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1.  Informacje dla u�ytkownika

 1.1. Lista kompletacji

W ramach dostawy kasy rejestruj�cej nabywca otrzymuje zestaw zapakowany w karton. W sk�ad zestawu
wchodz�:

� Kasa ELZAB DF-5 E
� Zasilacz sieciowy
� Kabel interfejsowy Kabel B
� Rolka ta�my papierowej
� O�ka rolki papieru
� Ksi��ka Kasy Rejestruj�cej
� Karty zg�oszenia kasy do Urz�du Skarbowego
� Instrukcja obs�ugi
� P�yta CD-ROM

 1.2. Czym jest kasa rejestruj�ca ELZAB DF-5 E

Kasa rejestruj�ca (nazywana tak�e drukark� fiskaln�) typu ELZAB DF-5 E jest specjalizowan� kas�
rejestruj�c�, przeznaczon� do pracy w zautomatyzowanych stacjach dystrybucji paliw. Przewiduje si�
umieszczenie takiej kasy wewn�trz urz�dzenia do automatycznej sprzeda�y paliw, zwanego dalej terminalem.
Kasa rejestruj�ca i terminal �ci�le ze sob� wspó�pracuj�. Program aplikacyjny terminala musi umo�liwi�
wykonywanie okre�lonych funkcji, do których mo�na zaliczy�:

� sprawdzanie banknotów i kart p�atniczych (akceptacja lub odrzucenie);
� ustalanie limitu sprzeda�y paliwa;
� wybór odpowiedniego dystrybutora;
� uruchamianie kasy ELZAB DF-5 E;
� ustalanie w dialogu z klientem rodzaju sprzeda�y: paragon lub faktura VAT, a tak�e czy klient �yczy

sobie otrzyma� pokwitowanie dokonanych operacji;
� przesy�anie do kasy ELZAB DF-5 E informacji umo�liwiaj�cych prawid�ow� rejestracj� utargów

i wystawianie w�a�ciwych dokumentów;
� reagowanie w ustalony sposób na wszystkie szczególne sytuacje, np. gdy klient wprowadzi banknoty

a nie zatankuje paliwa, gdy klient zatankowa� i odjecha� nie komunikuj�c si� z urz�dzeniem, gdy klient
nalewa paliwo bardzo d�ugo, itp.

 Kasa rejestruj�ca ELZAB DF-5 E wykonuje nast�puj�ce operacje:

� rejestruje sprzeda�e;
� kontroluje prac� zaworów w dystrybutorach, dopuszczaj�c do tankowania tylko w przypadku zarejes-

trowania rozpocz�cia transakcji;
� kontroluje ograniczenia na czas trwania transakcji;
� drukuje odpowiednie dokumenty fiskalne i niefiskalne.

Schemat blokowy urz�dzenia do dystrybucji paliw wyposa�onego w kas� ELZAB DF-5 E przedstawiono
na rys 1.1.
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Rys. 1.1.  Schemat blokowy urz�dzenia do dystrybucji paliw wyposa�onego w kas� ELZAB DF-5 E
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 1.3. Zagadnienia formalne i skarbowe

Aby urz�dzenia rejestruj�ce spe�nia�y swoj� rol�, musz� odpowiada� okre�lonym warunkom. Warunki takie
spe�nia kasa rejestruj�ca ELZAB DF-5 E:

a) Kasa ma mo�liwo�� drukowania na ta�mie papierowej s�u��cej do wydawania odbiorcom dokumentów
(ta�ma zwana dalej P) i w kopii elektronicznej (K). Na ta�mie P s� drukowane paragony fiskalne, druki
niefiskalne (np. pokwitowania dla klientów), oraz raporty odbierane przez obs�ug� stacji. Do kopii
elektronicznej K s� drukowane orygina�y i kopie paragonów fiskalnych, oraz informacje o wszystkich
transakcjach, tak�e takich, po których nie by�o wydruków na ta�mie P. Prowadz�cy stacj� ma
obowi�zek przechowywania danych zapisanych w kopii elektronicznej przez okres 5 lat.

b) Raport z ka�dego dnia sprzeda�y zwany Raportem fiskalnym dobowym, jest drukowany
i zapami�tywany w pami�ci do jednokrotnego zapisu, zwanej pami�ci�  fiskaln�. Raport ten obejmuje
m. in.:
� kwoty sprzeda�y wed�ug poszczególnych grup opodatkowania (tj. sumy sprzeda�y towarów i us�ug

opodatkowanych poszczególnymi stawkami podatku VAT);
� kwoty nale�nego podatku, oddzielnie dla ka�dej z tych grup i sumaryczn� kwot� podatku;
� dodatkowe informacje: w szczególno�ci przed raportem dobowym drukowana jest automatycznie

informacja o przeterminowaniach, które ewentualnie wyst�pi�y w czasie sprzeda�y (patrz p. 1.8)
informacja ta jest wydrukiem niefiskalnym.

c) Pami�� fiskalna nie mo�e by� modyfikowana ani wymieniana, tak�e przez uprawniony serwis.
Zabezpieczenie przed naruszeniem pami�ci fiskalnej w kasie ELZAB DF-5 E polega na zintegrowaniu
tej pami�ci z obudow�, poprzez zalanie tworzywem.

d) Transakcje fiskalne s� rejestrowane narastaj�co w pami�ci podtrzymywanej (tzw. pami�ci totalizerów).
Po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego, pami�� totalizerów jest zerowana i s�u�y do gromadzenia
danych z kolejnej doby. Dzi�ki temu, �e zawarto�� pami�ci dobowej jest podtrzymywana, planowane
lub niespodziewane wy��czenia zasilania nie powoduj� zniszczenia lub zak�ócenia zawarto�ci tej
pami�ci. Pami�� podtrzymywana mo�e by� zerowana przez uprawniony serwis, np. w celu wymiany
uszkodzonego akumulatora (istnieje przy tym konieczno�� usuni�cia o�owianej plomby zamykaj�cej
kas�). Wszystkie zerowania s� rejestrowane i drukowane razem z raportem dobowym, którego dotycz�.
Kasa zapewnia rejestracj� 200 awaryjnych zerowa� pami�ci podtrzymywanej.

e) Sprzedawane towary, ich nazwy i indeksy podatku s� rejestrowane w pami�ci podtrzymywanej, na tzw.
li�cie towarowej. Podczas zerowania pami�ci podtrzymywanej lista towarowa ulega skasowaniu.
Przed ka�d� sprzeda�� lista towarowa jest uzupe�niana i sprawdzana na zgodno�� z zasad�:

Je�eli dla towaru o okre�lonej nazwie, stawka PTU zosta�a zmieniona na ni�sz� i z t� zmniejszon�
stawk� towar zosta� sprzedany, to nie mo�na stawki dla tego towaru pó�niej nigdy zwi�kszy�, przy czym
istotna jest warto�� procentowa indeksu PTU.

f) Zasady tworzenia nazw towarów s� nast�puj�ce:
� Nazwy sk�adaj� si� max. z 40 znaków
� W nazwach drukowanych przez ELZAB DF-5 E mog� wyst�powa� nast�puj�ce znaki:

� du�e litery alfabetu �aci�skiego 26 znaków
� du�e litery polskie: 	, 
, �, �, , Ó, �, �, � 9 znaków
� cyfry: 10 znaków
� znaki interpunkcji i symbole:   . , +  � / % ( ) ' " odst�p = # : 14 znaków
Razem: 59 ró�nych znaków

g) Program pracy kasy drukuje na paragonach i pokwitowaniach nazwy towarów w wersji pe�nej, tzn.
z u�yciem wszystkich 59-ciu podanych wy�ej znaków, natomiast porównuj�c nazwy na li�cie
towarowej uwzgl�dnia tylko litery (zarówno �aci�skie jak i polskie) i cyfry, oraz kropk� i przecinek.
Pomija odst�py, symbole i pozosta�e znaki interpunkcyjne. Zatem dwie nazwy s� ró�ne, je�eli ró�ni�
si� literami b�d� cyframi lub ich u�o�eniem. Natomiast identyczne s� dwie nazwy ró�ni�ce si�
np. ilo�ci� odst�pów wewn�trz nazwy.
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h) Po wydaniu kasie rejestruj�cej polecenia: zako�cz transakcj�, wprowadzone kwoty obrotu i nale�nego
podatku zostan� zapami�tane w sposób nieodwracalny i b�d� wchodzi�y do drukowanych w przysz-
�o�ci raportów. Od tej chwili nie ma mo�liwo�ci anulowania, poprawiania lub stornowania tych kwot.

i) Na �yczenie operatora lub urz�dnika skarbowego, kasa rejestruj�ca mo�e wydrukowa� raport fiskalny
za wybrany okres lub zakres numerów raportów dobowych, tzw. Raport fiskalny okresowy. Raport
okresowy jest drukowany tylko na ta�mie P. Kasa ELZAB DF-5 E ma mo�liwo�� tak�e wykonania
raportu okresowego za wybrany miesi�c Raport fiskalny miesi�czny.

j) W ramach wydruków fiskalnych kasa ELZAB DF-5 E nie mo�e drukowa� dowolnych tekstów.
Wszystkie wydruki maj� �ci�le okre�lony format. Kasa umo�liwia wydrukowanie raportu
zawieraj�cego teksty opisów sta�ych, jest to tzw. Raport opisów sta�ych.

k) Na pocz�tku paragonu musi by� wydrukowany nag�ówek (do 4 wierszy po max 40 znaków tekstu)
zawieraj�cy co najmniej nazw� firmy, adres miejsca zainstalowania kasy i numer identyfikacji
podatkowej, a na ko�cu mo�e by� wydrukowana stopka zawieraj�ca np. podzi�kowania lub informacj�
o godzinach otwarcia (do 3 wierszy po max 40 znaków). Teksty te mog� by� zmieniane przez obs�ug�,
ale pierwszy zapis i pó�niejsze zmiany mog� by� dokonywane tylko przy pustych totalizerach, tj. po
wykonaniu raportu dobowego. Tre�� nag�ówka i stopki ulega skasowaniu przy zerowaniu pami�ci
podtrzymywanej i wtedy musi by� ponownie zapisana. W kasach rezerwowych wpisywa� nale�y nazw�
i adres siedziby firmy. Numer NIP musi by� identyczny jak w kasach podstawowych.

l) Ka�da kasa rejestruj�ca musi posiada� “Ksi��k� kasy rejestruj�cej”, dostarczon� przez producenta.
W ksi��ce tej musz� zosta� odnotowane informacje: data i godzina fiskalizacji, dane serwisanta
odpowiedzialnego za kas�, wszystkie interwencje serwisu. Ksi��ka musi by� przechowywana
w miejscu zainstalowania kasy.

m) Kasa rejestruj�ca po fiskalizacji musi by� zarejestrowana we w�a�ciwym Urz�dzie Skarbowym.
“W�a�ciwy” oznacza tutaj Urz�d Skarbowy, w którym zarejestrowany jest u�ytkownik kasy rejestru-
j�cej jako p�atnik VAT.

n) W trakcie rejestracji Urz�d Skarbowy nadaje kasie numer ewidencyjny. Numer ten nale�y wpisa� do
“Ksi��ki kasy” (je�eli nie zrobi� tego Urz�d Skarbowy), oraz nanie�� na obudow� kasy (w sposób
trwa�y, np. mazakiem wodoodpornym). Oddzieln� spraw� jest numer unikatowy kasy, nadawany przez
producenta w ramach uprawnie� otrzymanych z Ministerstwa Finansów. Numer unikatowy jest
zapisany w pami�ci fiskalnej kasy, musi by� te� wpisany do “Ksi��ki kasy”. Po fiskalizacji kasy,
numer unikatowy jest automatycznie drukowany w pe�nej postaci na wszystkich dokumentach
fiskalnych i w postaci skróconej do samych cyfr, na pozosta�ych drukach.

o) U�ytkownik musi mie� podpisan� umow� z uprawnionym punktem serwisowym kas rejestruj�cych
ELZAB DF-5 E. List� upowa�nionych punktów serwisu, oraz informacj� o jej zmianach mo�na
uzyska� u dostawcy kas (dealera).

p) Serwis jest zobowi�zany odnotowywa� w “Ksi��ce kasy” wszystkie swoje dzia�ania, w szczególno�ci
dzia�ania po��czone z naruszeniem i za�o�eniem nowych plomb.

q) Dost�p do uk�adów elektronicznych kasy ELZAB DF-5 E jest zabezpieczony plomb� o�owian�.
U�ytkownik jest odpowiedzialny za stan tej plomby.

r) Drukowanie raportów fiskalnych: dobowego i okresowego oraz listy towarowej, dokonuje si� zwykle
za pomoc� programu aplikacyjnego, ale kasa ELZAB DF-5 E mo�e tak�e wykona� te wydruki
autonomicznie przy uszkodzonym komputerze steruj�cym lub przy braku implementacji odpowiednich
rozkazów w programie aplikacyjnym (patrz p. 1.7 i 1.8).

s) Kasa rejestruj�ca ELZAB DF-5 E jest wyposa�ona w “Wy�wietlacz klienta”. Na wy�wietlaczu tym
wy�wietlany jest stacyjny numer stanowiska tankowania (jedna kasa ELZAB DF-5 E mo�e obs�ugiwa�
jednocze�nie do 8 stanowisk tankowania) oraz kwota zarejestrowanej sprzeda�y brutto. Pozosta�e
informacje s� odsy�ane do terminala i mog� by� wy�wietlane na jego wy�wietlaczu.
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 1.4. Zasady rejestrowania transakcji

� Po rozpocz�ciu transakcji kasa ELZAB DF-5 E drukuje do kopii elektronicznej K niefiskalny
komunikat o tym zdarzeniu.

� Po zako�czeniu ka�dej transakcji kasa rejestruje utarg w totalizerach, w rejestrach dla okre�lonych
indeksów PTU, oraz drukuje odpowiednie dokumenty.

� Po zako�czeniu transakcji dla anonimowego klienta, kasa ELZAB DF-5 E drukuje do kopii
elektronicznej K kopi� paragonu fiskalnego. Ponadto je�eli klient za��da pokwitowania, to kasa
ELZAB DF-5 E drukuje na ta�mie P orygina� paragonu fiskalnego, a do kopii elektronicznej
K komunikat o wydaniu dokumentu klientowi.

� Po zako�czeniu transakcji dla zarejestrowanego klienta, kasa ELZAB DF-5 E drukuje do kopii
elektronicznej K orygina� i kopi� paragonu fiskalnego. Klient zarejestrowany otrzymuje z biura
sprzedawcy faktur� VAT zbiorcz� za okres jednego miesi�ca. Je�eli taki klient uruchomi wydruk, to
kasa drukuje na ta�mie P dokument potwierdzaj�cy wydanie towaru i jednocze�nie informuj�cy, �e
sprzeda� b�dzie potwierdzona faktur� VAT. W kopii elektronicznej K zapisywany jest niefiskalny
komunikat o wydaniu dokumentu klientowi.

� W przypadku gdy anonimowy klient wp�aci� gotówk� banknotami, a nast�pnie zrezygnowa�
z tankowania, kasa ELZAB DF-5 E drukuje do kopii elektronicznej K kopi� i orygina� paragonu
anulowanego. Paragon anulowany zawiera w miejscu nazwy towaru napis „ANULOWANY TOWAR”
i kwot� na jak� zosta�a otwarta transakcja. Kwota ta i fakt wystawienia paragonu anulowanego s�
rejestrowane odr�bnie w totalizerach. Ponadto je�eli klient uruchomi wydruk to kasa ELZAB DF-5 E
drukuje na ta�mie P pokwitowanie wp�aty gotówki, a do kopii elektronicznej K niefiskalny komunikat
o wydaniu dokumentu klientowi. Je�eli klient chcia� zap�aci� kart� p�atnicz�, a nast�pnie zrezygnowa�
z tankowania, to jego karta nie zostaje obci��ona. Wówczas w zale�no�ci od ustawionego trybu pracy
kasy ELZAB DF-5 E, klient otrzymuje lub nie otrzymuje pokwitowania. Ta opcja jest ustawiana
w kasie jako tryb pracy z potwierdzeniem lub bez potwierdzenia. Po wyzerowaniu pami�ci
podtrzymywanej kasa ELZAB DF-5 E ustawia si� w tryb bez potwierdzenia.

� Je�eli zarejestrowany klient op�aci� transakcj� banknotami, a nast�pnie zrezygnowa� z tankowania,
to kasa ELZAB DF-5 E post�puje tak jak z klientem anonimowym, z tym, �e w przypadku drukowania
na ta�mie P pokwitowania wp�aty gotówki zamieszcza na tym pokwitowaniu dane klienta.

� Je�eli transakcja zosta�a przeterminowana, kasa ELZAB DF-5 E zalicza obrót z tej transakcji do
totalizerów w rejestrze z najwy�sz� (aktualnie ustawion� w kasie) stawk� PTU, oraz drukuje do kopii
elektronicznej K, z nazw� towaru „PRZETERMINOWANE”, orygina� i kopi� paragonu fiskalnego
(na ta�mie P nic nie jest drukowane).

� Je�eli klient anonimowy lub zarejestrowany, dokona wp�aty kart� p�atnicz� i uruchomi wydruk,
wówczas poza paragonem fiskalnym lub pokwitowaniem wydania towaru, otrzyma wydrukowany
na ta�mie P niefiskalny dokument: „Pokwitowanie obci��enia karty p�atniczej”.

 1.5. Za��czanie i wy��czanie kasy ELZAB DF-5 E

Kasa ELZAB DF-5 E jest zasilana z zasilacza zewn�trznego pod��czanego do sieci 230V.
Przed uruchomieniem kasy nale�y sprawdzi� po�o�enie wy��cznika umieszczonego na tylnej �ciance
urz�dzenia. Wy��cznik powinien znajdowa� si� w po�o�eniu „0”. Teraz mo�na przy��czy� zasilacz do kasy
a nast�pnie do sieci energetycznej.
Wy��czenie napi�cia wy��cznikiem podczas pracy nie powoduje zawieszenia kasy. Przerwany na skutek
wy��czenia zasilania zapis danych do pami�ci fiskalnej i niedoko�czone wydruki zostan� automatycznie
doko�czone po za��czeniu zasilania. Kasa jest tak�e odporna na zanik napi�cia sieciowego. Dzia�anie kasy na
tzw. zasilaniu akumulatorowym jest opisane w p. 2.4.
Po wy��czeniu napi�cia przed wykonaniem raportu fiskalnego dobowego, mo�na ponownie za��czy� kas�
ELZAB DF-5 E i kontynuowa� sprzeda�, tzn. wystawia� paragony zaliczane do tej samej doby.
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 1.6. Zak�adanie i wymiana rolki ta�my papierowej

Ta�ma papierowa mo�e by� zak�adana do kasy przed w��czeniem lub po w��czeniu zasilania. Je�eli zachodzi
w�tpliwo��, �e czynno�� zak�adania papieru do kasy spowoduje zak�ócenie urz�dzenia, nale�y papier zak�ada�
przy wy��czonym zasilaniu.
Do podtrzymywania rolki papieru s�u�y metalowa o� rozwijacza sk�adaj�ca si� z dwóch cz��ci, osadzona
w odpowiednich gniazdach wspornika (Rys. 1.2.). Przed przyst�pieniem do zak�adania nowej rolki papieru
nale�y j� wcze�niej na�o�y� na o� rozwijacza (gilza rolki jest ciasno pasowana na osi), wsun�� ca�o�� do
wspornika rozwijacza. Nast�pnie nale�y usun�� fragmenty papieru z nalepkami a koniec ta�my równo
zako�czy� np. obci�� no�yczkami.

Rys. 1.2.  Mocowanie rolki i przebieg ta�my papierowej w kasie

Przy wk�adaniu papieru do mechanizmu drukuj�cego, nale�y podnie�� d�wigni� z lewej strony mechanizmu
i opu�ci� g�owic� drukuj�c� z obcinark�. Po prze�o�eniu papieru nale�y g�owic� podnie�� i zatrzasn��
ponownie na mechanizmie drukuj�cym (Rys. 1.2).
Przy wymianie zu�ytej rolki papieru, poprzedni� gilz� plastikow� nale�y usun��. Ciasne dopasowanie gilzy
rolki rozwijacza i osi ma na celu likwidacj� ewentualnego po�lizgu, mog�cego powodowa� b��dy liczenia
d�ugo�ci papieru. D�ugo�� pozosta�ej ilo�ci papieru na rolce, kontroluje Czujnik Ilo�ci Papieru. Je�eli d�ugo��
papieru na rolce osi�gnie wyznaczony zakres, czujnik (po doko�czeniu wydruku) przerwie prac� kasy. Kasa
ELZAB DF-5 E nie rozpocznie nowej transakcji, ale wykona wszystkie wydruki dotycz�ce ju� rozpocz�tych
transakcji.

 1.7. Wykonywanie raportu fiskalnego dobowego

Przepisy podatkowe wymagaj�, aby u�ytkownik kasy rejestruj�cej raz na dob� wykona� raport fiskalny
dobowy. Kasa ELZAB DF-5 E umo�liwia wykonywanie raportów dobowych na dwa sposoby. Zale�nie od
opcji wybranej programowo, raport dobowy mo�e by� wykonywany na ��danie operatora lub wykonywany
automatycznie o pó�nocy. Domy�lnie kasa ELZAB DF-5 E wykonuje raporty na ��danie operatora. Oznacza
to, �e po wyzerowaniu pami�ci podtrzymywanej, w ten w�a�nie sposób kasa b�dzie wykonywa� raporty.
W ci�gu jednej doby mo�na wykona� wi�cej raportów dobowych ni� jeden. Taki przypadek mo�e mie�
miejsce gdy operator systemu wykona� raport dobowy rano, a pó�niej tego samego dnia serwis zamierza
wykona� prace wi���ce si� z wyzerowaniem totalizerów. Przed czynno�ci� zerowania totalizerów istnieje
obowi�zek wykonania raportu dobowego.
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Wykonywanie raportu dobowego na ��danie operatora:
Tryb wykonywania raportu dobowego na ��danie, pozwala na uruchomienie procedury z zewn�trznego
komputera, z terminala lub autonomicznie (za pomoc� klawiatury kasy).
Po wys�aniu przez operatora z komputera rozkazu wykonania raportu, kasa wykonuje i drukuje raport.
W zale�no�ci od u�ytego rozkazu raport jest drukowany zarówno na ta�mie P jak i do kopii elektronicznej K
lub tylko do kopii elektronicznej K. Raport dobowy jest opatrzony dat� dnia i czasem wykonania, zawiera
utargi powsta�e od poprzedniego wykonania raportu, niezale�nie od tego z jak� dat� by�y rejestrowane
poszczególne transakcje.

Wykonywanie raportu dobowego automatycznie o pó�nocy:

W tym trybie kasa ELZAB DF-5 E wykonuje raport dobowy zawsze samoczynnie o pó�nocy. W formie
okre�lonej przepisami raport dobowy jest drukowany do kopii elektronicznej K. Je�eli operator wy�le do kasy
b�d�cej w tym trybie z programu aplikacyjnego rozkaz: "Wykonaj raport dobowy na ta�m� P i do kopii
elektronicznej K" lub wywo�a wykonanie raportu autonomicznie (w sposób wy�ej opisany) to:

� na ta�mie P zostan� wydrukowane kopie wszystkich raportów dobowych dotychczas na tej ta�mie
nie drukowanych („zaleg�ych”);

� je�eli wszystkie raporty dobowe wydrukowane do kopii elektronicznej K s� ju� wydrukowane na
ta�mie P, to zostanie wykonany bie��cy raport na ta�mie P i do kopii elektronicznej K.

Wydruk kopii na ta�mie P, raportu wykonanego automatycznie, jest mo�liwy w dowolnym czasie, ale tylko
jeden raz.
Automatyczne wykonanie raportu dobowego jest mo�liwe dopiero po zako�czeniu wszystkich otwartych
transakcji. Je�eli trwaj� transakcje rozpocz�te tu� przed pó�noc� musz� by� najpierw zako�czone.

Wielokrotne wykonanie raportu dobowego w ci�gu jednej doby

Wykonanie raportu dobowego w tym samym dniu kilka razy jest mo�liwe. Raporty dobowe b�d� mia�y t�
sam� dat�. Po ka�dym z tych raportów mo�na wystawia� paragony. Nale�y jednak pami�ta�, �e ka�dy raport
zajmuje fragment pami�ci fiskalnej kasy. Nale�y d��y� do tego, aby w ci�gu doby wykonywa� tylko jeden
raport dobowy.

Wykonanie raportu dobowego w trybie szkoleniowym

Zainicjowanie wykonania raportu dobowego w trybie szkoleniowym, spowoduje wydrukowanie dokumentu
zatytu�owanego: “Raport dobowy”. W trybie szkoleniowym kasa nie zapami�tuje dane z raportów dobowych.

 1.8. Kontrola czasu transakcji

Kasa ELZAB DF-5 E mo�e obs�ugiwa� jednocze�nie i niezale�nie do 8 transakcji sprzeda�y paliwa. Program
wewn�trzny kasy kontroluje czasy trwania poszczególnych transakcji. Czas transakcji jest liczony od chwili
nades�ania z programu aplikacyjnego rozkazu: “Rozpocznij transakcj�” do chwili zako�czenia transakcji tj.
nades�ania z programu aplikacyjnego rozkazu: “Rejestruj sprzeda� na paragon” lub "Rejestruj sprzeda� na
faktur�". Limit czasu transakcji w kasie ELZAB DF-5 E wynosi 30 min. Programowa kontrola czasu odbywa
si� na podstawie wskaza� zegara w module fiskalnym. Je�eli limit czasu transakcji zostanie przekroczony, to
program pracy kasy automatycznie zako�czy t� transakcj� po czasie 30 min. Transakcja zako�czona w wyniku
przekroczenia czasu jest zaliczana jako transakcja przeterminowana.
Informacja o transakcjach przeterminowanych jest zawsze drukowana do kopii elektronicznej K, niezale�nie
od sposobu wykonywania raportu dobowego. Na ta�mie P jest drukowana tylko wtedy, gdy raport dobowy jest
drukowany na ��danie. Kasa mo�e zapami�ta� do 32 transakcji przeterminowanych w ramach jednego raportu
dobowego. Je�eli wyst�pi� nast�pne transakcje przeterminowane, zostan� zapami�tane, lecz te pierwsze b�d�
kolejno kasowane. Na wydruku zostanie zamieszczona informacja o ostatnich 32 transakcjach. Podsumowanie
b�dzie dotyczy�o te� tylko ostatnich 32 transakcji przeterminowanych.
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 1.9. Kontrola czasu oczekiwania

Program pracy kasy ELZAB DF-5 E kontroluje czas oczekiwania na ewentualne zg�oszenie przez klienta
��dania wystawienia dokumentu potwierdzaj�cego sprzeda�. Limit czasu oczekiwania mo�na w kasie ustawi�
na warto�� od 1 do 15 minut. Domy�lnie czas ten jest ustawiany na 15 minut. Czas oczekiwania jest liczony
od chwili wydania rozkazu ko�cz�cego transakcj�. Je�eli rozkaz: "Drukuj dokument zapami�tany w buforze"
nie zmie�ci si� w limicie czasu oczekiwania, czyli czas oczekiwania b�dzie przekroczony, to program
wewn�trzny kasy nie wydrukuje �adnego dokumentu na ta�mie P, dotycz�cego danej transakcji. Warto��
ustawionego czasu oczekiwania jest pami�tana w pami�ci podtrzymywanej. Program aplikacyjny mo�e
narzuci� ostrzejsze ograniczenie.

 1.10. Zegar i kalendarz

Kasa ELZAB DF-5 E jest wyposa�ona w zegar sprz�towy. Data i czas s� wykorzystywane do drukowania na
paragonach, raportach i przy wpisywaniu informacji do pami�ci fiskalnej. Aktualny czas zegara kasy mo�na
odczyta� z komputera rozkazem: Podaj dat� i czas. Je�eli ró�nica czasu w kasie i czasu rzeczywistego jest na
tyle du�a, �e przeszkadza w pracy, u�ytkownik powinien skorygowa� zegar. U�ytkownik mo�e zmienia�
wskazania zegara, tylko w zakresie +/– 60 min i tylko raz w ramach doby. Serwis mo�e skorygowa� czas
w dowolnym zakresie. Serwis przy ka�dej wizycie jest zobowi�zany kontrolowa� dat� i czas w kasie, oraz
korygowa� je w razie potrzeby. Zmiana daty na wcze�niejsz� ni� ostatnio zapisana w pami�ci fiskalnej jest
niemo�liwa. Korekty czasu i daty mo�na dokona� tylko przy pustych totalizerach, tj. po wykonaniu raportu
dobowego.
Kasa ELZAB DF-5 E jest wyposa�ona w rozkazy pozwalaj�ce na proste przestawienie czasu w kasie z tzw.
czasu letniego na zimowy i odwrotnie. Je�eli wiadomo kiedy taka zmiana ma nast�pi�, u�ytkownik powinien
w ci�gu poprzedzaj�cej doby wykona� z programu aplikacyjnego odpowiedni rozkaz przygotowuj�cy t�
zmian�, na (+) lub na (–). Wtedy o godzinie 2:00 lub odpowiednio o 3:00, czas zostanie w kasie przestawiony
o 1 godz.

 1.11. Ustawianie stawek i indeksów PTU

Wielko�� stawek podatku VAT wprowadza si� dwustopniowo: oddzielnie indeksom A, B, C, D, E, F, G
u�ytkownik przyporz�dkowuje okre�lone warto�ci procentowe, np. A=23%, B=8%, C=5%, D, E, F=nieak-
tywne, G=sprzeda� zwolniona. Nast�pnie, tworz�c list� towarow�, poszczególnym towarom u�ytkownik
przyporz�dkowuje wymienione indeksy, np. ETYLINA95 � A.

� Indeks “nieaktywny” ustawia si� wpisuj�c warto�� stawki = 99,99%.

� Indeks “zwolniony” ustawia si� wpisuj�c warto�� stawki = 99,98%.

� W trybie szkoleniowym stawki PTU s� ustawione domy�lnie jako nieaktywne i mo�na je zmieni� wie-
lokrotnie. Nale�y pami�ta�, �e przed pierwsz� transakcj� w trybie szkoleniowym trzeba ustawi�
(uaktywni�) co najmniej jedn� stawk� PTU.

� W chwili fiskalizacji stawki PTU s� wpisywane do pami�ci fiskalnej. Pó�niej mo�na je zmienia�, ��cznie
nie wi�cej ni� 30 razy.

� Lista towarowa jest tworzona automatycznie w trakcie sprzeda�y. Ka�dy nowy towar zostaje dopisany
do listy wraz z odpowiednim indeksem, zatem u�ytkownik po wyzerowaniu listy towarowej nie musi
jej oddzielnie odtwarza�. List� mo�e wyzerowa� tylko upowa�niony serwis w przypadku przepe�nienia
listy (zape�nienia ponad 95%) lub je�eli w wyniku zmian przepisów ulegn� zwi�kszeniu stawki dla ok-
re�lonych towarów. Wtedy dla unikni�cia blokady serwis b�dzie upowa�niony do wyzerowania listy
towarowej (w ramach 200 dopuszczalnych zerowa�).

� Zmiany stawek przyporz�dkowanych poszczególnym indeksom PTU, mo�na dokonywa� tylko przy
pustych totalizerach, czyli po wykonaniu raportu dobowego, a przed otwarciem pierwszej transakcji.
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 1.12. Obowi�zki u�ytkownika

Aby by� w zgodzie z przepisami skarbowymi oraz d�ugo i bezawaryjnie korzysta� z kasy ELZAB DF-5 E,
nale�y przestrzega� nast�puj�cych zasad:

1. Nie mo�na prowadzi� automatycznej sprzeda�y paliw bez stosowania kas rejestruj�cych.
2. U�ytkownikowi nie wolno korzysta� z kasy ELZAB DF-5 E jako kasy fiskalnej, bez jej zarejestrowania

w Urz�dzie Skarbowym (w�a�ciwym dla u�ytkownika). Bez rejestracji mo�na korzysta� z kasy ELZAB
DF-5 E w trybie szkoleniowym.

3. Obowi�zkiem nabywcy jest zawarcie umowy z upowa�nionym punktem serwisowym kas rejestruj�cych
ELZAB DF-5 E.

4. Nie wolno u�ytkownikowi pozby� si� kasy przed jej wyrejestrowaniem w Urz�dzie Skarbowym. Przed
rezygnacj� z kasy u�ytkownik powinien w obecno�ci pracownika serwisu i urz�dnika skarbowego
wydrukowa� raport rozliczeniowy. Raport ten obejmuje okres eksploatacji kasy okre�lony przez
urz�dnika skarbowego (np. ostatni rok). Po wyrejestrowaniu kasa musi by� przechowywana u producenta
(importera) przez okres 3 miesi�cy, po czym modu� fiskalny ma by� komisyjnie zniszczony.

5. Je�eli u�ytkownik zmienia nazw� firmy lub adres zainstalowania kasy, to musi ustawi� aktualne dane
w rejestrach nag�ówka i stopki. Dane te s� samoczynnie drukowane na wszystkich dokumentach
wystawianych przez kas�. Tre�� nag�ówka i stopki mo�na ustawi� programem aplikacyjnym lub zleci� t�
czynno�� serwisowi. (Tre�� nag�ówka i stopki mo�na ustawi� tylko przy pustych totalizerach).

6. Je�eli u�ytkownik zmieni swój numer NIP, to ma obowi�zek post�powa� jak w p. 4, raz wpisanego
do kasy NIP-u zmieni� nie mo�na.

7. Nie wolno u�ytkownikowi narusza� plomb. Do napraw kasy mo�na wzywa� tylko serwis uprawniony.
Nale�y dopilnowa�, aby serwisant okaza� stosown� legitymacj� i wpisa� do “Ksi��ki kasy” dane
dotycz�ce interwencji.

8. Je�eli na skutek wielokrotnych zmian asortymentu towarów, pami�� nazw towarów i w�a�ciwych im
stawek VAT jest przepe�niona (zawiera blisko 200 towarów), to mo�na poprosi� serwis o wyzerowanie
listy towarowej. Fakt zerowania musi by� odnotowany przez serwis w “Ksi��ce kasy”. Przed
wyzerowaniem pami�ci, serwis ma obowi�zek: (a) wykona� raport dobowy; (b) wydrukowa� list�
towarow�.

9. Ka�demu towarowi na li�cie towarowej u�ytkownik przyporz�dkowuje stawk� podatku VAT. Stawk�
mo�na nast�pnie zmienia�, zwi�ksza� lub zmniejsza�. Je�eli jednak chocia� raz na skutek tego, stawka
dla okre�lonego towaru zosta�a zmniejszona, to nie b�dzie mog�a by� dla tego towaru zwi�kszona.

10. Je�eli wyst�pi przek�amanie w pami�ci podtrzymywanej, to nale�y wezwa� serwis który pami��
wyzeruje, a po tym wpisze do niej co najmniej nag�ówek, dat� i czas. W ca�ym okresie u�ywania kasy
mo�e by� wykonanych najwy�ej 200 zerowa� pami�ci podtrzymywanej.

11. Je�eli nast�pi�o przek�amanie w pami�ci fiskalnej, to taka kasa nie nadaje si� do naprawy. Mo�na z niej
tylko odczytywa� dane czyli drukowa� raporty okresowe i rozliczeniowe. Ewentualna naprawa musi by�
po��czona z wymian� pami�ci fiskalnej i mo�e nast�pi� tylko u producenta w trybie okre�lonym w p. 4.

12. U�ytkownik odpowiada za to, aby styki przeka�ników kasy by�y w��czone w obwody dystrybutorów.
Celem takiego pod��czenia jest blokowanie przep�ywu paliwa, je�eli w kasie nie s� otwarte transakcje.

13. Nale�y dba� aby zawsze w kasie by� za�o�ony papier. Nale�y u�ywa� wy��cznie papieru termicznego
dopuszczonego dla kas ELZAB DF-5 E (mechanizmu Seiko CAPD247A-E) i posiadaj�cego certyfikat
5-cioletniej trwa�o�ci wydruku.

14. Sie� zasilaj�ca powinna by� stabilna, w zakresie 100 – 240 V, a obwód sieciowy zabezpieczony bez-
piecznikiem nie wi�kszym ni� 16A.

15. Nie wolno odkr�ca� �adnych wkr�tów w kasie. Nale�y chroni� j� od wstrz�sów (upadków) i gor�ca
(np. s�o�ca, bezpo�rednio d�ugo �wiec�cego na kas�). Obudowa terminala musi zapewnia� kasie warunki
pracy zbli�one do biurowych.

16. Kable ��cz�ce kas� z urz�dzeniem nie powinny by� napi�te, szarpane i uszkadzane (np. przycinane przez
elementy terminala).



12 Instrukcja obs�ugi DF-5 E ELZAB S.A.

17. Ewentualne uszkodzenia nale�y zg�asza� natychmiast do upowa�nionego serwisu, z którym u�ytkownik
ma zawart� umow�.

18. Nie nale�y dopuszcza� osób postronnych do pos�ugiwania si� kas�. Nale�y pami�ta�, �e od ka�dej
kwoty, któr� kasa rejestruj�ca zarejestruje, trzeba odprowadzi� podatek lub sporz�dzi� dokument
koryguj�cy (poza kas�);

19. U�ytkownik musi dopilnowa� aby co najmniej raz na rok upowa�niony serwis dokona� przegl�du kasy
i wype�ni� w ksi��ce serwisowej odpowiednie rubryki.

Ponadto nale�y przestrzega� zasad opisanych w p. 1.3.

 1.13. Konserwacja i przeprowadzanie okresowych przegl�dów

Kasa wymaga okresowego czyszczenia, przegl�du i konserwacji. Wszelkie zabiegi konserwacyjne nale�y
przeprowadza� przy kasie od��czonej od sieci energetycznej. Systematycznego czyszczenia wymagaj�
wszystkie zewn�trzne elementy obudowy. Zabieg ten nale�y wykona� przy u�yciu mi�kkiej �cierki zwil�onej
lekko wod� z dodatkiem delikatnych �rodków czyszcz�cych lub lepiej specjalnym p�ynem antystatycznym do
mycia sprz�tu komputerowego (sposób u�ycia wg zalece� producenta p�ynu).

 1.13.1. Konserwacja mechanizmu drukuj�cego

Prawid�owa konserwacja mechanizmu drukuj�cego oraz toru prowadzenia papieru jest niezb�dna do
zapewnienia niezawodnej pracy kasy. Zalecane cz�stotliwo�ci zabiegów konserwacyjnych podano poni�ej. W
przypadku zainstalowania kasy w �rodowisku o zwi�kszonym zanieczyszczeniu lub zapyleniu czynno�ci
konserwacyjne nale�y wykonywa� cz��ciej.

Do czynno�ci konserwacyjnych, b�d�cych obowi�zkiem u�ytkownika, nale�y przegl�d i czyszczenie
mechanizmu drukuj�cego z drobnych pozosta�o�ci papieru. Nale�y to wykona� po ka�dych zu�ytych 10
rolkach papieru. Usuni�cie zanieczyszcze� i py�u papierowego naj�atwiej wykona� przy pomocy p�dzelka
i spr��onego powietrza. Mo�na u�y� w tym celu gumowej gruszki lub spr��onego powietrza w spray’u.
Zabiegi konserwacyjne nale�y powierzy� osobie posiadaj�cej odpowiednie umiej�tno�ci techniczne albo
zleci� serwisowi technicznemu. Nie u�ywa� do czyszczenia ostrych narz�dzi.

Do zabiegów konserwacyjnych okresowych, które s� obowi�zkiem serwisanta autoryzowanego, nale�y
gruntowne oczyszczenie oraz przemycie g�owicy termicznej, obcinacza papieru, toru prowadzenia papieru
wraz z gumow� rolk� mechanizmu drukuj�cego. Zabiegi te nale�y wykonywa� systematycznie po zu�yciu
oko�o 50 do 70 rolek papieru.

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

 1.14. Opis znaczników i trybów pracy stosowanych w kasie

 1.14.1. TYLKO ODCZYT

Je�eli kasa ELZAB DF-5 E jest w stanie TYLKO ODCZYT, to mo�liwe jest tylko drukowanie raportów
okresowego, miesi�cznego i rozliczeniowego, w tym ich kolejnych egzemplarzy. Kasa ELZAB DF-5 E,
a co najmniej jej pami�� fiskalna kwalifikuje si� do wymiany (wymiana jest mo�liwa tylko u producenta po
wyrejestrowaniu kasy w Urz�dzie Skarbowym).

Ustawienie tego stanu nast�puje w sytuacjach:
� gdy wyst�pi b��d przy odczycie pami�ci fiskalnej;
� po wykonaniu raportu rozliczeniowego;
� po zape�nieniu pami�ci fiskalnej przez raporty dobowe.

Wyzerowanie stanu TYLKO ODCZYT jest niemo�liwe.
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 1.14.2. SERWIS WYMAGANY

Przy ustawionym znaczniku SERWIS WYMAGANY mo�liwe jest wykonanie tylko rozkazu:
prze�lij numer b��du. Lista b��dów zamieszczona jest w p. 5.2.
Ustawienie tego stanu nast�puje w sytuacjach gdy program wewn�trzny wykryje b��dy:

� w pami�ci podtrzymywanej;
� w dzia�aniu mechanizmu drukuj�cego;
� w dzia�aniu zegara.

Wyj�cie z tego stanu mo�e nast�pi� tylko po usuni�ciu awarii i przy ponownym za��czeniu zasilania.

 1.14.3. TRYB SERWISU

Mechanizm trybu serwisu s�u�y do zabezpieczenia kasy przed wykonywaniem przez osoby nieupowa�nione
rozkazów, które s� zastrze�one tylko dla serwisu. S� to rozkazy: fiskalizacji, zmiany daty, i wyzerowania
pami�ci podtrzymywanej.
Wyzerowanie tego stanu nast�puje z chwil� wy��czenia zasilania kasy. Wprowadzenie kasy w ten tryb jest
mo�liwe tylko po zdj�ciu plomby przez upowa�niony serwis.

 1.14.4. TRYB SZKOLENIOWY

Kasa ELZAB DF-5 E dostarczona przez producenta znajduje si� w TRYBIE SZKOLENIOWYM. Kasa w tym
trybie mo�e s�u�y� do testowania programów komputerowych, do szkolenia i demonstrowania. Tryb
szkoleniowy pozwala na wykonywanie wszystkich rozkazów, z tym �e wyniki operacji s� pami�tane
w pami�ci podtrzymywanej, a nie w pami�ci fiskalnej. W trybie szkoleniowym mo�na wykonywa�
wielokrotnie rozkaz zeruj�cy pami�� podtrzymywan� i w ten sposób dzia�a� od nowa. W tym trybie zerowania
pami�ci podtrzymywanej nie s� rejestrowane.

 1.14.5. TRYB U�YTKOWNIKA

Wykonanie operacji fiskalizacji jest mo�liwe tylko w przypadku gdy kasa znajduje si� jednocze�nie
w TRYBIE SZKOLENIOWYM i TRYBIE SERWISU. Powrót do TRYBU SZKOLENIOWEGO jest
niemo�liwy. W trakcie fiskalizacji zostaj� zachowane wcze�niej ustawione: nag�ówek, stopka i inne
ustawienia konfiguracyjne. Kasowana jest natomiast lista towarowa.

 1.15. Lista towarowa

Zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Finansów, na �yczenie organów skarbowych musi by� mo�liwe
sprawdzenie aktualnego stanu listy towarowej w kasie rejestruj�cej. W kasie ELZAB DF-5 E s� pami�tane
pe�ne nazwy towarów. Wystarczy wi�c wys�a� z programu aplikacyjnego rozkaz: Drukuj list� towarow�, aby
wydrukowa� pe�n� list� towarów. Lista towarowa poza nazwami towarów i indeksami PTU, zawiera tak�e
informacj� o towarach, dla których mia�o miejsce w przesz�o�ci zmniejszenie stawek. List� towarow� mo�na
te� wydrukowa� w kasie autonomicznie z klawiatury lokalnej.
Przewidziano w pami�ci podtrzymywanej miejsce na rejestracj� 200 towarów. Je�eli wpisanych b�dzie ponad
190 towarów to mo�na dokona� wyzerowania listy towarowej programowo. Zerowania mo�e dokona�
serwisant, rozkazem z komputera. Musi by� przy tym spe�niony warunek - lista towarowa musi by�
zape�niona minimum w 95%.

 1.16. Algorytmy oblicze� i rejestracji

 1.16.1. Stosowana arytmetyka

Rejestrowane s� tylko liczby dodatnie. Wszelkie kwoty s� traktowane jako wyra�one w groszach. Poniewa�
w tej pami�ci przechowywane s� oddzielnie kwoty za ka�d� dob�, oddzielnie dla ka�dej stawki PTU, zatem
podana kwota stanowi górn� granic� utargu dziennego. Kasa ELZAB DF-5 E drukuje do 12 cyfr znacz�cych.
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Na wy�wietlaczu fiskalnym dla klienta mo�na maksymalnie wy�wietli� kwot� 9.999,99 z�. Dlatego te�
maksymalna sumaryczna warto�� sprzeda�y na jednym paragonie nie mo�e by� wi�ksza ni� 9.999,99 z�.
Zaokr�glanie kwot do pe�nego grosza, jest wykonywane przy obliczeniach, wed�ug zasad matematycznych:
1...4 w dó�, 5...9 w gór�.

 1.16.2. Zasady rejestrowania danych

W trakcie rejestracji sprzeda�y, w pami�ci dobowej (totalizerze) zapami�tywane s� narastaj�co kwoty
sprzeda�y brutto (obroty), ��cznie z poszczególnych paragonów i pokwitowa� (wydania towaru), w rozbiciu
na kwoty nale�ne z poszczególnych indeksów PTU. Dane stanowi�ce w ramach doby sumy obrotów brutto dla
poszczególnych stawek podatkowych, s� nast�pnie zapami�tywane w pami�ci fiskalnej.
Na paragonach i pokwitowaniach drukowane s� kwoty brutto i obliczone na ich podstawie sumy sprzeda�y
brutto, oraz sumy podatków nale�nych, w rozbiciu na poszczególne stawki podatkowe. Obliczenia podatków
s� wykonywane wed�ug nast�puj�cego wzoru:

skb PTU
PTU�

�100                                        (wzór 1)

gdzie: skb  sumaryczna kwota sprzeda�y brutto, do opodatkowania okre�lon� stawk� PTU;
PTU  stawka PTU w procentach.

Przy wykonywaniu raportu fiskalnego dobowego s� przepisywane, z pami�ci totalizerów do pami�ci fiskalnej,
sumy utargu brutto w poszczególnych grupach podatkowych. W raporcie dobowym s� drukowane obroty netto
i kwoty nale�nego podatku obliczone na podstawie pami�tanych dla danego dnia kwot brutto i stawek podatku
PTU. Kwoty netto s� obliczane jako ró�nice pami�tanych kwot brutto i nale�nych podatków wyliczonych
wed�ug wzoru 1.
Przy wykonywaniu raportu okresowego, s� obliczane i drukowane dla ka�dego dnia sumaryczne kwoty netto
oraz nale�ne podatki. Obliczenia s� wykonywane na podstawie pami�tanych obrotów brutto ze sprzeda�y,
oraz stawek PTU obowi�zuj�cych dla danego dnia. Na ko�cu raportu okresowego s� drukowane kwoty
sumaryczne, b�d�ce sumami kwot dla poszczególnych dni. Ponadto na pocz�tku raportu okresowego jest
drukowany zestaw stawek PTU. Je�eli w okresie czasowym wybranym dla raportu okresowego, dokonywano
zmian stawek PTU, to nowe zestawy stawek s� drukowane przed okre�lonymi raportami dobowymi.

 1.17. Zagadnienie niedok�adnej pracy dystrybutorów

Dystrybutory cz�sto nalewaj� nieco wi�cej paliwa, ni� wynosi limit przes�any z programu aplikacyjnego.
Zwykle ró�nice te wynosz� 1 lub 2 grosze. Sprzedawcy akceptuj� ten stan rzeczy, zatem dla prawid�owo�ci
ksi�gowej zastosowano nast�puj�ce rozwi�zanie:
Je�eli klient wp�aci gotówk� 100 z� a dystrybutor wyda paliwa za 100,02 z� (nie wi�cej ni� 101,00 z�) to na
paragonie wydrukowana zostanie informacja o udzieleniu rabatu kwotowego 0,02 z� i w �lad za tym jako
„Sprzeda� opodatkowana PTU A”, „Suma PLN” i „Gotówka” wyst�pi 100 z�, jako „Reszta” 0,00 z�. Do
opodatkowania b�dzie przyj�ta kwota 100,00 z�, faktycznie otrzymana przez sprzedawc� paliwa.

 1.18. Dodatkowe opcje monta�owe

Kasy ELZAB DF-5 E s� produkowane fabrycznie z zespo�em operatora (wy�wietlacz z klawiatur�)
zamontowanym z przodu kasy, pod mechanizmem drukuj�cym. Producent dopuszcza mo�liwo�� zamontowania
zespo�u operatora w tylnej cz��ci kasy (przez uprawniony serwis). W tym celu nale�y u�y� dodatkowego
zestawu monta�owego. Zestaw monta�owy (kod - DA54) zawieraj�cy: wspornik, wkr�ty oraz naklejk�
maskuj�c�, stanowi wyposa�enie dodatkowe i jest mo�liwy do nabycia u producenta kasy.
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 1.19. Elektroniczna kopia wydruków

Kasa zapisuje kopie wydruków na karcie pami�ci typu microSD w gnie�dzie znajduj�cym si� w górnej cz��ci
kasy cz��ciowo pod rolk� (Rys. 1.3). Zapis odbywa si� pod kontrol� programu pracy kasy. Karta microSD nie
jest obj�ta plombowaniem kasy i jest dost�pna dla podatnika.

Rys. 1.3.  Gniazdo karty microSD z os�on�

Na jednej karcie mog� by� zapisywane dane tylko z jednego urz�dzenia. Wydruki drukowane na drukarce s�
jednocze�nie zapisywane do pami�ci podr�cznej modu�u fiskalnego. Pami�� ta pozwala przechowywa� dane
z maksymalnie 2 okresów sprzeda�y zako�czonych raportem fiskalnym dobowym. Kasa blokuje sprzeda�
w momencie zape�nienia pami�ci podr�cznej (z zachowaniem rezerwy na wykonanie raportu dobowego) lub
po wykonaniu 2 kolejnych raportów dobowych bez przeprowadzania archiwizacji danych. Po zablokowaniu
dalsza praca jest mo�liwa dopiero po wykonaniu poprawnej archiwizacji danych na no�niku. Stan pami�ci
podr�cznej, no�nika i procesu archiwizacji widoczny jest na wy�wietlaczu operatora. Przed wykonaniem
zapisu na no�niku, weryfikowane s� poprzednie zapisy pod wzgl�dem ich poprawno�ci. Z tego wzgl�du zaleca
si� �eby no�nik by� zawsze dost�pny do archiwizacji tzn. karta microSD w gnie�dzie.
Kasa z archiwizacj� na karcie microSD umo�liwia wydruk dowolnego raportu dobowego lub paragonu
przechowywanego na karcie z zapisanymi danymi wygenerowanymi przez dan� kas� lub inn� tego samego
typu. W celu uzyskania wydruku kopii z karty microSD nale�y u�y� programu u�ytkownika. Pozosta�e
funkcje, realizowane s� przez program przegl�dania zawarto�ci kopii elektronicznej, który mo�na uruchomi�
w systemie Windows.

UWAGA: Zaleca si� ka�dorazowo po wykonaniu zapisu na kart� microSD wykona� kopi� zapasow�.
Odpowiedzialno�� za uszkodzenie danych lub utrat� no�nika ponosi u�ytkownik.

 1.19.1. Inicjowanie karty microSD

Je�eli jest konieczna wymiana karty microSD na now� np. ze wzgl�du na jej zape�nienie, to nowa karta
powinna zosta� zainicjowana. Wzorzec zainicjowanej karty znajduje si� na za��czonej p�ycie CD ROM.
Nale�y usun�� z karty wszystkie pliki (uwaga: nie nale�y kasowa� z karty danych kopii elektronicznej, je�eli
nie zosta�y zachowane na innym no�niku!) i skopiowa� dane z p�yty na kart�. Kart� mo�na równie�
zainicjowa� bezpo�rednio w kasie za pomoc� programu u�ytkownika. Mo�liwe jest zainicjowanie karty tak�e
na innej kasie ni� ta w której karta b�dzie pracowa� pod warunkiem, �e w kasie nie ma danych w pami�ci
podr�cznej, oczekuj�cych na zrzut po raporcie dobowym (w przeciwnym razie kasa natychmiast po
zainicjowaniu rozpocznie zrzut danych na tak� kart�).
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2. Opis sprz�tu i niektóre informacje dla serwisu

 2.1. Budowa kasy ELZAB DF-5 E

Kasa ELZAB DF-5 E sk�ada si� z korpusu i umieszczonych na jego górnej powierzchni elementów:
mechanizmu drukuj�cego z obcinark� ta�my P, wspornika rolki papieru P i gniazda plomby. Z przodu lub
z ty�u korpusu kasy, w zale�no�ci od wersji, znajduje si� wy�wietlacz dla operatora i zespó� klawiatury.
Wy�wietlacz klienta jest wyprowadzony przewodem z ty�u kasy.
Na tylnej �ciance kasy s� umieszczone:

� wy��cznik zasilania;
� gniazdo zasilania;
� gniazdo interfejsu szeregowego  RS232;
� gniazdo interfejsu szeregowego  USB (do wykorzystania w przysz�o�ci);

� dwa gniazda dla obwodów steruj�cych zaworami w dystrybutorach oznaczone znakiem  i nume-
rami dystybutorów: na jednym 1-4 a 5-8 na drugim.

Na górnej �ciance znajduje si� gniazdo dla o�owianej plomby zamykaj�cej dost�p do wn�trza kasy.

Rys. 2.1.  Wygl�d tylnej �cianki kasy

Kasa ELZAB DF-5 E jest zasilana z zewn�trznego, dostarczanego przez producenta zasilacza stabilizo-
wanego, o nominalnym napi�ciu 15 V i wydajno�ci 4 A.
Mechanizm drukuj�cy umo�liwia wydrukowanie w jednym wierszu max. 40 znaków alfanumerycznych.
Ta�ma P jest ci�ta po zako�czeniu drukowania dokumentu, przez obcinark� umieszczon� z przodu kasy.
Kontroli mo�liwo�ci drukowania na ta�mie P dokonuje czujnik ilo�ci papieru NEP.
Wy�wietlacz dla klienta ma 8 pól. Na dwóch pierwszych polach wy�wietlany jest numer stacyjny stanowiska,
którego dana transakcja dotyczy. Na pozosta�ych 6 polach, wy�wietlana jest kwota sprzeda�y (kwota brutto).
Ponadto kasa ELZAB DF-5 E wspó�pracuje z monitorem ekranowym, na którym s� wy�wietlane komunikaty
dla klientów i dla obs�ugi. Wy�wietlacz jest zabezpieczony przed nieuprawnionymi manipulacjami.

 2.2. Instalowanie kasy ELZAB DF-5 E

Uwaga!  Bezpieczne dzia�ania serwisowe w obr�bie kasy i zasilacza zewn�trznego wymagaj� wyj�cia wtyczki
przewodu zasilacza z gniazdka elektrycznego (od��czenia kasy od sieci zasilaj�cej). Z tej przyczyny, gniazdo
zasilaj�ce umieszczone w terminalu i przeznaczone dla kasy, musi znajdowa� si� w miejscu �atwo dost�pnym.
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Przy��czenie gniazda zasilaj�cego musi by� zabezpieczone bezpiecznikiem nie wi�kszym ni� 16 A.
Kas� nale�y ��czy� ze sterownikiem terminala za pomoc� kabla interfejsu szeregowego RS232. Dostarczany
z kas� kabel interfejsowy oznaczony “Kabel B”, ma na obu ko�cach z��cza 9 stykowe �e�skie, a wewn�trz
po��czenia opisane poni�ej.

UWAGA! W trakcie przy��czania kabla interfejsowego do kasy i do terminala, co najmniej jedno z urz�dze�
musi by� wy��czone z sieci zasilaj�cej (a najlepiej gdy b�d� wy��czone oba urz�dzenia)!

Ponadto nale�y dokona� pod��czenia obwodów steruj�cych zaworami, do czego s�u�y odpowiednie z��cze
oznaczone „Dystrybutory”, umieszczone na �ciance tylnej.

 2.3. Po��czenie ze sterownikiem

 2.3.1. Interfejsy

W kasie dost�pne s� zamiennie dwa interfejsy:
� interfejs szeregowy RS232C tj. napi�ciowy. Na p�ycie tylnej jest zainstalowane gniazdo 9-cio stykowe,

m�skie DSub9. Pod��czenia przewodów do poszczególnych styków w kablu interfejsowym s�
pokazane na rysunku poni�ej:

Rys. 2.2.  Schemat po��cze� kabla B

 Wewn�trzny ekran kabla interfejsowego powinien by� po��czony z mas� (styk nr 5) w jednym miejscu,
w miar� mo�liwo�ci od strony sterownika. Ponadto w obu z��czach s� zwarte styki: 1-4-6 oraz 7-8, w celu
umo�liwienia korzystania z procedur interfejsowych BIOS (je�eli procedury takie by�yby stosowane przez
program aplikacyjny). Kabel spe�niaj�cy te wymagania jest dostarczany z kas� ELZAB DF-5 E i ma
oznaczenie “Kabel B”.

� Interfejs USB (do wykorzystania w przysz�o�ci). Gniazdo USB znajduje si� na tylnej �ciance kasy.

 2.3.2. Sterowanie zaworami

 Kasa ELZAB DF-5 E jest wyposa�ona w 8 przeka�ników, których styki NO (normalnie otwarte) s�
wyprowadzone na dwa z��cza DSub 9 �e�skie (umieszczone na �ciance tylnej). Poszczególne styki pod��czone
s� do z��cza DSub, do jego styków: 1-6, 2-7, 3-8, 4-9. Styki przeka�ników s� zamykane na czas trwania
transakcji. Steruj� za��czaniem zaworów w odpowiednich dystrybutorach. W ten sposób jedna kasa ELZAB
DF-5 E mo�e jednocze�nie kontrolowa� prac� 8 stanowisk do tankowania, dopuszczaj�c do dystrybucji paliwa
tylko w przypadku zarejestrowania rozpocz�cia transakcji.

 2.3.3. Uruchamianie wydruku

 Wydruk dokumentu dla klienta nast�puje tylko na wyra�ne �yczenie. S�u�� do tego odpowiednie przyciski
umieszczone na terminalu, obs�ugiwane przez program aplikacyjny. Przyciski te mog� by� sprz�towe lub jako
pola na ekranie dotykowym. Swoje �yczenie klient mo�e te� wyrazi� wk�adaj�c kart� klienta w odpowiednim
momencie. Rozwi�zanie takie pozwala obs�u�y� od 1 do 8 stanowisk tankowania.
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 2.4. Praca przy zasilaniu z akumulatora

 Kasa ELZAB DF-5 E jest wyposa�ona w akumulator bezobs�ugowy o pojemno�ci 1,2 Ah. Dzi�ki temu
s� mo�liwe nast�puj�ce warianty dzia�ania kasy:

1. Je�eli w trakcie pracy z u�yciem zasilania sieciowego nast�pi zanik tego zasilania, to kasa ELZAB
DF-5 E prze��czy si� automatycznie na zasilanie akumulatorowe, na czas 5 minut. Je�eli w trakcie
dzia�ania na akumulatorze zostan� naci�ni�te klawisze lub przys�ane rozkazy z terminala odliczanie
czasu rozpocznie si� od nowa.

2. W przypadku potrzeby uzyskania wydruków na stacji paliw pozbawionej zasilania sieciowego, nale�y
w��czy� kas� przez naci�ni�cie i przytrzymanie klawisza ESC. Po uruchomieniu kasy u�ytkownik
mo�e wykona� operacje autonomiczne lub przesy�a� z komputera dowolne rozkazy przez 5 minut
(z zastrze�eniem punktu 1).

 Gdy kasa jest zasilana z sieci 230V (wy��cznik zasilania w poz. I), to akumulator jest automatycznie �adowany.
 Zastosowany akumulator umo�liwia wykonanie testu na zasilanie akumulatorowe, polegaj�cego m. in. na
24 godzinnym czuwaniu w minimalnej temperaturze (+5º dla ELZAB DF-5 E) i nast�pnie wydrukowaniu 200
paragonów trzydziestowierszowych. Test ko�czy si� wydrukowaniem raportu dobowego.

 Uwaga: W przypadku d�u�szego sk�adowania kasy (np. nie zainstalowanej), nale�y j� raz na 3 miesi�ce
pod��czy� do sieci i w��czy� na minimum 4 godziny, w celu do�adowania akumulatora.

 2.5. Panel operatora

 Kasa posiada panel operatora, na który sk�adaj� si� dwuliniowy wy�wietlacz alfanumeryczny i klawiatura
(Rys. 2.3).

Rys. 2.3.  Wygl�d panelu operatora

 Na wy�wietlaczu operatora, o ile nie s� wykonywane funkcje lokalne, kasa wy�wietla aktualny stan kopii
elektronicznej jako Status EJ. Mo�liwe stany to:

Wy�wietlany komunikat Sposób post�powania

OK Normalny stan pracy, mo�na wystawia� paragony i raporty dobowe. W kasie
znajduje si� prawid�owa i zweryfikowana karta.

WYMAGANY ZAPIS
W pami�ci podr�cznej oczekuj� dane do archiwizacji. Nale�y sprawdzi� czy
jest pod��czona karta w�a�ciwa dla tej kasy. Po wykryciu w�a�ciwej karty kasa
zweryfikuje j� i dokona na niej zapisu danych.

BRAK KARTY Brak karty microSD w gnie�dzie. Mo�na wykonywa� wydruki, jednak w celu
zapisu nale�y pod��czy� niezamkni�t� kart� w�a�ciw� dla tej kasy.
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Wy�wietlany komunikat Sposób post�powania

WERYFIKACJA Normalny stan pracy, karta jest w trakcie weryfikacji. Kasa rozpoczyna weryfika-
cj� po zapisie danych na kart�, po ka�dym w��czeniu kasy lub po w�o�eniu karty.

TRWA ZAPIS Normalny stan pracy, trwa zapis na kart�. Nie wy��cza� kasy oraz nie
wyjmowa� karty do czasu zako�czenia zapisu.

DANE USZKODZONE Zosta�a pod��czona karta z uszkodzonymi danymi.

KARTA ZAPE�NIONA Zape�nienie pami�ci na karcie przekroczy�o 75% pojemno�ci.

KARTA OBCA
Zosta�a pod��czona karta z innej kasy. Z takiej karty mo�na drukowa� kopie
wydruków ale nie mo�na na niej archiwizowa� danych. Aby zarchiwizowa�
dane, nale�y pod��czy� niezamkni�t� kart� w�a�ciw� dla tej kasy.

PE�NA PAM. PODR. Zape�nienie pami�ci podr�cznej przekroczy�o 75 % pojemno�ci. Zaleca si�
wykonanie raportu fiskalnego dobowego w celu zapisu danych na kart�.

NIEZAINICJOWANY Zosta�a pod��czona niezainicjowana karta.

KARTA ZAMKNI�TA

Zosta�a pod��czona karta zamkni�ta. Z takiej karty mo�na drukowa� kopie
wydruków ale nie mo�na na niej archiwizowa� nowych danych. Aby
zarchiwizowa� dane, nale�y pod��czy� i zainicjowa� now� kart� w�a�ciw� dla
tej kasy.

Ponadto na wy�wietlaczu operatora mo�liwe jest wy�wietlenie nast�puj�cych komunikatów:

Wy�wietlany komunikat Sposób post�powania

BRAK PAPIERU
W DRUKARCE Za�o�y� now� rolk� papieru.

PODNIESIONA
G�OWICA Zatrzasn�� mechanizm opuszczania g�owicy

AWARIA DRUKARKI Wy��czy� i w��czy� kas�. Je�eli pojawi si� ponownie wezwa� serwis.

AWARIA DRUKARKI Wy��czy� i w��czy� kas�. Je�eli pojawi si� ponownie wezwa� serwis.

BRAK PAMI�CI
FISKALNEJ Pami�� fiskalna uszkodzona lub nie pod��czona. Wezwij serwis.

NIEZGODNA PAMI��
FISKALNA / NZGP Wezwij serwis.

ZWORA SERWISOWA
USTAWIONA Wy��czy� i w��czy� kas�. Je�eli pojawi si� ponownie wezwa� serwis.

SKASOWANA PAMI��
RAM Wezwij serwis.

PRACA NA
AKUMULATORZE

Oznacza prac� bez zasilania sieciowego. Je�li zasilacz sieciowy jest pod��czony
(kontrolka na zasilaczu �wieci) i wy��cznik zasilania jest w��czony, wezwij serwis.

BRAK PAMI�CI
PODR�CZNEJ Wezwij serwis.

BRAK WY�W.
KLIENTA Wezwij serwis.

USZKODZONE DANE
ZEGARA Wezwij serwis.

USZKODZONA PAMI��
PODR�CZNA Wezwij serwis.
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Wy�wietlany komunikat Sposób post�powania

BRAK PAMI�CI
PROGRAMU Wezwij serwis.

NISKIE NAPI�CIE
BATERII PAM.

Je�eli komunikat pojawia si� pomimo, �e kasa by�a w��czona przez kilka godzin
wezwij serwis.

INICJOWANIE KOPII
ELEKTRO. Je�eli komunikat trwa d�u�ej ni� kilka minut, wezwij serwis.

MODU� W TRYBIE
TYLKO ODCZYT

Nast�pi�o przej�cie kasy w tryb tylko odczyt pami�ci fiskalnej. Nie jest mo�liwa
dalsza sprzeda�. Wezwij serwis.

BR. DANYCH PROD.
WEZ. SERW. PROD.

Kasa nie ma zapisanych pocz�tkowych danych, wpisywanych przez producenta.
Wezwij serwis.

MNIEJ NI� 30
REKORDÓW WOLNYCH

W pami�ci pozosta�o mniej ni� 30 rekordów na raporty dobowe. Poinformuj
serwis.

NIEZGODNA PAMI��
PROGRAMU Wezwij serwis.

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

Z panelu operatora jest tak�e mo�liwe wykonanie pewnych funkcji, opisanych na klawiszach:

� raport fiskalny dobowy: na ta�mie P zostan� wydrukowane kopie wszystkich raportów dobowych
dotychczas na tej ta�mie nie drukowanych („zaleg�ych”) o ile takie s�, je�eli ich brak to zostanie
wykonany bie��cy raport na ta�mie P i do kopii elektronicznej K;

� raport stanu modu�u: raport ten zawiera informacje o danych w pami�ci fiskalnej i pami�ci
podtrzymywanej kasy;

� raport listy towarowej;

� raporty fiskalne okresowe (wg zakresu dat lub zakresu numerów raportów dobowych), przez wybranie
odpowiedniego klawisza z naci�ni�tym klawiszem ENTER/ALT mo�na wybra� wydruk niefiskalnych
raportów skróconych. Po wybraniu odpowiedniego raportu nale�y wprowadzi� cyfrowo zakres raportu
i zatwierdzi� klawiszem ENTER/ALT;

� raporty fiskalne miesi�czne za poprzedni miesi�c, przez wybranie odpowiedniego klawisza
z naci�ni�tym klawiszem ENTER/ALT mo�na wybra� wydruk niefiskalnego raportu miesi�cznego
skróconego;

� przej�cia kasy do stanu offline i online. W stanie offline mo�liwe jest wybranie funkcji obci�cia
papieru i wysuwu papieru;

� wy�wietlenie na wy�wietlaczu informacji o stanie kasy.

Klawisz ESC ma dodatkow� funkcj� w��czania i wy��czania kasy. opisan� w punkcie 2.4.
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3. Zestawienie ogranicze�

 Pojemno�� pami�ci fiskalnej dla zapisu raportów
fiskalnych dobowych

 
:

 
1830 raportów

 Ilo�� dopuszczalnych zerowa� pami�ci dobowej  :  200 razy

 Ilo�� dopuszczalnych zmian stawek PTU  :  30 razy

 Maksymalna sumaryczna kwota sprzeda�y
zarejestrowana na jednym paragonie

 
:

 
9999,99 z�

 Maksymalna ilo�� ró�nych nazw asortymentów
towarów pami�tanych w kasie

 
:

 
200 nazw towarów i indeksów PTU dla nich

 Maksymalna d�ugo�� nazwy towaru  :  do 40 znaków

 Maksymalna ilo�� pozycji towarów na jednym
paragonie

 
:

 
1 pozycja

 Maksymalna ilo�� ró�nych stawek PTU  :  7

 Maksymalna d�ugo�� jednego raportu okresowego  :  ograniczona d�ugo�ci� ta�my papierowej
w mechanizmie P

 Maksymalna ilo�� wierszy tekstu w nag�ówku
paragonu

 
:

 
4 wiersze po 40 znaków, puste nie s� drukowane

 Maksymalna ilo�� wierszy tekstu w stopce
paragonu

 
:

 
3 wiersze po 40 znaków, puste nie s� drukowane

 Maksymalna ilo�� wierszy z danymi klienta  :  5 wierszy po 40 znaków, puste nie s� drukowane

 Maksymalna d�ugo�� numeru karty p�atniczej  :  20 znaków

 Maksymalna ilo�� obs�ugiwanych stanowisk
równa jednocze�nie dokonywanych transakcji

 
:

 
8

 Dopuszczalny czas transakcji (nalewania paliwa)  :  30 min

 Dopuszczalny zakres czasu oczekiwania na decyzj�
klienta o wydrukowaniu dokumentu do odebrania

 
:

 
1 do 15 minut (konkretna warto�� jest ustawiana
w kasie lub w programie aplikacyjnym)

 Dopuszczalne kody transmisji dla polskich znaków  :  
Mazovia lub Latin2/CP852

 Ustawienie parametrów transmisji szeregowej  :  9600 bitów/s; 8 bitów danych, 1 bit stopu, bez
bitu parzysto�ci

 Maksymalna d�ugo�� rolki papieru  :  380 mb przy maksymalnej �rednicy rolki 160 mm

 Maksymalna ilo�� transakcji (rozpocz�tych)
w ramach jednego raportu dobowego

 
:

 
65535

 Na pokwitowaniach obci��enia karty p�atniczej mog� by� drukowane nast�puj�ce parametry:
 numer karty  :  do 20 znaków;

 TID  :  do 8 znaków;

 UID  :  do 15 znaków;

 nazwa karty  :  do 16 znaków;

 termin wa�no�ci  :  5 znaków;

 kod  :  do 9 znaków.

 Dozwolone s� wszystkie znaki ASCII stosowane w kasach.
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 W informacjach dotycz�cych przyznania punktów lojalno�ciowych, mog� by� drukowane nast�puj�ce
parametry:

 numer karty klienta  :  do 20 znaków;

 ilo�� przyznanych punktów  :  do 5 znaków;

 suma przyznanych punktów  :  do 10 znaków.

   

 

4. Dane techniczne

 4.1. Zasilanie

Napi�cie zasilania : 15V/4A (12 do 18V)
Pobór mocy : poni�ej 30 VA (w��czaj�c straty w zasilaczu)

 4.2. Wymiary

Szeroko�� : 103 mm
G��boko�� : 263 mm
Wysoko�� : 265 mm
Masa kasy : 4,2 kg

 4.3. Graniczne warunki pracy

Warunki biurowe, temperatura 5º do 40º C
Wilgotno�� (bez kondensacji) 40 – 80 %

 4.4. Stosowane materia�y eksploatacyjne

Papier : do drukarek termicznych, nawini�ty na plastikowej gilzie
Zalecany papier : marki ELZAB – kod: 2000801

Szeroko�� ta�my papierowej : 57,5 ±0,5 mm
�rednica zewn�trzna rolki : max 160 mm

�rednica wewn�trzna rolki (gilzy) : 12,9±0,2 mm

 4.5. Obci��enie styków przeka	ników

Zdolno�� ��czenia : 1A, 50V�, 60V=, 50 VA, 30 W
Minimalne obci��enie styków : 1 mA, 5 V=

Wytrzyma�o�� napi�ciowa : 500 V�
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5. Rysunki monta�owe kasy

Poni�ej pokazano rysunki monta�owe kasy w dwóch wykonaniach. Rysunki zawieraj� istotne dla monta�u
wymiary gabarytów poszczególnych podzespo�ów, jak równie� po�o�enie otworów monta�owych.

Rys. 5.1.  Wersja kasy z klawiatur� operatora po stronie wyj�cia papieru
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Rys. 5.2.  Wersja kasy z klawiatur� operatora po przeciwnej stronie wyj�cia papieru
z zamontowanym Zestawem monta�owym – kod: DA54 (zamawiany odr�bnie)
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6. Drukowanie niefiskalnych komunikatów technicznych

Na stacjach bezobs�ugowych, zw�aszcza przy operacjach dostarczania paliwa, wyst�puje potrzeba drukowania
pokwitowa� i raportów w postaci wydruków niefiskalnych. Dla kasy ELZAB DF-5 E Ministerstwo Finansów
dopu�ci�o poni�ej przedstawione komunikaty, generowane z uwzgl�dnieniem nast�puj�cych za�o�e�:

� komunikat poza standardowymi napisami (nag�ówek z nazw� i adresem stacji), NIP-em, dat�, czasem,
cyframi numeru unikatowego, napisami „NIEFISKALNY”), zawiera: maksymalnie 2 wiersze tytu�u
i maksymalnie 20 wierszy danych;

� jeden wiersz tytu�u zawiera 40 znaków;

� wiersz danych sk�ada si� z 40 znaków, 20 pierwszych znaków jest przeznaczonych na opis sta�y,
20 dalszych znaków to dane zmienne;

� wiersze z pustymi polami danych sta�ych i/lub zmiennych nie s� drukowane;

� tre�� zaprogramowanych opisów sta�ych jest drukowana w Raporcie opisów sta�ych;

� napisy sta�e s� wpisywane do pami�ci w procesie produkcji kasy i nie mog� by� zmieniane przez
u�ytkownika;

� kasa z wpisanymi opisami sta�ymi podlega przedstawieniu i zatwierdzeniu w Ministerstwie Finansów.

Wiersze z nazw� komunikatu musz� zawiera� co najmniej jeden znak ró�ny od spacji. Je�eli nazwa
komunikatu jest umieszczona w jednym wierszu, to drugi wiersz zawiera same spacje i nie jest drukowany.

Do obs�ugi funkcji komunikatów przez u�ytkownika, kasa udost�pnia dwa rozkazy. Rozkaz pierwszy (Q2) jest
rozkazem kontrolnym, pozwalaj�cym na stwierdzenie jakie opisy sta�e nale�� do komunikatu o okre�lonym
numerze. Rozkaz drugi (Q3) pozwala wydrukowa� okre�lony komunikat ��cznie z danymi zmiennymi.

Kasa umo�liwia drukowanie komunikatów bez odci�cia np. dla przypadku gdy u�ytkownik korzysta z dwóch
lub wi�cej komunikatów drukowanych kolejno. Ostatni komunikat powinien zosta� przes�any z poleceniem
uruchomienia obcinarki. U�ytkownicy korzystaj�cy z jednego komunikatu daj� polecenie odci�cia po ka�dym
komunikacie.

Wiersze puste tj. wiersze zawieraj�ce same spacje na polu opisów sta�ych lub same spacje na polu danych
zmiennych nie s� drukowane. Ta procedura, poza oszcz�dno�ci� miejsca, umo�liwia tak�e wybór
alternatywnych napisów. Patrz przyk�ad do komunikatu 04. W szablonie s� przewidziane dwa teksty:
„dostawa stabilna” i „dostawa niestabilna”. Poniewa� w przyk�adowych danych zmiennych dano kropk� dla
wiersza „dostawa stabilna” i same odst�py (spacje) dla wiersza „dostawa niestabilna” to w efekcie zosta�
wydrukowany jeden napis „dostawa stabilna”.

Dla kasy ELZAB DF-5 E zdefiniowano i zatwierdzono w ramach programu pracy pi�� nast�puj�cych
komunikatów:

Komunikat 01 (Komunikat stacyjny)

Opisy sta�e:

           KOMUNIKAT ZE STACJI PALIW
PARAMETR 1
PARAMETR 2
.
.
.
PARAMETR 20
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Przyk�ad zastosowania komunikatu stacyjnego:

             NIP 1111111111
20071004 000000128
            ## NIEFISKALNY ##
       KOMUNIKAT ZE STACJI PALIW
PARAMETR 1 KOWALSKI
PARAMETR 2 CYSTERNA WE 02345
PARAMETR 3 ON
PARAMETR 4 PRZED 15,250 LIT
PARAMETR 5 PO 4,670 LIT
PARAMETR 6 TEMP 23,6 ST C
# 12:47
           ## NIEFISKALNY ##
               12345678

Komunikat 02 (Komunikat serwisowy)

Opisy sta�e:

            KOMUNIKAT SERWISOWY
KOMUNIKAT O:
NR
NAZWA
KARTA
PALIWO
ZBIORNIK
ILO��
CENA
WARTO��
DATA ZDARZENIA
CZAS ZDARZENIA
STAN 1
STAN 2
TEMPERATURA
POZIOM
SERWIS 1
SERWIS 2
KOD 1
KOD 2
INFO

Przyk�ad zastosowania komunikatu 02:

             NIP 1111111111
20071004                        000000128
             ## NIEFISKALNY ##
            KOMUNIKAT SERWISOWY
KOMUNIKAT O: POMIARZE ZMIANOWYM
NR 4321
PALIWO E98
ZBIORNIK 2
ILO�� 1234 L
CZAS ZDARZENIA 11:45
TEMPERATURA +15,5 ST C
SERWIS 1 MALINOWSKI
#                                   12:00
             ## NIEFISKALNY ##
                 12345678
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Komunikat 04 (Raportu dostawy)
Opisy sta�e:

    RAPORT DOSTAWY/DELIVERY REPORT
PALIWO
NR KARTY
NR ZBIORNIKA
ID DOSTAWY
ILO�� DEKLAROWANA
POZIOM PRZED
OBJ�TO�� PRZED
POZIOM WODY PRZED
TEMPERATURA PRZED
POZIOM PO
OBJ�TO�� PO
POZIOM WODY PO
TEMPERATURA PO
ILO�� ZMIERZONA
DOSTAWA STABILNA
DOSTAWA NIESTABILNA

Przyk�ad zastosowania komunikatu 04:

             NIP 1111111111
20071004                          000000126
             ## NIEFISKALNY ##
    RAPORT DOSTAWY/DELIVERY RAPORT
PALIWO ON
NR KARTY 703200 9741984 85B
NR ZBIORNIKA 2
ID DOSTAWY 0108/3
ILO�� DEKLAROWANA 17002
POZIOM PRZED 123.45
OBJ�TO�� PRZED 32000
POZIOM WODY PRZED 5 MM
TEMPERATURA PRZED +15.5 ST C
POZIOM PO 144.81
OBJ�TO�� PO 4321
POZIOM WODY PO 5 MM
TEMPERATURA PO +16 ST C
ILO�� ZMIERZONA 15004
DOSTAWA STABILNA .
# 12:47
             ## NIEFISKALNY ##
                  12345678

Komunikat 05 (Raport stanu zbiorników)
Opisy sta�e:

       RAPORT STANU ZBIORNIKÓW
PALIWO
NR KARTY
ZBIORNIK
ID RAPORTU
POZIOM
ILO��
ILO�� W TEMP.ODNIES.
TEMPERATURA
POJEMNO�� WOLNA
POZIOM WODY MM
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Przyk�ad zastosowania komunikatu 05:

             NIP 1111111111
20071004 000000128
             ## NIEFISKALNY ##
          RAPORT STANU ZBIORNIKÓW
PALIWO ON
NR KARTY 703200 9741984 85B
ZBIORNIK 2
ID RAPORTU 0108/3
POZIOM 392 MM
ILO�� 5181 L
ILO�� W TEMP.ODNIES. 5234 L
TEMPERATURA +3,7 ST.C
POJEMNO�� WOLNA 43816 L
POZIOM WODY MM 0 MM
# 12:47
             ## NIEFISKALNY ##
                  12345678

Komunikat  06 (Raport odbioru banknotów)

Opisy sta�e:

             ODBIÓR BANKNOTÓW
KWOTA ZLICZONA:
NUMER KARTY BC:
BANKNOT:
[powtórzenia wiersza BANKNOT,
��cznie 18 wierszy]

Przyk�ad zastosowania komunikatu 06:

            NIP 1111111111
20071004                           000000123
             ## NIEFISKALNY ##
             ODBIÓR BANKNOTÓW
KWOTA OGÓLNA:                        9580,00
NUMER KARTY BC:                    123456789
BANKNOT: 010 Z� 071 SZT.
BANKNOT: 020 Z� 060 SZT.
BANKNOT: 050 Z� 063 SZT.
BANKNOT: 100 Z� 030 SZT.
BANKNOT: 100 Z� 014 SZT.
BANKNOT: 020 Z� 006 SZT.
BANKNOT:                  ODRZUCONE 115 SZT.
#                                      12:00
             ## NIEFISKALNY ##
                 12345678
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7. Dodatkowe uwagi dotycz�ce kasy

Kasy ELZAB DF-5 E przesz�y z wynikiem pozytywnym badania upowa�niaj�ce do oznakowania tych kas
znakiem CE. Przy czym, badane kasy by�y umieszczone w obudowie pomocniczej. U�ytkownicy, którzy
zastosuj� w�asne rozwi�zanie, integruj�ce w jednej obudowie ca�o�� uk�adów niezb�dnych do realizacji
bezobs�ugowej sprzeda�y paliw, powinni powtórzy� badania dla kompletnego urz�dzenia (terminala do
bezobs�ugowej sprzeda�y paliw).
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Instrukcja przeznaczona jest do nast�puj�cych wyrobów:

Kasa rejestruj�ca ELZAB DF-5 E – kod: DA5

Data wprowadzenia wyrobu: 10- 2011r Nr rysunku instrukcji: DA5IO00013

Data ostatniej edycji:                  01-10-2013
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