatwierdzamy brak blokowania  i wy�wietla si�:
Parametr umo�liwia wpisanie do pami�ci kasy, �e towar jest opakowaniem zwrotnym.

opakowaniem naci�ni�ciem klawisza . Wy�wietla si�:

W przypadku wprowadzania nowego towaru nale�y odpowiedzie� tak a w przypadku gdy korygowane s� dane towaru
to nale�y wpisa� nie. Odpowied� tak, oznacza wyzerowanie (stanów) liczników ilo�ciowych i warto�ciowych towaru.

Naci�ni�cie klawisza T powoduje wy�wietlenie napisu:

Sygnalizacja brz�czykiem potwierdza wpis do pami�ci. Definiowanie towaru jest zako�czone.

Operacj� ko�czymy naciskaj�c klawisz ¥A .

Uwaga: Do momentu wydrukowania RAPORTU WPROWADZENIA NOWYCH TOWARÓW nie mo�na skasowa�
ani nie mo�na zmieni� stawki podatkowej zdefiniowanego towaru. Raport ten jest drukowany przed
kolejnym raportem fiskalnym dobowym. Poni�ej przedstawiono przyk�ad tego raportu:

ELZAB SA
KRUCZKOWSKIEGO  39
   41-813 ZABRZE
TEL:+48(32)2722021
FAX:+48(32)2722583
NIP  648-000-02-55
01r01.27 wydr.0115
   #NIEFISKALNY#
RAPORT  WPROWADZEN
  NOWYCH TOWAROW:

NOWE TOWARY
W STAWCE A=22,00%
CHLEB TOSTOWY
SOK KIWI

NOWE TOWARY
W STAWCE B= 7,00%
JOGURT
MASLO
   #NIEFISKALNY#
#0130        12:15
     00000000

WPROWAD� CEN:
                0.00

WPROWAD� CEN:
            1.30

TOWAR  ZABLOKOWANY  ?
                   ( T / N )    N

CZY  TOWAR  JEST
OPAKOWANIEM  ?  ( T / N )  N

CZY  ZEROWA�  STANY
SPRZEDA�Y  ?    ( T / N )  N

0021   DRO�D�ÓWKA Z SEREM
  NR   -      NAZWA TOWARU

nazwy towarów
zdefiniowanych w stawce A

nazwy towarów
zdefiniowanych w stawce B

czas wykonania raportunumer kasy, numer kasjera

Potwierdzamy �e towar nie jest
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Funkcja DEFINIOWANIE TOWARÓW umo�liwia zmian� stawki podatkowej wcze�niej wprowadzonych towarów.
Zmiana stawki podatkowej towaru jest mo�liwa jedynie po raporcie dobowym a przed pierwszym wystawionym
paragonem. Po zmianie próba otwarcia paragonu powoduje wydruk RAPORTU ZMIAN TOWARÓW którego
przyk�ad przedstawiony jest poni�ej:

ELZAB SA
KRUCZKOWSKIEGO  39
   41-813 ZABRZE
TEL:+48(32)2722021
FAX:+48(32)2722583
NIP  648-000-02-55
01r01.27 wydr.0015
   #NIEFISKALNY#
   RAPORT ZMIAN
     TOWAROW
CHLEB ZWYCZAJNY
A=22,00%->B= 7,00%
JOGURT
B= 7,00%->C= 0,00%
WODA MIN. 1,5L
B= 7,00%->G=ZW.PTU
   #NIEFISKALNY#
#0130        12:15
     00000000

2.2 Funkcja DEFINIOWANIE KLAWISZY - adres 02 01 02 lub B A B
Funkcja umo�liwia przypisanie klawiszom literowym, towarów. Pozwala to naci�ni�ciem jednego klawisza

wybra� towar do sprzeda�y.

Po wybraniu funkcji wy�wietli si�:

Naciskamy klawisz z klawiatury literowej np. B. Wy�wietli si�:

Wpisujemy numer towaru   VU  i wy�wietli si�:

Naciskamy  i wy�wietli si�:

Wpis do pami�ci zostanie potwierdzony brz�czykiem. Operacj� ko�czymy, naciskaj�c klawisz ¥A .

Aby skasowa� zdefiniowany klawisz, nale�y po wy�wietleniu:

nacisn�� klawisz ÊE , na wy�wietlaczu  wy�wietli si� wówczas:

Naci�ni�cie zdefiniowanego klawisza spowoduje jego skasowanie i wpis do pami�ci potwierdzony brz�czykiem.

Operacj� ko�czymy, naciskaj�c klawisz ¥A .

NACI�NIJ KLAWISZ DO
ZDEFINIOWANIA ALBO <WYJ>

0000
  NR   -      NAZWA TOWARU

 0021   DRO�D�ÓWKA Z SEREM
  NR   -      NAZWA TOWARU

NACI�NIJ KLAWISZ DO
ZDEFINIOWANIA ALBO <WYJ>

NACI�NIJ KLAWISZ DO
ZDEFINIOWANIA ALBO <WYJ>

NACI�NIJ KLAWISZ DO
SKASOWANIA ALBO <WYJ>

nazwa towaru

stara i nowa stawka podatku

numer kolejny wydrukudata wykonania raportu

numer kasy, numer kasjera czas wykonania raportu
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2.3 Funkcja DEFINIOWANIE GRUP - adres 02 01 03 lub B A C
Funkcja definiowania grup umo�liwia wprowadzenie do pami�ci kasy nazw grup towarowych. Nazwy te

u�ywane s� w wydruku sprzeda�y z podzia�em na grupy towarowe. Mo�liwe jest zdefiniowanie 16-tu grup. Nazwa
mo�e sk�ada� si� z 18-tu liter.

Po wybraniu funkcji pojawia si�:

Za pomoc� klawiszy J =  ÓO  nale�y wybra� numer grupy:

Po naci�ni�ciu  wy�wietli si�:
Migaj�cy kursor pokazuje miejsce wpisywania liter.

Po wpisaniu liter i naci�ni�ciu  wy�wietli si�:
Sygna� d�wi�kowy potwierdzi wpis nazwy grupy do pami�ci kasy.

Operacj� ko�czymy naciskaj�c klawisz ¥A .

2.4 Funkcja DEFINIOWANIE JEDNOSTEK - adres 02 01 04 lub B A D
Funkcja definiowania jednostek umo�liwia wprowadzenie do pami�ci kasy nazw jednostek miary. Mo�liwe

jest zdefiniowanie 16-tu jednostek. Nazwa mo�e sk�ada� si� z czterech liter.

Po wybraniu funkcji pojawia si�:

Za pomoc� klawiszy J =  ÓO  nale�y wybra� numer jednostki:

Po naci�ni�ciu  wy�wietli si�:
Migaj�cy kursor pokazuje miejsce wpisywania liter.

Po wpisaniu liter i naci�ni�ciu  wy�wietli si�:
Sygna� d�wi�kowy potwierdzi wpis nazwy jednostki do pami�ci kasy.

Operacj� ko�czymy naciskaj�c klawisz ¥A .

2.5 Funkcja DEFINIOWANIE WI	ZA
 - adres 02 01 05 lub B A E
Funkcja umo�liwia powi�zanie dwóch towarów, z których sprzeda� pierwszego towaru powoduje

automatyczn� sprzeda� towaru drugiego. Przyk�adem mo�e by� sprzeda� WODY MINERALNEJ (towar pierwszy)
zawsze wraz z BUTELK	 (towar drugi). Przyk�ad:

Po wybraniu funkcji na wy�wietlaczu wy�wietli si�:

Wpisujemy nr towaru pierwszego VU  R  VU  wy�wietli si�:

Naciskamy  i wy�wietli si�:

  01
  NR -        NAZWA GRUPY

  03
  NR -        NAZWA GRUPY

03   _
  NR -        NAZWA GRUPY

  03   PIECZYWO
  NR -        NAZWA GRUPY

  01 szt.
  NR -        NAZWA JEDNOSTKI

  03
  NR -        NAZWA JEDNOSTKI

03   _
  NR -        NAZWA JEDNOSTKI

  03   litr
  NR -        NAZWA JEDNOSTKI

  0001
    WYBIERZ  TOWAR  PIERWSZY

0141  WODA MINERALNA 05L
    WYBIERZ  TOWAR  PIERWSZY

0001
    BRAK  TOWARU  DRUGIEGO
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Wpisujemy towar drugi L £  VU  ¯Y , wy�wietli si�:

Klawisz  powoduje zapis do pami�ci kasy potwierdzony sygna�em brz�czyka.

Operacj� ko�czymy naciskaj�c klawisz ¥A .

2.6 Funkcja DEFINIOWANIE P�ATNO�CI - adres 02 01 06 lub B A F
Funkcja umo�liwia definiowanie dodatkowych rodzajów �rodków p�atniczych (oprócz gotówki) jakimi klient

mo�e p�aci� za towar. Przyk�adowo mo�e to by� np. karta kredytowa, czek, bon okoliczno�ciowy. Nazwa p�atno�ci
mo�e sk�ada� si� z maksimum 13 liter. Mo�liwe jest zdefiniowanie trzech rodzajów p�atno�ci. Operacje przeprowadza
si� analogicznie jak opisane wy�ej DEFINIOWANIE GRUP.
Na klawiszach do wyboru rodzaju p�atno�ci mo�liwe jest umieszczenie nazwy p�atno�ci.

Skasowanie p�atno�ci wykonujemy przez jej wybór i naci�ni�cie klawisza ¥A  oraz .

2.7 Funkcja DEFINIOWANIE SKRÓTÓW - adres 02 01 07 lub B A G
Kasa posiada funkcje szybkiego dost�pu do wybranych raportów i funkcji przez jednoczesne naci�niecie

klawiszy   oraz jednego z klawiszy cyfrowych (skrótów). Mo�liwe jest zdefiniowanie dziesi�ciu
klawiszy skrótu do wybranych funkcji kasjera i raportów. Podczas wykonywania tych funkcji nast�puje sprawdzenie,
czy w��czony kasjer na uprawnienia do wykonania takiej funkcji. Funkcja definiowania skrótów umo�liwia
przypisanie wybranej funkcji do klawisza skrótu.

Po wybraniu funkcji pojawi si� napis:
Nale�y nacisn�� jeden z klawiszy cyfrowych 0 – 9.

Naciskamy np. ¯Y  i pojawi si�:

Klawiszami J =  ÓO  mo�na dokona� wyboru z poni�ej podanej listy. Kasa dostarczona od producenta posiada
zdefiniowane skróty w nast�puj�cy sposób:

01 BRAK ZDEF. FUNKCJI
02 W�	CZENIE KASJERA klawisz 0
03 WY�	CZENIE KASJERA klawisz 1
04 KONIEC ZMIANY KASJERA klawisz 2
05 WP�ATA DO KASY klawisz 3
06 WYP�ATA Z KASY klawisz 4
07 ZESTAW RAPORTÓW klawisz 5
08 DOBOWY FISKALNY klawisz 6
09 SZCZEGÓ�OWY SPRZEDA�Y klawisz 7
10 ZWROTÓW OPAKOWA
 klawisz 8
11 SPRZEDA�Y WG GRUP klawisz 9

2.8 Funkcja KASOWANIE TOWARÓW - adres 02 01 08 lub B A H
Funkcja umo�liwia skasowanie towaru z pami�ci kasy.

Po wybraniu funkcji na wy�wietlaczu wy�wietli si�:

0710    BUTELKA 0.5L
 BRAK  TOWARU  DRUGIEGO

WYBIERZ  KLAWISZ  CYFROWY
DO  ZDEFINIOWANIA

WYBIERZ  FUNKCJE
02  W�	CZENIE KASJERA

 0001
    WYBIERZ  TOWAR  DO  SKASOW.
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Wpisanie numeru towaru np. VU  R  VU  wy�wietli:

a naci�ni�cie klawisza  skasuje towar z pami�ci kasy. Sygna� d�wi�kowy potwierdzi wykonanie operacji.
Przed skasowaniem towar musi mie� wyzerowane liczniki sprzeda�y. Dlatego zaleca si� wykonanie raportu
szczegó�owego sprzeda�y z zerowaniem.
Uwaga: Kasowanie towaru mo�liwe jest jedynie po raporcie dobowym a przed wydrukiem pierwszego paragonu.

Nie mo�na skasowa� nowo zdefiniowanego towaru lub towaru któremu zmieniono stawk� podatkow�
przed wydrukiem odpowiedniego raportu zmian. W takim przypadku na wy�wietlaczu kasjera pojawi si�
komunikat „NIE MO�E BY
 SKASOWANY!”.
Po skasowaniu towaru próba otwarcia paragonu powoduje wydruk raportu  skasowanych towarów
którego przyk�ad przedstawiony jest poni�ej:

ELZAB SA
KRUCZKOWSKIEGO  39
   41-813 ZABRZE
TEL:+48(32)2722021
FAX:+48(32)2722583
NIP  648-000-02-55
01r01.27 wydr.0112
   #NIEFISKALNY#
RAPORT SKASOWANYCH
      TOWAROW:

SKASOWANE TOWARY
W STAWCE A=22,00%
CHLEB TOSTOWY
SOK KIWI

SKASOWANE TOWARY
W STAWCE B= 7,00%
JOGURT
MASLO
   #NIEFISKALNY#
#0130        12:15
     00000000

2.9 Funkcja KASOWANIE WI	ZA
 - adres 02 01 09 lub B A I

Funkcja umo�liwia skasowanie wcze�niej zdefiniowanych wi�za� pomi�dzy dwoma towarami. Patrz funkcja
DEFINIOWANIE WI	ZA
.

Po wybraniu funkcji wy�wietla si� pierwsze wi�zanie:

Kolejnymi naci�ni�ciami klawisza ÓO  znajdujemy wi�zanie, które chcemy skasowa�.

Kasujemy je klawiszem . Sygna� d�wi�kowy potwierdzi wykonanie tej operacji.

2.10 Funkcja ZMIANA CEN TOWARÓW - adres 02 01 10 lub B A J

Funkcja umo�liwia zmian� ceny towaru wcze�niej wprowadzonego do pami�ci kasy.

Po wybraniu funkcji pojawia si� napis:

0141    WODA  MINERALNA 05L
    WYBIERZ  TOWAR  DO  SKASOW.

  0141    WODA  MINERALNA 05L
  0710    BUTELKA 0.5L

 0001
  NR   -      NAZWA TOWARU

nazwy towarów skasowanych
w stawce A

nazwy towarów skasowanych
w stawce B

data wykonania raportu numer kolejny wydruku

czas wykonania raportunumer kasy, numer kasjera
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Wpisujemy numer towaru np. 0021 naciskaj�c  VU .

Na wy�wietlaczu pojawi si�:

Naci�ni�cie  pokazuje aktualn� cen� towaru:

Nale�y wpisa� now� cen� np. VU  Z �  R , wy�wietli si�:

Wpisan� cen� akceptujemy klawiszem . Sygna� d�wi�kowy potwierdzi wykonanie operacji.

3. Menu RAPORTY - adres 02 02
3.1 Raport DOBOWY FISKALNY - adres 02 02 01 lub B B A

U�ycie funkcji umo�liwia wydruk raportu dobowego fiskalnego. Konieczne jest codzienne wykonywanie
tego raportu. Je�eli w kasie od ostatniego wykonania raportu dobowego zdefiniowano nowe towary to najpierw
drukuje si� RAPORT WPROWADZENIA NOWYCH TOWARÓW (patrz opis funkcji DEFINIOWANIE
TOWARÓW). Przed raportem dobowym mog� drukowa� si� równie� RAPORT ZMIAN TOWARÓW i RAPORT
SKASOWANYCH TOWARÓW o ile nie zosta�y wydrukowane wcze�niej (patrz opisy funkcji DEFINIOWANIE
TOWARÓW i KASOWANIE TOWARÓW).

Je�eli w okresie od ostatniego raportu dobowego
nie wyst�pi�a sprzeda�, na wy�wietlaczu kasjera pojawia si� pytanie:

Poni�ej przedstawiono przyk�ad raportu dobowego fiskalnego:

ELZAB SA
KRUCZKOWSKIEGO  39
   41-813 ZABRZE
TEL:+48(32)2722021
FAX:+48(32)2722583
NIP  648-000-02-55
02r11.27 wydr.0022
 RAPORT  FISKALNY
      DOBOWY
  PTU A   22,00%
  PTU B    7,00%
  PTU C    0,00%
      G   ZW.PTU
------------------
dn.02r11.27nr.0003
Sprzedaz opod.  A
              0,00
Sprzedaz opod.  B
             18,69
Sprzedaz opod.  C
             11,00
Sprzedaz zwoln. G
              0,00
Kwota PTU A
              0,00
Kwota PTU B

             1,31
Laczna kwota PTU
              1,31
Laczna naleznosc
             31,00
Waluta ewiden. PLN
------------------
Nowych towarow
              0001
Zmian stawek
              0000
Skasow. Towarow
              0000
Wykonano zmiany
 w bazie towarowej
              0001
------------------
Anulowane paragony
              0001
             21,00
------------------
L. paragonow: 0004
L. pozycji:   0035
------------------
#0130        12:15
   PL BFD 00000000

0021   DRO�D�ÓWKA Z SEREM
  NR   -      NAZWA TOWARU

0021   DRO�D�ÓWKA Z SEREM
        1,30

 0021   DRO�D�ÓWKA Z SEREM
        1,40

BRAK NOWYCH SPRZEDA�Y
WYKONA� RAPORT ? N

data wykonania
raportu i numer

kolejny wydruku

data wykonania
raportu i numer
kolejny raportu

stawki
podatkowe

warto�� sprzeda�y
w danej stawce podat-

kowej (bez podatku)

kwota podatku
w danej stawce

podatkowej

sumaryczna
kwota podatku
sumaryczna
kwota sprzeda�y

ilo�� nowo zdefinio-
wanych od ostatniego
raportu dobowego
towarów
ilo�� zmian stawek w
towarach od ostatniego
raportu dobowego

ilo�� skasowanych
towarów od ostatniego
raportu dobowego
sumaryczna ilo��
zmian od ostatniego
raportu dobowego

ilo�� anulowanych
paragonów

kwota anulowanych
paragonów

ilo�� wierszy raportu,
liczona od pierwszej
definicji stawki
podatkowej do linii
"ilo�� paragonów"
z pomini�ciem linii
rozdzielaj�cych

nr kasy, nr
kasjera i czas

wykonania
raportu

logo fiskalne

numer unikatowy
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Na raporcie drukowane s�:
- aktualne stawki podatku,
- warto�� sprzeda�y netto (bez podatku) dla ka�dej ze zdefiniowanych stawek,
- warto�ci podatku dla stawek oprócz stawki zwolnionej i stawki zerowej,
- ��czna kwota podatku,
- ��czna kwota sprzeda�y brutto,
- nazwa obowi�zuj�cej waluty ewidencyjnej.

Je�eli wykonywane by�y zmiany w bazie towarowej drukowane s� linie:

„Nowych towarów” - jest to ilo�� towarów wydrukowanych przed raportem dobowym w RAPORCIE
WPROWADZENIA NOWYCH TOWARÓW,

„Zmian stawek” - jest to ilo�� towarów wydrukowanych na RAPORTACH ZMIAN TOWARÓW
od ostatniego raportu dobowego,

„Skasow. towarów” - jest to ilo�� towarów wydrukowanych na RAPORTACH SKASOWANYCH
TOWARÓW od ostatniego raportu dobowego,

„Wykonano zmiany
w bazie towarowej”

- jest to suma zmian (opisanych powy�ej) w bazie towarowej wykonanych od
ostatniego raportu dobowego.

Je�eli od ostatniego raportu dobowego wyst�pi�y anulowane paragony to drukowana jest ich ilo�� i sumaryczna
kwota. Do kwoty anulowanych paragonów zaliczana jest suma pozycji do zap�aty w momencie anulowania paragonu.

Ilo�� pozycji podaje liczb� wierszy raportu dobowego od linii z pierwsz� definicj� stawki podatkowej do linii ilo��
paragonów z pomini�ciem linii z poziomymi kreskami.
Je�eli w okresie który obejmuje raport dobowy zosta�o wykonane zerowanie pami�ci RAM, to na raporcie pojawi� si�
wiersze z napisem „ZEROWANIE RAM Z” z podan� dat�, godzin� i kolejnym numerem zerowania. Litera Z oznacza
zewn�trzne zerowanie pami�ci RAM. Gwiazdka po napisie ZEROWANIE RAM oznacza �e po zerowaniu pami�ci
RAM, a przed raportem dobowym by�a prowadzona sprzeda� lub anulowano paragony.

3.2 Raport SZCZEGÓ�OWY SPRZEDA�Y - adres 02 02 02 lub B B B
Umo�liwia wydrukowanie raportu sprzeda�y z wyszczególnieniem ilo�ci i warto�ci sprzeda�y ka�dego

towaru. Tre�� tego raportu zale�y od nast�puj�cych parametrów ustawianych w menu USTAWIENIA:

WYDRUK WSZYSTKICH SP. (adres 02 05 15):

Ustawiony na TAK - powoduje wydruk wszystkich towarów których liczniki s� ró�ne od zera,

Ustawiony na NIE - powoduje wydruk tylko towarów, które od poprzedniego raportu zosta�y sprzedane.

ZEROWANIE STANÓW (adres 02 05 07):

Ustawiony na TAK - powoduje zerowanie niefiskalnych liczników ilo�ci i warto�ci sprzedanych towarów
po wydruku raportu; w takim przypadku na wydruku pojawia si� napis
 „WYZEROWANO LICZNIKI”,

Ustawiony na NIE - blokuje zerowanie niefiskalnych liczników ilo�ci i warto�ci sprzedanego towaru.

PROGRAM MAGAZYNOWY (adres 02 05 09):

Ustawiony na TAK - blokuje mo�liwo�� zerowania stanów niefiskalnych liczników ilo�ciowo-warto�-
ciowych nawet je�eli opcja ZEROWANIE STANÓW ustawiona jest na Tak,

Ustawiony na NIE - nie ma znaczenia dla wydruku raportu.

POMI
 WYDRUK DANYCH (adres 02 05 14):

Ustawiony na TAK - powoduje pomini�cie wydruku danych o sprzeda�ach; na wydruku pojawia si� napis
„POMINITO WYDRUK DANYCH”,

Ustawiony na NIE - powoduje wydruk danych o sprzeda�ach.

Poni�ej przedstawiono przyk�ad raportu:
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Wydrukowane ilo�ci i warto�ci sprzeda�y dla danego towaru obejmuj� okres od ostatniego raportu z zerowaniem liczników.
Napis „W OKRESIE WYST	PI�O ZEROWANIE Z KOMPUTERA” oznacza, �e w okresie od ostatniego raportu
z zerowaniem wyst�pi�o zerowanie liczników ilo�ciowo warto�ciowych sprzeda�y z komputera.

3.3 Raport ZWROTÓW OPAKOWA
 - adres 02 02 03 lub B B C
Funkcja umo�liwia wydrukowanie raportu zwrotów opakowa� z podaniem ilo�ci i warto�ci przyj�tych

opakowa� zwrotnych. Poni�ej przedstawiono przyk�ad raportu:

ELZAB  SA
KRUCZKOWSKIEGO  39
   41-813 ZABRZE
TEL:+48(32)2722021
FAX:+48(32)2722583
NIP  648-000-02-55
01r01.27 wydr.0003
   #NIEFISKALNY#
  RAPORT ZWROTOW
     OPAKOWAN
od 01r01.27  11:21
do 01r01.27  12:56
BUTELKA PIWO 0.5
1000 ILOSC:     14
KWOTA:        7,00
-------------------
ZWR.RAZEM:    7,00
-------------------
   #NIEFISKALNY#
#0130        12:56

     00000000
Uwaga: Tre�� tego raportu zale�y od parametrów ustawianych w menu USTAWIENIA i opisanych w punkcie 3.2

(Raport SZCZEGÓOWY SPRZEDA�Y)

data wykonania raportu numer kolejny wydruku

nr kasy, nr kasjera czas wykonania raportu

ELZAB  SA
KRUCZKOWSKIEGO  39
   41-813 ZABRZE
TEL:+48(32)2722021
FAX:+48(32)2722583
NIP  648-000-02-55
01r01.27 wydr.0022
   #NIEFISKALNY#
RAPORT SZCZEGOLOWY
     SPRZEDAZY
od 01r01.27  11:21
do 01r01.27  12:56

BALERON GOTOWANY
0002 ILOSC:  2,200
KWOTA:       35,02
BULKA TARTA
0004 ILOSC:  1,000
KWOTA:        7,78
BUTELKA O,5L
0004 ILOSC:     10
KWOTA:        5,00
------------------
RAZEM:       47,80
W TYM OPAK:   5,00
------------------
WYZEROWANO LICZN.
   #NIEFISKALNY#
#0130         12:56
     00000000

data wykonania raportu numer kolejny wydruku

okres którego
dotyczy raport

dane o sprzeda�y
poszczególnych towarów

nr kasy, nr kasjera

czas wykonania raportu

��czna kwota sprzeda�y towarów
i opakowa� w okresie
którego dotyczy raport

��czna kwota sprzeda�y opakowa�
w okresie którego dotyczy raport
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Wydrukowane ilo�ci i warto�ci sprzeda�y dla danego towaru obejmuj� okres od ostatniego raportu z zerowaniem liczników.
Napis „W OKRESIE WYST	PI�O ZEROWANIE Z KOMPUTERA” oznacza, �e w okresie od ostatniego raportu
z zerowaniem wyst�pi�o zerowanie liczników ilo�ciowo warto�ciowych sprzeda�y z komputera.

3.4 Raport SPRZEDA�Y WG GRUP - adres 02 02 04 lub B B D
Umo�liwia wydrukowanie raportu sprzeda�y wed�ug zdefiniowanych grup towarowych z podaniem warto�ci

sprzeda�y dla poszczególnych grup. Wydrukowanie raportu powoduje wyzerowania liczników sprzeda�y dla
poszczególnych grup.

ELZAB  SA
KRUCZKOWSKIEGO  39
   41-813 ZABRZE
TEL:+48(32)2722021
FAX:+48(32)2722583
NIP  648-000-02-55
01r01.27 wydr.0010
   #NIEFISKALNY#
 RAPORT SPRZEDAZY
   WEDLUG  GRUP
Od 01r01.27  10:58
Do 01r01.27  12:59
NABIAL
GR. 1        10,45
SPOZYWCZE
GR. 2       144,50
------------------
RAZEM       154,95
------------------
   #NIEFISKALNY#
#0130        12:59

      00000000

3.5 Raport STAN KASY - adres 02 02 05 lub B B E
S�u�y do chwilowego sprawdzenia gotówki (lub innych p�atno�ci) w szufladzie kasy, dla aktualnie

obs�uguj�cego kasjera. Po wybraniu tej funkcji klawiszami strza�ek w dó� lub w gór� mo�emy wybra� kasjera,
którego raport stanu kasy chcemy wydrukowa�. Szczegó�owy opis poszczególnych pozycji znajduje si� w opisie
funkcji KONIEC ZMIANY KASJERA (rozdzia� 4, punkt 4).

ELZAB SA
KRUCZKOWSKIEGO  39
   41-813 ZABRZE
TEL:+48(32)2722021
FAX:+48(32)2722583
NIP  648-000-02-55
04r06.27 wydr.0021
   #NIEFISKALNY#
STAN KASY
      NR 0002
KASJER:
SZEF
ILOSC PARAG.    10
SPRZ.OGOLEM  89,00
SKUP. OPAK.  20,00
SPRZ. OPAK.  40,00
IL. ANUL.POZ.    2
KW. ANUL.POZ.11,00
RAB.NA POZ.   0,00

RAB.NA PAR.   0,00
NARZ.NA POZ.  0,00
IL. ANUL. PAR.   3
KW.AN.PAR.   42,00
DOD.OTW.SZUFL.   0
------------------
 GOTOWKA
WPLYWY ZE SPRZ.
89,00
W SZUFL.     89,00
------------------
 KARTA
WPLYWY ZE SPRZ.
              0,00
W SZUFL.      0,00
------------------
BON
WPLYWY ZE SPRZ.
              0,00

W SZUFL.      0,00
------------------
 CZEK
WPLYWY ZE SPRZ.
              0,00
W SZUFL.      0,00
------------------
 EUR
WPLYWY ZE SPRZ.
              0,00
ROWNOWARTOSC PLN
              0,00
WYMIANA NA PLN
              0,00
W SZUFL.      0,00
------------------
   #NIEFISKALNY#
#0130        12:50
     00000000

data wykonania raportu numer kolejny wydruku

sumaryczna warto��
sprzeda�y w poszczególnych
grupach towarowych

��czna warto�� sprzeda�y
w danym okresie

nr kasy, nr kasjera

czas wykonania raportu

data wykonania
 raportu

 i nr kolejny
wydruku

nr kasy,
nr kasjera i czas
wykonania
raportu

stan gotówki
w szufladzie

A

A - stan pozosta�ych p�atno�ci w szufladzie

A
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3.6 Raport GODZINOWY AKTUALNY - adres 02 02 06 lub B B F
Funkcja umo�liwia wydrukowanie raportu godzinowego z bie��cego dnia. W raporcie tym jak i godzinowym

poprzednim drukowane s� dane z godzin pracy kasy, czyli od pierwszej do ostatniej sprzeda�y w danym dniu.

ELZAB  SA
KRUCZKOWSKIEGO  39
   41-813 ZABRZE
TEL:+48(32)2722021
FAX:+48(32)2722583
NIP  648-000-02-55
02r11.27 wydr.0012
   #NIEFISKALNY#
SPRZEDAZ GODZINOWO
 W DNIU 02r11.27
11:00÷ 59    204,59
POZ.   4  PAR.   2
12:00÷ 59   3795,77
POZ.  29  PAR.  14
------------------
RAZEM      4000,36
------------------
   #NIEFISKALNY#
#0130        13:00
     00000000

Pozycja „Paragonów” na raportach godzinowych: aktualnym i poprzednim, oznacza liczb� paragonów i liczb�
niefiskalnych wydruków zwrotów lub sprzeda�y opakowa�, o ile nie wyst�pi�y one ��cznie z paragonem.

Pozycja „Pozycji” oznacza ilo�� pozycji sprzeda�y na paragonach oraz pozycji sprzeda�y i zwrotów opakowa�.

3.7 Raport GODZINOWY POPRZEDNI - adres 02 02 07 lub B B G
Funkcja umo�liwia wydrukowanie raportu godzinowego z dnia poprzedniego. Opis i przyk�ad raportu

znajduje si� w punkcie 3.6.

3.8 Raport DANYCH O TOWARACH - adres 02 02 08 lub B B H
Funkcja umo�liwia wydrukowanie danych o towarach z wyszczególnieniem numeru towaru (PLU), jego

nazwy, stawki podatkowej, jednostki sprzeda�y, grupy towarowej, zdefiniowanej ilo�ci miejsc po przecinku,
informacji czy towar jest zablokowany, ceny oraz kodu kreskowego. W przypadku opakowa� wydrukowana b�dzie
informacja, �e towar jest opakowaniem. Wydrukowanie tego raportu wymaga podania numeru pocz�tkowego, tzn.
towaru, od którego chcemy rozpocz�� drukowanie danych.

Pojawia si� napis:

Wpisanie numeru towaru i naci�ni�cie klawisza  rozpoczyna drukowanie.

Wydruk mo�na przerwa� naci�ni�ciem dowolnego klawisza.
Poni�ej przedstawiono przyk�ad raportu:

PODAJ  NUMER  POCZ	TKOWY
TOWARU:  0000

data wykonania numer kolejny wydruku

nr kasy, nr i nazwa kasjera czas wykonania wydruku
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ELZAB SA
KRUCZKOWSKIEGO  39
   41-813 ZABRZE
TEL:+48(32)2722021
FAX:+48(32)2722583
NIP  648-000-02-55
01r01.24 wydr.0003
   #NIEFISKALNY#
  DANE O TOWARACH:
---NAZWA TOWARU---
-NR-PTU-GR-JM-MP-B
-OP----------CENA-
---KOD KRESKOWY---
SEREK TOPIONY
O001  B 04 01 3
              7,20
  5901005000031

CHLEB
OOO2* B 02 01 1
              2,20
  5901005000032
BUTELKA 0,5L
OOO3  C 03 01 1
OP            0,50
SOK KIWI
OOO4  B 03 01 0
OP            3,50
   5901005000034
KRAKERSY
OOO5  A 03 01 0
              2,20
   5901005000034
   #NIEFISKALNY#
#0130        12:32
     00000000

3.9 RAPORTY OKRESOWE - adres 02 02 09
W menu tym znajduj� si� funkcje umo�liwiaj�ce wydrukowanie raportów okresowych: szczegó�owych oraz

skróconych. Raporty szczegó�owe s� raportami fiskalnymi, a raporty skrócone s� raportami niefiskalnymi. Sposób
okre�lenia okresu za który maj� by� wykonane raporty, jest taki sam dla raportów szczegó�owych i skróconych.

Wydruki raportów mo�na wytworzy� okre�laj�c dane raportu na trzy ró�ne sposoby:

miesi�czny (raport obejmuj�cy okres za
podany zako�czony miesi�c),

wed�ug dat (raport obejmuj�cy okres
pomi�dzy podanymi datami raportów
fiskalnych dobowych),

wed�ug numerów (raport obejmuj�cy
zakres od podanego numeru pocz�t-
kowego do  podanego numeru ko�co-
wego raportu dobowego),

Je�eli w podanym okresie brak jest raportów
fiskalnych dobowych, na wy�wietlaczu pojawia si� komunikat:

Ze wzgl�du na d�ugi czas wydruku i du�� ilo�� papieru potrzebn� do wydrukowania raportów okresowych, wydruk
raportu okresowego mo�na przerwa� w dowolnym momencie naciskaj�c dowolny klawisz i odpowiadaj�c na pytanie
T (tak).

Na wy�wietlaczu pojawi si� komunikat:

Twierdz�ca odpowied� na pytanie, spowoduje wydruk tekstu „WYDRUK PRZERWANY PRZEZ U�YTKOWNIKA”
oraz zako�czenie raportu.

3.9.1 RAPORT SZCZEGÓ�OWY MIESICZNY - adres 02 02 09 01 01 lub B B I A A
Funkcja umo�liwia wydrukowanie raportu fiskalnego okresowego (szczegó�owego) za zako�czony miesi�c.

W raporcie drukowane s� dane z raportów fiskalnych dobowych za miesi�c, który nale�y poda�. Raport ten zosta�
wyró�niony nag�ówkiem o tre�ci: „RAPORT FISKALNY MIESICZNY” wraz z miesi�cem i rokiem, którego
dotyczy raport.

Po wybraniu funkcji wy�wietli si�:

BRAK RAPORTÓW W OKRESIE
NACI�NIJ DOWOLNY KLAWISZ

CZY PRZERWA� WYDRUK ?
( T / N )   N

PODAJ  ROK  I  MIESI	C
 RR .  MM

data wykonania
raportu i numer

kolejny wydruku

nowo zdefiniowany
towar (* przy numerze
PLU)

cyfry kodu
kreskowego
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Wpisujemy dat� okre�laj�c� miesi�c, za jaki ma by� wydrukowany raport w kolejno�ci ROK, MIESI	C,

np.: ¯Y  VU  ¯Y  R .

Drukarka rozpoczyna drukowanie raportu.
Poni�ej przedstawiono przyk�ad raportu fiskalnego (szczegó�owego) miesi�cznego:

ELZAB  SA
KRUCZKOWSKIEGO  39
   41-813 ZABRZE
TEL:+48(32)2722021
FAX:+48(32)2722583
NIP  648-000-02-55
dn.01r05.02
 RAPORT  FISKALNY
MIESIECZNY 04.2001
------------------
01r04.28do01r04.30
rap.0033  rap.0035
------------------
dn.01r04.28
  PTU A   22,00%
  PTU B    7,00%
  PTU C    3,00%
  PTU D    0,00%
      G   ZW.PTU
------------------
dn.01r04.28nr 0033
Sprzedaz opod.  A
             16,39
Sprzedaz opod.  B
             93,46
Sprzedaz opod.  C
             64,08
Sprzedaz opod.  D
              0,00
Sprzedaz zwoln. G
            101,00
Kwota PTU A
              3,61
Kwota PTU B
              6,54
Kwota PTU C
              1,92
Laczna kwota PTU
             12,07
Laczna naleznosc
            287,00
Waluta ewiden. PLN
------------------
Zerowanie RAM Z
           nr 0001
01r04.28   g.09:59
------------------

Wykonano zmiany
 w bazie  towarowej
               0004
-------------------
Anulowane paragony
              0001
             20,00
------------------
L. paragonow:  0002
L. pozycji:    0038
------------------
dn.01r04.29
  PTU A   22,00%
  PTU B    7,00%
  PTU C    0,00%
      G   ZW.PTU
------------------
dn.01r04.29nr 0034
Sprzedaz opod.  A
            114,75
Sprzedaz opod.  B
            560,75
Sprzedaz opod.  C
             66,00
Sprzedaz zwoln. G
            202,00
Kwota PTU A
             25,25
Kwota PTU B
             39,25
Laczna kwota PTU
             64,50
Laczna naleznosc
           1008,00
Waluta ewiden. PLN
------------------
L. paragonow: 0002
L. pozycji:   0024
------------------
dn.01r04.30nr 0035
Sprzedaz opod.  A
             16,39
Sprzedaz opod.  B
             93,46
Sprzedaz opod.  C
             22,00

Sprzedaz zwoln. G
            101,00
Kwota PTU A
              3,61
Kwota PTU B
              6,54
Laczna kwota PTU
             10,15
Laczna naleznosc
            243,00
Waluta ewiden. PLN
------------------
L. paragonow: 0001
L. pozycji:   0019
------------------
      LACZNY
  RAPORT OKRESOWY
------------------
01r04.28do01r04.30
rap.0033  rap.0035
------------------
Sp.op.A     147,53
Sp.op.B     747,67
Sp.op.C+    152,08
Sp.zw.G     404,00
Kwota PTU A  32,47
Kwota PTU B  52,33
Kwota PTU C+  1,92
Laczna kwota PTU
             86,72
Laczna naleznosc
           1538,00
Waluta ewiden. PLN
L.paragonow
                 5
------------------
Zerowanie RAM    1
-----------------
Wykonano zmiany
 w bazie towarowej
              0001
------------------
Anulowane paragony
                 1
------------------
#0130        10:50

PL  BFD 00000000

Poszczególne pozycje obja�nie� oznaczaj�:

A - zakres dat wykonania i numerów raportów fiskalnych dobowych uwzgl�dnianych w raporcie okresowym,

B - obowi�zuj�ce stawki podatkowe,

C - data, godzina i numer zerowania RAM,

D - sumaryczna ilo�� nowo wprowadzonych towarów, zmian w stawkach towarów i kasowanych towarów,

CZEKAJ . . .

A

B

C

D

E

F

G

H

I
J

K

L

M

Po wpisaniu daty
wy�wietla si� komunikat:
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E - ilo�� anulowanych paragonów,

F - kwota anulowanych paragonów,

G - liczba paragonów zaliczonych do raportu dobowego,

H - suma wierszy od linii z dat� i numerem raportu, do linii z ilo�ci� paragonów w��cznie, bez linii z poziomymi
kreskami (je�eli bezpo�rednio przed aktualnie drukowanym raportem dobowym wyst�pi� wydruk stawek
podatkowych, pozycje s� liczone z dat� raportu zmiany stawek podatkowych),

I - dzie� i numer kolejnego raportu oraz jego dane,

J - ��czny raport okresowy obliczony jako suma danych z poszczególnych raportów dobowych,

K - ilo�� zerowa� RAM w okresie którego dotyczy raport,

L - ilo�� raportów dobowych, w których wyst�pi�a informacja o zmianach w bazie towarowej,

M - ilo�� anulowanych paragonów w okresie którego dotyczy raport.

W przypadku gdy na fiskalnym (szczegó�owym) raporcie okresowym w informacji o zewn�trznym
zerowaniu RAM pojawia si� dodatkowa gwiazdka („ZEROWANIE RAM*Z”) oznacza to, �e po zerowaniu RAM
a przed raportem dobowym by�a prowadzona sprzeda� fiskalna lub by�y anulowane paragony. Je�eli w okresie
którego dotyczy raport wyst�pi�y zmiany stawek podatkowych, to w cz��ci ��cznej raportu przy odpowiedniej stawce
pojawia si� znak „+” (plus). Przez zmian� stawki rozumie si� przej�cie ze stawki liczbowej na inn� stawk� liczbow�
(np. zmiana PTU C z 0,00% na 3,00%). Zmian� stawki nie jest przej�cie ze stawki liczbowej na stawk� rezerwow�
lub zwolnion� (oraz ze stawki rezerwowej lub zwolnionej na inn� stawk�).

Raport miesi�czny mo�na wydrukowa� tylko za zako�czony miesi�c, na przyk�ad raport miesi�czny za
marzec mo�na wydrukowa� najwcze�niej 1 kwietnia.

3.9.2 Raport SZCZEGÓ�OWY WED�UG DAT - adres 02 02 09 01 02 lub B B I A B
Funkcja umo�liwia wydrukowanie raportu fiskalnego okresowego (szczegó�owego). W raporcie drukowane

s� dane z raportów fiskalnych dobowych za okres mi�dzy podan� dat� pocz�tkow� i ko�cow�.

Po wybraniu funkcji wy�wietli si�:

Wpisujemy dat� pocz�tkow� okresu, za jaki ma by� wydrukowany raport

w kolejno�ci ROK, MIESI	C, DZIE
 np.: ¯Y  VU  ¯Y  R   : .

Na wy�wietlaczu wy�wietli si�:

Nast�pnie wpisujemy dat� ko�cow� okresu, za jaki ma by� wydrukowany raport.

np.: ¯Y  VU  ¯Y  R  X  ¯Y .

Po wpisaniu obydwu dat wy�wietla si� komunikat:

Drukarka rozpoczyna drukowanie raportu.

W przypadku gdy na fiskalnym (szczegó�owym) raporcie okresowym w informacji o zewn�trznym
zerowaniu RAM pojawia si� dodatkowa gwiazdka („ZEROWANIE RAM*Z”) oznacza to, �e po zerowaniu RAM
a przed raportem dobowym by�a prowadzona sprzeda� fiskalna lub by�y anulowane paragony. Je�eli w okresie
którego dotyczy raport wyst�pi�y zmiany stawek podatkowych to w cz��ci ��cznej raportu przy odpowiedniej stawce
pojawia si� znak „+” (plus). Przez zmian� stawki rozumie si� przej�cie ze stawki liczbowej na inn� stawk� liczbow�
(np. zmiana PTU C z 0,00% na 3,00%). Zmian� stawki nie jest przej�cie ze stawki liczbowej na stawk� rezerwow�
lub zwolnion� (oraz ze stawki rezerwowej lub zwolnionej na inn� stawk�).
Poni�ej przedstawiono przyk�ad takiego raportu:

PODAJ  POCZ	TKOW	  DAT
 RR .  MM . DD

PODAJ  KO
COW	  DAT
 RR .  MM . DD

CZEKAJ . . .
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Znaczenie obja�nie� (od A do M) podano w punkcie 3.9.1.

ELZAB  SA
KRUCZKOWSKIEGO  39
   41-813 ZABRZE
TEL:+48(32)2722021
FAX:+48(32)2722583
NIP  648-000-02-55
dn.01r05.02
 RAPORT  FISKALNY
     OKRESOWY
------------------
01r04.28do01r04.30
rap.0033  rap.0035
------------------
dn.01r04.28
  PTU A   22,00%
  PTU B    7,00%
  PTU C    3,00%
  PTU D    0,00%
      G   ZW.PTU
------------------
dn.01r04.28nr 0033
Sprzedaz opod.  A
             16,39
Sprzedaz opod.  B
             93,46
Sprzedaz opod.  C
             64,08
Sprzedaz opod.  D
              0,00
Sprzedaz zwoln. G
            101,00
Kwota PTU A
              3,61
Kwota PTU B
              6,54
Kwota PTU C
              1,92
Laczna kwota PTU
             12,07
Laczna naleznosc
            287,00
Waluta ewiden. PLN
------------------
Zerowanie RAM Z
           nr 0001
01r04.28   g.09:59
------------------

Wykonano zmiany
 w bazie  towarowej
               0004
-------------------
Anulowane paragony
              0001
             20,00
------------------
L. paragonow:  0002
L. pozycji:    0038
------------------
dn.01r04.29
  PTU A   22,00%
  PTU B    7,00%
  PTU C    0,00%
      G   ZW.PTU
------------------
dn.01r04.29nr 0034
Sprzedaz opod.  A
            114,75
Sprzedaz opod.  B
            560,75
Sprzedaz opod.  C
             66,00
Sprzedaz zwoln. G
            202,00
Kwota PTU A
             25,25
Kwota PTU B
             39,25
Laczna kwota PTU
             64,50
Laczna naleznosc
           1008,00
Waluta ewiden. PLN
------------------
L. paragonow: 0002
L. pozycji:   0024
------------------
dn.01r04.30nr 0035
Sprzedaz opod.  A
             16,39
Sprzedaz opod.  B
             93,46
Sprzedaz opod.  C
             22,00

Sprzedaz zwoln. G
            101,00
Kwota PTU A
              3,61
Kwota PTU B
              6,54
Laczna kwota PTU
             10,15
Laczna naleznosc
            243,00
Waluta ewiden. PLN
------------------
L. paragonow: 0001
L. pozycji:   0019
------------------
      LACZNY
  RAPORT OKRESOWY
------------------
01r04.28do01r04.30
rap.0033  rap.0035
------------------
Sp.op.A     147,53
Sp.op.B     747,67
Sp.op.C+    152,08
Sp.zw.G     404,00
Kwota PTU A  32,47
Kwota PTU B  52,33
Kwota PTU C+  1,92
Laczna kwota PTU
             86,72
Laczna naleznosc
           1538,00
Waluta ewiden. PLN
L.paragonow
                 5
------------------
Zerowanie RAM    1
-----------------
Wykonano zmiany
 w bazie towarowej
              0001
------------------
Anulowane paragony
                 1
#0130        10:50
  PL  BFD 00000000

3.9.3 Raport SZCZEGÓ�OWY WED�UG NUMERÓW - adres 02 02 09 01 03 lub B B I A C
Funkcja umo�liwia wydrukowanie raportu fiskalnego okresowego (szczegó�owego). W raporcie drukowane

s� dane z raportów fiskalnych dobowych za okres obejmuj�cy numery raportów dobowych, które nale�y poda�.

Po wybraniu funkcji wy�wietli si�:

Wpisujemy numer pocz�tkowy raportu fiskalnego dobowego, od którego ma by� rozpocz�ty wydruk:

np.:  . Na wy�wietlaczu wy�wietli si�:

Nast�pnie wpisujemy numer raportu fiskalnego dobowego, na którym ma zako�czy� si� wydruk,

PODAJ  NUMER POCZ	TKOWY
 0 0 0 0

PODAJ  NUMER KO
COWY
 0 0 0 0

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M
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np.: ŒS  .

Drukarka rozpoczyna drukowanie raportu. Je�eli numery wpisane s� b��dnie, wy�wietla si� komunikat „B�DNE
NUMERY RAPORTÓW”. Przyk�ad raportu przedstawiony jest w punkcie 3.9.2.

3.9.4 Raport SKRÓCONY MIESICZNY- adres 02 02 09 02 01 lub B B I B A
Funkcja umo�liwia wydrukowanie niefiskalnego (skróconego) raportu okresowego, zawieraj�cego

sumaryczne dane z raportów fiskalnych dobowych za miesi�c, który nale�y poda� w sposób analogiczny jak
w raporcie fiskalnym miesi�cznym (patrz punkt 3.9.1). W raporcie drukowane s� podsumowania danych z raportów
fiskalnych dobowych w podokresach obowi�zywania danych stawek podatkowych, a nast�pnie drukowane s� dane
��czne za ca�y okres raportu. Poni�ej przedstawiony jest przyk�ad raportu niefiskalnego (skróconego) miesi�cznego:

ELZAB SA
KRUCZKOWSKIEGO  39
   41-813 ZABRZE
TEL:+48(32)2722021
FAX:+48(32)2722583
NIP  648-000-02-55
dn.01r05.02
   #NIEFISKALNY#
 RAPORT SKROCONY
MIESIECZNY 04.2001
------------------
01r04.28do01r04.30
rap.0033  rap.0035
------------------
  PTU A    22,00%
  PTU B     7,00%
  PTU C     3,00%
  PTU D     0,00%
      G    ZW.PTU
-------------------
01r04.28do01r04.28
rap.0033  rap.0033
-------------------
Sp.op.A       16,39
Sp.op.B       93,46
Sp.op.C       64,08
Sp.op.D        0,00
Sp.zw.G      101,00
Kwota PTU A    3,61
Kwota PTU B    6,54
Kwota PTU C    1,92
Laczna kwota PTU
              12,07
Laczna naleznosc
             287,00
Waluta ewiden. PLN
L.paragonow:
                  2
-------------------
dn.01r04.29
  PTU A    22,00%
  PTU B     7,00%
  PTU C     0,00%
      G    ZW.PTU
-------------------
01r04.29do01r04.30
rap.0034  rap.0035

-------------------
Sp.op.A      131,14
Sp.op.B      654,21
Sp.op.C       88,00
Sp.zw.G      303,00
Kwota PTU A   28,86
Kwota PTU B   45,79
Laczna kwota PTU
              74,65
Laczna naleznosc
            1251,00
Waluta ewiden. PLN
L.paragonow:
                  3
-------------------
  RAZEM W OKRESIE
-------------------
 01r04.28do01r04.30
 rap.0033  rap.0035
-------------------
Sp.op.A      147,53
Sp.op.B      747,67
Sp.op.C      152,08
Sp.op.D        0,00
Sp.zw.G      404,00
Kwota PTU A   32,47
Kwota PTU B   52,33
Laczna kwota PTU
              86,72
Laczna naleznosc
            1538,00
Waluta ewiden. PLN
L.paragonow:
                  5
-------------------
Zerowanie RAM     1
-------------------
Wykonano zmiany
 w bazie towarowej
               0001
-------------------
Anulowane paragony
                 1
-------------------
   #NIEFISKALNY#
#0130        12:12
     00000000

CZEKAJ . . .Po wpisaniu obydwu numerów
wy�wietla si� komunikat:

sumaryczne dane za
okres obowi�zywania
stawek podatkowych

zakres dat wykonania
 i numerów raportów do-
bowych uwzgl�dnianych

 w raporcie okresowym

Obowi�zuj�ce
stawki podatkowe

sumaryczne dane za
okres obowi�zywania
stawek podatkowych

dane sumaryczne
za okres którego
dotyczy raport

ilo�� zerowa� RAM
w okresie którego
dotyczy raport

ilo�� raportów dobowych
w których wyst�pi�a
informacja o zmianach
w bazie towarowej

ilo�� anulowanych para-
gonów w okresie którego
dotyczy raport
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Pozycja „Wykonano zmiany w bazie towarowej” oznacza ilo�� raportów dobowych w których wyst�pi�y informacje
o zmianach w bazie. Pozycja „Anulowane paragony” oznacza liczb� anulowanych paragonów fiskalnych.

3.9.5 Raport SKRÓCONY WED�UG DAT- adres 02 02 09 02 02 lub B B I B B
Funkcja umo�liwia wydrukowanie raportu niefiskalnego (skróconego) okresowego. W raporcie drukowane

s� dane z raportów fiskalnych dobowych za okres. Szczegó�owy opis post�powania omówiony zosta� w punkcie 3.9.2.
Poni�ej przedstawiono przyk�ad raportu:

ELZAB SA
KRUCZKOWSKIEGO  39
   41-813 ZABRZE
TEL:+48(32)2722021
FAX:+48(32)2722583
NIP  648-000-02-55
dn.01r05.02
   #NIEFISKALNY#
  RAPORT SKROCONY
     OKRESOWY
------------------
01r04.28do01r04.30
rap.0033  rap.0035
------------------
  PTU A    22,00%
  PTU B     7,00%
  PTU C     3,00%
  PTU D     0,00%
      G    ZW.PTU
-------------------
01r04.28do01r04.28
rap.0033  rap.0033
-------------------
Sp.op.A       16,39
Sp.op.B       93,46
Sp.op.C       64,08
Sp.op.D        0,00
Sp.zw.G      101,00
Kwota PTU A    3,61
Kwota PTU B    6,54
Kwota PTU C    1,92
Laczna kwota PTU
              12,07
Laczna naleznosc
             287,00
Waluta ewiden. PLN
L.paragonow:
                  2
-------------------
dn.01r04.29
  PTU A    22,00%
  PTU B     7,00%
  PTU C     0,00%
      G    ZW.PTU
-----------------
01r04.29do01r04.30
rap.0034  rap.0035

-------------------
Sp.op.A      131,14
Sp.op.B      654,21
Sp.op.C       88,00
Sp.zw.G      303,00
Kwota PTU A   28,86
Kwota PTU B   45,79
Laczna kwota PTU
              74,65
Laczna naleznosc
            1251,00
Waluta ewiden. PLN
L.paragonow:
                  3
-------------------
   RAZEM W OKRESIE
-------------------
 01r04.28do01r04.30
 rap.0033  rap.0035
-------------------
Sp.op.A      147,53
Sp.op.B      747,67
Sp.op.C      152,08
Sp.op.D        0,00
Sp.zw.G      404,00
Kwota PTU A   32,47
Kwota PTU B   52,33
Laczna kwota PTU
              86,72
Laczna naleznosc
            1538,00
Waluta ewiden. PLN
L.paragonow:
                  5
-------------------
Zerowanie RAM     1
-------------------
Wykonano zmiany
 w bazie towarowej
               0001
-------------------
Anulowane paragony
                 1
-------------------
   #NIEFISKALNY#
#0130        12:12
     00000000

zakres dat wykonania
 i numerów raportów do-
bowych uwzgl�dnianych

 w raporcie okresowym

Obowi�zuj�ce
stawki podatkowe

sumaryczne dane za
okres obowi�zywania
stawek podatkowych

sumaryczne dane za
okres obowi�zywania
stawek podatkowych

dane sumaryczne
za okres którego
dotyczy raport

ilo�� zerowa� RAM
w okresie którego
dotyczy raport

ilo�� raportów dobowych
w których wyst�pi�a
informacja o zmianach
w bazie towarowej

ilo�� anulowanych para-
gonów w okresie którego
dotyczy raport
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3.9.6 Raport SKRÓCONY WED�UG NUMERÓW- adres 02 02 09 02 03 lub B B I B C
Funkcja umo�liwia wydrukowanie raportu niefiskalnego (okresowego) skróconego. W raporcie drukowane

s� dane z raportów fiskalnych dobowych za okres obejmuj�cy numery raportów dobowych. Szczegó�owy opis
post�powania omówiony zosta� w punkcie 3.9.3.

3.10 Raport KONFIGURACJI - adres 02 02 10 lub B B J
Umo�liwia wydrukowanie pe�nej listy ustawie�, które s� definiowane w kasie.

ELZAB  SA
KRUCZKOWSKIEGO  39
   41-813 ZABRZE
TEL:+48(32)2722021
FAX:+48(32)2722583
NIP  648-000-02-55
02r11.24 wydr.0058
   #NIEFISKALNY#

      RAPORT
   KONFIGURACJI
KASJERZY
I UPRAWNIENIA:
30
SZEF
TAK TAK TAK TAK
01
1 ZMIANA
NIE TAK TAK NIE
GRUPY:
01
PIECZYWO
02
NAPOJE
JEDNOSTKI:
01 szt.  02 opak
03 but.  04 kg

05 gram  06 tona
07 litr  08 dkg
09       10
11       12
13       14
15       16
PLATNOSCI:
01 BON
02 CZEK
03 KARTA
DEFIN. KLAWISZY:
U 0528
CHLEB MIESZANY SLO
W 0189
MARGARYNA MARYNA 2
DEFIN. WIAZAN:
NUMER KASY: #01
TRANSMISJA:
9600 bitow/s
IL. WYSUWOW: 5
MAKS. RABAT: 10
MAKS. NARZUT:10
ZMIENNA CENA: NIE
ZER. STANOW: NIE
OBOW.ODCZYT Z PC:
NIE
PROGR. MAG.: NIE

OBOW. WPISANIA
ZAPLATY: NIE
BLOKADA OTWARCIA
SZUFLADY: NIE
SKL.ZEST.RAPORTOW:
NIE TAK NIE
NIE TAK TAK
PODPISY WPLAT I
WYPLAT: TAK
POMINIECIE WYDR.
DANYCH: NIE
WYDRUK WSZYSTKICH
SPRZEDAZY: TAK
KODY KRESKOWE:
Z ILOSCIA:27 29
Z CENA:   23 24
TEKST DODATKOW:
KWOTY BEZ
PRZECINKA: NIE
DLUGOSC KODOW Z
CENA/WAGA: 6 CYFR
KURS: 1 EUR =
         4,60 PLN
   #NIEFISKALNY#
#0130        12:55
    00000000

4. Funkcja KONIEC ZMIANY KASJERA - adres 02 03 lub B C
Funkcja ta daje mo�liwo�� zamkni�cie zmiany, rozliczenia kasjera wraz z wydrukowaniem raportu

ZAMKNICIE ZMIANY. Po wybraniu tej funkcji klawiszami strza�ek w dó� lub w gór� mo�emy wybra� kasjera,
którego zmian� chcemy zamkn��. Funkcja ta zosta�a szerzej opisana w rozdziale 4, punkt 4.

5. Funkcja WY�WIETL SPRZEDA� - adres 02 04 lub B D
Funkcja umo�liwia przegl�danie ilo�ci i warto�ci sprzeda�y dla poszczególnych towarów.

Po wybraniu funkcji wy�wietli si�:

Wpisujemy numer towaru   VU , wy�wietli si�:

Po naci�ni�ciu , wy�wietla si�:

Kolejne naci�ni�cie  pokazuje:

  0001
    NR  -      NAZWA  TOWARU

0021      DRO�D�ÓWKA Z SEREM
    NR  -      NAZWA  TOWARU

  0021      DRO�D�ÓWKA Z SEREM
  ILO��           27

  0021      DRO�D�ÓWKA Z SEREM
  WARTO��           27, 00
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Nast�pne naci�ni�cie , powoduje powrót umo�liwiaj�cy wpisanie nast�pnego numeru towaru.

Operacj� ko�czymy naciskaj�c klawisz ¥A .

6. Menu USTAWIENIA - adres 02 05
6.1 Funkcja NUMER KASY - adres 02 05 01 lub B E A

Zadeklarowany numer kasy drukuje si� na wydrukach. W sklepach posiadaj�cych wi�cej ni� jedn� kas�,
numer ten umo�liwia identyfikacj� dokumentów oraz adresowanie przy wspó�pracy z komputerem.

Pojawia si� komunikat, który umo�liwia wpisanie numeru kasy:

Sygnalizacja brz�czykiem potwierdza wpis do pami�ci. Mo�liwe jest ustawienie od 01 do 99.

6.2 Funkcja SZYBKO�� TRANSMISJI - adres 02 05 02 lub B E B
Funkcja umo�liwia ustawienie szybko�ci transmisji do komputera. Mo�liwy jest wybór jednej z dwóch

szybko�ci.

Po wybraniu funkcji pojawia si� napis:

Potwierdzamy wybór naciskaj�c  lub u�ywaj�c klawiszy ÓO  J = ,

powodujemy wy�wietlenie:

Wybieramy ��dan� szybko�� transmisji naciskaj�c .
Sygnalizacja brz�czykiem potwierdza wpis do pami�ci.

6.3 Funkcja LICZBA WYSUWÓW PO WYDRUKU - adres 02 05 03 lub B E C
Funkcja ta umo�liwia zadeklarowanie ilo�ci pustych wierszy drukowanych po dokumencie (paragonie,

raporcie itp.). Puste wiersze maj� wp�yw na faktyczne zu�ycie ta�my papierowej.

Pojawia si� komunikat, który umo�liwia  wpisanie cyfry od 1 do 9:

Sygnalizacja brz�czykiem potwierdza wpis do pami�ci. Optymalne ustawienie wynosi 4, a maksymalne 9.

6.4 Funkcja MAKSYMALNY RABAT - adres 02 05 04 lub B E D

Funkcja umo�liwia wpisanie maksymalnego poziomu rabatu, który jest wybierany klawiszem D .

Po wybraniu funkcji pojawia si� napis:

Migaj�cy kursor wskazuje miejsce wpisywania cyfr. Wy�wietla si� ostatnio wpisana warto��. Przyk�ad pokazuje
wpisany rabat w wysoko�ci 10 %. Sygnalizacja brz�czykiem potwierdza wpis do pami�ci.

6.5 Funkcja MAKSYMALNY NARZUT - adres 02 05 05 lub B E E

Funkcja umo�liwia wpisanie maksymalnego poziomu narzutu, który jest wybierany klawiszem ÆC .

NUMER KASY
#01

SZYBKO��  TRANSMISJI
  01   9600 bitów/s

SZYBKO��  TRANSMISJI
  02    19200 bitów/s

LICZBA WYSUWÓW PO WYDRU.
4

PODAJ   MAKSYMALNY
             RABAT:          10 %
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Po wybraniu funkcji pojawia si� napis:

Migaj�cy kursor wskazuje miejsce wpisywania cyfr. Wy�wietla si� ostatnio wpisana warto��. Przyk�ad pokazuje
wpisany narzut w wysoko�ci 10 %. Sygnalizacja brz�czykiem potwierdza wpis do pami�ci.

6.6 Funkcja ZMIENNA CENA - adres 02 05 06 lub B E F
Funkcja umo�liwia ustawienie trybu sprzeda�y wszystkich towarów ze zmienn� cen�.

Po wybraniu funkcji pojawia si� napis:

Wpisanie T (tak) potwierdza zezwolenie. Wpis do pami�ci sygnalizowany jest brz�czykiem.

6.7 Funkcja ZEROWANIE STANÓW - adres 02 05 07 lub B E G
Funkcja pozwala zdecydowa� czy po wydrukowaniu raportu szczegó�owego sprzeda�y i zwrotów opakowa�

maj� by� skasowane liczniki ilo�ciowe i warto�ciowe sprzeda�y.

Po wybraniu funkcji pojawia si� napis:

Wpisanie T (tak) potwierdza kasowanie liczników. Sygnalizacja brz�czykiem potwierdza wpis do pami�ci.

6.8 Funkcja OBOWI	ZKOWY ODCZYT PRZEZ PC - adres 02 05 08 lub B E H
Funkcja ta umo�liwia w��czenie kontroli codziennego odczytu danych przez komputer.

Wy�wietla si� komunikat:

Je�li kasa nie jest pracuje z komputerem, parametr nale�y ustawi� na Nie. Gdy  kasa wspó�pracuje z programem
magazynowym, to parametr ten nale�y ustawi� zgodnie z instrukcj� programu magazynowego.

6.9 Funkcja PROGRAM MAGAZYNOWY - adres 02 05 09 lub B E I
Funkcja ta umo�liwia zablokowanie funkcji definiowania i kasowania towarów oraz kasowania  liczników

sprzeda�y, w celu wyeliminowania b��dów operatora kasy.

Wy�wietla si� komunikat:

Parametr nale�y ustawi� zgodnie z instrukcj� programu magazynowego.

6.10 Funkcja OBOWI	ZEK WPISANIA ZAP�ATY - adres 02 05 10 lub B E J
Funkcja umo�liwia  ustawienie kasy w tryb obowi�zku wpisania kwoty zap�aconej przez klienta przy

operacji zako�czenia paragonu.

Po wybraniu pojawia si� napis:

Wpisanie T wprowadza wymaganie wpisywania kwoty zap�aty w zako�czeniu paragonu. Zaleca si� ustawienie na
Tak w pocz�tkowej fazie u�ywania kasy.

6.11 Funkcja BLOKADA OTWARCIA SZUFLADY - adres 02 05 11 lub B E K

Funkcja umo�liwia zablokowanie otwierania szuflady na pieni�dze przy pomocy klawisza ÓO .

PODAJ   MAKSYMALNY
             NARZUT:          10 %

SPRZEDA�  ZE  ZMIENN	  CEN	
DOZWOLONA   ?   ( T / N )      T

ZEROWA�  STANY  PO
RAPORCIE   ?   ( T / N )      N

 CZY  OBOW.  ODCZYT  DANYCH
     PRZEZ  PC  ?    ( T / N ) N

 CZY  PRACA  Z  MAGAZYNEM  NA
     KOMPUTERZE  ?    ( T / N )     N

CZY   OBOWI	ZEK   WPISANIA
KWOTY ZAP�ACONEJ ?   ( T / N )   N
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Po wybraniu pojawia si� napis:

Wpisanie T blokuje dodatkowe otwierania szuflady.

6.12 Funkcja SK�AD ZESTAWU RAPORTÓW - adres 02 05 12 lub B E L
Funkcja ustala zawarto�� zestawu raportów, które s� drukowane za pomoc� funkcji ZESTAW RAPORTÓW

w menu FUNKCJE KASJERA - adres 06.

Kolejne komunikaty pojawiaj�ce si� na wy�wietlaczu pozwalaj�
wybra�  raporty, które maj� by� drukowane w zestawie.

Dla ka�dego wymienionego raportu nale�y wpisa�

 T (-ak),  N (-ie) lub .

6.13 Funkcja PODPISY WP�AT/WYP�AT - adres 02 05 13 lub B E M
Funkcja umo�liwia zdecydowanie czy na wydrukach pokwitowania wp�aty do i wyp�aty z kasy ma by�

drukowane miejsce na podpis.

Po wybraniu pojawia si� napis:

Wpisanie T potwierdza drukowanie na dokumentach miejsca na podpis.

6.14 Funkcja POMI
 WYDRUK DANYCH - adres 02 05 14 lub B E N
Funkcja umo�liwia zdecydowanie czy ma zosta� pomini�ty wydruk danych na raporcie szczegó�owym

sprzeda�y i raporcie opakowa�.

Po wybraniu pojawia si� napis:

Wpisanie N pozostawia wydruk raportów w pe�nej wersji.

6.15 Funkcja WYDRUK WSZYSTKICH SPRZEDA�Y - adres 02 05 15 lub B E O
Funkcja dotyczy zawarto�ci raportu szczegó�owego sprzeda�y.

Po wybraniu pojawia si� napis:

Je�li ustawione jest na N, wówczas na raporcie szczegó�owym sprzeda�y wydrukowane b�d� tylko te towary, których
ilo�� sprzeda�y zmieni�a si� od ostatniego raportu szczegó�owego sprzeda�y. Je�li ustawione jest na T, wtedy na
raporcie szczegó�owym sprzeda�y wydrukowany zostanie ka�dy towar, który ma niezerowy licznik sprzeda�y (czyli
przynajmniej raz zosta� sprzedany na danej kasie).
Wpisanie T (tak) lub N (nie) spowoduje automatyczny zapis informacji o ustawieniu do pami�ci. Operacja zapisu
potwierdzona zostanie sygna�em d�wi�kowym.

ZABLOKOWANE  DODATKOWE
OTW.  SZUFLADY ?   ( T / N )   N

KONIEC  ZMIANY  KASJERA
WYKONA�   ?   ( T / N )      T

SPRZEDA�Y  WG  GRUP
WYKONA�   ?   ( T / N )      T

SZCZEGÓ�OWY  SPRZEDA�Y
WYKONA�   ?   ( T / N )      T

ZWROTÓW  OPAKOWA

WYKONA�   ?   ( T / N )      T

GODZINOWY
WYKONA�   ?   ( T / N )      T

DOBOWY  FISKALNY
WYKONA�   ?   ( T / N )      T

CZY  PODPISY  NA  WP�ATACH
I  WYP�ATACH   ?   ( T / N )      N

CZY  POMIN	�  WYDRUK TOW.
I  OPAK.  NA  RAP.  ?  ( T / N )   N

CZY   DRUKOWA�   WSZYSTKIE
SPRZEDA�E   ( T / N )?   N
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6.16 Funkcja PRZEDROSTKI KODÓW KRESKOWYCH - adres 02 05 16 lub B E P
Funkcja dotyczy barkodów zawieraj�cych ilo�� lub cen� (warto��) danego towaru. Po wybraniu funkcji do-

my�lnie pojawi� si� (pisane obok siebie) dwucyfrowe przedrostki kodów, zalecane przez Centrum Kodów Kreskowych.
Na pierwszych przedrostkach pojawi si� migaj�cy kursor. Zmian� po�o�enia kursora uzyskujemy klawiszami

H  I + , natomiast klawisz  powoduje przeskoczenie kursora do przedrostków dla kodów z cen�.
Dla kodów zawieraj�cych ilo��, s� to przedrostki 27 oraz 29. Dla kodów
zawieraj�cych cen�, s� to przedrostki 23 oraz 24. Mo�na zdefiniowa�
jeszcze trzeci, w�asny przedrostek (puste miejsce na dwie cyfry).
Je�li nie chcemy korzysta� z tego typu kodów, to nale�y skasowa� wszystkie przedrostki (wpisa� spacje).

Klawiszem  potwierdzamy wprowadzone przedrostki. Klawiszem ¥A  rezygnujemy ze zmian.

6.17 Funkcja WPROWADZANIE U�YTKOWNIKA - adres 02 05 17 lub B E Q
Wybranie tej funkcji umo�liwia wprowadzenie danych u�ytkownika do pami�ci kasy.

Po wybraniu funkcji wy�wietla si�:

Po naci�ni�ciu  pojawia si�:

Po naci�ni�ciu klawisza 1 lub 2 pojawia si� okno edycji nazwy u�ytkownika. Wpisanie nazwy u�ytkownika

i naci�ni�cie klawisza  powoduje pojawienie si�:

Odpowied� na powy�sze pytanie powoduje zapisanie pierwszej linii danych u�ytkownika.

Nale�y naciskaj�c ÓO  przej�� do:
Podobnie jak w przypadku nazwy u�ytkownika nale�y wpisa� dane.

Nast�pnie naciskaj�c klawisz ÓO  przej�� do:
Podobnie jak w przypadku nazwy u�ytkownika nale�y wpisa� dane.

Nast�pnie naciskaj�c klawisz ÓO  przej�� do:
Podobnie jak w przypadku nazwy u�ytkownika nale�y wpisa� dane.

Nast�pnie naciskaj�c klawisz ÓO  przej�� do:
Podobnie jak w przypadku nazwy u�ytkownika nale�y wpisa� dane.

6.18 Funkcja W�	CZENIE DODATKÓW - adres 02 05 18 lub B E R
Funkcja s�u�y do w��czenia linii z tre�ci� dodatku na paragon drukowanej po logo fiskalnym i wybieranej

w funkcji WYBÓR DODATKÓW.

Po wybraniu wy�wietla si�:

Wpisanie T  lub N  spowoduje zapisanie wybranej warto�ci, potwierdzone sygna�em d�wi�kowym.
Fabryczne ustawienie to Nie.

Z ILO�CI	               Z CEN	
*2729  *                  *2324  *

 WPROWADZENIE U�YTKOWNIKA
 01 NAZWA U�YTKOWNIKA

ILE ZNAKÓW W LINII
 9 ALBO 18 <1/2>  2

CENTROWA� TEKST?
(T/N)

WPROWADZENIE U�YTKOWNIKA
02 PIERWSZA LINIA ADRESU

WPROWADZENIE U�YTKOWNIKA
03 DRUGA LINIA ADRESU

WPROWADZENIE U�YTKOWNIKA
04 TRZECIA LINIA ADRESU

WPROWADZENIE U�YTKOWNIKA
05 CZWARTA LINIA ADRESU

DODATKI NA PARAGONIE
W�	CZONE ? (T/N) N
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6.19 Funkcja WYBÓR DODATKÓW - adres 02 05 19 lub B E S
Funkcja umo�liwia wybranie tekstu dodatku drukowanego po logo fiskalnym.

Po wybraniu wy�wietli si�:

Dodatki mo�na wybiera� z listy klawiszami: J =  i ÓO . Po naci�ni�ciu  dodatek zostanie
wybrany, co potwierdza sygna� d�wi�kowy.
Mo�liwe s� nast�puj�ce komunikaty:

01 ZAPRASZAMY
02 DZIKUJEMY
03 ZAPRASZAMY PONOWNIE
04 DZIKUJEMY I ZAPRASZAMY
05 DZIKUJEMY I ZAPRASZAMY PONOWNIE
06 DZIKUJEMY ZA ZAKUPY
07 DZIKUJEMY WESO�YCH �WI	T
08 ZAPRASZAMY NA PROMOCYJNE ZAKUPY
09 U NAS Z KART	 KLIENTA TANIEJ
10 ZACHOWAJ PARAGON DO REKLAMACJI

Fabryczne ustawienie to tekst nr 01.

6.20 Funkcja WPROWADZANIE KWOT - adres 02 05 20 lub B E T
Funkcja pozwala ustali� sposób wprowadzania kwot (dotyczy wszystkich miejsc wprowadzania kwot, cen itp.).

Mo�liwe jest wprowadzanie kwot w z�otych tzn. z przecinkiem lub w groszach tzn. bez przecinka.

Np.: 2.5 z� naciskamy  Z �  ŒS  (gdy z przecinkiem) lub  ŒS  ¯Y  (gdy bez przecinka).

Po wybraniu wy�wietli si�:

Wpisanie T lub N spowoduje zapisanie wybranej warto�ci, potwierdzone sygna�em d�wi�kowym.

Fabryczne ustawienie to NIE.

6.21 Funkcja D�UGO�� KODÓW Z CEN	/WAG	 - adres 02 05 21 lub B E U
Funkcja umo�liwia wybór czy kasa ma interpretowa� kody kreskowe zawieraj�ce ilo�� lub warto�� jako

zawieraj�ce sze�� albo siedem cyfr numeru identyfikacyjnego towaru. Fabryczne ustawienie to sze�� cyfr. Opcj� t�
nale�y ustawi� zale�nie od mo�liwo�ci wagi etykietuj�cej, z kodami której ma pracowa� kasa. Do pracy z wag�
etykietuj�c� ELZAB Eta-Prima zaleca si� ustawienie 6-ciu cyfr.

6.22 Funkcja USTAWIENIA WALUT - adres 02 05 22 lub B E V

6.22.1 Funkcja NAZWY I KURSY WALUT - adres 02 05 22 01 lub B E V A

Funkcja umo�liwia zdefiniowanie czterech walutowych form p�atno�ci (posiadaj�cych kurs wymiany).

Po wybraniu funkcji pojawi si�:
  01  EUR

WYBIERZ WALUT

Nale�y wybra� klawiszami J =  ÓO  walut� do zdefiniowania i zatwierdzi� wybór klawiszem .

01       ZAPRASZAMY

WPROWADZANIE KWOT BEZ
PRZECINKA ? (T/N)  N
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Pojawi si� pytanie o kurs wymiany w stosunku do z�, np.:
WPROWAD�  KURS WYMIANY:

*00046014*

Je�eli chcemy wprowadzi� np. kursy wymiany 1 euro = 4,6014 z� nale�y wprowadzi� kurs 00046014, a jako pozycj�

przecinka poda� 4 (miejsce przecinka liczone od prawej strony). Po naci�ni�ciu 

pojawi si�:
WPROWAD�  PRZECINEK:

4

Nast�pnie wprowadzi� nale�y nazw� tej waluty:
NAZWA  WALUTY

*EUR*

Zaleca si� wprowadzi� dla waluty Euro skrót EUR a dla dolara ameryka�skiego skrót USD. Je�eli p�atno�� walutowa
nie ma by� u�ywana, nale�y wprowadzi� kurs wymiany równy 00000000.

6.22.2 Funkcja RESZTA W WALUCIE - adres 02 05 22 02 lub B E V B
Funkcja umo�liwia wybranie, czy reszta w paragonie ma by� wyp�acana w walucie podstawowej (z�otych lub

euro po zmianie waluty), czy w ostatniej wprowadzonej walucie na paragonie (odpowiednio: podstawowej lub jednej
z dodatkowych). Funkcja ma znaczenie tylko je�eli na paragonie u�yto p�atno�ci walutowych i wyst�pi�a reszta.

Po wybraniu wy�wietla si�:
RESZTA  WYDANA W OSTATNIO
WPROWADZ. WALUCIE? (T/N) N

Fabryczne ustawienie to Nie, czyli wydawanie reszty zawsze w walucie podstawowej.

6.22.3 Funkcja WYDRUK RÓWNOWARTO�CI - adres 02 05 22 03 lub B E V C
Funkcja w��czenia wydruku na paragonie równowarto�ci sumy paragonu w wybranej walucie dodatkowej. Po

jej w��czeniu po logo fiskalnym b�dzie drukowana nazwa i kurs waluty oraz kwota równowarto�ci. Funkcja ta mo�e
zosta� u�yta np. w okresie przed przej�ciem na euro do wydrukowania jaka b�dzie warto�� paragonu w nowej walucie.

Po wybraniu wy�wietla si�:
DRUKOWA� RÓWNOWARTO��

SUMY PARAGONU ? (T/N) N

Je�eli zostanie wybrana odpowied� Tak, to pojawi si� mo�liwo�� wyboru której z walut u�y� w tym celu.
Fabryczne ustawienie to Nie.

6.22.4 Funkcja DEFINICJA WALUTY EWIDENCYJNEJ - adres 02 05 22 04 lub B E V D
Funkcja pozwala zdefiniowa�, kiedy i na jak� walut� zostanie zmieniona waluta podstawowa w kasie, np.

zmiana ze z�otych na euro.

Po wybraniu mo�na wprowadzi� dat�:
DATA ZMIANY WALUTY

00r00.00

A po jej wprowadzeniu godzin�:
GODZINA ZMIANY WALUTY

00:00

Fabrycznie ustawiona jest data 2000.00.00 godzina 00:00 co oznacza, �e nie ma zdefiniowanej zmiany waluty. Je�eli
data i czas s� ju� znane, to nale�y je wprowadzi�, Np. 1 stycznia 2014, godzina 00:00 nale�y wprowadzi� tak:
1 4 0 1 0 1 0 0 0 0

Po wprowadzeniu, data i czas zostan� wy�wietlone ponownie z celu ich zatwierdzenia. Je�eli s� prawid�owe nale�y

zatwierdzi� je klawiszem . Je�eli s� b��dne nale�y nacisn�� ¥A . Po zatwierdzeniu pojawi si�
pytanie o nazw� przysz�ej waluty.

Nale�y j� poda� wpisuj�c np. EUR i zatwierdzi�:
NAZWA WALUTY

*EUR*
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Nast�pnie pojawi si� pytanie o przeliczenie cen:
PRZELICZY� CENY TOWARÓW

PODCZAS ZMIANY ? (T/N) N

Je�eli kasa ma samodzielnie przeliczy� ceny towarów wg kursu zdefiniowanego w kasie, nale�y wybra� Tak. Je�eli
ceny towarów zostan� przeliczone i przes�ane przez oprogramowanie dzia�aj�ce na pod��czonym komputerze albo
r�cznie przez u�ytkownika, nale�y wybra� Nie.

Je�eli wybrano przeliczenie, to kasa umo�liwi wybór waluty, której kurs zostanie u�yty do przeliczenia.

Nast�pnie pojawi si� pytanie o zerowanie liczników sprzeda�y:
SKASOWA� NIEFISK. LICZN.
PODCZAS ZMIANY ? (T/N) N

Zaleca si� wybranie Tak. Wtedy przed zmian� waluty nale�y dokona� na kasie rozliczenia sprzeda�y i kasjerów w starej
walucie przez wydruk odpowiednich raportów lub przez odczyt z komputera. Po przej�ciu na now� walut� wszystkie
liczniki niefiskalne zwi�zane ze sprzeda��, zwrotami opakowa�, grupami, liczniki sprzeda�y dla kasjerów itd. zostan�
wyzerowane. Je�eli jednak liczniki nie maj� zosta� skasowane, nale�y wybra� Nie.

Nast�pnie pojawi si� pytanie czy automatycznie wykona� zmian� waluty:
CZY AUTOMATYCZNA

ZMIANA WALUTY ? (T/N) N

Je�eli zmiana waluty ma si� wykona� w pe�ni automatycznie, bez jej potwierdzania przez kasjera nale�y wybra� Tak.
W takim przypadku, gdy minie zdefiniowana data i godzina zmiany waluty i zostanie wykonany raport fiskalny
dobowy, kasa wykona operacj� zmiany waluty oraz przeliczenie cen i kasowanie liczników (o ile w��czono te opcje).
Je�eli zostanie wybrane Nie, to gdy minie zdefiniowana data i godzina zmiany waluty kasa nie pozwoli wystawi�
paragonu. Nale�y wtedy dokona� zmiany waluty r�cznie za pomoc� funkcji ZMIANA WALUTY EWIDENCYJNEJ.

6.22.5 Funkcja ZMIANA WALUTY EWIDENCYJNEJ - adres 02 05 22 05 lub B E V E
Je�eli w definiowaniu waluty ewidencyjnej nie wybrano opcji automatycznej zmiany, to w dniu i o godzinie

przej�cia na now� walut�, je�eli kasa jest po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego, przy pierwszej próbie
rozpocz�cia paragonu kasa wydrukuje informacj� o tre�ci: ZMIANA WALUTY PROSZ� WYKONA	
CZYNNO
CI WG INSTRUKCJI OBS�UGI. Do czasu zmiany waluty w kasie dalsza sprzeda� nie b�dzie mo�liwa
i ka�da próba wystawiania paragonu b�dzie powodowa�a wydruk powy�szej informacji. W przypadku je�eli
u�ytkownik nie zamierza jeszcze przej�� na now� walut� (np. data by�a wprowadzona b��dnie) nale�y zmieni�
dat� w definicji waluty ewidencyjnej.
W celu prze��czenia kasy na now� walut� nale�y wykona� nast�puj�ce czynno�ci:

� Wykona� raport fiskalny dobowy (je�eli nie zosta� wykonany po ostatniej sprzeda�y).
� Je�eli kasa wspó�pracuje z komputerem i programem magazynowym na nim dzia�aj�cym, nale�y wykona�

odczyt danych o sprzeda�y z kasy. Je�eli program magazynowy dysponuje opcj� przeliczania i zmiany cen
w kasach (z cen w z�otych na ceny w euro), nale�y jej u�y� (patrz opcje przy definiowaniu waluty
w poprzednim punkcie).

� Je�eli przy definiowaniu waluty nie wybrano kasowania niefiskalnych liczników:
– Wykona� raport szczegó�owy sprzeda�y i raport zwrotów opakowa� z zerowaniem liczników.
– Wykona� raport sprzeda�y wg grup.
– Wykona� raporty zamkni�cia zmian kasjerów w celu ich rozliczenia.

� Je�eli nie wykonano zmiany cen za pomoc� programu magazynowego i nie wybrano opcji przeliczenia cen
przez kas� podczas definiowania waluty (patrz poprzedni punkt), nale�y je przeliczy� i zmieni� za pomoc�
funkcji ZMIANA CEN TOWARÓW w kasie.

Po wykonaniu tych operacji na kasie jest rozliczony okres sprzeda�y w bie��cej walucie. U�ytkownik teraz powinien
przej�� do funkcji ZMIANA WALUTY EWIDENCYJNEJ.

Pojawi si� teraz pytanie:
CZY ROZLICZONO JU� OKRES

POPRZEDNIEJ WALUTY ? N

Aby kontynuowa� nale�y odpowiedzie� Tak.
Pojawi si� nast�pnie pytanie:

CZY PRZERWA� OPERACJ
ZMIANY WALUTY? (T/N) T
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Nale�y odpowiedzie� Nie aby kontynuowa� zmian�.
Nast�pnie wykona si� operacja przeliczenia cen i zerowania (o ile wybrano te opcje przy definiowaniu waluty)
oraz operacja zmiany waluty, a nast�pnie wydrukuje raport z tej operacji. Nie nale�y w tym czasie kasy wy��cza�.

Uwaga: Je�eli kasa ma przyjmowa� inne waluty (np. z�otówki), nale�y w funkcji NAZWY I KURSY zdefiniowa�
kursy i nazwy tych walut, poniewa� dotychczasowe ustawienia zostan� usuni�te.

6.23 Funkcja WPROWADZANIE WAGI - adres 02 05 23 lub B E W
Funkcja umo�liwia zablokowanie wprowadzania ilo�ci towaru z klawiatury kasy dla towarów, które maj�

zdefiniowane 3 miejsca po przecinku. Ich sprzeda� jest mo�liwa tylko przez odczytanie wyniku wa�enia
z pod��czonej wagi. Zapobiega to np. pomy�ce przy r�cznym przepisywaniu wyniku z wagi.

Po wybraniu funkcji wy�wietli si�:
NIEMO�LIWE  WPR.  WAGI  Z

KLAWIATURY  KASY  ?   (T/N)   N

Fabryczne ustawienie to Nie, co oznacza �e zawsze mo�na wprowadzi� ilo�� dla wszystkich towarów.

7. Menu KASJERZY - adres 02 06
7.1 Funkcja EDYCJA KASJERÓW - adres 02 06 01 lub B F A

Wybranie tej funkcji umo�liwia wprowadzenie nazwy, has�a oraz uprawnie� kasjera do pami�ci kasy.
Funkcja umo�liwia równie� odczytanie zapomnianego lub zmian� dotychczasowego has�a kasjera. W tej funkcji
mo�na kasjerowi przyzna� lub nie, uprawnienia administratora (udost�pnienie FUNKCJI KIEROWNIKA) oraz
uprawnienia do wykonywania raportu ko�ca zmiany, zestawu raportów i funkcji wp�at i wyp�at.

Po wybraniu funkcji i wy�wietleniu:

mo�na wpisa� numer kasjera np.: R  i nacisn�� , je�eli nie znamy numeru kasjera mo�emy klawi-

szami J =  i ÓO  poszuka� jego nazwy lub znale�� wolne miejsce.
Po odnalezieniu szukanej pozycji pojawi si�:

naci�ni�cie  umo�liwi wpisanie nazwy. Nazwa kasjera sk�ada� si� mo�e z 18 liter.

Po wpisaniu pojawi si� np.:

Po naci�ni�ciu  wy�wietli si�:
co umo�liwi wpisanie has�a (maksimum 4 znaki alfanumeryczne).

Po naci�ni�ciu  wy�wietli si�:
Wpisanie litery T (Tak) potwierdza przyznanie uprawnienia.

Po naci�ni�ciu  wy�wietli si�:
Wpisanie litery T (Tak) potwierdza przyznanie uprawnienia.

Po naci�ni�ciu  wy�wietli si�:
Wpisanie litery T (Tak) potwierdza przyznanie uprawnienia.

0 1
   NR -        NAZWA  KASJERA

   0 4
   NR -        NAZWA  KASJERA

   0 4 JANINA  KOWALSKA
   NR -        NAZWA  KASJERA

   0 4 _
   NR -        HAS�O  KASJERA

CZY   MA    UPRAWNIENIA
   ADMINISTRATORA ?   (T / N )    N

 CZY  UPR.  DO  RAPORTU  KO
CA
    ZMIANY   KASJERA ?   (T / N )    N

 CZY  UPR.  DO  ZESTAWU
           RAPORTÓW ?     (T / N )   N
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Po naci�ni�ciu  wy�wietli si�:
Wpisanie litery T (Tak) potwierdza przyznanie uprawnienia.

Naci�ni�cie klawisza  powoduje wpis do pami�ci potwierdzony sygna�em d�wi�kowym.

Operacj� ko�czy naci�ni�cie klawisza ¥A .

UWAGA:
Nale�y pami�ta�, aby zawsze jednemu z kasjerów (kierownikowi) pozostawi� uprawnienia administratora.

W przeciwnym razie b�dzie zablokowany dost�p do funkcji, które wymagaj� takich uprawnie� tzn. funkcji kierownika
i funkcji serwisowych. Je�eli jednak kasjer taki zosta� skasowany lub zapomnia� swojego has�a, to dla ka�dej kasy na
podstawie jej numeru unikatowego mo�na wygenerowa� specjalne has�o pozwalaj�ce na dost�p do tych funkcji.
W tym celu niezb�dny jest komputer i dyskietka z programem u�ytkownika lub serwisanta (komputer nie musi si�
znajdowa� w punkcie sprzeda�y, ca�� operacj� mo�na przeprowadzi� kontaktuj�c si� z dealerem lub serwisantem).
Nale�y uruchomi� program u�ytkownika lub serwisanta. W menu Konfiguracja nale�y wej�� do funkcji Has�o. Na
pytanie o numer unikatowy nale�y odpowiedzie� wprowadzaj�c osiem cyfr numeru (bez pocz�tkowych trzech liter).
Zostanie wygenerowane has�o sk�adaj�ce si� z czterech cyfr.

Te cztery cyfry nale�y wpisa� do kasy 
po jej za��czeniu i pojawieniu si� na wy�wietlaczu kasjera napisu:

Pojawi si� wtedy napis:

Nie mo�na wtedy jeszcze prowadzi� sprzeda�y, ale po naci�ni�ciu klawisza D  b�dzie mo�liwy dost�p do funkcji
kierownika i serwisowych, gdzie jak wy�ej opisano mo�na przyzna� odpowiednie uprawnienia kasjerom.

7.2 Funkcja KASOWANIE KASJERÓW - adres 02 06 02 lub B F B
Funkcja umo�liwia skasowanie wprowadzonej nazwy i has�a kasjera z pami�ci kasy.

Po wybraniu tej funkcji wy�wietla si�:

Mo�na wpisa� numer kasjera  np.: R , lub za pomoc� klawiszy J =  i ÓO  poszuka� ��danego kasjera,

i naci�ni�ciem klawisza , skasowa� wy�wietlonego kasjera, co potwierdza sygna� d�wi�kowy.

Operacj� ko�czy naci�ni�cie klawisza ¥A .

7.3 Funkcja OTWARTE ZMIANY - adres 02 06 03 lub B F C
Funkcja umo�liwia odczytanie ilu kasjerów posiada otwarte zmiany, oraz który kasjer jest aktualnie

w��czony. W��czonego kasjera sygnalizuje gwiazdka obok jego numeru i nazwy.

Przegl�danie umo�liwiaj� klawisze J =  ÓO , wy�wietli si� np.:

CZY  MA UPRAWNIENIA DO
WP�AT I WYP�AT?    (T / N )   N

PODAJ HAS�O:  _ _ _ _

TRYB  SPRZEDA�Y
KASJER  WY�	CZONY

   0 1 ARTUR  NOWAK
   NR -        NAZWA  KASJERA

   0 4   * JANINA  KOWALSKA
  OTWARTE ZMIANY

   3 0     SZEF
  OTWARTE ZMIANY
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Rozdzia� 6 - Menu g�ówne FUNKCJE SERWISOWE
1. Opis ogólny

Dost�p do menu g�ównego FUNKCJE SERWISOWE opisany jest w rozdziale Zasady obs�ugi funkcji kasy.

Na wy�wietlaczu powinien pojawi� si� napis:

Schemat menu wraz z podanymi adresami funkcji pokazano poni�ej.
Dost�p do tego menu maj� kasjerzy z przyznanymi uprawnieniami administratora.

Menu FUNKCJE SERWISOWE za wyj�tkiem poni�ej opisanych funkcji przeznaczone jest wy��cznie dla autoryzowanego
serwisanta. Opis poszczególnych funkcji tego menu znajduje si� w Instrukcji Serwisowej kasy ELZAB Jota.

2. Funkcja PRZESTAWIENIE ZEGARA - adres 03 01 lub C A
Funkcja umo�liwia przestawienie wskaza� zegara czasu bie��cego. Ma zastosowanie przy koniecznej

niewielkiej korekcji wskaza� zegara. Przestawienia mo�na dokona� raz na dob�, tylko po wykonanym raporcie
fiskalnym dobowym.

WYBÓR  FUNKCJI
 03 FUNKCJE   SERWISOWE
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Po wybraniu funkcji wy�wietli si�:

Przestawienie czasu wymaga okre�lenia kierunku zmiany przez wpisanie znaku „1” oznaczaj�cego przestawienie czasu

w przód, lub znaku „2” oznaczaj�cego przestawienie czasu wstecz.

Nast�pnie nale�y wpisa� czas przestawienia w minutach zawsze dwucyfrowo (od 01 do 60).

Po wpisaniu np.: ¯Y  ŒS  wy�wietli si�:

Naci�ni�cie dowolnego klawisza ko�czy operacj�.

3. Funkcja STAWKI PODATKU - adres 03 02 lub C B
Wybranie tej funkcji umo�liwia wpisanie do pami�ci kasy stawek podatków (PTU) jakie b�d� obowi�zywa�y

przy sprzeda�y towarów. Je�eli by�a na kasie wykonana sprzeda�, dost�p funkcji jest mo�liwy po wykonaniu raportu
fiskalnego dobowego. Definiuje si� siedem stawek podatkowych, przy czym jako stawk� nale�y rozumie� tak�e
zdefiniowanie jako stawk� rezerwow� (za pomoc� klawisza R) oraz jako zwolnion� (za pomoc� klawisza Z).

Zaleca si� zdefiniowane stawki zwolnionej jako G ze wzgl�du na kompatybilno�� bazy towarowej z poprzednimi
wersjami kas i mo�liwo�� dodefiniowania nowych stawek przed stawk� zwolnion�.

Definiowanie poszczególnych stawek odbywa si� nast�puj�co:

Na wy�wietlaczu pojawia si� napis:

Gdzie X jest liter� od A do G. Mo�na wtedy poda� jedn� z mo�liwych danych:

- wpisa� warto�� podatku w zakresie od 0,00 do 99,99 procent i zatwierdzi� klawiszem ,
- nacisn�� klawisz R aby zdefiniowa� stawk� jako rezerwow� (nie mo�na b�dzie sprzedawa� towarów w tej stawce),
- nacisn�� klawisz Z aby zdefiniowa� stawk� jako zwolnion�.

Po wpisaniu wszystkich stawek kasa wydrukuje raport wprowadzenia stawek podatku. Stawki rezerwowe nie s�
drukowane.

W przypadku pojawienia si� b��du, operacj� mo�na powtórzy�.

4. Funkcja NASTPNY PRZEGL	D - adres 03 14 lub C N
Funkcja ta umo�liwia u�ytkownikowi sprawdzenie, a serwisantowi ustawienie daty nast�pnego przegl�du

kasy. Data 00r00.00 oznacza, �e kasa nie b�dzie sygnalizowa�a konieczno�ci wykonania przegl�du. Je�eli data jest

   2006r01.10   g.12 : 10
   W  PRZÓD / TY�    ( 1  /  2 )  ?      _

   2006r01.10   g.12 : 10
    O  ILE  MINUT  ?              +    _ _

   2001r01.25   g.12 : 15
NACI�NIJ  DOWOLNY  KLAWISZ

PODAJ  STAWK  PODATKU X
Z=ZWOL. R=REZ.:                     0 , 00

ELZAB  SA
KRUCZKOWSKIEGO  39
   41-813 ZABRZE
TEL:+48(32)2722021
FAX:+48(32)2722583
NIP  648-000-02-55
00r11.22 wydr.0060
   #NIEFISKALNY#
RAP.  WPROWADZENIA

STAWEK PODATKU
  PTU A   22,00%
  PTU B    7,00%
  PTU C    0,00%
      G   ZW.PTU
   #NIEFISKALNY#
#0130        13:42
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ustawiona, to przed raportem dobowym kasa b�dzie przypomina�a o konieczno�ci przegl�du na miesi�c przed t� dat�,
np. je�eli ustawiono dat� 05r11.20 to kasa zacznie przypomina� o przegl�dzie od 21 pa�dziernika 2005r.

Po wej�ciu do funkcji pojawi si� informacja:
Oznacza to dat� przegl�du 20 listopada 2005r.
Je�eli zwora serwisowa jest w pozycji normalnej, naci�ni�cie dowolnego klawisza powoduje powrót do menu
serwisowego. Zmieni� dat� mo�e serwisant, po przestawieniu zwory serwisowej w pozycj� serwisow�. Wtedy po

naci�ni�ciu klawisza  kasa przejdzie do edycji daty.

Je�eli kasa przed raportem fiskalnym dobowym wy�wietli napis:

to w celu wykonania raportu nale�y nacisn�� klawisz .
Dodatkowo przed raportem fiskalnym dobowym, kasa wydrukuje informacj� o zbli�aj�cym si� terminie przegl�du.
Wydruk pojawi si� trzykrotnie, poczynaj�c od chwili gdy przypomnienie pojawi si� po raz pierwszy. Ka�da edycja
daty przegl�du przez serwisanta powoduje, �e licznik powtórze� tego wydruku zacznie liczy� od nowa.
Poni�ej przedstawiono przyk�ad takiego wydruku:

ELZAB  SA
KRUCZKOWSKIEGO  39
41-813 Z A B R Z E
TEL:+48(32)2722021
NIP  648-000-02-55
05r10.21 WYDR.0012
   NIEFISKALNY
NASTEPNY OBOWIAZK-
OWY PRZEGLAD PRZED
05r11.20
  POWIADOM SERWIS
   NIEFISKALNY
#0105        13:00
     00000000

NASTPNY PRZEGL	D PRZED:
05r11.20

NASTPNY PRZEGL	D PRZED:
05r11.20
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Rozdzia� 7 - Sprzeda�
1. Opis ogólny

Sprzeda� na kasie mo�na podzieli� na nast�puj�ce etapy:
wytworzenie pozycji sprzeda�y,
podsuma,
przegl�danie z mo�liwo�ci� kasowania pozycji,
zako�czenie paragonu.

Sprzeda� na kasie mo�na rozpocz�� po „w��czeniu kasjera” w menu KASJERA.

W przypadku, gdy wykonywane by�y inne funkcje na kasie nale�y

u�y� klawisza ¥A  do momentu wy�wietlenia napisu:
Kasa, w zale�no�ci od ustawienia trybu, mo�e prowadzi� sprzeda� w dwóch wariantach: ze sta�� lub zmienn� cen�.
Sprzeda� ze zmienn� cen� zostanie opisana w odr�bnym punkcie.

2. Wytworzenie pozycji sprzeda�y
Wytworzeniem pozycji sprzeda�y nazywamy wybranie towaru, okre�lenie jego ilo�ci i wydrukowanie na

paragonie. Obowi�zuje nast�puj�ca kolejno�� (za wyj�tkiem sprzeda�y niejednostkowej za pomoc� czytnika kodów
kreskowych):

- wybieramy towar, który ma by� sprzedany;
- wybieramy jego ilo��.

Mo�liwe metody wytworzenia pozycji sprzeda�y:
- przez  wpisanie numeru towaru
- przez  wpisanie nazwy towaru
- za pomoc� zdefiniowanych klawiszy literowych
- przez  wpisanie kodu kreskowego z klawiatury
- z u�yciem czytnika kodów kreskowych

Poszczególne metody opisane s� poni�ej.

2.1 Wytworzenie pozycji sprzeda�y przez wpisanie numeru towaru

2.1.1 Sprzeda� towaru z ilo�ci� jednostkow�
Nale�y wpisa� numer towaru. Je�eli jest mniej ni� 4-ro cyfrowy to wpisujemy tylko cyfry znacz�ce.

Np. dla towaru 0321 wpisa� X   VU . Wy�wietla si�:

Je�eli chcemy sprzeda� towar inny o numerze w bliskiej okolicy podanego numeru,

to mo�emy klawiszami ÓO  J =  wyszuka� w�a�ciwy towar.

Naci�ni�cie klawisza  powoduje wy�wietlenie:

W drugiej linii wy�wietli�a si� ilo�� jednostkowa towaru, jednostka miary towaru oraz cena jednostkowa.
Nast�pnym krokiem jest wpisanie ilo�ci. W przypadku gdy sprzeda� dotyczy ilo�ci jednostkowej nale�y

klawiszem  potwierdzi� ilo�� jednostkow�.

Na wy�wietlaczu, w miejscu numeru towaru, pojawi si� numer pozycji sprzeda�y i drukuje si� wprowadzona pozycja.

TRYB SPRZEDA�Y

0321 MIÓD PSZCZELI 0.5L

 0321 MIÓD PSZCZELI 0.5L
    1   but.    6,00

1. MIÓD PSZCZELI 0.5L
    1   but.    6,00
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2.1.2 Sprzeda� towaru z ilo�ci� inn� ni� jednostkowa

Wpisujemy X R . Wy�wietla si�:

Naci�ni�cie klawisza  powoduje wy�wietlenie:

Wpisujemy ilo�� VU Z � ŒS . Wy�wietla si�:
W drugiej linii wy�wietli�a si� wpisana ilo�� towaru, jednostka miary towaru oraz warto�� towaru dla uprzednio wprowadzo-

nej ilo�ci. W przypadku wprowadzenia b��dnej ilo�ci nale�y u�y� klawisza ÊE  i ponownie wprowadzi� w�a�ciw� ilo��.

Naci�ni�cie klawisza  powoduje wy�wietlenie:
Na wy�wietlaczu, w miejscu numeru towaru, pojawi si� numer pozycji sprzeda�y i drukuje si� wprowadzona pozycja.

2.1.3 Sprzeda� towaru ze zdefiniowan� zerow� cen�
Cen� towaru w tym trybie okre�la si� w czasie tworzenia pozycji sprzeda�y.

Wpisujemy VU . Wy�wietla si�:

Naci�ni�cie klawisza  powoduje wy�wietlenie:

Wpisanie ceny towaru, np. Z � ŒS ,

i naci�ni�cie  powoduje wy�wietlenie:
W drugiej linii wy�wietli�a si� ilo�� jednostkowa towaru, jednostka miary towaru  oraz cena jednostkowa.
Nast�pnym krokiem jest wpisanie ilo�ci. W przypadku gdy sprzeda� dotyczy ilo�ci jednostkowej, nale�y

klawiszem  potwierdzi� ilo�� jednostkow�:

Na wy�wietlaczu, w miejscu numeru towaru, pojawi si� numer pozycji sprzeda�y i drukuje si� wprowadzona pozycja.

2.2 Wytworzenie pozycji sprzeda�y przez wpisanie nazwy towaru

Naciskamy klawisz  

Nazw.

G , na wy�wietlaczu pojawi si� komunikat:

Nale�y wpisa� kolejne litery nazwy towaru w takim brzmieniu, w jakim nazwa towaru zosta�a wpisana do pami�ci
kasy. Na wy�wietlaczu  migaj�cy kursor pokazuje miejsce wpisywania kolejnego znaku. Wpisywanie kolejnych
znaków nazwy mo�e przywo�ywa� na ekran towary o podanym pocz�tku nazwy. W razie gdy brak jest towaru
o podanym pocz�tku nazwy pojawia si� komunikat  BRAK TOWARU O PODANYM POCZ	TKU NAZWY.

liter nazwy towaru nale�y u�y� klawisza ÊE  i ponownie wprowadzi� w�a�ciw� nazw�.

Wprowadzamy litery S O  i wy�wietla si� np.:

Klawiszem I +  uzyskujemy mo�liwo�� przegl�du nast�pnych towarów o podanym pocz�tku nazwy.

 0234 KIE�BASA �L	SKA

 0234 KIE�BASA �L	SKA
    1, 000 kg   8,00

 0234 KIE�BASA �L	SKA
    1,500 kg  12,00

  2. KIE�BASA �L	SKA
    1,500 kg  12,00

0021 GWO�DZIE

0021 GWO�DZIE
         PODAJ CEN:  0,00

0021 GWO�DZIE
  1,000 kg  2,25

1. GWO�DZIE
    1,000 kg    2,25

PODAJ NAZW TOWARU

 0415 SOK ANANASOWY 1L

W celu ponownego wprowadzania
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Przyk�adowo wy�wietli si� nast�pny towar:

Po kolejnym naci�ni�ciu I +  pokazuje si� nast�pny towar:

Naci�ni�cie H  spowoduje powrót do pierwszego wyszukanego towaru, którego nazwa zaczyna si� na S O.

Na wy�wietlaczu pojawi si� powtórnie:

Wpisanie kolejnych liter K <SPACE> K  powoduje wy�wietlenie:

a po kolejnych naci�ni�ciach klawisza I +  zobaczymy:

na wy�wietlaczu nast�pne towary o pocz�tku nazwy SOK K:

Po znalezieniu poszukiwanego towaru

naciskamy klawisz  co powoduje wy�wietlenie:
Nale�y poda� ilo�� lub potwierdzi� ilo�� jednostkow�.

Nast�pne naci�ni�cie  powoduje wy�wietlenie:

Na wy�wietlaczu, w miejscu numeru towaru, pojawi si� numer pozycji sprzeda�y i drukuje si� wprowadzona pozycja.

2.3 Wytworzenie pozycji sprzeda�y zdefiniowanymi klawiszami
Metoda ta zalecana jest przy cz�stej sprzeda�y tych samych towarów. Wcze�niej w funkcji DEFINIOWANIE

KLAWISZY nale�y przypisa� poszczególnym klawiszom literowym towary. Mo�liwe jest przypisanie towaru dla
ka�dego znaku z klawiatury z zakresu liter i znaków interpunkcyjnych.

Aby wybra� towar przypisany do znaku „:” nale�y przytrzyma�  i nacisn�� : .

Zostaje wyszukany towar, który zosta� przypisany temu klawiszowi.
Dalej post�pujemy jak dla metod powy�ej np.:

wpisujemy ilo�� VU ¯Y  i naciskamy .

Na wy�wietlaczu, w miejscu numeru towaru, pojawi si� numer pozycji sprzeda�y i drukuje si� wprowadzona pozycja.

2.4 Wytworzenie pozycji sprzeda�y przez wpisanie kodu kreskowego z klawiatury
Metoda ta umo�liwia sprzeda� towaru po wpisaniu cyfr jego kodu kreskowego z klawiatury. Przydatna przy

np. zniszczonej etykietce z kodem kreskowym, nie czytanej przez czytnik. Warunkiem koniecznym dla u�ycia tej
metody jest wcze�niejsze wprowadzenie numerów kodu kreskowego do pami�ci kasy.

Nacisn�� klawisz K " , na wy�wietlaczu pojawia si� napis:

Wpisujemy kolejne, czytane od lewej strony cyfry, umieszczone pod kodem kreskowym na etykiecie towaru.

0441 SOK CYTRYNOWY 1L

 0452 SOK KIWI 1L

0415 SOK ANANASOWY 1L

 0452 SOK KIWI 1L

 0453 SOK KIWI 0.5L

0454 SOK KIWI 0.25L

 0454 SOK KIWI 0.25L
  1 but.    1,25

  3. SOK KIWI 0.25L
  1 but.    1,25

 0251 BU�KA ZWYK�A 200 G
    1   szt.    2,00

 4. BU�KA ZWYK�A 200 G
    10   szt.   22,20

WPROWAD�  KOD  KRESKOWY
       TOWARU:
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Wpisujemy cyfry 5 9 0 0 1 5 0 5 3 1 4 0 7, wy�wietli si�:

Naci�ni�cie  powoduje prób� wyszukania tego towaru:

Na wy�wietlaczu pojawi� si� dane o towarze. Nale�y poda� ilo�� lub potwierdzi� ilo�� jednostkow�.

Naciskamy klawisz  co powoduje wy�wietlenie:

Na wy�wietlaczu, w miejscu numeru towaru, pojawi si� numer pozycji sprzeda�y i drukuje si� wprowadzona pozycja.

Je�eli zosta� podany kod kreskowy, którego nie ma w pami�ci kasy.

pojawia si� komunikat:

W celu kontynuowania dalszej pracy konieczne jest naci�ni�cie klawisza ¥A .

2.5 Wytworzenie pozycji sprzeda�y z u�yciem czytnika kodów kreskowych
Ta metoda umo�liwia najszybsz� i pozbawion� pomy�ek sprzeda� towarów. Rozró�niamy sprzeda� z ilo�ci�

jednostkow� i ilo�ci� inn� ni� jednostkowa.

2.5.1 Sprzeda� towaru z ilo�ci� jednostkow�
Aby wytworzy� pozycj� sprzeda�y do etykiety z kodem kreskowym umieszczonej na towarze przystawiamy

czytnik.

Kasa wyszukuje towar o tym kodzie, znaleziony towar wy�wietla
od razu jako pozycj� towarow� i natychmiast drukuje j� na paragonie.

Kasa gotowa jest do wprowadzenia nast�pnego kodu lub zako�czenia paragonu.

2.5.2 Sprzeda� towaru z ilo�ci� inn� ni� jednostkowa

Je�eli towar chcemy sprzeda� w ilo�ci innej ni� jednostkowa, np. 5 opakowa�, to przed przeczytaniem kodu
kreskowego nale�y:

Metoda 1

Nacisn�� klawisz F , wy�wietli si�:

a nast�pnie ŒS  , wy�wietli si�:

Przystawienie czytnika kodu kreskowego do etykiety spowoduje
wy�wietlenie pozycji towarowej i wydrukowanie jej na paragonie.

Metoda 2

Nacisn�� klawisz F  wy�wietli si�:

Przystawiamy czytnik kodu kreskowego do etykiety towaru.
Kasa wyszukuje towar o tym kodzie i wy�wietla:

nast�pnie wpisujemy ilo�� ŒS   i wy�wietli si�:

co spowoduje wy�wietlenie pozycji towarowej i wydrukowanie jej na paragonie.

WPROWAD�  KOD  KRESKOWY
       TOWARU: 5 9 0 0 1 5 0 5 3 1 4 0 7

1158 SOK MALINOWY 0.5L
    1   but.     6,20

 5. SOK MALINOWY 0.5L
    1   but.     6,20

BRAK  TOWARU  O  KODZIE
5 9 0 0 1 5 0 5 3 1 4 0 5

6. SOK MALINOWY 1 L
    1   but.   12,00

U�YJ  CZYTNIKA  LUB
       PODAJ  ILO��:

U�YJ  CZYTNIKA  LUB
       PODAJ  ILO��: 5

   7. ZUPA INST. BARSZCZ
    5   szt.   7,50

U�YJ  CZYTNIKA  LUB
       PODAJ  ILO��:

  2036 ZUPA INST. PIECZARK.
    1   szt.   1,50

8. ZUPA INST. PIECZARK.
    5   szt.   7,50
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3. Rabat lub narzut na pozycj� sprzeda�y
Mo�liwe jest udzielenie rabatu lub narzutu na pozycj� sprzeda�y. Warto�� maksymalnego rabatu ustawia si�

pod adresem 02 05 04, natomiast warto�� maksymalnego narzutu pod adresem 02 05 05. Zablokowanie mo�liwo�ci
udzielania rabatu lub narzutu nast�puje przez ustawienie maksymalnych warto�ci na 0.

po wytworzeniu pozycji sprzeda�y klawiszem D , natomiast narzutu klawiszem ÆC .

4. Podsuma paragonu
Pomi�dzy poszczególnymi pozycjami sprzeda�y mo�liwe jest wy�wietlenie ilo�ci zrealizowanych pozycji

i ich sumarycznej kwoty do zap�aty.

Naci�ni�cie klawisza  powoduje wy�wietlenie:

Jednocze�nie na wy�wietlaczu klienta wy�wietla si� kwota do zap�aty.

Wyj�cie z podsumy nast�puje przez powtórne naci�ni�cie klawisza  lub ¥A .

5. Zako�czenie paragonu

W celu zako�czenia paragonu nale�y nacisn�� klawisz , co spowoduje wy�wietlenie informacji

o liczbie pozycji oraz kwocie do zap�aty:

W przypadku gdy nast�pi�a zap�ata gotówk� w kwocie zgodnej z podan� nale�y nacisn�� klawisz ,
co spowoduje wydruk zako�czenia paragonu  (gdy funkcja OBOWI	ZEK WPISANIA ZAP�ATY – adres 02 05 10, jest

W przypadku gdy zap�ata nast�puje kwot� wy�sz� od sumy do zap�aty, nale�y po naci�ni�ciu klawisza 
wprowadzi� przyj�t� kwot�,

np. VU  ¯Y ¯Y co spowoduje wy�wietlenie:

Naci�ni�cie klawisza  powoduje wy�wietlenie:

oraz wydruk zako�czenia paragonu. Na wy�wietlaczu klienta pojawia si� tak�e kwota reszty do wydania.

6. Zako�czenie paragonu z u�yciem innej p�atno�ci ni� gotówka
Je�eli w kasie zdefiniowana jest dodatkowa p�atno�� innym �rodkiem p�atniczym i zap�ata ma by� dokonana t�

p�atno�ci�, to po naci�ni�ciu klawisza  nale�y nacisn�� klawisz odpowiedniej p�atno�ci np. F .

Wy�wietli si�:

Klawiszem  spowodujemy zako�czenie paragonu.
Uwaga: W przypadku zap�aty p�atno�ci� inn� ni� gotówka w kwocie wi�kszej od sumy do zap�aty, wyp�ata reszty

traktowana jest przez kas� jako wyp�ata gotówk�.

   5   p   SUMA  PLN   86,00
    ZAP�. GOT. PLN   86,00

   4   p   SUMA  PLN   73,60
    ZAP�. GOT. PLN   73,60

   4   p   SUMA  PLN   73,60
    ZAP�. GOT. PLN 100,00

   4   p   SUMA  PLN   73,60
         RESZTA  PLN   26,40

  4   p   SUMA  PLN   73,60
 BON  OKOLICZN.   73,60

Maksymalnego rabatu udziela si�

Na wy�wietlaczu klienta tak�e pojawia si� kwota do zap�aty.

ustawiona na nie).
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7. Zako�czenie paragonu z rabatem procentowym na ca�y paragon
Kasa posiada mo�liwo�� udzielenia rabatu procentowego na ca�y paragon za wyj�tkiem pozycji sprzeda�y

i przyj�cia opakowa� zwrotnych. Maksymalny rabat definiuje si� pod adresem 02 05 04.

Po naci�ni�ciu klawisza  i wy�wietleniu:

naciskamy klawisz D , wy�wietli si�:

Wprowadzamy rabat w procentach np. ŒS  i wy�wietli si�:

Po naci�ni�ciu klawisza , wy�wietli si�:

Dalej post�pujemy jak w wy�ej opisanych przypadkach  zako�czenia paragonu.

8. Edycja paragonu i kasowanie pozycji sprzeda�y

Przej�cie do przegl�dania i kasowania pozycji sprzeda�y uzyskujemy przez naci�ni�cie klawisza ÊE .

Wy�wietli si�, ostatnia wprowadzona
pozycja sprzeda�y poprzedzona znakiem - (minus).

Kasujemy j� klawiszem , wtedy wy�wietli si�:

Drukarka wydrukuje pozycj� koryguj�c� a na wy�wietlaczu klienta pojawi si� informacja o korekcie.

W przypadku konieczno�ci skasowania innej ni� ostatnia pozycja po naci�ni�ciu klawisza ÊE  naciska� klawisz J = ,

a� do odnalezienia szukanej pozycji do skasowania. Klawiszem ÓO  mo�liwe jest poruszanie si� po pozycjach
paragonu w kierunku odwrotnym. T� metod� mo�liwy jest przegl�d wszystkich pozycji na paragonie w celu
sprawdzenia ich poprawno�ci.

9. Sprzeda� towarów z u�yciem wagi
W celu sprzeda�y towarów z u�yciem wagi nale�y:

po wybraniu towaru dowoln� z metod,
gdy na wy�wietlaczu wy�wietli si�:
po�o�y� towar na wadze (i w zale�no�ci od jej rodzaju), nacisn�� klawisz przes�ania danych (np. PRINT) na wadze lub
przystawce wagowej.

Na wy�wietlaczu pojawi si�:

Drukarka wydrukuje pozycj� towarow� a na wy�wietlaczu klienta pojawi si� odpowiednia informacja.
W tabeli (rozdzia� 8) podano sposób ustawienia parametrów kasy w zale�no�ci od u�ytej wagi.
Towar powinien mie� zdefiniowane trzy miejsca po przecinku przy podawaniu ilo�ci.

10. Sprzeda� i przyjmowanie opakowa� zwrotnych
Kasa umo�liwia sprzeda� i przyj�cie opakowania zwrotnego. Sprzeda� opakowa� zwrotnych odbywa si�

w taki sam sposób jak przy sprzeda�y normalnego towaru, za wyj�tkiem braku procesu wydruku, który zast�puje
sygna� potwierdzaj�cy brz�czyka.

   4   p   SUMA  PLN  10,00
    ZAP�. GOT. PLN  10,00

   4   p   SUMA  PLN  10,00
 PODAJ  RABAT     0%

   4   p SUMA  PLN   10,00
 PODAJ  RABAT     5%

   4   p   SUMA  PLN    9,50
    ZAP�. GOT. PLN    9,50

-  ZUPA INST. PIECZARK.
    5   szt.   7,50

 skas = ZUPA INST. PIECZARK.
    5   szt.   7,50

  0351 SER EDAMSKI
    1,000  kg  20,00

1. SER EDAMSKI
   0,100   kg    2,00
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Na wy�wietlaczu pojawia si� wtedy:

W przypadku przyj�cia opakowania zwrotnego post�pujemy tak samo z tym, �e zamiast zatwierdzenia ilo�ci towaru

naciskamy klawisz QP . Na wy�wietlaczu pojawi si�:

W tym przypadku równie� nie nast�puje wydruk, tylko sygna� potwierdzaj�cy brz�czyka.
W przypadku gdy mamy do czynienia z operacj� sprzeda�y i przyj�cia tej samej ilo�ci tego samego opakowania
zwrotnego, operacj� przeprowadza si� w nast�puj�cy sposób:

Gdy po wykonaniu sprzeda�y opakowania na wy�wietlaczu pojawi si�:

naciskamy klawisz QP , na wy�wietlaczu pojawia si�:

i nast�puje potwierdzenie sygna�em brz�czyka.
Pozycje sprzeda�y dotycz�ce opakowa� zwrotnych drukuj� si� po linii ze znakiem loga fiskalnego.

11. Sprzeda� wi�zana
Kasa umo�liwia prowadzenie sprzeda�y wi�zanej, tj. sprzeda�y towaru pierwszego zawsze ze zdefiniowanym

towarem drugim. Wi�zania towarów definiuje si� w menu FUNKCJE KIEROWNIKA. Metoda ta przyspiesza sprzeda�
tych towarów, których sprzeda� prowadzona jest zawsze razem. Po powi�zaniu towarów sprzeda� towaru pierwszego
wymusza automatyczn� sprzeda� towaru drugiego w takiej samej ilo�ci jak towaru pierwszego. Oznacza to, �e wystarczy
wybra� i zrealizowa� sprzeda� towaru pierwszego. Post�powanie podczas sprzeda�y jest analogiczne jak dla normalnej
sprzeda�y.

12. Sprzeda� towarów ze zmienn� cen�
Kasa posiada mo�liwo�� zdefiniowania trybu sprzeda�y wszystkich towarów ze zmienn� cen�. Parametr

zezwolenia na zmienn� cen� ustawia si� w menu FUNKCJE KIEROWNIKA.
Tryb ten wykorzystuje si� w przypadku, kiedy nie chcemy wprowadza� do pami�ci kasy dok�adnych cen ka�dego
towaru. Sprzeda� odbywa si� w ten sposób, �e po wybraniu towaru mo�liwe jest podanie jego ceny.
Przy sprzeda�y towarów ze zmienn� cen�, szczególnie zalecana jest metoda wyboru towaru za pomoc�
zdefiniowanych klawiszy na klawiaturze literowej.
W takim przypadku klawiszom, do których przypisane s� towary, nale�y nada� nazwy ogólne jak np. MISO,
NABIA�, PIECZYWO, S�ODYCZE, itp.
Wytworzenie pozycji sprzeda�y w tym trybie polega na:

wybraniu towaru ogólnego:

naci�ni�ciu klawisza ÆC  pojawi si� wtedy napis:

wpisujemy cen�   Z �  ŒS  wy�wietli si�:

Po naci�ni�ciu   wy�wietli si�:

naci�ni�cie  wy�wietli:

a drukarka wydrukuje pozycj� sprzeda�y.

sprz. BUTELKA  Z  PIWA 0.5L
    1  szt.    0,30

zwrt. BUTELKA  Z  PIWA 0.5L
    1  szt.    0,30

sprz. BUTELKA  Z  PIWA 0.5L
    1  szt.    0,30

zwrt. BUTELKA  Z  PIWA 0.5L
    1  szt.    0,30

0220 PIECZYWO
       1  szt.    1,00

0220 PIECZYWO
PODAJ  CEN:    0,00

0220 PIECZYWO
PODAJ  CEN:    2,50

 0220 PIECZYWO
       1  szt.    2,50

  1. PIECZYWO
       1  szt.    2,50
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13. Przyk�ad sprzeda�y

Wpisujemy numer towaru T   X , pokazuje si�:

Wybieramy towar klawiszem , pokazuje si�:

Po wpisaniu ��danej ilo�ci X  pokazuje si�:

Po naci�ni�ciu  pokazuje si�:

i drukuje si� sprzedana pozycja na paragonie.

Uwaga: W tym miejscu mo�na udzieli� rabatu lub narzutu na pozycj�.

Podsumowujemy transakcj� klawiszem , pokazuje si�:

Ko�czymy paragon naci�ni�ciem klawisza . Nast�puje wydruk zako�czenia paragonu.

Poni�ej przedstawione s� przyk�adowe dokumenty sprzeda�y towarów i opakowa� zwrotnych.

ELZAB  SA
KRUCZKOWSKIEGO  39
   41-813 ZABRZE
TEL:+48(32)2722021
FAX:+48(32)2722583
NIP  648-000-02-55
06r04.20 wydr.0079
   #NIEFISKALNY#
OPAK.ZWROTNE #0500
1*0,19=      0,19
OPAK.ZWROTNE #0501
-2*0,39=    -0,78
------------------
SUMA PLN  0,00
RESZTA PLN    0,59
------------------
   #NIEFISKALNY#
#0130        13:12

00000000

ELZAB  SA
KRUCZKOWSKIEGO  39

41-813 ZABRZE
TEL:+48(32)2722021
FAX:+48(32)2722583
NIP  648-000-02-55

  06r04.20 wydr.0077
PARAGON FISKALNY

  MCCHICKEN
  1*1,69=      1,69B
  CHICKEN MCNUGGETS
  1*1,79=      1,79B
  Sp.op.B       3,70
  PTUB=7,00%    0,23
  RAZEM PTU     0,23
 -------------------
  SUMA PLN   3,48
  ZAPL.GOT.PLN  3,48
 -------------------
  nr parag.0014/0015
  #0130        14:54

PL  BFD 00000000

Uwaga: Je�eli sprzeda� zako�czy�a si� w innym dniu ni� data rozpocz�cia paragonu jest to sygnalizowane znakiem
plus (+) przed godzin� wydrukowania paragonu.

 0623 MIÓD KORZENNY 0.5L

 0623   MIÓD KORZENNY 0.5L
    1   but.    6,00

 0623 MIÓD KORZENNY 0.5L
    3   but.  18,00

 1. MIÓD KORZENNY 0.5L
    3   but.  18,00

   1  p    SUMA  PLN   18,00
    ZAP�. GOT. PLN   18,00

A - nag�ówek paragonu (nazwa i adres
punktu sprzeda�y)

B - data i numer kolejny wydruku
C - pozycja towarowa (nazwa, ilo��,

cena jednostkowa, warto��
pozycji)

D - symbol stawki PTU towaru
E - kwota podatku w danej stawce

podatkowej
F - sumaryczna kwota podatku
G - sumaryczna kwota sprzeda�y
H - numer paragonu dla danego

raportu dobowego / numer raportu
dobowego do którego zostanie
zaliczona sprzeda�

I - numer kasy, numer kasjera i czas
zako�czenia paragonu

J - logo fiskalne i numer unikatowy
K - pozycja sprzeda�y opakowania

zwrotnego
L - pozycja przyj�cia opakowania

zwrotnego

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L
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14. P�atno�� drug� walut�
Kasa umo�liwia p�atno�� w innej walucie ni� podstawowa. W chwili obecnej walut� podstawow� jest z�oty.

Je�eli kasa ma przyjmowa� tak�e p�atno�ci np. w euro, nale�y w funkcji USTAWIENIA WALUT (adres 02 05 22
FUNKCJE KIEROWNIKA) zdefiniowa� kurs wymiany (je�eli kurs ten jest równy 0 przyjmowanie p�atno�ci
w drugiej walucie jest niemo�liwe). Mo�na zdefiniowa� cztery waluty dodatkowe i okre�li� któr� walut� b�dzie
wyp�acana reszta.

Podczas sprzeda�y po podsumowaniu paragonu klawiszem . Na wy�wietlaczu kasjera

wy�wietlony zostanie napis SUMA oraz kwota sumy do zap�aty np.:
Najpierw nale�y wprowadzi� kwoty zap�acone w pierwszej walucie,  np. gotówka 70 z�, w sposób opisany wy�ej

w tym rozdziale i zatwierdzi� klawiszem: .

Pojawi si� komunikat pokazuj�cy ile jeszcze pozosta�o do zap�aty:

Nast�pnie klawiszem ÆC  mo�na przej�� do p�atno�ci w drugiej walucie:

Na wy�wietlaczu pojawi si� suma pozosta�a do zap�acenia, przeliczona na drug� walut�. Mo�na wtedy wprowadzi� kwot�

wp�acon� przez klienta w tej walucie np. 7 euro i zatwierdzi� klawiszem . Rozpocznie si� wydruk
paragonu, a na wy�wietlaczu pojawi si� reszta do zwrócenia,

np. je�eli ustawiono reszt� w z�otówkach:

ZUK  ELZAB
KRUCZKOWSKIEGO  39
41-813 Z A B R Z E
TEL:+48(32)2722021
FAX:+48(32)2722583
NIP  648-000-02-55

  06r08.26 WYDR.0046
PARAGON FISKALNY

  CZAJNIK ELEKTR.
  1*99,00=    99,00A
  Sp.op.A      99,00
  PTUA=22,00%  17,85
  Razem PTU    17,85
  SUMA PLN     99,00
  nr parag.0005/0002
  #0130        09:34
   PL  BFD 000000000
  -------------------
  SUMA PLN     99,00
  ZAPL.GOT.PLN 70,00
  ZAPL.EUR    7,00
  KURS: 1 EUR =
           4,60 PLN
  ROWNOWARTOSC PLN
               32,20
  RESZTA PLN    3,20
  -------------------

 1  p   SUMA  PLN  99,00
   ZAP�.GOT. PLN  99,00

 1  p    SUMA  PLN   99,00
    ZAP�.GOT. PLN   29,00

 1  p   SUMA  EUR    6,30
   ZAP�.GOT. EUR    6,30

 1  p   SUMA  EUR    6,30
       RESZTA  PLN    3,20

W ka�dej chwili z wprowadzania drugiej waluty mo�na wycofa� si�

klawiszem ¥A .

Obok przedstawiony jest przyk�ad paragonu z p�atno�ci�
w drugiej walucie.

Kwota wyp�aconej reszty jest odliczana na raportach kasjerskich
odpowiednio od wp�ywów w gotówce pierwszej waluty (je�eli
wybrano wyp�acanie reszty w z�otych) albo od wp�ywów w drugiej
walucie (je�eli wybrano wyp�acanie reszty w euro).
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Rozdzia� 8 - Dodatki
1. Specyfikacja techniczna kasy
• Zasilanie

sieciowe
napi�cie znamionowe 220 - 230 V
cz�stotliwo�� 47  - 63 Hz
pobór mocy �rednio 10W

z instalacji samochodowej
napi�cie /maksymalny pobór pr�du 12 - 30V/max 1A

• Gabaryty, masa
g��boko�� 236 mm
szeroko�� 253 mm
wysoko�� 115 mm
masa 2,8 kg

• Graniczne warunki pracy
temperatura 5° - 35°C
wilgotno�� 40 - 80%  (bez kondensacji)

• Bezpiecze�stwo
Kasa wykonana jest w III klasie zabezpieczenia przeciwpora�eniowego wg PN – EN 60950-1:2007.
Zasilacz do kasy wykonany jest w II klasie zabezpieczenia przeciwpora�eniowego
wg PN – EN 60950-1:2007.

• Materia�y eksploatacyjne
papier do drukarek termicznych
zalecany papier marki ELZAB – kod: 2000122
posta� rolka 30 metrów
szeroko�� 28 +0 –0.8 mm
�rednica zewn�trzna D [mm] � 51

• Drukarka
typ mechanizmu CITIZEN LT-286
zasada dzia�ania liniowy termiczny
format 18 lub 9 kolumn
atrybuty podwójna szeroko��,
szybko�� drukowania 7,5 wiersza/sekund�

• Modu� fiskalny pojemno��  2060 rekordów

• Ilo�� towarów 2047

• Ilo�� grup towarowych 16

• Dane o towarze: nazwa o d�ugo�ci 18 znaków,
kod kreskowy towaru,
cena jednostkowa towaru,
liczba okre�laj�ca dok�adno�� podawania ilo�ci towaru,
stawka podatku VAT,

• Ilo�� stawek VAT 7

• Liczba kasjerów 30
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• Ilo�� opakowa� zwrotnych 64

• Ilo�� towarów zwi�zanych 256

• Bufor pozycji paragonowych 2048 pozycji

• Wy�wietlacz kasjera 2*24 znaki alfanumeryczny LCD pod�wietlany

• Wy�wietlacz dla klienta 7 segmentowy, 9 pozycji cyfrowych

• Klawiatura 28 klawiszy wysokiej trwa�o�ci, klawiatura wielofunkcyjna
(z polskimi znakami) z mo�liwo�ci� definiowania klawiszy

• Interfejsy �	CZE PC do komunikacji z komputerem
i wag� ELZAB PRIMA gniazdo szuflady na pieni�dze
�	CZE SZEREGOWE dla wagi oraz
klawiaturowego czytnika kodów kreskowych

• Dodatkowe wyposa�enie kasy: interfejs komputerowy kasy ELZAB Jota - kod: A11
przystawka wagowa PW - kod: PW1
szuflada na pieni�dze:
ELZAB Gamma A12 - kod: A12
ELZAB Gamma A22 - kod: A22
ELZAB Gamma B12 - kod: B12
kabel do szuflady Alfa - kod: SK02

Podstawowe parametry oferowanych szuflad:

Typ
szuflady
Gamma

kod:
ilo��

rz�dów na
monety

ilo��
przedzia�ów
na monety

ilo��
pojemników
na banknoty

masa
(w kg)

g��boko��
(w mm)

szeroko��
(w mm)

wysoko��
(w mm)

A12 A12 1 4 6 6 355

A22 A22 2 8 6 7,6 431
327

B12 B12 1 4 8 7,3 355 407

124

Ostrze�enie

Urz�dzenie to jest urz�dzeniem klasy A. W �rodowisku mieszkalnym mo�e ono powodowa� zak�ócenia
radioelektryczne. W takich przypadkach mo�na ��da� od jego u�ytkownika zastosowania odpowiednich
�rodków zaradczych.
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2. Specyfikacja z��cz interfejsu kasy
��CZE PC:

Numer styku Nazwa sygna�u Uwagi

2 TxD dane nadawane

5 RxD dane odbierane

1 +5V zasilanie

6 GND

4 RTS

3 SIN wej�cie szeregowe wagi

SZUFLADA:

Numer styku Nazwa sygna�u Uwagi

1 CDS1 sygn. otwarcia

2 +24V zasilanie

3 0V masa

GNIAZDO ZASILANIA:

12 do 30V, 1A +

��CZE SZEREGOWE:

Numer styku Nazwa sygna�u Uwagi

5 ZEGAR czytn. kodów kreskow.

1 DANE czytn. kodów kreskow.

2 SIN wej�cie szeregowe wagi

3 GND masa

4 +5V zasilanie

6 DANE wyj�cie szeregowe

KABEL DO KOMPUTERA:
Komputer pod��cza si� do kasy za po�rednictwem specjalnego interfejsu (rysunek poni�ej). Interfejs komputerowy
kasy ELZAB Jota, kod: A11 (wymaga odr�bnego zamówienia) zako�czony jest z jednej strony wtykiem RJ12
dopasowanym do gniazda �	CZE PC w kasie, a z drugiej gniazdem D-sub9, do którego pod��cza si� standardowy
kabel RS232, który nast�pnie pod��cza si� do z��cza COM w komputerze.

Standardowy kabel RS232 zako�czony jest z jednej strony wtykiem a drugiej gniazdem D-sub9. Schemat
wewn�trznych po��cze� kabla przedstawiono na nast�pnej stronie.

Wtyk RJ12 do kasy
�	CZE PC

Adapter (MAX)

Gniazdo D-sub9
do z��cza COM

przez dodatkowy
kabel RS232

1 2

3 4

5 6
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1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

DCD
RxD

RxD TxD
TxD

DTRDTR
GNDGND
DSRDSR
RTS

RTS CTS
RI

Wtyk
D-sub 9

Kabel - 9 �y� w ekranie

KASA
- ��CZE PC -

KASA
- ��CZE PC -

Gniazdo
D-sub 9

KOMPUTER
- COM -

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

DCD
RxD

RxD TxD
TxD

DTR
GNDGND
DSR
RTS

RTS CTS
RI

Wtyk
D-sub 9

Kabel - 4 �y�y w ekranie
Gniazdo
D-sub 9

KOMPUTER
- COM -

Schemat po��cze� kabla do komputera (2 równowa�ne wersje):

3. Sytuacje sygnalizowane na wy�wietlaczu kasjera i tryb post�powania

Komunikat na wy�wietlaczu
kasjera Post�powanie

B�	D W CENIE B��dnie wprowadzano cen� towaru w danej pozycji podczas sprzeda�y
ze zmienn� cen�.

B�	D W ILO�CI B��dnie wprowadzano ilo�� towaru w danej pozycji.

B�	D W NUMERZE NIP W ostatniej linii nag�ówka przeznaczonej na numer identyfikacji
podatkowej wpisano b��dne dane.

BRAK KOMUNIKACJI Z DRUK. Wy��czy� i w��czy� kas�. Je�eli pojawi si� ponownie wezwa� serwis.

BRAK MIEJSCA NA OPAKOW. Mo�na zdefiniowa� do 64 opakowa�. Brak miejsca na wpisanie dalszych.

BRAK MIEJSCA NA WI	ZANIE Mo�na zdefiniowa� do 256 towarów wi�za� towarów. Brak miejsca na
wpisanie dalszych.

BRAK NAZWY TOWARU Nie ma takiego towaru.

BRAK PAMICI FISKALNEJ Do modu�u fiskalnego nie pod��czono pami�ci fiskalnej. Nale�y wezwa�
serwisanta w celu prawid�owego pod��czenia pami�ci.

BRAK PAPIERU W DRUKARCE
LUB PODNIESIONA G�OWICA

Przed wydrukiem za�o�y� now� rolk� w drukarce, lub opu�ci� d	wigni�
dociskaj�ca g�owic� termiczn� do papieru (po wymianie papieru mog�a
pozosta� podniesiona d	wignia).

BRAK PAPIERU W DRUKARCE
ZA�Ó� NOW	 ROLK

Za�o�y� now� rolk� w drukarce i nacisn�� <ZATWIERD
>. Wydruk
zostanie doko�czony.

BRAK RAPORTÓW W OKRESIE
Podczas drukowania fiskalnych raportów okresowych w zadanym okresie
nie znaleziono �adnych raportów dobowych - nie mo�na wi�c
wydrukowa� raportu okresowego.

BRAK STAWEK PODATKOWYCH
Wszystkie stawki s� ustawione jako rezerwowe. Jest to stan w którym
kas� dostarcza producent. Przed pierwsz� sprzeda�� nale�y zdefiniowa�
przynajmniej jedn� stawk� podatkow�.

BRAK STAWKI PODATKOWEJ Stawka podatkowa u�yta przy definiowaniu tego towaru nie zosta�a
wprowadzona.

BRAK TOWARU O KODZIE Nie znaleziono towaru o takim kodzie kreskowym.

BRAK UPRAWNIE
 Kasjerowi nie zosta�y przyznane uprawnienia do u�ywania tej funkcji.

DOKUMENT DO WYDRUKOWANIA Nacisn�� klawisz <ZATWIERD
>. Wydruk zostanie doko�czony.

INNE LICZBY MIEJSC PO P. Nie mo�na zwi�za� ani sprzeda� jako powi�zanych towarów, które maj�
ró�ne liczby miejsc po przecinku.
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Komunikat na wy�wietlaczu
kasjera Post�powanie

KASJER MA OTWART	 ZMIAN Nie mo�na skasowa� kasjera, który ma otwart� zmian�.

MNIEJ NI� 30 REKORDÓW Skontaktowa� si� z serwisem w sprawie wymiany modu�u fiskalnego na
nowy z powodu zape�nienia.

NASTPNY PRZEGL	D PRZED:
05r11.20

Kasa ma w��czon� funkcj� przypominania przed raportem fiskalnym
dobowym o terminie nast�pnego przegl�du. W celu wykonania raportu
dobowego nale�y nacisn�� klawisz <ZATWIERD
>.

NIE MOZE BY� SKASOWANY !
Nie mo�na skasowa� tego towaru, poniewa� zosta� zdefiniowany albo
zmieniono mu stawk� podatkow�, a raport z tej zmiany nie zosta� jeszcze
wydrukowany. Operacja ta b�dzie mo�liwa po wykonaniu fiskalnego
raportu dobowego.

NIEZDEFINIOWANA P�ATNO�� Naci�ni�ty klawisz nie ma zdefiniowanej formy p�atno�ci.

NIEZEROWA SPRZEDA� / ZWROT
Nie mo�na skasowa� towaru, je�eli jego stany sprzeda�y lub zwrotów nie
s� wyzerowane. Nale�y wykona� raporty szczegó�owy sprzeda�y
i zwrotów opakowa� z wyzerowaniem stanów.

NIEZGODNA PAMI� FISK. Niezgodno�� danych pomi�dzy modu�em fiskalnym i pami�ci� fiskaln�.
Nale�y wezwa� serwisanta.

NISKIE NAPICIE
AKUMULATORA PAMICI CMOS

Je�eli komunikat pojawia si� przez kilka dni (pomimo, �e kasa by�a
w��czona przez kilka godzin), wezwa� serwis.

NISKIE NAPICIE
BATERII ZEGARA

Skontaktowa� si� z serwisem w celu wymiany pakietu modu�u fiskalnego.

SKASOWANA  PAMI�  CMOS Wezwa� serwis.

TAKA NAZWA JU� ISTNIEJE Istnieje ju� towar z tak� nazw�. W kasie nie mo�na zdefiniowa� dwóch
towarów o jednakowych nazwach.

TAKI KOD JU� ISTNIEJE! Podczas definiowania towaru wprowadzono kod kreskowy u�ywany ju�
przez inny towar.

TAKIE HAS�O JU� ISTNIEJE Podczas definiowania has�a kasjera wprowadzono has�o u�ywane ju�
przez innego kasjera.

TE TOWARY S	 TAKIE SAME! Nie mo�na zwi�za� towaru z samym sob�.

TOWAR JEST SKASOWANY
Towar z tym numerem zosta� skasowany, ale raport z kasowania nie
zosta� jeszcze wydrukowany. Do czasu wydrukowania nie mo�na zdefi-
niowa� towaru pod tym numerem. Wydruk raportu skasowanych towa-
rów nast�pi przed paragonem lub przed raportem fiskalnym dobowym.

TOWAR ZABLOKOWANY Sprzeda� tego towaru jest zablokowana.

TYLKO DLA PR. MAGAZYNOW.
Je�eli jest ustawiona opcja PROGRAM MAGAZYNOWY w menu
USTAWIENIA, to nie mo�na zmienia� i kasowa� towarów z klawiatury
tylko za pomoc� programu zainstalowanego na komputerze.

USZKODZONE DANE ZEGARA Uszkodzone dane w pami�ci modu�u fiskalnego. Usterka mo�e by�
usuni�ta tylko przez serwis fabryczny.

WYKONAJ RAPORT DOBOWY Przed wej�ciem do tej opcji nale�y wykona� raport fiskalny dobowy.

WYKONAJ ZALEG�Y RAP.DOB. Nie zosta� wykonany raport fiskalny dobowy. Nale�y wykona� go teraz.
Do czasu tej operacji dalsza sprzeda� jest niemo�liwa.

WYST	PI B�	D W ILO�CI
SPRZEDANEGO TOWARU

Wyst�pi zmiana  liczby miejsc po przecinku dla towaru, który ma
niezerowe liczniki sprzeda�y.
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Komunikat na wy�wietlaczu
kasjera Post�powanie

ZA DU�A ILO�� POZYCJI
ZAKO
CZ  PARAGON W paragonie mo�e by� maksymalnie 99 pozycji sprzeda�y.

ZA DU�A KWOTA Ilo�� razy cena jednostkowa jest zbyt du�a (wi�ksza od 9999999,99).

ZA DU�A SUMA
ZAKO
CZ  PARAGON

Suma sprzeda�y na ca�y paragon jest zbyt du�a (wi�ksza od
9999999,99).

ZA DU�Y RABAT Próba udzielenia rabatu wi�kszego ni� maksymalny, zdefiniowanego w
menu USTAWIENIA.

ZALEG�E DANE DO ODCZYTU
W dniu poprzednim nie nast�pi� odczyt danych przez komputer. Aby
otworzy� zmian� nale�y wprowadzi� has�o AGAT. Pojawia si� gdy w
menu USTAWIENIA wybrano opcj� odczytu danych przez komputer.

ZEGAR BY� DZI� PRZESTAW. Przestawianie zegara jest mo�liwe tylko raz na dob� o � 60 minut.
Nast�pne przestawienie mo�liwe b�dzie jutro.

ZMIANA NIE JEST OTWARTA Aby wej�� do tej opcji kasjer powinien mie� otwart� zmian�.

ZMIE
 PIERWSZY ZNAK Nazwa towaru nie mo�e zaczyna� si� od spacji.

ZWORA SERWISOWA JEST
W PO�O�ENIU SERWISOWYM

Sprzeda� mo�liwa jest tylko przy zworze serwisowej w pozycji normalnej.
Nale�y wezwa� serwisanta.

4. Rozga���nik do kasy
Kasa posiada wspólne gniazdo �	CZE SZEREGOWE do pod��czenia wagi i czytnika. Przy jednoczesnym

pod��czeniu obu urz�dze� wymagane jest u�ycie rozga���nika do kasy. Schemat rozga���nika przedstawia rysunek.

5. Sygnalizacja trybu oszcz�dzania zasilania kasy
Kasa posiada wbudowany mechanizm oszcz�dzania energii zgromadzonej w akumulatorze oraz ostrzega

sygna�em d�wi�kowym gdy jest on bliski roz�adowania. Gdy kasa jest zasilana z akumulatora nast�puje wygaszenie
wy�wietlacza klienta oraz wy��czenie pod�wietlenia wy�wietlacza kasjera po 30 sekundach od ostatniej operacji
wykonanej na kasie. Do poprzedniego stanu wy�wietlacz powraca po naci�ni�ciu dowolnego klawisza. Zanik napi�cia
sieciowego sygnalizowany jest pojedynczym sygna�em akustycznym. Zbyt niskie napi�cie akumulatora
sygnalizowane jest sygna�em akustycznym co 10 sekund.
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6. Pod��czenia wag
Ustawienie parametrów w zale�no�ci od rodzaju stosowanej wagi

Rodzaj wagi Sposób konfiguracji wagi Przekazanie wyniku z wagi do
kasy - przez naci�ni�cie:

ELZAB Prima

Protokó� transmisji:
Podstawowy (Proto0) – kasa przyjmuje ka�dy
wynik wa�enia z wagi  lub
Rozszerzony(Proto1) – kasa nie sprzeda towaru,
gdy obci��enie szalki wagi jest niestabilne

przycisku 

Radwag - seria WPT _____ przycisku PRINT

Lublin*

seria WTN (TURKUS)

Sposób wysy�ania
warto�ci masy:  SR

Protokó� komunikacji: - P11
przycisku 

(po uprzednim zaprogramowaniu
wagi w tryb MANUAL)

Lublin*

seria: TP, T1P, TN

Sposób wysy�ania
warto�ci masy:  RS MAN

Protokó� komunikacji: - TPV
jak wy�ej

MEDESA: CAT-7 jak wy�ej jak wy�ej

Wagi z interfejsem typu
„ASTER” (montow. od ‘97r)

_____
przycisku na wadze

Wagi przy��czone poprzez
PRZYSTAWK WAGOW	

 (kod: PW1) **

_____ przycisku na przystawce
wagowej

* Wagi Lublin wymagaj� zastosowania kabla dopasowuj�cego (tzw. przej�ciówki) posiadaj�cego na jednym ko�cu
z��cze D-sub 25, a na drugim D-sub 9 (patrz rozpis z��cza w instrukcji przystawki lub instrukcji serwisowej kasy).

** Do kasy mo�na pod��czy� poprzez przystawk� wagow� nast�puj�ce typy wag:

COPYFAX - HS7600P ANGEL - AP1-15EX, AP1-15MX
MEDESA - CAT8, CAT9, CAT9.1 ZEG TYCHY - TESTUT B200
DIBAL - 200

Przystawka wagowa umo�liwia pod��czenie równie� wag dostosowanych do bezpo�redniego po��czenia z kas�.
Aktualna specyfikacja typów wag znajduje si� w instrukcji obs�ugi przystawki wagowej.

7. Dodatkowe mo�liwo�ci po��czenia wag z kas�

Pod��czenie dwóch wag do jednej kasy
Kasa posiada mo�liwo�� wspó�pracy z dwiema wagami jednocze�nie co wymaga wykonania przez serwisanta

specjalnego rozga���nika. Wagi mo�na po��czy� z rozga���nikiem bezpo�rednio lub poprzez przystawki wagowe PW.

Pod��czenie dwóch kas do jednej wagi
Wspó�praca dwóch kas z jedn� wag� wymaga równie� wykonania przez serwisanta odpowiedniego

rozga���nika. Kasy nale�y po��czy� z rozga���nikiem poprzez 2 przystawki wagowe PW.
Opis wykonania rozga���ników, ich schematy oraz sposób przesy�ania wyniku wa�enia opisane s� w instrukcji serwisowej.
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