
ZawartoÊç paragonu 
Zgodnie z rozporzàdzeniem Ministerstwa

Finansów paragon zawiera:
- czas rozpocz´cia i zakoƒczenia kursu
- przejechanà odleg∏oÊç
- numer boczny taksówki
- rabat (jeÊli wystàpi∏)
- kwot´ op∏aty za kurs z wyszczególnieniem

taryf oraz liczby jednostek taryfowych
Kasa umo˝liwia ponadto wydrukowanie do-

datkowych linii po paragonie (treÊç wybierana
z gotowej listy).

Dodatkowe funkcje
Kasa umo˝liwia wydrukowanie 9 rodzajów

raportów, które oprócz spe∏nienia wymogów
stawianych przez przepisy u∏atwiajà analizy,
przygotowanie rozliczeƒ i zestawieƒ.

Dodatkowe mo˝liwoÊci
W sytuacjach awaryjnych mo˝liwe jest wyko-

rzystanie szybkiego ∏adowania akumulatora
(do 3 godz.). 

Kasa umo˝liwia tak˝e komunikacj´ z kompu-
terem, co jest przydatne do programowania kasy.

Mechanizm drukujàcy: termiczny, 40 znaków w wierszu, 7 wierszy na sekund´

Materia∏ eksploatacyjny: rolka papieru termicznego o szerokoÊci 57 mm, d∏ugoÊci 27,5 m 

(w komplecie 6 rolek papieru i 2 pude∏ka na kopie paragonów)

WyÊwietlacz: LED 7-segmentowy, 7-znakowy, wysokoÊç znaków: 10 mm

Klawiatura: foliowa z mikroprze∏àcznikami, 12 klawiszy wielofunkcyjnych

Gniazda: z∏àcze RJ-45 do komunikacji z taksometrem lub PC i zasilania

Zasilanie: z instalacji samochodowej 12V /max 13W lub z wewn´trznego

akumulatora 7,2V / 2,1 Ah 

Zakres temperatur pracy: od -25°C do +55°C

Waga: 620 g (bez papieru)

Wymiary: g∏´bokoÊç: 172 mm, szerokoÊç: 79,5 mm, wysokoÊç: 69,5 mm

Wyposa˝enie dodatkowe: zestaw do monta˝u kasy ELZAB Teta (kod: 01623)

Kod wyrobu: 00422

Nasz dealer:

Parametry techniczne:

ELZAB Teta jest sprzedawana w zestawach z taksometrem:

1. CCEEZZAARR FFiisskkaallnnyy firmy CB ELECTRONICS Warszawa, ul. Przybyszewskiego 43,
tel. (0-22) 864-19-34, 864-19-35

2. AAllwwii FF firmy ALWI-ELEKTRONIK Kielce, ul. Wrzosowa 7, tel. (0-41) 361-06-01, 348-03-63

specjalizowana kasa fiskalna
do taksówek



Kasa ELZAB Teta umo˝liwia taksówkarzowi
prac´ z 8 taksometrami.

Obs∏uga typowych
zdarzeƒ

Kasa jest przygotowana do obs∏ugi ró˝nych
zdarzeƒ sk∏adajàcych si´ na codziennoÊç pracy
taksówkarza. Kasa mo˝e wystawiaç paragon
(orygina∏ i kopi´) wed∏ug wskazania taksometru
lub rozliczenia kursu wed∏ug cceennyy uummoowwnneejj.
Mo˝liwe jest udzielenie rraabbaattuu np. sta∏emu
klientowi (do dyspozycji jest 10 poziomów raba-
towych). W razie rezygnacji klienta z kursu
w trakcie pierwszych 500 m jazdy lub 20 minut
p∏atnego postoju paragon mo˝e zostaç anulo-
wany. 

Zalety i udogodnienia
Przy wspó∏pracy z taksometrami wykorzystu-

jàcymi takà mo˝liwoÊç, kasa za∏àcza si´ automa-
tycznie po w∏àczeniu taksometru (analogicznie

przy jego wy∏àczeniu) i w najbardziej typowych
przypadkach nie wymaga od kierowcy wykony-
wania ˝adnych, dodatkowych czynnoÊci.

Mechanizm drukujàcy i zastosowany papier
przygotowane sà do zmiennych, zale˝nych
od pory roku, warunków pracy taksówkarza.
Umo˝liwia szybkà wymian´ papieru - czynnoÊç
polega jedynie na podniesieniu pokrywy, w∏o˝e-
niu nowej rolki i zamkni´ciu pokrywy. Poprzez
przezroczystà os∏on´ mo˝na na bie˝àco kontro-
lowaç iloÊç papieru jaka jeszcze pozosta∏a
na rolce. 

Wykorzystano d∏ugie rolki papieru (27,5 m)
przez co wyd∏u˝a si´ okres pomi´dzy kolejnymi
wymianami. 

Komfort pracy i trwa∏oÊç 
Nachylenie wyÊwietlacza mo˝na regulowaç,

dzi´ki czemu dane sà doskonale czytelne. 
Du˝e znaki sà dobrze widoczne pod ró˝nym

kàtem, z ró˝nej odleg∏oÊci np. z tylnego siedze-
nia i przy oÊwietleniu zewn´trznym. 

Zastosowane rozwiàzanie jest trwa∏e (wy-
Êwietlacz nie wypala si´ po latach eksploatacji)
i odporne na warunki klimatyczne

„Raz a dobrze”
Przyswojenie sobie umiej´tnoÊci obs∏ugi kasy

jest intuicyjne i szybkie. Pomagajà w tym pe∏ne
opisy funkcji i nazw raportów na klawiaturze.
Dzi´ki nim wystarczy raz przeçwiczyç obs∏ug´
kasy, aby póêniej pracowaç bez wàtpliwoÊci
i posi∏kowania si´ instrukcjà.

Rodzaj folii, którà pokryto klawiatur´ gwa-
rantuje trwa∏oÊç, szczelnoÊç a tak˝e u∏atwia
utrzymanie w czystoÊci.

Przeznaczenie
Do pracy w taksówkach. S∏u˝y do wystawia-

nia paragonów, rejestrowania danych fiskalnych
oraz drukowania raportów, zgodnie z wymoga-
mi Ministerstwa Finansów. 

Wspó∏pracuje z najpopularniejszymi na ryn-
ku modelami taksometrów elektronicznych. 

Walory u˝ytkowe
Niewielkie rozmiary i waga, odpowiednio

dobrane proporcje (podstawa zajmuje ma∏à po-
wierzchni´), praca zarówno w pozycji poziomej
jak i pionowej - wszystko to zapewnia mo˝li-
woÊç monta˝u w dowolnym miejscu w zasi´gu
r´ki kierowcy. 

Wyposa˝ona jest w termiczny, wytrzyma∏y
i cichy mechanizm drukujàcy.

Monta˝ u∏atwia zestaw mocujàcy, zamawia-
ny osobno. Kasa ma w podstawie, przygotowa-
ne fabrycznie otwory na wkr´ty, u∏atwiajàce za-
mocowanie kasy do blachy mocujàcej, którà
z kolei montuje si´ na rzepach w odpowiednim
miejscu samochodu. W miejscach, w których

nie da si´ przykleiç blachy mocujàcej (po-
wierzchnie tapicerowane, nierówne) mo˝na jà
przymocowaç wkr´tami, wykorzystujàc otwory
monta˝owe. 

Zasada dzia∏ania
i u˝ytkowania

Wspó∏praca z kasà odbywa si´ poprzez ka-
bel po∏àczeniowy taksometru. Po zakoƒczeniu
kursu kasa otrzymuje informacje potrzebne
do wystawienia paragonu. Oprócz druku para-
gonów, kasa przechowuje informacje o naliczo-
nym podatku w pami´ci fiskalnej oraz drukuje
raporty. 

Zasilanie pobierane jest z samochodowej in-
stalacji elektrycznej (poprzez ten sam kabel po-

∏àczeniowy), przy czym kasa dysponuje w∏a-
snym, pojemnym akumulatorem wewn´trznym. 

Po zakoƒczeniu pracy mo˝na sprawnie
i szybko od∏àczyç kas´ (np. w celu zabezpiecze-
nia przed kradzie˝à). Mo˝na wówczas dokony-
waç wydruku raportów poza samochodem, np.
w domu, korzystajàc z wewn´trznego zasilania.

Specjalizowana
kasa fiskalna


