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1 Charakterystyka drukarki

■

5

■
■
■
■
niskich temperaturach.
■
■
■

.

■

waniu mechanizmu typu easy load.

■

.

■
■

z baterii.
U
trzypozycyjnego

8

■
■

zmiany waluty ewidencyjnej np. euro.

■

walucie w relacji PLN/EUR po
paragonie.

■

Wydruk kodów C128 oraz QR

■
■

W standardzie wydruk FV

■

Superformatka

■
■

kilkoma
ku z kopii elektronicznej np. po dacie / filtry wydruków/

■
■

cji samochodowej 12V

■
■
■
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2 Zawart

Drukarka D10

Do drukarki

:

Zasilacz 12V/1A

Przewód USB - miniUSB

-ROM
program
m.in. do wykonywanie kopii
zapasowej oraz edycji bazy towarowej

Dwie rolki papieru termicznego

drukarki do

drukarki

4

Karta microSD (w drukarce)

3 Budowa drukarki
Drukarka posiada

ika.

klienta
Sygnalizacja
zasilania i
czerwona

trwa
e

zew.
zielona
zew.
zasilania

Ekran
dotykowy

powierzchnia

gniazda
plomby

Uchwyt na
smycz

5

Pokrywa
drukarki

Elastyczna
Wymienny
akumulator

Gniazdo
USB

Gniazdo
mini USB
komputera PC

6

Widok miejsca ulokowanie
Bluetooth lub WiFi i jest on zamawiany oddzielnie.

7

4
Stan kopii
elektronicznej

Pasek
statusu

Informacja o
rodzaju

poziomu

drukarki z

baterii i
zasilania z
sieci

Klawisz
funkcji i
menu

5 Opis symboli graficznych
Symbol
sze symbole
sposobu zasilania oraz rodzaju

Znaczenie
a pasku statusu i ich znaczenie jest zmienne
nu.
Bateria

rodzaju

Wskazuje
Drukarka

Bluetooth

Aktywny

Bluetooth

Aktywny

Bluetooth
Bluetooth

czony

trakcie programowania
Problem np. nie

Bluetooth

enia
czona funkcja bluetooth

WiFi

serwerem na wybranym porcie TCP

WiFi
WiFi

8

WiFi

WiFi

WiFi
Wszystkie symbole
klawiatury jest zmienny

WiFi

pojawia

symbol zmiana zestawu znaków
.

Zmiana zestawu Zmiana kontekstu klawiatury np. podczas wprowadzania
znaków klawiatury
niezmienne dla wszystkich trybów edycji.
Wycofanie z funkcji
Zatwierdzenie wyboru funkcji
i góra /

Porusz

i lewo /
prawo

i np. edycja tekstu
Powoduje kasowanie znaków w trybie edycji,

9

drukarki
.

Przycisk

jednej sekundy,
drukarki
przed przypadkowym dotkni
zablokujemy ekran.
- krótko

t

/w

Blokada - krótko

10

-

, wtedy

sposobów, pojedynczo przez
USB lub Bluetooth z USB. W
interfejs jest zamontowany w kasie
,
wystawienie
Je

interfejs USB, WiFi i Bluetoot
przypadku ostatnich dwóch opcji,
i który ma
edzialny
paragonów
CD-ROM.
bezproble

Ponadto,

odpowiednia

konfiguracja programu
i komputerem.

z komputerem.

- USB
- WiF
- WiFi / USB
- Bluetooth / USB
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do tej samej
1.
FUNKCJE > USTAWIENIA > USTAWIENIA DRUKARKI >

a.
b.

TRYB PRACY

enie TCP

, natomiast w
;

c.
USTAWIENIA WIFI
pracy SERWER i KLIENT):
o

SSID

identyfikator sieci bezprzewodowej (max. 32 znaki), taki sam jak wpisany w punkcie

o

o
o
o
o

m 8 znaków, max. 63

DHCP
IP adres IP d
BRAMA brama drukarki,
MASKA maska podsieci

d. MASKA

one)

maska podsieci

e.

USTAWIENIA WIFI:
o
o
o

f.

IP SERWERA adres IP serwera lub nazwa hosta(np. www.google.com ) nazwa hosta max.
134 znaki.
PORT SERWERA port TCP serwera
IP DNS adres IP serwera DNS (istotny tylko gdy adres ip serwera podany jest jako nazwa
hosta)
USTAWIENIA WIFI:

o PORT TCP
wskazuje ikona na górnej belce
2.
3. Z poziomu programu sp
4.
transmisji wybranym w drukarce (STX, ELZAB lub Thermal).
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1.Wyko
w menu FUNKCJE > USTAWIENIA > USTAWIENIA DRUKARKI >
a. zaznac
b.

dodatkowe zabezpieczenie transmisji przed nieau
2.
zostanie utworzony wirtualny port szeregowy przez który nal

na drukarce
drukarce konieczne jest:

1 Zaprogramowanie stawek podatku Q
FUNKCJE > FUNKCJE SERWISOWE > STAWKI PODATKU

Wykonywane
przez serwis
q

2 Wprowadzenie NIP
FUNKCJE > FUNKCJE SERWISOWE > WPROWADZENIE NIP

FUNKCJE > USTAWIENIA > DANE U

zacji
drukarki

13

Funkcje
na klawiaturze drukarki.

Wybierz FUNKCJE

Funkcje widoczne
dla operatora o
ograniczonym

Funkcje widoczne dla

funkcji
funkcji

d

od statusu funkcji

14

zone
aktywna -

Ekran funkcje kasy po

nieaktywna -

4 Elektroniczna kopia wydruków
Drukarka
kopii wydrukowanych dok
programu na komputerze.

drukarki

dostarczone przez producenta drukarki
do drukarki
Kasy

W
weryfikacji

drukarce
drukarki. W czasie
, natomiast komunikat
ii elektronicznej.

EJ :

drukarki i
maksymalnie dwóch okr
drukarka
skalnym
. Sygnalizac
rawnym wykonaniu
archiwizacji na karcie microSD.
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Proces archiwizacji czyli zapisu danych z
wykonywany automatycznie po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego oraz

1.
2.

karty w drukarce
Karta microSD umieszczona w drukarce

drukarki. Nie
drukarki.

3.

Kopie wydruków z wszystkich dó
drukarce

4.

przez

czas weryfikacji i archiwizacji drukarka

.

drukarka
drukarka

drukarki.
drukarka
si

drukarki. Po
: ok
drukarki

drukarce
okres przewidziany w

drukarki
komputera lub bez wyjmowania karty z drukarki na dwa sposoby,
do drukarki
drukarki do komputera.

drukarki i

drukarki.
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1.

drukarka

2. Wypchnij mocno
akumulator do

3.

1
4.
karty microSD, aby
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5.
microSD i lekko w

3

2

w

statusu. Opis sygnalizowanych stanów

umieszczon

Status kopii elektronicznej
Status kopii
Normalny stan pracy, drukarka
drukarce

EJ ok

zweryfikowana karta.
Normalny stan pracy, karta jest w trakcie weryfikacji. Drukarka

weryfikacja danych

brak karty
trwa zapis

drukarki.
drukarki

drukarki.

wymagany zapis

drukarka
niej zapisu danych.
drukarki

karta z innej drukarki
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drukarki.
uszkodzone dane
niezainicjowana karta

karty i zainicjowanie nowej.

Nie wolno u
drukarce

do aparatu fotograficznego.

5 Logowanie
FUNKCJE > LOGOWANIE

Drukowanie paragonów z programu s

Funkcja logowanie

po menu drukarki.

Wybierz funkcje LOGOWANIE
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Operator zalogowany, wybierz OK

20

6 Wylogowanie
rukarki, natomiast praca

FUNKCJE > WYLOGOWANIE

Wybierz WYLOGOWANIE

Operator wylogowany

operatora
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7 NIP nabywcy
FUNKCJE > NIP NABYWCY

gonu (przed logiem fiskalnym) ozn

Wybierz funkcje NIP NABYWCY
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8 Raporty
FUNKCJE > RAPORTY
Widok menu raporty

8.1 Dobowy fiskalny
FUNKCJE > RAPORTY > DOBOWY FISKALNY

■ d
■ aktualne stawki podatku,
■
■
■
■
■ waluta ewidencyjna,
■
■

jest to suma zmian w bazie towarowej: nowo
zdefiniowanych towarów oraz zmienionych stawek od ostatniego raportu dobowego.

■ i

i sumaryczna kwota anulowanych paragonów. Do kwoty anulowanych

■ i

do linii
omymi kreskami.
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drukarce
zap

kopiach wydruków.

8.2 Finansowy podatkowy
FUNKCJE > RAPORTY > FINANSOWY PODATKOWY

Drukuje aktualny stan liczników fiskalnych. Pola

polami

wyzerowania tych liczników. Numer raportu finansowego jest zgodny z numerem kolejnego

8.3 Okresowe
FUNKCJE > RAPORTY > OKRESOWE

raportami fiskalny

kres raportu

sposobów:

■
■

dobowych),
■

fiskalnych dobowych),
■
■
8.3.1
FUNKCJE > RAPORTY >
8.3.1.1
FUNKCJE > RAPORTY >

24

Drukuje raport fiskalny okresowy
raportów fiskalnych dobowych podanego

raporcie

którego dotyczy raport.
,
ROK.

8.3.
FUNKCJE > RAPORTY >

raportów fiskalnych

podaj
wydrukowany raport. Po wpisaniu, roz

stawki rezerwowej lub
8.3.1.3
>

raportów dobowych, któ
wy raportu fiskalnego dobowego.
8.3
FUNKCJE > RAPORTY >

W

ZA M

z raportów fiskalnych dobowych

o

dotyczy raport.

8.3
FUNKCJE > RAPORTY >

W
dotyczy raport.
8.3.2 Skrócony
FUNKCJE > RAPORTY > OKRESOWE > SKRÓCONY
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8.3
FUNKCJE > RAPORTY >

Drukuje niefiskalny (skrócony) raport okresowy

z raportów
raporcie

raportu.

8.3
FUNKCJE > RAPORTY >

raportu.
8.3
FUNKCJE > RAPORTY > OKRESOWE > SKRÓCONY

raportu.
8.3.2.4
FUNKCJE > RAPORTY >

W
do dzisiaj.

podsumowania danych z raportów fiskalnych dobowych

zakresem dat którego dotyczy.
8.3
FUNKCJE > RAPORTY > OKRESO

W

8.3.3 Historia kopii elektronicznej
FUNKCJE > RAPORTY > OKRESOWE > HISTORIA KOPII ELEKTRONICZNEJ

Drukuje informacje
wydruków dla tej drukarki
z której chcemy

26

8.3.3.1 Raport
FUNKCJE > RAPORTY > OKRESOWE > HISTORIA KOPII ELEKTRONICZNEJ > RAPORT SUM

informacje z raportó

8.3.3.2 Raport
FUNKCJE > RAPORTY > OKRESOWE > HISTORIA KOPII ELEKTRONICZNEJ > RAPORT SUM

ragonów.
8.3.3.3 Raport historii kopii
FUNKCJE > RAPORTY > OKRESOWE > HISTORIA KOPII ELEKTRONICZNEJ > RAPORT HISTORII
KOPII

Raport zawiera
kopie wydruków dla tej drukarki
z której chcemy
ie wydruków.

8.4
FUNKCJE > RAPORTY >

rach i o
ustawieniach drukarki.

8.5 Raport towarów zablokowanych
FUNKCJE > RAPORTY > TOWARÓW ZABLOKOWANYCH

próba
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9 Ustawienia
FUNKCJE > USTAWIENIA
Widok menu ustawienia

9
FUNKCJE > USTAWIE

Ta grupa funkcji pozwala na wprowadzenie dan

drukarki.

grafiki np. logo sklepu, sieci itp.
rech
.
anym raporcie fiskalnym dobowym.
zostaniemy poinformowani komunikatem

kstowym otwarta doba
tj. adres, nazwa firmy

itp.
,

Dla
tzn. wysoka czcionka, szeroka czcionka i
centrowanie tekstu.

28

Wy
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9.2. Dodatki paragonowe
FUNKCJE > USTAWIENIA > DODATKI PARAGONOWE

Funkcja pozwala na wpisanie dowolnego tekstu reklamowego

tekstu tzn. wysoka czcionka, szeroka czcionka i centrowanie tekstu. Sposób konfiguracji
identyczny jak w przypadku

9.3 Ustawienia drukarki
9.3.1 Parametry transmisji
FUNKCJE > USTAWIENIA > USTAWIENIA DRUKARKI > PARAMETRY TRANSMISJI

oraz
st

jednego z trzech

Wybór strony kodowej
w której programy

ELZAB,ELZABSTX,
THERMAL

diakrytyczne:
852(LATIN),1250,
MOZOVIA

Funkcja aktywuje
TIMEOUT

timeout w zakresie od
1 9 sekund

Funkcja identyfikuje
ELZAB

9.3.2 Przestawienie zegara
FUNKCJE > USTAWIENIA > USTAWIENIA DRUKARKI > PRZESTAWIENIE ZEGARA

Funkcja ma zastosowanie przy koniecznej niewielkiej korekcji

9.3.3
FUNKCJE > USTAWIENIA > USTAWIENIA DRUKARKI >

zgrupowane funkcje
bezprzewodowy. W drukarce jedno
Bluetooth.

drukarki poprzez interfejs
tylko jeden modu WiFi lub

30

Widok menu przy zainstalowanym module
WiFi

Widok menu przy zainstalowanym module
Bluetooth

9.3.4
FUNKCJE > USTAWIENIA > USTAWIENIA DRUKARKI

Ta f
oraz wybór rodzaju wygaszacza.

Z KASJERA

kasjera, zmiany koloru interfejsu

Opcja zmniejsza

Opcja ustawienia

do
bazowej, kiedy drukarka
pracuje na baterii.
Czasowe ustawienie
Opcja zmiany koloru
kasjera.

minimalny czas
ustawienia wynosi 15
sekund, a maksymalny
10 minut

Funkcja zawiera trzy
wygaszacza ekranu
kasjera tj.
- brak wygaszacza,
- wygaszacz tekstowy.

9.3.5
FUNKCJE > USTAWIENIA > USTAWIENIA DRUKARKI

Opcja rodzaj wygaszacza
wygaszacza,

ustawienie trzech
gara lub wygaszacz tekstowy.
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9.3.6
FUNKCJE > USTAWIENIA > USTAWIENIA DRUKARKI

drukarce.
Sygna
klawisza
Sygnalizuje problem
Sygnalizuje poprawne
Sygnalizuje niski
poziom

9.3.7 Autoblokada klawiatury
FUNKCJE > USTAWIENIA > USTAWIENIA DRUKARKI > AUTOBLOKADA KLAWIATURY

Autoblokada klawiatury polega

Minimalny czas ustawienia
wynosi 15 sekund, a
maksymalny 60 minut.

opcji

Minimalny czas ustawienia
wynosi 15 sekund, a
maksymalny 60 minut.

opcji
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krótko
9.3.8

drukarki.

drukarki
FUNKCJE > USTAWIENIA > USTAWIENIA DRUKARKI

DRUKARKI

drukarki.
polega na zablokowaniu jej
30 minut dla drukarki

drukarki

.
.

Minimalny czas ustawienia
wynosi 15 sekund, a
maksymalny 60 minut.

Minimalny czas
ustawienia wynosi 15
sekund, a maksymalny
60 minut.

9.3.9 Kontrola raportu dobowego
FUNKCJE > USTAWIENIA > USTAWIENIA DRUKARKI > KONTROLA RAPORTU DOBOWEGO

ci wykonania raportu dobowego.
9.3.10
FUNKCJE > USTAWIENIA > USTAWIENIA DRUKARKI >

raportu
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9.4 Identyfikator drukarki
FUNKCJE > USTAWIENIA > IDENTYFIKATOR DRUKARKI

wprowadzenie dowolnego

drukarki
znaków lub cyfr.

z komputerem.

9.5 Nazwa operatora
FUNKCJE > USTAWIENIA > NAZWA OPERATORA

Funkcja
jest drukowana w stopce paragonu

9.6 Waluty
Widok menu waluty

9.7
FUNKCJE > USTAWIENIA

.

9.8 Waluta ewidencyjna
FUNKCJE > USTAWIENIA > WALUTY > WALUTA EWIDENCYJNA

drukarce

34

Wybierz
DEFINIOWANIE
Funkcja pozwala

zmieniona waluta
podstawowa w kasie np.
euro.

Data i czas zmiany
waluty
ewidencyjnej
waluty i kurs wymiany

Zapisz zmiany

35

9.9 USB
FUNKCJE > USTAWIENIA > USB
Widok menu USB

9.9.1 Kopia karty EJ
FUNKCJE > USTAWIENIA > USB > KOPIA KARTY EJ

Widok ekranu w czasie zapisu

9.9.2 Automatyczna kopia karty EJ
FUNKCJE > USTAWIENIA > USB > AUTOMATYCZNA KOPIA KARTY EJ

J.
umieszczony stale w drukarce, to zawsze po wykonanym raporcie dobowym fiskalnym zostanie
wykonana automatyczna kopia karty ej.
36

9.9.3 Zapis grafik do drukarki
FUNKCJE > USTAWIENIA > USB > ZAPIS GRAFIK DO DRUKARKI

grafiki do drukarki. Po wybraniu funkcji
Widok ekranu w czasie zapisu

dla drukarki i
parametrom:
graphics
printer. Katalog printer jest katalogiem docelowym gdzie
umieszczamy pliki

Parametry pliku
Nazwa pliku

graphic_1
192 x 64

Typ

BMP monochromatyczna
graphics

scrsaver.

scrsaver u

Parametry pliku grafiki blokady ekranu:
Nazwa pliku

logo_3
460 x 272

Typ
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9.10 Uprawnienia do menu
FUNKCJE > USTAWIENIA > UPRAWNIENIA DO MENU

Funkcja definiuje
do menu i funkcji
drukarki.

Funkcja zwiera
cztery poziomy

pozostanie

menu i funkcji
drukarki

dla wszystkich

Wybierz poziom
np.kasjer

Po wybraniu poziomu kasjer

38

Funkcja pozwala na
zdefiniowanie
przydzielenia

Funkcja kasuje

Funkcja przywraca
ustawienia fabryczne

przydzielone
uprawnienia

i funkcji oraz

10 Kopia elektroniczna
FUNKCJE > KOPIA ELEKTRONICZNA
Widok menu kopia elektroniczna

Menu zawie
na drukarce kopii wydruków
zapisanych
drukarki
drukarki.
wydruk z karty,
drukarce lub z innej drukarki tego samego typu, np. w
celach kontrolnych.
ania stanu kopii elektronicznej, funkcje
inicjowania i zamykania karty z danymi oraz wydruku potwierdzenia zapisu.
UWAGA:

drukarka
.

10.1 Wydruki z kopii
FUNKCJE > KOPIA ELEKTRONICZNA > WYDRUKI Z KOPII

est wydruk
j

39

Wydruk kopii raportów
zakresu dat
Wydruk kopii ostatniego
paragonu wystawionego
na drukarce fiskalnej.

Wydruk kopii ostatniej faktury
wystawionej na drukarce
fiskalnej

Po wybraniu zakresu

10.2 P
FUNKCJE > KOPIA ELEKTRONICZNA >

dokumentów
F

j.
funkcja WYDRUKU Z KOPII.

10.3 Ustawienia kopii elektronicznej
FUNKCJE > KOPIA ELEKTRONICZNA > USTAWIENIA KOPII ELEKTRONICZNEJ

opera
10.3.1 Stan kopii elektronicznej
FUNKCJE > KOPIA ELEKTRONICZNA > USTAWIENIA KOPII ELEKTRONICZNEJ > STAN KOPII
ELEKTRONICZNEJ

40

Funkcja podaje informacje
przez zapisane wydruki.
10.3.2 Inicjowanie karty
FUNKCJE > KOPIA ELEKTRONICZNA > USTAWIENIA KOPII ELEKTRONICZNEJ > INICJOWANIE
KARTY

Funkcja pozwala na zainicjowanie nowej karty, np.
drukarki
drukarki
10.3
FUNKCJE > KOPIA ELEKTRONICZNA > USTAWIENIA KOPII ELE
KARTY

10.3.4 Wydruk potwierdzenia zapisu
FUNKCJE > KOPIA ELEKTRONICZNA > USTAWIENIA KOPII ELEKTRONICZNEJ > WYDRUK
POTWIERDZENIA ZAPISU

po

m zapisie

potwierdzenia zapisu.
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1 Parametry drukarki
Gabaryty, masa
190 mm
95 mm
70 mm
masa :

0,65 kg
LPT01-245 Seiko

S

mm/sek.)

W

LCD 2x16 znaków

W

TFT graficzny

P
Z

mini USB-B, jako wirtualny port szeregowy

Z

USBDrukarka wykonana jest w III klasie zabezpieczenia
PN-EN 60950-1:2007.
Zasilacz do drukarki wykonany jest w II klasie
zabezpieczenia
wg PN-EN 60950-1:2007.

2 Parametry papieru
Papier do drukarki termicznej
zalecany
papier

marki ELZAB
57 +1 / 0 mm
maksymalnie 38 mm

UWAGA:

Niektóre nadruki na tylnej stronie papi
drukarce.
Stosowanie papieru termicznego niedostarczonego przez autoryzowanych dealerów ELZAB
i
termicznego bez stosownego certyfikatu lub przechowywanie papieru w warunkach i w sposób

Papier ze znakami ELZAB posiada 6-cio letni certyfikat na przechowywanie przy zapewnieniu warunków
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3 Warunki klimatyczne otoczenia
Temperatura

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

4 Zasilanie
Drukarka
ZASILACZA SIECIOWEGO 12V/1A

drukarka
stacjonarna,

PRZEWODU ZASILANIA
SAMOCHODOWEGO 12V

drukarka
(wymaga oddzielnego zakupu

Drukarka
klawisza drukarka

kod: PZ4),

. Drukarka
drukarki w przypadku zaniku
drukarka jest
b nie.
ED.
drukarka
20 sekund

drukarki

Drukarka
sieci energetycznej, drukarka
przy
2 minutach od ostatniej operacji wykonanej na
klawiaturze drukarki
zostanie wygaszony po 2 minutach
pozostaje w
.

drukarka
automatyczne

Wymagania dla sieciowego zasilania elektrycznego
220V

230V

47 - 63 Hz
Pobór mocy

Max 12W
7,4V/2,0Ah

Do zasilania drukarki
mum
8 godzin, w

akumulatorów.
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5
Do drukarki

szuflady kasowej o kodzie wyrobu 0034.
drukarki

z drukarki

do gn
przewo
,
szuflady

. Na koniec
w funkcjach kierownika. FUNKCJE > FUNKCJE

Szuflada otwierana jest elektrycznie w chwili, gdy operacje na drukarce
k i koniec zmiany kasjera itp.).
otwarcie szuflady w menu szybkiej funkcji (np.

szuflady.

Widok od spodu szuflady

Zasilacz
drukarki D10
szuflady

Widok od góry szuflady

Przewód szuflady
zasilający
drukarkę
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6 Plombowanie drukarki
Obudowa drukarki
plombowania drukarki

drukarki.
drukarki

wany,
drukarki
ien we
owana.

drukarka
UWAGA: Naruszen
gwarancyjnych.

7
Drukarka w tr
drukarce

.

drukarki

60

technicznemu.
o

jest, podczas

zainstalowania drukarki w

zanieczyszczeniu lub zapyleniu.

UWAGA:
uszkodzenia drukarki z

testu drukarki w funkcjach
serwisowych.
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8 Wykaz sytuacji awaryjnych i sposoby ich usuwania
K
BRAK PAPIERU
okresowego.
okresowego.
BRAK RAPORTÓW W OKRESIE
BRAK STAWEK PODATKOWYCH

Podczas drukowania fiskalnych raportów okresowych w
zadanym okresie lub zadanym zakresie raportów nie
Zdefiniuj stawki podatkowe.
funkcji.

kolejnych paragonach, w sytuacji

DOKUMENT DO WYDRUKOWANIA
Komunikat ma

DOBOWY
na kasie.

ania przed raportem
fiskalnym dobowym o

ia daty).

go miejsca na zapis

nie
funkcji STAN
WYKONAJ RAPORT DOBOWY

fiskalnym a przed pierwszym paragonem.

APORT DOBOWY
- 60 minut w
ZMIANA NIE JEST OTWARTA

Aby wej
podatkowej poidentyfikacji podatnika. Kasa nie przyjmuje podczas edycji
NIP-u i fiskalizacji danych nie

Wezwij serwis.

Wezwij serwis.
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Wezwij serwis.

O
godzin, wezwij serwis.
Wezwij serwis.
POWIADOM SERWIS FABRYCZ.

Wezwij serwis.
-30. Po wykonaniu na kasie NN

POZOST

- KALNEJ WOLNYCH
MIEJSC:NN

raportów dobowych (lub

Wezwij serwis.
FABRYCZ.
USZKODZONE DANE ZEGARA POWIADOM SERWIS
FABRYCZ.
USZKODZONE DANE ZEGARA
WEZWIJ SERWIS PRODUCENTA
SERWISOWYM

BRAK DANYCH PRODUCENTA
POWIADOM SERWIS FABRYCZ.

Wezwij serwis.
Wezwij serwis.
Uszkodzone
serwisem fabrycznym.

ponownie - wezwij serwis.

przez produc
w trybie szkoleniowym.

AWARIA DRUKARKI

serwis.
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Data wprowadzenia wyrobu:
Nr KZ /Nr mkf.

2015r

Nr rysunku:

D10IO00011

Data edycji:

12-11-2015
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SIEDZIBA:
41 - 813 Zabrze
ul.Kruczkowskiego 39

tel. +48 32 37 06 200
fax +48 32 27 22 583

DZIAŁ HANDLOWY:
tel. +48 32 37 06 334

PORADY TECHNICZNE:
Dyżurny specjalista - kasy fiskalne

tel. +48 601 513 823 (godz. 8 - 18)
tel. +48 32 37 06 220 (godz. 8 - 16)
e-mail: help@elzab.com.pl

Dyżurny specjalista - wagi
tel. +48 603 306 316 (godz. 8 - 18)

www.elzab.pl

