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2.2.4 Sprzeda� towaru za pomoc� zdefiniowanych klawiszy ______________________________ 92
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2.2.6 Sprzeda� towaru z u�yciem wagi _______________________________________________ 94
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3 Zakoczenie paragonu________________________________________________________ 95
3.1 Zako�czenie paragonu z u�yciem p�atno
ci gotówk�_______________________________ 95
3.2 Zako�czenie paragonu z u�yciem innej p�atno
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3.4 P�atno
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3.5 Zako�czenie paragonu z u�yciem klawisza p�atno
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3.7 Zako�czenie paragonu z rabatem na podstawie karty rabatowej z kodem kreskowym  (�)___ 99
3.8 Zako�czenie paragonu z rabatem na podstawie karty rabatowej z czytnika BONUS  (�) __ 100

4 Funkcje dodatkowe _________________________________________________________ 100
4.1 Lista podr	czna __________________________________________________________ 100
4.2 Rabat lub narzut na pozycj	 sprzeda�y ________________________________________ 100
4.3 Podsuma paragonu _______________________________________________________ 101
4.4 Edycja paragonu i kasowanie pozycji sprzeda�y _________________________________ 101
4.5 Anulowanie ca�ego paragonu ________________________________________________ 102
4.6 Sprzeda� i przyjmowanie opakowa� zwrotnych __________________________________ 102
4.7 Zwrot ostatnio sprzedanych opakowa� ________________________________________ 103
4.8 Wyszukiwanie towarów_____________________________________________________ 103

4.8.1 Wyszukiwanie towaru wg numeru towaru w trybie komputerowym_____________________103
4.8.2 Wyszukiwanie towaru wg numeru towaru w trybie ECR _____________________________103
4.8.3 Wyszukiwanie towaru wed�ug nazwy____________________________________________103
4.8.4 Wyszukiwanie towarów o tym samym pocz�tku nazwy______________________________103
4.8.5 Sprawdzenie ceny towaru z kodem kreskowym bez mo�liwo
ci sprzeda�y ______________104

4.9 Podgl�d paragonu ________________________________________________________ 104
4.10 Wydruk numeru bez sprzeda�y _____________________________________________ 104
4.11 Wydruk numeru NIP nabywcy_______________________________________________ 105
4.12 Obs�uga przychodz�cych wiadomo
ci kasjera  (�) ______________________________ 105

5 Przyk�adowe wydruki paragonów ______________________________________________ 106
Rozdzia� 8 - Dodatki 107
1 Status kopii elektronicznej (karta microSD)______________________________________ 107
2 Specyfikacja techniczna kasy _________________________________________________ 108
3 Specyfikacja z��cz interfejsów kasy ____________________________________________ 110
4 Alfabetyczny spis komunikatów wy�wietlacza kasjera i tryb post�powania ___________ 112
5 Sygnalizacja trybu zasilania akumulatorowego kasy ______________________________ 115
6 Wykaz kodów b��dów kontrolera klawiatury _____________________________________ 116
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7.1 Kody kreskowe z ilo
ci� ____________________________________________________ 116
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ci� _________________________________________________ 116

8 Ograniczanie rabatów i narzutów ______________________________________________ 117

Uwaga: Funkcje oznaczone w spisie tre�ci za pomoc� gwiazdki (�) s� dost�pne w zale�no�ci od opcji ilo�ci towarów.
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Charakterystyka kasy ELZAB Jota E

� Termiczny mechanizm drukuj�cy zapewniaj�cy szybki wydruk
� Bardzo �atwa wymiana papieru dzi�ki zastosowaniu mechanizmu typu easy load
� Zapis elektronicznej kopii wydruków na karcie pami�ci microSD
� Wielowierszowy wy�wietlacz kasjera u�atwiaj�cy prac� na kasie
� Niezawodna klawiatura 34 klawiszowa zbudowana z modu�ów o wysokiej trwa�o�ci i niezawodno�ci
� Mo�liwo�� zdefiniowania do 71 klawiszy lub ich kombinacji realizuj�cych szybk� sprzeda� towaru, p�atno�ci,

rabaty, raporty itp.
� Wydruk raportów kasy, które umo�liwiaj� pe�ne rozliczenie ilo�ciowo – warto�ciowe sprzeda�y, podatku VAT

i kasjerów
� Mo�liwo�� pod��czenia do komputera przez z��cze USB lub RS-232 (bezpo�rednio, przez modem telefoniczny

analogowy lub GSM) lub opcjonalnie przez z��cze LAN
� Sprzeda� za pomoc� czytnika kodów kreskowych, tak�e towarów z podan� w kodzie ilo�ci� lub warto�ci�
� Wspó�praca z wag� lub wieloma wagami, z mo�liwo�ci� odczytu masy towaru z klawiatury kasy
� Wspó�praca z wag� Prima K pozwalaj�ca na wybieranie towarów zaprogramowanych w kasie oraz sprzeda�

tych towarów za pomoc� klawiatury wagi
� 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 towaru i maksymalnej sumy paragonu w celu eliminacji b��dów

kasjera podczas sprzeda�y
� Mo�liwo�� przegl�dania oraz kasowania pozycji sprzeda�y w trakcie wystawiania paragonu
� Mo�liwo�� r�cznego udzielania rabatów i narzutów na pozycj� i na ca�y paragon
� Szerokie mo�liwo�ci konfiguracji rabatów automatycznych i udzielanych z kart rabatowych
� Sze�� definiowalnych form p�atno�ci (plus gotówka) oraz osiem p�atno�ci walutowych
� Sprzeda� ze zmienn� cen� (tzw. otwarte PLU)
� Mo�liwo�� pod��czenia terminala kart p�atniczych z obs�ug� sprzeda�y i wyp�aty gotówki dla klienta

(cashback)
� Mo�liwo�� prze��czenia kasy na sprzeda� towarów w innej walucie ewidencyjnej np. euro
� Funkcja automatycznego drukowania równowarto�ci w drugiej walucie w relacji PLN/EUR po paragonie.

Do��czona do kasy p�yta CD-ROM zawiera m. in. program dla u�ytkownika s�u��cy do odczytywania, edytowania
oraz zapisywania danych z i do kasy, m.in. danych o towarach, definiowanych klawiszach itd. oraz program do
uzyskiwania raportów fiskalnych z kasy.
Programy s� równie� dost�pne przez serwis www pod adresem:  http://www.elzab.com.pl/programy.

Zawarto�� opakowania

� Kasa ELZAB Jota E

� Zasilacz sieciowy 12V/1A

� 1 rolka papieru termicznego 57 +1 /–0 mm

� Instrukcja obs�ugi kasy

� Ksi��ka Kasy Rejestruj�cej

� P�yta CD-ROM

� Karty zg�oszenia kasy do Urz�du Skarbowego

Przed rozpocz�ciem eksploatacji kasy nale�y zapozna� si� z jej instrukcj� obs�ugi.

To urz�dzenie zosta�o oznakowane znakiem CE, co oznacza, �e pomy
lnie przesz�o
proces oceny zgodno
ci z obowi�zuj�cymi wymogami dyrektyw Unii Europejskiej.
Szczegó�owy wykaz dyrektyw oraz norm którym podlega, zawiera Deklaracja Zgodno
ci,
której kopia dost	pna jest na stronie www.elzab.com.pl
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Rozdzia� 1 - Budowa i dzia�anie
1 Opis ogólny

1.1 Opcje wykonania i budowa kasy
Kasa mo�e zosta� wykonana w kilku opcjach:

� ilo�� towarów:

4095 lub 6143

Od ilo�ci towarów zale�y tak�e dzia�anie niektórych funkcji w kasie.

Poni�sze funkcje s� dost�pne tylko w kasie na 6143 towarów:

- wiadomo�ci kasjera,

- funkcja sprzedawców,

- rabaty automatyczne,

- karty rabatowe z kodem kreskowym,

- czytnik Bonus.

Przy próbie u�ycia funkcji niedost�pnej w danej opcji wy�wietli si� komunikat
o jej niedost�pno�ci. W instrukcji i spisie tre�ci takie funkcje oznaczone s�
gwiazdk� (�) w nag�ówku rozdzia�u.

� interfejs Ethernet W tej opcji kasa posiada dodatkowo z��cze LAN.

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

� drukark� paragonów z pokryw� zamykan� zatrzaskiem,

� klawiatur� z klawiszami cyfrowymi, funkcyjnymi i literowymi (w tym znaki polskie),

� z��cza do pod��czenia urz�dze	 zewn�trznych (w podstawie),

� przycisk za��czaj�cy i wy��czaj�cy kas�.
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1.2 Rozmieszczenie elementów obs�ugi

Rys. 1-1 Widok kasy

1 - Ramka klawiatury 7 - Sygnalizacja zasilania – dioda POWER

2 - Pokrywa górna kasy 8 - Wy�wietlacz klienta

3 - Klawisz wysuwu papieru 9 - Wy�wietlacz operatora

4 - Przycisk za��czaj�cy i wy��czaj�cy kas� 10 - Klawiatura kasy

5 - Szczelina wyj�cia paragonu (z no�em) 11 - Podstawa

6 - Pokrywa papieru 12 - Z��cza interfejsów (od spodu kasy, patrz rys 1-2)

Z��cza interfejsu kasy, s� umieszczone w zag��bieniu podstawy kasy i dost�pne s� od spodu.

1 - Gniazdo rozszerze	 EXT

2 - Gniazdo WAGA

3 - Gniazdo SZUFLADA

4 - Gniazdo CZYTNIK KODÓW

5 - Gniazdo USB

6 - Gniazdo TERMINAL P
ATNICZY

7 - Gniazdo PC

8 - Gniazdo LAN (opcja)

9 - Gniazdo ZASILANIE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Rys. 1-2 Widok na z��cza interfejsów (od spodu kasy)

1

6

5

4

3

2
12

11

10

9

7
8
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2 Budowa klawiatury
Klawiatura sk�ada si� z 34 klawiszy. W górnej cz��ci znajduje si� blok zawieraj�cy 6 klawiszy funkcyjnych do

zdefiniowania przez u�ytkownika. W kombinacji z klawiszami  i , mo�liwe jest zdefiniowanie 71 klawiszy
lub ich kombinacji. Mo�e im by� przypisana funkcja szybkiej sprzeda�y lub wyboru towaru, p�atno�ci, rabaty oraz inne
funkcje kasy. Sposób definiowania klawiszy zostanie opisany w dalszej cz��ci instrukcji. Klawisze numeryczne posiadaj�
fabrycznie zaprogramowane znaczenie oznaczone odpowiednimi piktogramami.

– raport dobowy w��czenie kasjera –

– koniec zmiany kasjera wy��czenie kasjera –

– zestaw raportów wp�ata do kasy –

– raport sprzeda�y wg grup wyp�ata z kasy –

– raport szczegó�owy sprzeda�y

– raport miesi�czny
podgl�d paragonu –

Wybór odpowiedniego znaczenia klawisza uzale�niony jest od po�o�enia opisu na klawiszu. Mo�emy wybran� z klawisza
funkcj� uzyska� przez bezpo�rednie, pojedyncze naci�ni�cie klawisza, albo z dodatkowo wcze�niej naci�ni�tym jednym

lub te� dwoma klawiszami  . Zale�no�� pomi�dzy miejscem opisu, a sposobem wyboru wyja�nia rysunek.

naci�ni�ty pojedynczo

naci�ni�ty z klawiszem 

naci�ni�ty z klawiszami  

naci�ni�ty z klawiszem 

W przypadku klawiszy predefiniowanych wybór poszczególnych znacze	 nieco si� ró�ni:

naci�ni�ty pojedynczo

naci�ni�ty z klawiszem 

naci�ni�ty z klawiszem 

naci�ni�ty z klawiszem 

Klawisze realizuj� nast�puj�ce funkcje:

Klawisz w��czania i wy��czania kasy. W celu wy��czenia, wymaga
naci�ni�cia przez czas powy�ej sekundy.

Klawisz wysuni�cia papieru w drukarce.

Klawisze funkcyjne do zdefiniowania przez u�ytkownika.   

  

Klawisze numeryczne oraz kropka. S�u�� do wpisywania wszelkich
warto�ci liczbowych (kropka pe�ni rol� przecinka dziesi�tnego).

Klawisze s�u��ce do zdefiniowania jako szybki dost�p do sprzedawanych
towarów, funkcji, p�atno�ci, rabatów lub narzutów. Klawisze s� wst�pnie
definiowane z mo�liwo�ci� zmiany tej definicji, patrz str. 39.
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Klawisz przyj�cia opakowania zwrotnego
Klawisz podgl�du ostatnich linii wydrukowanych na paragonie.

Klawisz wyboru znaku z lewej strony klawisza.

Klawisz wyboru znaku z prawej strony klawisza.

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

Klawisze strza�ek w lewo i w prawo.
S�u�� te� do automatycznej obs�ugi wagi.

 + 

 + 

Klawisz RAZEM s�u��cy do podsumowania pozycji na paragonie.
Poza paragonem w��cza wy�wietlanie daty i czasu na wy�wietlaczach.

Klawisz s�u��cy do zatwierdzania (odpowiednik Enter) wprowadzonego
towaru, ilo�ci, ceny, funkcji w menu itd.

Klawisz odst�pu pomi�dzy wpisywanymi znakami.
 + 

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

Klawisz wyszukiwania wg nazwy towaru podczas sprzeda�y.
  + 

Klawisz s�u��cy do w��czania menu kasy.

Klawisz wprowadzenia ceny towaru podczas sprzeda�y.

Klawisz przej�cia do p�atno�ci walutowej.
  + 

Klawisze udzielania odpowiednio: rabatu kwotowego i rabatu procento-
wego na pozycj� sprzeda�y. W podsumowaniu te same funkcje na ca�y
paragon.  

Klawisz wyboru rodzaju p�atno�ci – zap�ata gotówk�.

Klawisz wyboru rodzaju p�atno�ci – zap�ata zdefiniowana jako
P
ATNO�� 4.   + 

Klawisz wprowadzenia kodu kreskowego przy u�yciu klawiatury kasy
(np. przy uszkodzonej naklejce z kodem kreskowym).

Klawisz wyboru rodzaju p�atno�ci – zap�ata zdefiniowana jako
P
ATNO�� 3.   + 

Klawisz wprowadzenia ilo�ci sprzedawanego towaru.

Klawisz wyboru rodzaju p�atno�ci – zap�ata zdefiniowana jako
P
ATNO�� 2.   + 

Klawisz wycofania si� z bie��cej funkcji – odpowiednik Esc.
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Rys. 1-3  Klawiatura kasy

3 Nak�adka ochronna klawiatury
Klawiatura kasy mo�e by� dodatkowo chroniona przed zanieczyszczeniami, przez na�o�enie na ni� silikonowej nak�adki
ochronnej. Nak�adka zalecana jest w punktach sprzeda�y na otwartej przestrzeni np. na targowiskach, gdzie mo�e istnie�
zagro�enie zanieczyszczenia klawiatury np. py�em (towary sypkie, zanieczyszczone). Chroni� tak�e przed
przypadkowym rozlaniem p�ynu. Za�o�enie nak�adki wymaga zdemontowania ramki, za�o�enia nak�adki i powtórnego
„zaklikniecia” ramki w pokrywie kasy. Sposób jej mocowania przedstawiaj� rysunki.

4 Wy�wietlacz klienta

Na tylnej stronie kasy umieszczony zosta� wy�wietlacz klienta. Wysoka czytelno�� wy�wietlacza nie wymaga regulacji
jego k�ta nachylenia.
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Rozdzia� 2 - Instalacja i pod��czenie
1 Wymagania instalacyjne
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.

1.1 Warunki klimatyczne otoczenia

Temperatura 5°C - 35°C

Wilgotno�� 40% - 80%  (bez kondensacji)

2 Zasilanie kasy
Kasa mo�e by� zasilana z:

� ZASILACZA SIECIOWEGO 12V/1A dostarczonego z kas�, je�eli jest u�ywana jako kasa stacjonarna,

� PRZEWODU ZASILANIA
SAMOCHODOWEGO 12V

je�eli kasa jest u�ywana w samochodzie
(wymaga oddzielnego zakupu – kod: PZ4),

Kasa posiada klawisz s�u��cy do za��czenia i wy��czenia urz�dzenia. Po krótkim naci�ni�ciu klawisza kasa w��cza si�.
D�u�sze przyci�ni�cie klawisza wy��cza kas�. Kasa posiada tak�e akumulator wewn�trzny podtrzymuj�cy zasilanie kasy
w przypadku zaniku zewn�trznego napi�cia zasilania. Akumulator wewn�trzny jest �adowany gdy kasa jest pod��czona
do zewn�trznego zasilania, niezale�nie czy jest w��czona (pracuje) lub nie. Sygnalizowane jest to �wieceniem diody LED
(patrz Rozdzia� 1, Rys. 1-1). Dioda LED sygnalizuje kilka stanów. Przy za��czonej kasie oznacza ona obecno�� zasilania
sieciowego. Przy wy��czonej kasie, dioda migaj�ca oznacza stan �adowania akumulatora, natomiast dioda �wiec�ca ci�gle
oznacza, �e akumulator jest na�adowany. Pe�na regeneracja akumulatora po jego roz�adowaniu wymaga oko�o 8 godzin
�adowania przy w��czonej kasie lub 6 godzin przy wy��czonej kasie. Gdy akumulator wewn�trzny kasy jest bliski
roz�adowania, co 15 sekund w��czany jest sygna� akustyczny. Nale�y wówczas niezw�ocznie kas� pod��czy� do sieci
energetycznej w celu na�adowania akumulatora wewn�trznego. Akumulator umo�liwia prac� bez zasilania
sieciowego przez czas 6 godzin, przy za�o�eniu drukowania paragonu co minut� i uprzednim na�adowaniu do
znamionowej pojemno�ci. Zasilacz sieciowy nie posiada wy��cznika. Ca�kowite wy��czenie zasilacza nast�puje po
wyj�ciu go z gniazda sieciowego lub wy��czenie wy��cznika na listwie zasilaj�cej (je�li jest taka zastosowana).
UWAGA: Kasa posiada dodatkowy wewn�trzny akumulator, który powinien by� tak�e cyklicznie do�adowywany. Opis

cz�stotliwo�ci �adowania tego akumulatora opisany jest w punkcie 12. Przechowywanie i transport.

Tryb oszcz�dzania energii
Kasa posiada mechanizm oszcz�dzania energii zgromadzonej w akumulatorze wewn�trznym. Tryb oszcz�dzania energii
jest w��czany automatycznie przy braku zasilania z sieci energetycznej, kasa sygnalizuje to krótkim sygna�em
dwi�kowym. W trybie oszcz�dzania wy�wietlacz kasjera jest pod�wietlany z ni�szym poziomem jasno�ci ni� przy
zasilaniu sieciowym. Ponadto nast�puje wygaszenie wy�wietlacza klienta oraz wy��czenie pod�wietlenia wy�wietlacza
kasjera po 15 sekundach od ostatniej operacji wykonanej na klawiaturze kasy (je�eli na wy�wietlaczu klienta wy�wietla
si� kwota do zap�aty po paragonie, to wy�wietlacz zostanie wygaszony po 1 minucie). Je�eli kasa pozostaje w stanie
bezczynno�ci, to po up�ywie czasu od 1 minuty do 120 minut nast�puje jej automatyczne wy��czenie. Czas ten ustawia
si� w funkcji CZAS WY
�CZENIA KASY (str. 63).

Wymagania dla sieciowego zasilania elektrycznego
Napi�cie znamionowe 220V – 230V
Cz�stotliwo�� 47 - 63 Hz
Pobór mocy max 12W

Do zasilania kasy nale�y stosowa� wy��cznie zasilacz dostarczony przez producenta.

3 Sposób identyfikacji dodatkowych 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.
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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.

4 Pod��czenie szuflady kasowej
Zaleca si� stosowanie szuflady kasowej z rodziny szuflad ELZAB Gamma np. typ: A12 (kod: A12), A22 (kod: A22) lub
B12 (kod: B12) - dopasowana wymiarami do kasy, z kablem typu RJ (kod: SK01).
Po�o�enie z��cza do pod��czenia szuflady pokazane jest w Rozdziale 1 na rys. 1-2.
Szuflada otwierana jest elektrycznie w chwili, gdy operacje na kasie wymagaj� kontaktu z gotówk� (np. zako	czenie
paragonu, pocz�tek i koniec zmiany kasjera itp.).

Istnieje mo�liwo�� otwarcia szuflady poprzez naci�ni�cie klawisza  (np. gdy chcemy rozmieni� banknot). Funkcja
ta mo�e zosta� zablokowana za pomoc� funkcji BLOKADA OTWARCIA SZUFLADY (str. 75). W razie konieczno�ci
otwarcia szuflady pozbawionej zasilania (np. przy braku napi�cia) nale�y nacisn�� dwigni� widoczn� w otworze od
spodu z ty�u szuflady.

5 Pod��czenie czytnika kodów kreskowych
Kasa ma mo�liwo�� wspó�pracy z czytnikami kodów kreskowych z interfejsem:

a) klawiaturowym (KEYBOARD EMULATION) posiadaj�cym wtyk MiniDin6 (PS/2) w��czanym w gniazdo CZYTNIK
KODÓW KRESK. (patrz Rozdzia� 1, Rys 1-2).
Sposób konfiguracji czytnika klawiaturowego:
- wy��czy� przedrostki (prefix)
- w��czy� przyrostek (suffix) CR (0Dh)

b) szeregowym RS232 posiadaj�cym gniazdo DSUB9 za pomoc� Rozga��nika do kasy ELZAB Jota, kod: A10 (patrz
Rozdzia� 1, Rys 1-2)
Sposób konfiguracji czytnika szeregowego RS232:
- ustawi� parametry transmisji na: 9600, even, 8 bit, 1 stop
- wy��czy� przedrostki (prefix)
- w��czy� przyrostek (suffix) CR, LF (0Dh, 0Ah)

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.

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

6.1 Pod��czenie jednej wagi do jednej kasy

Do po��czenia wagi z kas� s�u�y z��cze WAGA (patrz Rozdzia� 1, rys. 1-2). Wynik z wagi do kasy mo�e by� przekazany
poprzez odpytanie wagi z kasy lub przez naci�ni�cie klawisza na wadze (w zale�no�ci od mo�liwo�ci wagi).

Sposób konfiguracji kasy:

- W funkcji TYP WAGI (str. 66): ustawi� typ zastosowanej wagi zgodnie z tabel� poni�ej.
- Je�eli wynik wa�enia ma by� przesy�any zarówno przez naci�ni�cie klawisza na wadze jak i na kasie, to w funkcji

BLOKADA WPROWADZANIA Z WAGI (str. 66) ustawi� Nie. Je�eli wynik ma by� przesy�any tylko przez
naci�ni�cie klawisza na kasie, to w funkcji tej ustawi� Tak.

Sposób konfiguracji wagi:
- Wag� nale�y skonfigurowa� zgodnie z danymi podanymi w tabeli poni�ej. Wagi ELZAB Prima, ELZAB Prima K

i ELZAB CAT17 konfiguruj� si� automatycznie po w��czeniu kasy.
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Nr wagi
wg menu

kasy

Parame-
try tran-
smisji

Wykaz wag zgodnych
pod wzgl�dem

parametrów transmisji
Sposób konfiguracji

wagi
Sposób przekazywa-
nia wyniku z wagi do

kasy (metody wa�enia)
Rodzaj kabla ��cz�cego

wag� z kas�

1.
ELZAB
Prima/

Prima K
9600
8,E,1 ELZAB CAT17 Ustawienia fabryczne

naci�ni�cie klaw. � na
kasie lub � na wadze.
Dla wagi Prima K sprze-
da� towarów za pomoc�

klawiatury wagi.

kabel z wyposa�enia wagi.
Dla wagi CAT17 dodatkowo

kabel wagi do kasy Delta II G
(kod: A14) *

Angel (AP1-15EX,
 AP1-15MX) ---- naci�ni�cie klawisza

� na kasie.
kabel wagi do kasy Delta II G

(kod: A14) *
2.

Angel
AP1-15xx

PODST.

9600
8,N,1 MEDESA BASIC Price

BASIC Count
Conex TPV =
Ecr7, Baud
Rate =9600

Parity = No
Num. Bits = 8
Stop Bits = 1

naci�ni�cie klawisza
� na kasie.

kabel wagi DSUB9/RJ12
(kod: A54)

3.
Angel

AP1-15xx
ROZSZ.

9600
8,N,1

Angel (AP1-15EX,
 AP1-15MX) ---- naci�ni�cie klawisza

� na kasie.
kabel wagi do kasy Delta II G

(kod: A14) *

4.
CAM-
PESA

PROT. 14

9600
8,N,1

MEDESA BASIC RK10,
BASIC SP

Protokó� 14
Mode: 0

Baud 3 (9600)
Pala 3 (8,E,1)

naci�ni�cie klawisza
� na kasie lub 	,5 na

wadze
kabel wagi do kasy Delta II G

(kod: A14) *

Angel (15xx, AP15xx)
Copyfax HANA HS7600,
MEDESA (CAT8, CAT9)
(montowane przed 01.97r)

u producenta
(firma ASTER)
konfiguracja na

urz�dzenia ELZAB

naci�ni�cie klaw.
� na kasie

kabel wagi do kasy Delta II G
(kod: A14) *

MEDESA BASIC RK10,
BASIC SP

Protokó� 4
Mode: 0

Baud 0 (1200)
Pala 9 (7,E,1)

naci�ni�cie klawisza
� na kasie.

kabel wagi do kasy Delta II G
(kod: A14) *

5.
Interfejs

Aster
1200

1200
7,E,1

MEDESA BASIC RK100 Mode: 0
Baud: 1200

Pala: E71
Peri: Prt 04

naci�ni�cie klawisza
� na kasie.

kabel wagi RJ45/RJ12
(kod: A35)

 Angel (15xx, AP15xx)
Copyfax HANA HS7600,
MEDESA(CAT8, CAT9)

u producenta (firma
ASTER) konfiguracja na

urz�dzenia ELZAB

naci�ni�cie specjalnego
klawisza na wadze

(zale�n. od typu wagi)

kabel wagi do kasy Delta II G
(kod: A14) *

MEDESA BASIC RK10,
BASIC SP

Protokó� 2
Mode: 0

Baud 3 (9600)
Pala 3 (8,E,1)

Naci�ni�cie na wadze
klawiszy  	,5

kabel wagi do kasy Delta II G
(kod: A14) *

6.
Interfejs

Aster
9600

9600
8,E,1

MEDESA BASIC RK100 Mode: 0
Baud: 9600

Pala: E81
Peri: Prt 02

Naci�ni�cie na wadze
klawiszy  	,5

kabel wagi RJ45/RJ12
(kod: A35)

WTN6, WTN15, TP3,
 TP6, TP15

sposób wysy�ania
warto�ci masy - SR,

protok. komunik. - P11
naci�ni�cie klaw. � na
kasie lub �na wadze.

AGAT, AMBER, KORAL
(Przes�anie tylko masy)

Protokó� ELZAB
SYSTEM-600

naci�ni�cie klawisza
� na wadze.

kabel wagi do kasy Delta II G
(kod: A14) *

7. Turkus 9600
8,E,1

DIBAL C 103
DIBAL G 310 Protokó� ELZAB Delta naci�ni�cie � na kasie kabel wagi DSUB9-M/RJ12

(kod: A64) *

8. Agat 4800
7,0,1

AGAT, AMBER, KORAL
(Przes�anie masy i numeru towaru)

Protokó� ER-A 495PN naci�ni�cie klawisza
� na wadze.

kabel wagi do kasy Delta II G
(kod: A14) *

9.
Medesa
PRICE/
COUNT

9600
8,E,1

MEDESA BASIC Price
BASIC Count

Conex TPV = Type9
Protocol = Extend
Baud Rate = 9600

Parity = Even
Num. Bits = 8       Stop Bits = 1

naci�ni�cie klawisza
� na kasie lub �,
MENU na wadze

kabel wagi DSUB9/RJ12
 (kod: A54)

* Schematy ideowe kabli znajduj� si� w instrukcji serwisowej kasy.

6.2 Pod��czenie kilku wag do jednej kasy

Kasa ma mo�liwo�� wspó�pracy z kilkoma wagami jednocze�nie. Sposób pod��czenia wag uzale�niony jest od ich rodzaju:

a) wagi produkcji ELZAB np. ELZAB Prima, ELZAB Prima K

Wagi pod��czamy do kasy poprzez z��cze WAGA i dodatkowy ROZDZIELACZ WAG (kod: A13), który umo�liwia
pod��czenie do 4 wag jednocze�nie. Wynik z wagi do kasy mo�e by� przekazany poprzez naci�ni�cie klawisza na wadze
lub przez odpytanie wagi z kasy. Aby mo�liwe by�o odpytywanie wag z klawiatury kasy, wagi musz� pracowa� w tzw.
systemie wag Prima, a ka�da z wag musi mie� ustawiony inny adres wewn�trzny. Umo�liwia to np. wa�enie na jednej
wadze w�dlin, a na innej mi�sa.
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Rys. 2-1 Schemat blokowy pod��czenia 4 wag ELZAB Prima lub Prima K

Sposób konfiguracji kasy:
- W funkcji TYP WAGI (str. 66): wybra� wag� ELZAB PRIMA/PRIMA K
- Je�eli wynik wa�enia ma by� przesy�any zarówno przez naci�ni�cie klawisza na wadze jak i na kasie, to w funkcji

BLOKADA WPROWADZANIA Z WAGI (str. 66) ustawi� Nie. Je�eli wynik ma by� przesy�any tylko przez
naci�ni�cie klawisza na kasie, to w funkcji tej ustawi� Tak.

- W funkcji SYSTEM WAG PRIMA (str. 66): ustawi� w zale�no�ci od tego czy system wag Prima ma by� w��czony
czy wy��czony.

- W funkcji DEFINIOWANIE TOWARÓW (str. 36): podczas definiowania towaru nale�y poda� numer wagi na
której b�dzie wa�ony ten towar.

Sposób konfiguracji wag:
- Adres wagi w systemie wag Prima: adres nale�y ustawi� zgodnie z instrukcj� do��czon� do wagi.
- Parametry transmisji: parametry przesy�ane s� automatycznie z kasy do wagi po w��czeniu kasy.

b) Wagi maj�ce mo�liwo�� wysy�ania wyniku wa�enia przez naci�ni�cie klawisza na wadze np. TURKUS

Wagi pod��czamy do kasy poprzez z��cze WAGA i rozga��nik 1K/2W opisany w instrukcji serwisowej. Wszystkie
wagi musz� posiada� ten sam rodzaj protoko�u komunikacyjnego.

Rys. 2-2 Schemat blokowy pod��czenia 2 wag przez rozga��nik 1K/2W

Sposób konfiguracji kasy:
- W funkcji TYP WAGI (str. 66): ustawi� typ zastosowanej wagi zgodnie z tabel� w punkcie 6.1.
- W funkcji BLOKADA WPROWADZANIA Z WAGI (str. 66): ustawi� Nie.

Sposób konfiguracji wagi:
- Wag� nale�y skonfigurowa� zgodnie z danymi podanymi w tabeli w punkcie 6.1.

c) Wagi nie maj�ce mo�liwo�ci wysy�ania wyniku wa�enia po naci�ni�ciu klawisza na wadze np. ANGEL AP1

pod��czamy do kasy poprzez z��cze WAGA, rozga��nik 1K/2W opisany w instrukcji serwisowej i dodatkowe
PRZYSTAWKI WAGOWE (kod: PW1). Odczyt wyniku wa�enia polega na naci�ni�ciu klawisza na przystawce
wagowej pod��czonej do wagi.

Sposób konfiguracji kasy:
- W funkcji TYP WAGI (str. 66): wybra� wag� TURKUS.
- W funkcji BLOKADA WPROWADZANIA Z WAGI (str. 66): ustawi� Nie.

Sposób konfiguracji wag:
- Wagi nale�y skonfigurowa� zgodnie z danymi podanymi w tabeli w punkcie 6.1.
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Rys. 2-3 Schemat blokowy pod��czenia 2 wag przez rozga��nik 1K/2W i przestawki wagowe PW1

6.3 Pod��czenie wagi dodatkowej przez z��cze czytnika kodów kreskowych

Niezale�nie od ilo�ci i rodzajów wag pod��czonych do z��cze WAGA do kasy mo�na pod��czy� wag� dodatkow�
poprzez z��cze PS/2. Wag� dodatkow� mo�e by� tylko waga, której protokó� komunikacyjny jest zgodny z protoko�em
wag ELZAB (Prima, Prima K, CAT17). Ponadto waga dodatkowa mo�e tylko wysy�a� wynik wa�enia do kasy.
Parametry transmisji wagi dodatkowej wynosz� 9600,8,E,1. Z uwagi na to, �e interfejs wagi dodatkowej jest
jednokierunkowy, waga musi posiada� klawisz za pomoc� którego mo�liwe jest przes�anie wyniku wa�enia z wagi do
kasy. Dodatkow� wag� ELZAB Prima i ELZAB Prima K ��czymy z kas� za pomoc� ROZGA
��NIKA DO KASY
ELZAB JOTA (kod: A10) i PRZEJ�CIÓWKI PRIMA/DELTA (kod: A01).

6.4 Wspó�praca z wag� Prima K

W po��czeniu z wag� kalkulacyjn� Prima K, sprzeda� towarów za pomoc� wagi jest wyj�tkowo efektywna. Towar do
sprzeda�y z wagi wybiera si� za pomoc� klawiatury wagi z bazy towarów w kasie. Nie ma potrzeby programowania
towarów w wadze. Waga wy�wietla nazw�, cen� jednostkow� oraz warto�� towaru a po naci�ni�ciu klawisza na wadze
pozycja sprzeda�y zostanie wydrukowana na kasie.
Taka konfiguracja jest szczególnie przydatna dla sprzedawców dzia�ów tematycznych (sery, w�dliny, warzywa) oraz
tam gdzie szybko�� obs�ugi klienta jest priorytetowa. Wag� Prima K ��czy si� z kas� bezpo�rednio za pomoc� przewodu
dostarczonego z wag� lub przez rozdzielacz wag je�eli wagi pracuj� w systemie wag Prima. W przypadku tradycyjnej
obs�ugi wagi przez odpytanie za pomoc� klawisza kasy, na wy�wietlaczu wagi pojawia si� nazwa i cena jednostkowa
wybranego na kasie towaru.

6.5 Pod��czenie dwóch kas do jednej wagi

Wspó�praca dwóch kas z jedn� wag� odbywa si� poprzez ROZGA
��NIK 2K/1W (nie jest oferowany jako produkt
przez ELZAB). Schematy ideowe rozga��ników znajduj� si� w instrukcji serwisowej kasy. W tym trybie pracy nie ma
mo�liwo�ci przesy�ania wyniku wa�enia po naci�ni�ciu klawisza na wadze.

Rys. 2-4  Schemat blokowy pod��czenia jednej wagi do dwóch kas

Sposób konfiguracji kasy:
- W funkcji TYP WAGI (str. 66): ustawi� typ zastosowanej wagi zgodnie z tabel� w punkcie 6.1.

- W funkcji BLOKADA WPROWADZANIA Z WAGI (str. 66): ustawi� Tak.

Sposób konfiguracji wagi:
- Wag� nale�y skonfigurowa� zgodnie z danymi podanymi w tabeli w punkcie 6.1.
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7 Pod��czenie terminala kart p�atniczych do kasy
Terminal p�atniczy pod��czany jest do kasy do wtyku opisanego TERMINAL P
ATNICZY (przy wy��czonej kasie
i terminalu). Do obs�ugi p�atno�ci terminalowych konieczne jest zaprogramowanie w kasie nast�puj�cych parametrów:

� W funkcji DEFINIOWANIE P
ATNO�CI (str.42) nale�y nada� nazw� p�atno�ci dokonywanej kart� p�atnicz�
np. KARTA P
AT.

� W funkcji TERMINAL KART P
ATNICZYCH (str. 73) nale�y wybra� (klawiszami strza�ek) odpowiedni typ
terminala i zatwierdzi� wybór.

� W funkcji P
ATNO�CI TERMINALA (str. 74) nale�y wybra� w�a�ciw� p�atno�� (np. KARTA P
AT)
i zatwierdzi� wybór.

8 Pod��czenie kasy do komputera, modemu lub sieci Ethernet

Kasa mo�e by� pod��czona do komputera bezpo�rednio (za pomoc� USB lub RS-232), jak równie� za pomoc� modemu
lub sieci Ethernet (opcja). Komputer mo�na pod��czy� zamiennie do z��cza opisanego jako USB lub przez RS-232
do z��cza opisanego jako PC, przy czym jednocze�nie mo�e by� aktywne tylko jedno po��czenie. Modem pod��cza si�
zamiennie z komputerem do z��cza PC, a sie� Ethernet do z��cza LAN (patrz Rozdzia� 1, rys. 1-2). Opis kabli
pod��czeniowych znajduje si� w Rozdziale 8. Jednocze�nie mo�e by� aktywny tylko jeden rodzaj pod��czenia.
Szczegó�owe informacje nt. konfiguracji kasy znajduj� si� w dalszej cz��ci instrukcji. Wykonanie po��czenia
i konfiguracj� kasy najlepiej powierzy� przeszkolonej osobie. Szczegó�owe informacje zawiera instrukcja serwisowa.
ELZAB oferuje modemy zarówno do telefonii przewodowej PSTN jak i bezprzewodowej GSM. Parametry
konfiguracyjne tych modemów s� wst�pnie zdefiniowane w kasie. Modem pod��czany jest do kasy do gniazda opisanego
PC (patrz Rozdzia� 1, rys. 1-2).

Do obs�ugi modemu konieczne jest zaprogramowanie w kasie nast�puj�cych parametrów:

� W funkcji RODZAJ TRANSMISJI (str. 61) nale�y wybra� PRZEZ MODEM.

� W funkcji LICZBA DZWONKÓW (str. 61) nale�y wybra� ilo�� dzwonków, po których modem odbierze
po��czenie.

� W funkcji TYP MODEMU (str. 62) nale�y poda� z jakim modemem kasa b�dzie wspó�pracowa�a.

Do obs�ugi transmisji przez sie� LAN/WAN konieczne jest zaprogramowanie w kasie nast�puj�cych parametrów:

� W funkcji RODZAJ TRANSMISJI (str. 61) nale�y wybra� PRZEZ LAN/WAN.

� W menu USTAWIENIA LAN/WAN (str. 62) nale�y ustawi� odpowiednie parametry sieci LAN/WAN.

9 Mechanizm drukuj�cy - wymiana papieru
Do wymiany papieru w kasie nale�y przyst�pi� w momencie pojawienia si� na wydruku znacznika ko	ca papieru
w postaci barwnych plam lub wy�wietleniu komunikatu BRAK PAPIERU. Wymiana papieru jest bardzo �atwa dzi�ki
zastosowaniu mechanizmu typu easy load i odbywa si� nast�puj�co:

1. Otworzy� pokryw� drukarki.
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2. W�o�y� now� rolk� papieru
z odwini�tym pocz�tkiem.

3. Zamkn�� pokryw� drukarki,
oderwa� nadmiar papieru na
kraw�dzi szczeliny wyj�cia
paragonu.

10 Konserwacja i przeprowadzanie okresowych przegl�dów
Kasa w trakcie eksploatacji wymaga okresowego czyszczenia, przegl�du i konserwacji. Wszelkie zabiegi konserwacyjne
nale�y przeprowadza� przy kasie wy��czonej.
Wszystkie zewn�trzne elementy obudowy kasy wykonane s� z tworzywa sztucznego i wymagaj� okresowego
czyszczenia, które najlepiej wykona� specjalnym p�ynem antystatycznym do mycia sprz�tu komputerowego (sposób
u�ycia wg zalece	 producenta p�ynu). Mo�na tak�e u�y� mi�kkiej szmatki, zwil�onej lekko wod� z dodatkiem
delikatnych p�ynnych �rodków czyszcz�cych.
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 30 kompletach rolek papieru.
Usuni�cie zanieczyszcze	 i py�u papierowego naj�atwiej wykona� przy pomocy p�dzelka i spr��onego powietrza. Mo�na do
tego celu u�y� gumowej gruszki lub spr��onego powietrza w spray’u. Zabiegi konserwacyjne nale�y powierzy� osobie
posiadaj�cej odpowiednie kwalifikacje lub umiej�tno�ci techniczne albo zleci� serwisowi technicznemu.
Do czynno�ci konserwacyjnych, b�d�cych 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 oraz
oczyszczenie ca�ego toru prowadzenia papieru. Do mycia nale�y stosowa� czysty spirytus etylowy lub spirytus
techniczny (izopropanol).
Zalecane cz�stotliwo�ci zabiegów konserwacyjnych nale�y zwi�kszy� w przypadku zainstalowania kasy w �rodowisku
o zwi�kszonym zanieczyszczeniu lub zapyleniu.
UWAGA: Zaniedbanie bie��cych i okresowych czynno�ci konserwacyjnych mo�e doprowadzi� do uszkodzenia kasy

z winy u�ytkownika i mo�e spowodowa� utrat� praw gwarancyjnych.
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Prawid�owo�� wyczyszczenia mechanizmu drukarki mo�na oceni� po jako�ci wydruku (czytelno�ci) jak równie� po
p�ynnym wysuwaniu si� papieru podczas wydruku (bez zaci�� i po�lizgu). Odleg�o�ci mi�dzy wydrukowanymi wierszami
na papierze powinny by� jednakowe i równoleg�e. Prób� mo�na przeprowadzi� po uruchomieniu funkcji autotestu
drukarki. Naci�ni�cie i przytrzymanie klawisza wysuwu papieru oraz w��czenie zasilania kasy, powoduje w��czenie
autotestu. Drukarka drukuje jednocze�nie zestaw znaków z wewn�trznego generatora.

11 Parametry papieru stosowanego w kasie

Papier do drukarek termicznych
zalecany papier marki ELZAB – kod: 2000116 lub 2000117
szeroko�� 57 +1 /–0 mm
posta� rolka d�ugo�ci 80 m - kod: 2000117

lub rolka d�ugo�ci 40 m - kod: 2000116
�rednica zewn�trzna maksymalnie 80 mm

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. Niektóre nadruki na tylnej
stronie papieru, mog� zak�óci� dzia�anie wykrywania obecno�ci papieru w drukarce.
Stosowanie papieru termicznego niedostarczonego 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.

12 Przechowywanie i transport kasy

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.

W przypadku d�u�szego przechowywania kasy lub u�ywania jej jako tzw. "kasy rezerwowej", nale�y raz na 3 mie-
si�ce kas� pod��czy� do gniazda sieciowego i w��czy� j� na minimum 8 godzin, w celu do�adowania akumulatorów.

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 i powietrznego wymagaj� specjalnych uzgodnie	.

13 Plombowanie kasy

Obudowa kasy zaplombowana jest plomb� o�owian�. Plomba ta jest plomb� serwisow� i ma 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, posiadaj�cy wa�n� legitymacj�
serwisow�, wpisany w ksi��ce kasy rejestruj�cej lub posiadaj�cy stosowne upowa�nienie i jest zarejestrowany
w w�a�ciwym Urz�dzie Skarbowym. Po ka�dej ingerencji serwisowej wymagaj�cej zdj�cia plomby, u�ytkownik
powinien we w�asnym interesie sprawdzi� czy kasa zosta�a ponownie prawid�owo zaplombowana.

UWAGA: Naruszenie plomby serwisowej grozi utraceniem przez u�ytkownika prawa do napraw gwarancyjnych.
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Rozdzia� 3 - Zasady obs�ugi funkcji kasy

1 W��czenie kasy

Aby w��czy� kas� nale�y nacisn�� przycisk w��cznika zasilania kasy (patrz str. 9). Po w��czeniu kasy jest automatycznie
wywo�ywana funkcja w��czenia kasjera (szczegó�owy opis na str. 26)

Na wy�wietlaczu kasjera wy�wietla si� napis:
PODAJ HAS
O KASJERA:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Kasa fabrycznie nie ma zaprogramowanego has�a. Nale�y nacisn�� tylko klawisz . W��czony zostanie
kasjer o nazwie SZEF, posiadaj�cy pe�ne uprawnienia dost�pu do kasy.

Mo�liwe jest takie ustawienie konfiguracji kasy �e funkcja kasjerów nie jest u�ywana. W tym przypadku po za��czeniu
kasy funkcja w��czenia kasjera nie zostanie uruchomiona a kasa automatycznie w��czy kasjera SZEF.

2 Dost�p do funkcji w menu kasy
Funkcje kasy (z wy��czeniem sprzeda�y) s� zebrane w trzech grupach, zwanych dalej „menu”: FUNKCJE KASJERA,
FUNKCJE KIEROWNIKA i FUNKCJE SERWISOWE. Dost�p do poszczególnych menu uzyskujemy w nast�puj�cy
sposób:

1. FUNKCJE KASJERA - Nacisn�� klawisz .

2. FUNKCJE KIEROWNIKA - Nacisn�� klawisz , nast�pnie .

3. FUNKCJE SERWISOWE - Nacisn�� klawisz , nast�pnie dwukrotnie .

Dost�p do poszczególnych funkcji uzale�niony jest od uprawnie	 przyznanych kasjerowi – wi�cej w dalszej cz��ci
instrukcji dotycz�cej definiowania kasjera i rodzajach kasjerów.

Po wej�ciu np. do menu FUNKCJE KIEROWNIKA,
Na wy�wietlaczu pojawi si�:

FUNKCJE KIEROWNIKA
  01*KONFIGURACJA
  02  RAPORTY ZERUJ�CE
  03  RAPORTY NIEZERUJ�CE

Wyboru funkcji mo�emy dokona� na trzy sposoby:

� Wybór za pomoc� klawiszy  (przej�cie do nast�pnej pozycji w menu)  (powrót do poprzedniej

pozycji), oraz klawisza  którym akceptujemy wybrane menu lub funkcj�. Aktualnie wybrana
funkcja jest wyró�niona gwiazdk�.

� Wybór funkcji za pomoc� adresu liczbowego poszczególnych menu lub funkcji, za pomoc� klawiszy

cyfrowych klawiatury kasy (np.     ). Liczbowe adresy poszczególnych funkcji
i menu s� podane na schematach struktury menu, w spisie tre�ci oraz w tytule ka�dej opisywanej funkcji.

� Wybór adresu funkcji za pomoc� klawiszy literowych klawiatury kasy. Kasa zosta�a dostosowana do wybierania
literowego w nast�puj�cy sposób:
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 szybciej, a metoda pozwala
na �atwe zapami�tanie adresu funkcji.
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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 - K 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 1 4  to zamiast cyfr wpisujemy adres przy pomocy liter  A D,
adres 2 02 6 – wpisujemy jako B B F,  adres 2 05 15 - wpisujemy jako  B E O.

Mo�liwe jest mieszanie sposobów wyboru funkcji. Aktualnie wybran� pozycj� wskazuje znak gwiazdki przy jej numerze.

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

3 Dost�p do funkcji za pomoc� zdefiniowanych klawiszy
W kasie mo�liwe jest zdefiniowanie na klawiaturze znakowej oraz definiowalnych klawiszach funkcyjnych bezpo�redniego,
szybkiego dost�pu do wybranych funkcji. Dost�p do tych funkcji uzale�niony jest od uprawnie	 przyznanych kasjerowi,
podobnie jak dost�p do menu. Wi�cej o definiowaniu klawiszy w dalszej cz��ci instrukcji na str. 38.

4 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 pytanie jak w przyk�adzie:
SPRZEDA� ZE ZMIENN� CEN�

DOZWOLONA  ?  (T/N)  T

Mo�liwa jest odpowied na jeden z dwóch sposobów: klawiszem  lub +  na Tak, a klawiszem

 lub +  na Nie.

W przypadku, kiedy wy�wietlana warto�� lub podpowied jest dla nas w�a�ciwa (patrz litera oznaczona kursorem),

akceptujemy j� naci�ni�ciem klawisza .

5 Elektroniczna kopia wydruków

Kasa zapisuje kopie wydruków na karcie pami�ci typu microSD zamiast na kontrolnej rolce papierowej. Pozwala to na
zmniejszenie zu�ycia papieru przez kas� i dost�p do kopii wydrukowanych dokumentów bezpo�rednio z klawiatury kasy
lub za pomoc� programu na komputerze, bez potrzeby r�cznego przeszukiwania rolek kontrolnych.

W celu bezproblemowego korzystania z kasy z elektroniczn� kopi� wydruków nale�y przestrzega�
zalece� producenta kasy dotycz�cych stosowanych kart microSD, post�powania z kart� i sposobu
przeprowadzania archiwizacji. Bezwzgl�dnie zalecane jest okresowe wykonywanie kopii zapasowej
karty microSD aby unikn�� utraty kopii wydruków na skutek zagini�cia lub zniszczenia kasy razem
z kart� microSD lub samej karty.

Karta microSD znajduje si� w gniedzie pod pokryw� drukarki, w miejscu pokazanym na rys. 3-1. Karta nie jest obj�ta
plombowaniem kasy i jest dost�pna dla u�ytkownika kasy. Karta jest zakryta i zabezpieczona metalow� os�on�
zablokowan� wkr�tem, przed przypadkowym wyj�ciem lub utrat�. Aby wyj�� kart� np. w celu wykonania kopii
zapasowej, nale�y odkr�ci� wkr�t i przesun�� os�on� zgodnie z rys. 3-1. Nast�pnie nacisn�� kart� do wyczuwalnego
klikni�cia i wysun�� j� z gniazda, przytrzymuj�c aby nie wypad�a.

Przy wk�adaniu karty nale�y post�powa� odwrotnie. Wsun�� kart� do gniazda (stykami w dó�) do jej zaklikni�cia,
nast�pnie przesun�� metalow� os�on� i wkr�ci� wkr�t blokuj�cy os�on�.

Poprawne u�o�enie karty w gniedzie pokazuje piktogram na naklejce umieszczonej obok gniazda.
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Rys. 3-1  Umiejscowienie karty w kasie i sposób jej wyjmowania

Opis dzia�ania systemu elektronicznej kopii wydruków.

Podczas wydruku paragonu oraz innych dokumentów, tre�� wydruku jest równie� zapisywana w pami�ci podr�cznej.
Pami�� ta znajduje si� wewn�trz kasy i nie jest dost�pna dla u�ytkownika. Mo�e ona pomie�ci� dane z  maksymalnie
dwóch okresów sprzeda�y zako	czonych raportem fiskalnym dobowym. Proces archiwizacji czyli zapisu danych
z pami�ci podr�cznej na kart� microSD, jest wykonywany automatycznie po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego, po
spe�nieniu nast�puj�cych warunków:

1. W gniedzie karty w kasie znajduje si� poprawnie zainicjowana karta microSD.

2. Karta microSD umieszczona w kasie jest kart� z tego egzemplarza kasy. Nie mo�na archiwizowa� danych na
karcie z innego egzemplarza kasy. W przypadku w�o�enia karty z innej kasy mo�na wy��cznie odczyta�
kopie wydruków zapisanych na karcie.

3. Kopie wydruków z wszystkich dób zapisanych na karcie microSD znajduj�cej si� w kasie zosta�y poprawnie
zweryfikowane. Weryfikacja danych na karcie odbywa si� po ka�dorazowym za��czeniu kasy oraz po
umieszczeniu karty w gniedzie. W czasie weryfikacji na wy�wietlaczu kasjera pojawia si� informacja
WERYFIKACJA DANYCH.

4. Karta microSD nie zosta�a zamkni�ta. Operacja zamkni�cia ko	czy zapis danych na karcie i jest
wykonywana automatycznie po zape�nieniu karty lub wcze�niej, na skutek wykonania przez u�ytkownika
funkcji zamkni�cia karty. W wyniku tej operacji karta microSD przechodzi w tryb tylko do odczytu.

W czasie wykonywania weryfikacji i archiwizacji mo�na na kasie prowadzi� sprzeda�. Proces weryfikacji (opisany
w punkcie 3) oraz proces archiwizacji s� procesami których czas wykonania zale�y od ilo�ci danych zapisanych
wcze�niej na karcie microSD oraz od ilo�ci kopii wydruków zapisanych w pami�ci podr�cznej, w przeci�gu bie��cej
doby fiskalnej. Aby archiwizacja danych na karcie mog�a przebiec w prawid�owy sposób, nale�y zapewni�, aby przez
ca�y czas weryfikacji i archiwizacji kasa by�a za��czona. Nale�y pami�ta�, �e kasa jest wyposa�ona w funkcj�
oszcz�dzania energii z akumulatora. Aby mie� pewno��, �e kasa w czasie wykonywania archiwizacji nie wy��czy si� na
skutek mechanizmu oszcz�dzania energii, mo�na przed wykonaniem raportu fiskalnego dobowego pod��czy� zewn�trzne
zasilanie kasy. Raport fiskalny dobowy mo�e by� wykonany na koniec dnia sprzeda�y lub przed rozpocz�ciem sprzeda�y
w dniu nast�pnym jednak w obydwu przypadkach po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego nale�y odczeka�
do uzyskania komunikatu EJ OK na wy�wietlaczu klienta, zanim kasa zostanie wy��czona. Stan ten oznacza
zako	czenie wszelkich operacji zwi�zanych z obs�ug� kopii elektronicznej.

Je�eli warunki do zapisu s� spe�nione, kasa bezpo�rednio po raporcie fiskalnym dobowym rozpocznie
zapis danych na kart�. W tym czasie na wy�wietlaczu klienta wy�wietla si� TRWA ZAPIS. W tym czasie
nie nale�y wy��cza� kasy. Po zako�czonym zapisie pojawi si� EJ OK.

Je�eli ze wzgl�du na sposób obs�ugi kasy, czas oczekiwania na zako	czenie procesu archiwizacji jest dla
u�ytkownika zbyt d�ugi, nale�y zamkn�� aktualn� kart� microSD i zainicjowa� now�, zmniejszaj�c w ten sposób ilo��
danych na karcie. Ka�da karta u�ywana w kasie, w momencie inicjowania jest oznaczana unikaln� etykiet�, która
pozwala na jej identyfikacj�. Wszystkie karty na których prowadzono archiwizacj�, nale�y przechowywa� przez okres
przewidziany w odr�bnych przepisach dotycz�cych kopii wydruków z kas rejestruj�cych, licz�c od daty wykonania
ostatniego zapisu na danej karcie.

W przypadku kiedy po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego archiwizacja danych na kart� microSD nie mo�e si�
odby� ze wzgl�du na niespe�nienie warunków opisanych wy�ej, mo�na w dalszym ci�gu prowadzi� sprzeda� na kasie, a�
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do zape�nienia pami�ci podr�cznej lub wykonania kolejnego – drugiego raportu fiskalnego dobowego. Po wykonaniu
drugiego raportu dobowego bez archiwizacji kasa blokuje sprzeda�. Jest to sygnalizowane komunikatem „PAMI��
PODR�CZNA PE�NA” na wy�wietlaczu kasjera. W przypadku kiedy po wykonanym raporcie fiskalnym dobowym nie
zosta�a wykonana archiwizacja i prowadzona jest dalsza sprzeda�, na wy�wietlaczu pojawi si� komunikat WYMAGANY
ZAPIS. Sygnalizacja ta jest stanem nadrz�dnym do wszystkich innych sygnalizacji i zostaje wy��czona dopiero po
poprawnym wykonaniu archiwizacji na karcie microSD.

Dalsza praca jest mo�liwa dopiero po wykonaniu poprawnej archiwizacji danych na karcie microSD. Stan pami�ci
podr�cznej, karty microSD i samego procesu archiwizacji widoczny jest w dolnej linii na wy�wietlaczu kasjera (opis
sygnalizowanych stanów w Rozdziale 8) oraz w funkcji STAN KOPII ELEKTRONICZNEJ opisanej na stronie 83.

Zaleca si� �eby karta microSD by�a zawsze dost�pna do archiwizacji tzn. znajdowa�a si� w gnie	dzie
kasy a po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego u�ytkownik odczeka� na doko�czenie archiwizacji.

Kasa umo�liwia wydruk kopii dokumentów zapisanych w pami�ci podr�cznej lub na karcie, w tym tak�e na karcie
z innej kasy tego samego typu. Mo�liwo�ci te zosta�y opisane szczegó�owo na stronie 59

Zaleca si� ka�dorazowo po wykonaniu zapisu na kart� wykona� kopi� zapasow�. Poprawno�� zapisu na
kart� microSD jest po ka�dym zapisie weryfikowana a fakt ten jest zapisany w pami�ci fiskalnej.
Odpowiedzialno�� za uszkodzenie danych na karcie microSD lub jej utrat� ponosi u�ytkownik.
Do celów kontrolnych nale�y przedstawia� kart� microSD wraz z zapisanymi na niej danymi.

Kopi� zapasow� mo�na wykona� przez wyj�cie karty z kasy i skopiowanie jej na inny no�nik (dysk twardy, p�yt� DVD,
pendrive) za pomoc� czytnika kart microSD pod��czonego do komputera lub bez wyjmowania karty z kasy przez z��cze
PC za pomoc� programu SDbackup.exe (dost�pny na za��czonej do kasy p�ycie CD). Do archiwizacji za pomoc�
SDbackup.exe niezb�dne jest pod��czenie kasy do komputera (patrz strona 18).

Ze wzgl�du na trwa�o�� zapisów na karcie microSD i wymagany okres przechowywania kopii
dokumentów (w tym tak�e kopii elektronicznych) nale�y stosowa� wy��cznie karty dostarczone przez
producenta kasy. Informacje na ten temat znajduj� si� w za��czonej do kasy, Ksi��ce Kasy
Rejestruj�cej.

Nie nale�y wyjmowa� karty microSD ze z��cza karty przy za��czonej kasie oraz w szczególno�ci kiedy
wykonywane s� operacje zapisu lub odczytu karty.

Nigdy nie nale�y ingerowa� w struktur� i zawarto�� plików karty microSD. Jakiekolwiek zmiany w tej
strukturze oraz zmiana zawarto�ci karty przez u�ytkownika mog� doprowadzi� do utraty kopii
wydruków.
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Rozdzia� 4 - Menu FUNKCJE KASJERA

1 Opis ogólny
Dost�p do menu g�ównego FUNKCJE KASJERA opisany jest w Rozdziale 3 Zasady obs�ugi funkcji kasy.
Schemat menu wraz z podanymi adresami funkcji pokazano poni�ej.

1 FUNKCJE KASJERA
1 W��CZENIE KASJERA
2 WY��CZENIE KASJERA
3 KONIEC ZMIANY KASJERA
4 WP�ATA DO KASY
5 WYP�ATA Z KASY
6 ZESTAW RAPORTÓW
7 KARTA RABATOWA
8 INNE FUNKCJE KASJERA

1 WIADOMO	CI KASJERA (�) tylko w kasach 6143 PLU
2 STAN KASY
3 RAPORTY ZERUJ�CE

1 DOBOWY FISKALNY
2 SZCZEG. SPRZEDA
Y
3 ZWROTÓW OPAKOWA�
4 SPRZEDA
 WG GRUP
5 KONIEC ZMIANY KASJERA
6 SUMACYJNY I
7 SUMACYJNY II
8 SPRZEDAWCÓW (�) tylko w kasach 6143 PLU

4 RAPORTY NIEZERUJ�CE
01 FINANSOWY PODATKOWY
02 SZCZEG. SPRZEDA
Y

1 WSZYSTKIE TOWARY
2 TOWARY W GRUPIE
3 TOWARY W STAWCE VAT

03 ZWROTÓW OPAKOWA�
04 SPRZEDA
 WG GRUP
05 STANU KASY
06 SUMACYJNY I
07 SUMACYJNY II
08 SPRZEDAWCÓW (�) tylko w kasach 6143 PLU
09 GODZINOWY AKTUALNY
10 GODZINOWY POPRZEDNI
11 DANYCH O TOWARACH
12 OKRESOWE

1 SZCZEGÓ�OWY
1 MIESI�CZNY
2 WED�UG DAT
3 WED�UG NUMERÓW
4 ZA MIESI�C POPRZEDNI
5 ZA MIESI�C BIE
�CY

2 SKRÓCONY
1 MIESI�CZNY
2 WED�UG DAT
3 WED�UG NUMERÓW
4 ZA MIESI�C POPRZEDNI
5 ZA MIESI�C BIE
�CY

3 HISTORIA KOPII ELEKT.
1 RAPORT SUM WG DAT
2 RAPORT SUM WG NUMERÓW
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3 RAPORT HISTORII KOPII
13 KONFIGURACJI

1 KASJERZY I RODZAJE
2 RABATY AUTOMATYCZNE (�) tylko w kasach 6143 PLU
3 INNE USTAWIENIA

14 TOWARÓW NIEU
YWANYCH
15 TOWARÓW STATYSTYCZNY
16 Z KOPII ELEKTRONICZ.

5 RAPORT MIES. ZA POPRZ
6 RAPORT OKR. MIES. BIE
.

Na wy�wietlaczu powinien pojawi� si� napis:

FUNKCJE  KASJERA
   1*W
�CZENIE KASJERA
   2  WY
�CZENIE KASJERA
   3  KONIEC ZMIANY KASJERA

Dost�p do funkcji numer 1 i 2 jest mo�liwy zawsze. Dost�p do pozosta�ych funkcji jest zale�ny od przyznanych
kasjerowi uprawnie	 i mo�e by� zablokowany.

2 Funkcja W��CZENIE KASJERA - adres 1 1 lub A A

Funkcja s�u�y do wyboru który z kasjerów u�ywaj�cych kasy jest aktywny. Na konto tego kasjera zostan� zaliczone
nast�pne operacje na kasie, np. sprzeda�, wp�aty i wyp�aty. Jednocze�nie mo�e by� w��czony tylko jeden kasjer.

Po wybraniu funkcji wy�wietla si� napis:
PODAJ HAS
O KASJERA:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Kasjer wpisuje nast�pnie swoje has�o, które b�dzie wy�wietlane jako
gwiazdki, np:

PODAJ HAS
O KASJERA:
* * * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Has�o mo�na wprowadzi� równie� korzystaj�c z czytnika kodów kreskowych.

Klawisz  powoduje wy�wietlenie:
KASJER nr 01

   J. KOWALSKA

W przypadku, gdy otwierana jest zmiana kasjera, pojawi si� napis:
STAN GOTÓWKI

 0,00

Kasjer powinien policzy� posiadane pieni�dze w szufladzie kasy i wpisa� np.   

oraz nacisn�� klawisz . Kasa wydrukuje raport o otwarciu zmiany kasjera i przejdzie do trybu sprzeda�y.

Je�eli opcja u�ywania kasjerów jest wy��czona, kasa nie b�dzie pyta�a o has�o ale automatycznie w��czy kasjer SZEF.

3 Funkcja WY��CZENIE KASJERA - adres 1 2 lub A B
Wybranie tej funkcji powoduje wy��czenie kasjera. Wy��czenie kasjera nie powoduje zamkni�cia jego zmiany – mo�liwe
jest w��czenie innego kasjera a nast�pnie kontynuowanie pracy poprzedniego. W celu prowadzenia sprzeda�y konieczne jest
aby kasjer by� w��czony.

4 Funkcja KONIEC ZMIANY KASJERA - adres 1 3 lub A C
Funkcja drukuje dane o operacjach wykonanych przez kasjera, takich jak sprzeda�, przyj�te zwroty, rabaty, narzuty itd. oraz
o uzyskanych ze sprzeda�y kwotach.

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

 0,00

i innych rodzajów p�atno�ci oraz p�atno�ci walutowych (je�eli by�y u�ywane) np.    .

Nast�pi otwarcie szuflady.

Wprowadzi� nale�y kwot� zliczonej gotówki
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Kasa b�dzie pyta� tylko o te p�atno�ci i waluty, w których wyst�pi� obrót. Po wprowadzeniu kwot drukuje si� raport zam-
kni�cia zmiany i nast�puje wy��czenie kasjera oraz wyzerowanie liczników zmiany tego kasjera.
Opis pozycji drukowanych na raporcie:

ILO�� PARAGONÓW - ilo�� paragonów sprzeda�y z wy��czeniem paragonów anulowanych,

SPRZEDA� OGÓ
EM - warto�� sprzeda�y z uwzgl�dnieniem sprzeda�y i skupu opakowa	,

PRZYJ�TE OPAKOWANIA - warto�� skupionych opakowa	 zwrotnych,

SPRZEDA� OPAKOWA� - warto�� sprzedanych opakowa	 zwrotnych,

ILO�� ANULOW. POZYCJI - ilo�� pozycji sprzeda�y na paragonach, anulowanych przed ich zamkni�ciem,

KWOTA ANULOW. POZYCJI - warto�� pozycji sprzeda�y na paragonach, anulowanych przed ich zamkni�ciem,

KWOTA ANULOW. RABATÓW - kwota rabatów udzielonych na anulowane pozycje sprzeda�y,

KWOTA ANULOW. NARZUTÓW - kwota narzutów udzielonych na anulowane pozycje sprzeda�y,

RABATÓW NA POZYCJE - warto�� rabatu udzielonego na pozycje sprzeda�y,

RABATÓW NA PARAGON - warto�� rabatu udzielonego na ca�e paragony,

NARZUTÓW NA POZYCJE - warto�� narzutu udzielonego na pozycje sprzeda�y,

NARZUTÓW NA PARAGON - warto�� narzutu udzielonego na ca�e paragony,

ILO�� ANUL. PARAGONÓW - ilo�� anulowanych w ca�o�ci paragonów,

KWOTA ANUL. PARAGONÓW - warto�� anulowanych w ca�o�ci paragonów,

DOD. OTWAR� SZUFLADY - ilo�� otwar� szuflady poza paragonem, za pomoc� funkcji z klawiatury lub
niedoko	czonych operacji wyp�aty i zamkni�cia zmiany kasjera,

IL. POZ. Z KODU KRESK. - ilo�� pozycji sprzeda�y, wybranych za pomoc� kodu kreskowego,

IL. POZ. Z KLAWIATURY - ilo�� pozycji sprzeda�y, wybranych za pomoc� klawiatury, w tym za pomoc�
numeru towaru, klawiszy zdefiniowanych i nazwy towaru,

STAN POCZ�TKOWY - kwota pocz�tkowej wp�aty podana przy otwarciu zmiany

WP
YWY ZE SPRZEDA�Y - kwota w danej p�atno�ci lub walucie uzyskana ze sprzeda�y towarów;
uwzgl�dnia równie� sprzedane i skupione opakowania zwrotne,

WP
ATY DO KASY - kwota wp�at w danej p�atno�ci lub walucie,

WYP
ATY Z KASY - kwota wyp�at w danej p�atno�ci lub walucie,

RAZEM W SZUFLADZIE - kwota obliczona przez kas� w danej p�atno�ci lub walucie, która powinna
znajdowa� si� w szufladzie,

ZLICZONO W SZUFLADZIE - kwota w danej p�atno�ci lub walucie, która zosta�a wprowadzona przez kasjera,

RÓWNOWARTO�� W PLN - kwota odpowiadaj�ca sprzeda�y op�aconej dan� walut�,

W TYM WYMIANA NA PLN - kwota odpowiadaj�ca reszcie z danej waluty, wyp�aconej w walucie
ewidencyjnej.

Uwaga: Towary z grupy 15 oraz 90 - 99 nie podlegaj� rabatowi i narzutowi o ile w��czone jest ustawienie
RABAT/NARZUT SPECJALNY (str. 69).

Istnieje nast�puj�ca zale�no�� pomi�dzy pozycjami SPRZEDA� OGÓ
EM, PRZYJ�TE OPAKOWANIA i SPRZEDA�
OPAKOWA� na raporcie kasjera, a pozycj� 
�CZNA NALE�NO�� na raporcie fiskalnym dobowym (patrz
w funkcjach kierownika raport DOBOWY FISKALNY str. 47):

SPRZEDA� OGÓ
EM = 
�CZNA NALE�NO�� + SPRZEDA� OPAKOWA� - PRZYJ�TE OPAKOWANIA
pod warunkiem �e oba raporty obejmuj� te same paragony (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:

BRAK  UPRAWNIE�
NACI�NIJ  DOWOLNY  KLAWISZ

Mo�liwe jest wykonanie zamkni�cia zmiany z pomoc� innego kasjera posiadaj�cego uprawnienie do tej funkcji.

Je�eli taki kasjer jest zdefiniowany w kasie,
to po naci�ni�ciu dowolnego klawisza pojawi si�:

PODAJ HAS
O DOPUSZCZ.:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Osoba posiadaj�ca takie uprawnienie powinna wpisa� swoje has�o, co pozwoli wykona� zamkni�cie zmiany.

ELZAB  SA
         UL. KRUCZKOWSKIEGO 39
             41-813 ZABRZE
  Tel:  0322722021    Fax:  0322722583
            WWW.ELZAB.COM.PL
           NIP  648-000-02-55
dn.09r01.23                    wydr.0012
             #NIEFISKALNY#

ZAMKNI�CIE ZMIANY
                 NR 0010
od 09r01.23 g.11:48  do 09r01.23 g.14:28
            KASJER: SZEF
      ILO�� PARAGONÓW                  8
      SPRZEDA� OGó�EM             200,13
  PRZYJ�TE OPAKOWANIA               0,49
    SPRZEDA� OPAKOWA�               0,88
ILO�� ANULOW. POZYCJI                  4
KWOTA ANULOW. POZYCJI               5,67
KWOTA ANULOW. RABATÓW               0,00
KWOTA ANULOW.NARZUTÓW               0,00
   RABATÓW NA POZYCJE               0,08
   RABATÓW NA PARAGON               0,07
  NARZUTÓW NA POZYCJE               0,05
  NARZUTÓW NA PARAGON               0,09
ILO�� ANUL. PARAGONÓW                  1
KWOTA ANUL. PARAGONÓW               1,69
 DOD. OTWAR� SZUFLADY                  2
IL. POZ.Z KODU KRESK.                  3
IL. POZ. Z KLAWIATURY                 11
----------------------------------------
        GOTÓWKA
      STAN POCZ�TKOWY              12,50
  WP�YWY ZE SPRZEDA�Y              19,79
       WP�ATY DO KASY             100,00
       WYP�ATY Z KASY              50,00
   RAZEM W SZUFLADZIE              82,29
ZLICZONO W SZUFLADZIE              82,10
              RÓ�NICA              -0,19
----------------------------------------
        BONY
  WP�YWY ZE SPRZEDA�Y              50,00
   RAZEM W SZUFLADZIE              50,00
ZLICZONO W SZUFLADZIE              50,00
              RÓ�NICA               0,00
----------------------------------------
        KARTA
  WP�YWY ZE SPRZEDA�Y              10,34
   RAZEM W SZUFLADZIE              10,34
ZLICZONO W SZUFLADZIE              10,34
              RÓ�NICA               0,00
----------------------------------------
        GOTÓWKA EUR
  WP�YWY ZE SPRZEDA�Y              30,00
   RÓWNOWARTO�� W PLN             120,00
 W TYM WYMIANA NA PLN               8,80
   RAZEM W SZUFLADZIE              30,00
ZLICZONO W SZUFLADZIE              30,00
              RÓ�NICA               0,00
----------------------------------------

WYZEROWANO LICZNIKI
             #NIEFISKALNY#
#0130 SZEF                         14:28

0000000000

Przyk�ad wydruku raportu zamkni�cia zmiany

Uwaga: Na wst�pie otwierana jest szuflada. Je�eli kasjer wyjdzie z funkcji naciskaj�c klawisz  lub wy��czaj�c
kas�, otwarcie szuflady zostanie doliczone do DODATKOWYCH OTWAR
 SZUFLADY nawet je�eli
w funkcji BLOKADA OTWARCIA SZUFLADY (str. 75) zosta�a zablokowana mo�liwo�� dodatkowego
otwierania szuflady.
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5 Funkcja WP�ATA DO KASY - adres 1 4 lub A D

Funkcja umo�liwia dokonanie wp�aty do kasy z wydrukiem pokwitowania z tej operacji.

Wybranie funkcji powoduje wy�wietlenie:
WP
ACAJ�CY:

Nale�y wpisa� dane wp�acaj�cego np.:
WP
ACAJ�CY:

   KIEROWNIK

Nacisn�� . Pojawi si� wtedy:
KWOTA WP
ATY:

  GOTÓWKA PLN  0,00

Mo�na wtedy naciskaj�c klawisz p�atno�ci (lub klawisz który zosta� zdefiniowany jako p�atno��) wybra� w jakiej
p�atno�ci lub walucie zostanie dokonana wp�ata. Wp�aty mo�liwe s� dla gotówki, p�atno�ci definiowalnych i p�atno�ci

walutowych. Nast�pnie nale�y wpisa� kwot� wp�aty np.:    i nacisn�� . Kasa wydrukuje
pokwitowanie.

ELZAB  SA
         UL. KRUCZKOWSKIEGO 39
             41-813 ZABRZE
  Tel:  0322722021    Fax:  0322722583
            WWW.ELZAB.COM.PL
           NIP  648-000-02-55
dn.09r01.23                    wydr.0012
             #NIEFISKALNY#

POKWITOWANIE WP�ATY

    WP�ACAJ�CY: KIEROWNIK
      P�ATNO��: GOTÓWKA PLN
         KWOTA:                   100,00
----------------------------------------
KWOT� OTRZYMA�: KOWALSKA
             #NIEFISKALNY#
#0102 KOWALSKA                     14:28

0000000000

Uwaga: Istnieje mo�liwo�� w��czenia drukowania cz��ci pokwitowania zawieraj�cego podpis. S�u�y do tego funkcja
PODPISY WP�AT/WYP�AT (str. 76).
Istnieje mo�liwo�� pomini�cia wprowadzania i drukowania informacji o wp�acaj�cym. S�u�y do tego
funkcja UPROSZCZONE WP�ATY/WYP�ATY (str. 76).

W przypadku gdy kasjer nie posiada uprawnienia do wykonywania wp�aty, mo�liwe jest jej wykonanie z pomoc� innej
osoby analogicznie jak w przypadku funkcji KONIEC ZMIANY KASJERA.

6 Funkcja WYP�ATA Z KASY - adres 1 5 lub A E
Funkcja umo�liwia dokonanie wyp�aty z kasy z wydrukiem pokwitowania z tej operacji.

Wybranie funkcji powoduje wy�wietlenie:
KWOT�  OTRZYMA
:

Nale�y wpisa� dane osoby otrzymuj�cej wyp�at�:
KWOT�  OTRZYMA
:

  KIEROWNIK

Nacisn�� . Pojawi si� wtedy:
KWOTA  WYP
ATY:

  GOTÓWKA PLN  0,00

Mo�na wtedy naciskaj�c klawisz p�atno�ci (lub klawisz który zosta� zdefiniowany jako p�atno��) wybra� w jakiej
p�atno�ci lub walucie zostanie dokonana wyp�ata. Wyp�aty mo�liwe s� dla gotówki, p�atno�ci definiowalnych i p�atno�ci

walutowych. Nast�pnie nale�y wpisa� kwot� wyp�aty np:    i nacisn�� .
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Kasa wydrukuje pokwitowanie.

ELZAB  SA
         UL. KRUCZKOWSKIEGO 39
             41-813 ZABRZE
  Tel:  0322722021    Fax:  0322722583
            WWW.ELZAB.COM.PL
           NIP  648-000-02-55
dn.09r01.23                    wydr.0012
             #NIEFISKALNY#

POKWITOWANIE WYP�ATY

   WYP�ACAJ�CY: KOWALSKA
      P�ATNO��: GOTÓWKA PLN
         KWOTA:                   100,00
----------------------------------------
KWOT� OTRZYMA�: KIEROWNIK
             #NIEFISKALNY#
#0102 KOWALSKA                     14:28

0000000000

Uwaga: Istnieje mo�liwo�� w��czenia drukowania cz��ci pokwitowania zawieraj�cego podpis. S�u�y do tego opcja
PODPISY WP�AT/WYP�AT (str. 76).
Istnienie mo�liwo�� pomini�cia wprowadzania i drukowania informacji o wyp�acaj�cym. S�u�y do tego
opcja UPROSZCZONE WP�ATY/WYP�ATY (str. 76).

Przy ustawieniach fabrycznych kasy, na wst�pie otwierana jest szuflada. Je�eli kasjer wyjdzie z funkcji
naciskaj�c klawisz WYJD� lub wy��czaj�c kas�, otwarcie szuflady zostanie doliczone do DODATKOWYCH
OTWAR
 SZUFLADY na raporcie ZAMKNICIE ZMIANY nawet je�eli w funkcji BLOKADA
OTWARCIA SZUFLADY (str. 75) zosta�a zablokowana mo�liwo�� dodatkowego otwierania szuflady.
Mo�na równie� za pomoc� funkcji OTWARCIE SZUFLADY PO WYP�ACIE (str. 75) zmieni� moment
otwarcia tak, �e najpierw wprowadzana jest kwota i drukowane potwierdzenie, a nast�pnie otwierana
szuflada.

W przypadku gdy kasjer nie posiada uprawnienia do wykonywania wyp�aty, mo�liwe jest jej wykonanie z pomoc� innej
osoby analogicznie jak w przypadku funkcji KONIEC ZMIANY KASJERA.

7 Funkcja ZESTAW RAPORTÓW - adres 1 6 lub A F
Funkcja umo�liwia wydrukowanie zestawu raportów. Zawarto�� zestawu (lista raportów) i rodzaj raportów (zeruj�ce lub
niezeruj�ce) jest zale�na od rodzaju kasjera. Dla ka�dego rodzaju jest definiowana w funkcji ZESTAW RAPORTÓW
RODZAJÓW (str. 81). Dost�p do funkcji uzale�niony jest od przyznanego kasjerowi uprawnienia w funkcji
UPRAWNIENIA RODZAJÓW (str. 79).

W przypadku gdy kasjer nie posiada uprawnienia do wykonywania zestawu raportów, mo�liwe jest wykonanie z pomoc�
innej osoby analogicznie jak w przypadku funkcji KONIEC ZMIANY KASJERA.

8 Funkcja KARTA RABATOWA - adres 1 7 lub A G

Je�eli kasa wspó�pracuje z czytnikiem kart rabatowych BONUS pod��czonym do gniazda EXT i obs�uga tego czytnika
jest w��czona (funkcja CZYTNIK KART BONUS str. 73) to w niniejszej funkcji mo�liwe s� operacje na karcie
rabatowej, w�o�onej do czytnika. Mo�liwe jest m. in. sprawdzenie ilo�ci zgromadzonych punktów i aktualnie udzielanego
rabatu oraz wydanie prezentu w zamian za punkty. Szczegó�owy opis mo�liwo�ci znajduje si� w instrukcji obs�ugi do
czytnika BONUS.

Je�eli obs�uga czytnika nie jest w��czona,
na wy�wietlaczu pojawia si� napis:

CZYTNIK KART RABATOWYCH
BONUS JEST WY
�CZONY
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9 Menu INNE FUNKCJE KASJERA - adres 1 8 lub A H

9.1 Funkcja WIADOMO	CI KASJERA - adres 1 8 1 lub A H A  (�)

Funkcja pozwala przes�a� kasjerowi wiadomo�� tekstow� o d�ugo�ci do 240 znaków do oprogramowania obs�uguj�cego
sprzeda�. �eby skorzysta� z tej mo�liwo�ci nale�y ustawi� opcj� WIADOMO�CI KASJERA (str. 63) na Tak,
a oprogramowanie dzia�aj�ce na pod��czonym komputerze, obs�uguj�ce sprzeda� musi z tej mo�liwo�ci korzysta�. Po
wej�ciu do funkcji mo�na wpisa� do 10 linii po 24 znaki tekstu. W wiadomo�ci mo�na przemieszcza� si� klawiszami
strza�ek do nast�pnego lub poprzedniego znaku lub wiersza. �eby przej�� do pocz�tku nast�pnej linii nale�y nacisn��

klawisz . Je�eli wiadomo�� zosta�a w ca�o�ci wpisana, w celu jej wys�ania nale�y nacisn�� 

i potwierdzi� wys�anie naciskaj�c + . �eby zrezygnowa� z wys�ania, nale�y wyj�� klawiszem .

9.2 Funkcja STAN KASY - adres 1 8 2 lub A H B

Funkcja drukuje dane o operacjach wykonanych przez kasjera, takich jak sprzeda�, przyj�te zwroty, rabaty, narzuty itd.
oraz o uzyskanych ze sprzeda�y kwotach. W odró�nieniu od funkcji KONIEC ZMIANY KASJERA wydrukowanie
raportu nie powoduje zamkni�cia zmiany kasjera i wyzerowania liczników. Kasa nie pyta o stan poszczególnych
p�atno�ci w szufladzie. Na wydruku pojawiaj� si� tylko warto�ci w p�atno�ciach obliczone przez kas�. Dost�p do funkcji
uzale�niony jest od uprawnienia kasjera do wykonania raportu stanu kasy. W przypadku gdy kasjer nie posiada
uprawnienia do wykonywania raportu stanu kasy, mo�liwe jest jej wykonanie z pomoc� innej osoby analogicznie jak
w przypadku funkcji KONIEC ZMIANY KASJERA. Opis poszczególnych pozycji na raporcie jest analogiczny do
raportu zamkni�cia zmiany. Wydruk raportu jest analogiczny do raportu ko	ca zmiany, z wyj�tkiem nazwy raportu.
Ponadto nie drukuj� si� linie ZLICZONO W SZUFLADZIE, RÓ�NICA i WYZEROWANO LICZNIKI.

9.3 Menu RAPORTY ZERUJ�CE - adres 1 8 3 lub A H C

Menu to zawiera te same raporty co menu RAPORTY ZERUJ�CE (w menu FUNKCJE KIEROWNIKA) i jest opisane
na str. 47. Umieszczenie tego menu tak�e w menu kasjera pozwala na dost�p do raportów je�eli kasjerowi nadano
uprawnienia do nich a nie nadano mu uprawnie	 do menu kierownika.

9.4 Menu RAPORTY NIEZERUJ�CE - adres 1 8 4 lub A H D

Menu to zawiera te same raporty co menu RAPORTY NIEZERUJ�CE (w menu FUNKCJE KIEROWNIKA) i jest
opisane na str. 52. Umieszczenie tego menu tak�e w menu kasjera pozwala na dost�p do raportów je�eli kasjerowi nadano
uprawnienia do nich a nie nadano mu uprawnie	 do menu kierownika.

9.5 Funkcja RAPORT MIESI�CZNY ZA POPRZEDNI MIESI�C - adres 1 8 5 lub A H E

Funkcja ta pozwala na wydruk raportu fiskalnego miesi�cznego za poprzedni, zako	czony ju� miesi�c kalendarzowy.
Wi�cej o raportach okresowych na str. 55. Umieszczenie tego menu tak�e w menu kasjera pozwala na dost�p do raportu
je�eli kasjerowi nadano uprawnienia do tego raportu a nie nadano mu uprawnie	 do menu kierownika.

9.6 Funkcja RAPORT OKRESOWY ZA MIESI�C BIE
�CY - adres 1 8 6 lub A H F

Funkcja ta pozwala na wydruk raportu fiskalnego miesi�cznego za bie��cy miesi�c, tzn. za dni od pierwszego dnia
bie��cego miesi�ca do dzisiaj. Wi�cej o raportach okresowych na str. 55. Umieszczenie tego menu tak�e w menu kasjera
pozwala na dost�p do raportu je�eli kasjerowi nadano uprawnienia do tego raportu a nie nadano mu uprawnie	 do menu
kierownika.
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Rozdzia� 5 - Menu FUNKCJE KIEROWNIKA
1 Opis ogólny
Dost�p do menu FUNKCJE KIEROWNIKA opisany jest w Rozdziale 3 Zasady obs�ugi funkcji kasy.

Na wy�wietlaczu powinien pojawi� si� napis:
FUNKCJE  KIEROWNIKA

   1  KONFIGURACJA
Schemat menu wraz z podanymi adresami funkcji pokazano poni�ej.

2 FUNKCJE KIEROWNIKA
01 KONFIGURACJA

01 DEFINIOWANIE TOWARÓW
02 DEFINIOWANIE KLAWISZY
03 DEFINIOWANIE GRUP
04 DEFINIOWANIE JEDNOST.
05 DEFINIOWANIE WI�ZA�
06 DEFINIOWANIE P�ATNO	.
07 KASOWANIE TOWARÓW
08 KASOWANIE WI�ZA�
09 ZMIANA CEN TOWARÓW
10 SPRZEDAWCY (�) tylko w kasach 6143 PLU
11 DEF. DODATKOWYCH KODÓW
12 KAS. DODATKOWYCH KODÓW
13 RABATY AUTOMATYCZNE (�) tylko w kasach 6143 PLU

02 RAPORTY ZERUJ�CE
1 DOBOWY FISKALNY
2 SZCZEG. SPRZEDA
Y
3 ZWROTÓW OPAKOWA�
4 SPRZEDA
 WG GRUP
5 KONIEC ZMIANY KASJERA
6 SUMACYJNY I
7 SUMACYJNY II
8 SPRZEDAWCÓW (�) tylko w kasach 6143 PLU

03 RAPORTY NIEZERUJ�CE
01 FINANSOWY PODATKOWY
02 SZCZEG. SPRZEDA
Y

1 WSZYSTKIE TOWARY
2 TOWARY W GRUPIE
3 TOWARY W STAWCE VAT

03 ZWROTÓW OPAKOWA�
04 SPRZEDA
 WG GRUP
05 STANU KASY
06 SUMACYJNY I
07 SUMACYJNY II
08 SPRZEDAWCÓW (�) tylko w kasach 6143 PLU
09 GODZINOWY AKTUALNY
10 GODZINOWY POPRZEDNI
11 DANYCH O TOWARACH
12 OKRESOWE

1 SZCZEGÓ�OWY
1 MIESI�CZNY
2 WED�UG DAT
3 WED�UG NUMERÓW
4 ZA MIESI�C POPRZEDNI
5 ZA MIESI�C BIE
�CY

2 SKRÓCONY
1 MIESI�CZNY
2 WED�UG DAT
3 WED�UG NUMERÓW
4 ZA MIESI�C POPRZEDNI
5 ZA MIESI�C BIE
�CY

3 HISTORIA KOPII ELEKT.
1 RAPORT SUM WG DAT
2 RAPORT SUM WG NUMERÓW
3 RAPORT HISTORII KOPII

13 KONFIGURACJI
1 KASJERZY I RODZAJE
2 RABATY AUTOMATYCZNE (�) tylko w kasach 6143 PLU
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3 INNE USTAWIENIA
14 TOWARÓW NIEU
YWANYCH
15 TOWARÓW STATYSTYCZNY
16 Z KOPII ELEKTRONICZ.

04 WY	WIETL SPRZEDA

05 USTAWIENIA

01 WPROW. U
YTKOWNIKA
1 NAZWA U
YTKOWNIKA
2 PIERWSZA LINIA ADRESU
3 DRUGA LINIA ADRESU
4 TRZECIA LINIA ADRESU
5 CZWARTA LINIA ADRESU

02 NUMER KASY
03 KOMUNIKACJA Z PC

1 SZYBKO	� TRANSMISJI
2 RODZAJ TRANSMISJI

1 BEZPO	REDNIA
2 PRZEZ MODEM
3 PRZEZ LAN/WAN

3 IDENTYFIKATOR KASY
4 HAS�O DOST�PU DO KASY
5 USTAWIENIA MODEMU

1 LICZBA DZWONKÓW
2 TYP MODEMU
3 PROGRAMOWANIE MODEMU

6 USTAWIENIA LAN/WAN
1 ADRES IP KASY
2 MASKA PODSIECI
3 NUMER PORTU TCP
4 ADRES IP BRAMY
5 OGRANICZ IP DOCELOWY
6 PRZYWRÓ� DOMY	LNE

04 U
YCIE KASJERÓW
05 CZAS WY��CZENIA KASY
06 ZMIANY TYLKO NA KOPII
07 WIADOMO	CI KASJERA (�) tylko w kasach 6143 PLU
08 USTAWIENIA WALUT

1 NAZWY I KURSY WALUT
2 RESZTA W WALUCIE
3 WYDRUK RÓWNOWARTO	CI
4 DEF. WALUTY EWID.
5 ZMIANA WALUTY EWID.

09 USTAWIENIA WAGI
1 TYP WAGI
2 SYSTEM WAG PRIMA
3 WPROWADZANIE WAGI
4 BLOKADA WPR. Z WAGI
5 SPOSÓB DOWA
ANIA

10 USTAWIENIA KODÓW KR.
1 PRZEDROSTKI KODÓW KR.
2 CYFRA KONTROLNA
3 D�UG. KODÓW Z CEN�/WA
4 KOD KRESK. NA PARAGON

11 USTAWIENIA PARAGONU
01 TRYB KOMPUTEROWY
02 KOLEJNO	� WYBORU
03 SPRZEDA
 WG NAZWY
04 ZMIENNA CENA
05 DRUKOWANIE JEDNOSTEK
06 WPROWADZANIE KWOT
07 RABATY I NARZUTY

1 MAKSYMALNY RABAT
2 MAKSYMALNY NARZUT
3 RABAT/NARZ. SPECJALNY
4 KWOTOWY NA POZYCJ�
5 KWOT. I AUT. NA PARAGON
6 OGRANICZENIE RABATU
7 OGRANICZENIE NARZUTU
8 RABAT NA GRUP�
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9 NARZUT NA GRUP�
08 MAKS. SUMA PARAGONU
09 OBOW.WPISANIA ZAP�ATY
10 P�ATNO	� BONEM
11 P�ATNO	� KO�CZY PAR.
12 POTWIERDZANIE P�ATN.
13 W��CZENIE DODATKÓW
14 WYBÓR DODATKÓW
15 KARTY RABATOWE KRESK. (�) tylko w kasach 6143 PLU
16 DEFINICJA KART RABAT. (�) tylko w kasach 6143 PLU
17 CZYTNIK KART BONUS (�) tylko w kasach 6143 PLU
18 TERMINAL KART P�ATN.
19 P�ATNO	CI TERMINALA
20 SYGNA� CO N-TY PARAG.
21 KONTROLA SZUFLADY
22 WY�. KASJERA PO PARAG.
23 WY�. KASJERA PO CZASIE
24 DRUKARKA ZAMÓWIE�
25 PRZEPE�NIENIE LICZN.

12 BL. OTWARCIA SZUFLADY
13 OTW. SZUFL. PO WYP�ACIE
14 MAKS.GOTÓWKA W SZUFL.
15 KONTROLA LICZNIKÓW
16 NADPISYWANIE LICZN.
17 KONTROLA BUFORA POZ.
18 PROGRAM MAGAZYNOWY
19 UPROSZCZONE WP�/WYP�
20 PODPISY WP�AT/WYP�AT
21 WYDRUK WSZYSTKICH SP.
22 POMI� WYDRUK DANYCH
23 OBOW. ODCZYT PRZEZ PC
24 OPCJA SPRZEDAWCÓW (�) tylko w kasach 6143 PLU
25 D�WI�K I WY	WIETLACZE

1 G�O	NO	�
2 RODZAJ WYGASZACZA
3 KONTRAST WY	. KASJERA
4 KONTRAST WY	. KLIENTA

26 USTAWIENIE ZGODNO	CI
06 KASJERZY

1 EDYCJA KASJERÓW
2 KASOWANIE KASJERÓW
3 OTWARTE ZMIANY

07 RODZAJE KASJERÓW
1 NAZWY RODZAJÓW
2 UPRAWNIENIA RODZAJÓW
3 ZESTAW RAPORTÓW RODZ.
4 MAKS. RABAT RODZAJU
5 MAKS. NARZUT RODZAJU
6 KASOWANIE RODZAJÓW
7 KOPIOWANIE RODZAJÓW
8 PRZYWRÓCENIE RODZAJÓW

08 PRZESTAWIENIE ZEGARA
09 STAWKI PODATKU
10 UST. KOPII ELEKTRON.

2 Menu KONFIGURACJA - adres 2 01 lub B A
Niektóre funkcje menu KONFIGURACJA wymagaj� wskazania towaru. Po wybraniu takiej funkcji, mo�na wyszuka�
towar korzystaj�c z nast�puj�cych metod:

� Przegl�da� list� towarów za pomoc� klawiszy  .
� Wpisa� numer towaru z klawiatury.

� Nacisn�� klawisze  + , a nast�pnie wpisa� nazw� towaru.
� Przeczyta� kod kreskowy (umieszczony na towarze) za pomoc� czytnika kodów kreskowych

(nie mo�na wprowadzi� kodu kreskowego z klawiatury).
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2.1 Funkcja DEFINIOWANIE TOWARÓW - adres 2 01 01 lub B A A
Funkcja s�u�y do wprowadzania i korygowania (zmiany) danych o towarach w pami�ci kasy. W zale�no�ci od opcji kasy,
mo�na zdefiniowa� 4095 lub 6143 towarów.
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.

Pierwsze puste miejsce w pami�ci kasy mo�na znale� naciskaj�c klawisze + .

Po wybraniu funkcji pojawia si� napis:
  0001
  NR   -      NAZWA  TOWARU

Wprowadzamy nowy towar o numerze 0021 naciskaj�c  .

Na wy�wietlaczu pojawi si�:
  0021
  NR   -      NAZWA  TOWARU

naci�ni�cie , pokazuje:
  0021   _

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: du�ych liter, cyfr oraz przecinka, kropki
i uko�nika (/). Ma�e litery s� 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. Nie mo�na zdefiniowa�
dwóch towarów o dok�adnie tej samej nazwie.
Nazw� przed zatwierdzeniem nale�y sprawdzi� poniewa� zmiana nazwy jest mo�liwa tylko je�eli kasa jest po
raporcie fiskalnym dobowym a przed wydrukowaniem pierwszego paragonu.

Kursor pokazuje aktualne miejsce wpisywania nazwy. Zmian� po�o�enia kursora uzyskujemy klawiszami strza�ki
w prawo i strza�ki w lewo.

Wpisujemy nazw� towaru:
21 DRO�D�ÓWKA  Z  SEREM

naciskamy , pojawia si�:
PODAJ  STAWK�  PODATKU

        (OD  A  DO  G):     @

Wpisujemy liter� stawki podatkowej w zakresie od A do G, np. B (pod liter� B zapami�tali�my stawk� 7%). Zamiast liter
mo�na te� u�y� cyfr 1 do 7.

Wpisujemy liter� stawki podatkowej i pojawia si� napis:
NACI�NIJ  <ZATW>  /  <WYJ>

PODATEK  =          7,00 %

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

potwierdzamy stawk� naciskaj�c , wy�wietla si�:
  WYBIERZ  GRUP�  TOWAROW�
  01  NABIA


Wybieramy grup� towarow� z zakresu od 1 do 99 podaj�c numer grupy lub u�ywaj�c klawiszy  ,

wy�wietli si�:
  WYBIERZ  GRUP�  TOWAROW�
  02  PIECZYWO

potwierdzamy grup� naciskaj�c , wy�wietla si�:
  WYBIERZ  JEDNOSTK�
  01  szt.

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

Potwierdzamy naciskaj�c , wy�wietla si�:
MIEJSC PO PRZECINKU:  3



Redakcja 1.0

ELZAB Jota E – Instrukcja Obs�ugi 37

Ilo�� miejsc po przecinku zale�y od towaru i u�ytej jednostki miary. 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. Dla towarów wa�onych na wadze nale�y wprowadzi� 3 miejsca
po przecinku. Maksymalna liczba miejsc po przecinku to 3.

Wpisujemy  i wy�wietli si�:
WPROWAD� KOD KRESKOWY

0000000000000

Je�eli towar posiada kod kreskowy to mo�na wprowadzi� go u�ywaj�c czytnika kodów kreskowych lub mo�na cyfry

wpisa� r�cznie (wpisywanie zako	czy� klawiszem ).
W przypadku r�cznego (z klawiatury) wprowadzania kodu kreskowego z ilo�ci� lub warto�ci� towaru (patrz Rozdzia� 8, str.
116), nale�y wprowadzi� pierwszych 6 lub 7 cyfr, licz�c od lewej strony kodu.

Nast�pnie pojawi si�:
   WPROWAD� CEN�:

0,00

Wprowadzamy cen� np.   , wy�wietla si�:
   WPROWAD� CEN�:

1,30

Do kasy wprowadzi� mo�na towar z cen� zdefiniowan� jako zero. Wtedy podczas sprzeda�y kasa zawsze zapyta o cen� towaru
jaka ma zosta� u�yta. Nazwy towarów powinny wtedy by� dobrane do asortymentu jak np. CIASTKA, PIECZYWO,
S
ODYCZE, itp. Zaleca si� wybieranie towarów z cen� zerow� za pomoc� zdefiniowanych klawiszy.

Naciskamy , wy�wietla si�:
TOWAR  ZABLOKOWANY  ?

(T/N)   N

Parametr ten umo�liwia zablokowanie mo�liwo�ci sprzeda�y towaru wpisanego do pami�ci kasy, na przyk�ad przy braku
towaru w sklepie.

Zatwierdzamy brak blokowania  i wy�wietla si�:
CZY  TOWAR  JEST

OPAKOWANIEM  ?   (T/N)   N

Parametr umo�liwia wpisanie do pami�ci kasy, �e towar jest opakowaniem zwrotnym. Dla opakowa	 poprzednio
zdefiniowana stawka VAT nie jest brana pod uwag�, poniewa� opakowania wyst�puj� poza cz��ci� fiskaln� paragonu.

Jako opakowania mo�na zdefiniowa� maksymalnie 64 towary. Potwierdzamy naci�ni�ciem klawisza , �e
towar nie jest opakowaniem.

Wy�wietla si�:
TOWAR  WY
�CZONY  Z  RABATU

I  NARZUTU ?  (T/N)   N

Je�eli na towar nie maj� by� udzielane rabaty i narzuty (np. dla towarów akcyzowych), nale�y odpowiedzie� Tak.

Wy�wietli si� pytanie:
ZAWSZE MO�NA WPROWADZI�
CEN� DLA TOWARU ? (T/N)   N

Je�eli towar ma mie� zawsze mo�liwo�� zmiany ceny podczas sprzeda�y, to nale�y odpowiedzie� Tak. Towar ma cen�

zdefiniowan�, ale podczas sprzeda�y mo�na j� zmieni� naciskaj�c klawisz .

Wy�wietli si� pytanie:
TOWAR JEST NA LI�CIE
PODR�CZNEJ ? (T/N)   N

Je�eli towar jest cz�sto sprzedawany, to w celu przyspieszenia jego wyszukania mo�na umie�ci� go na tzw. li�cie
podr�cznej. Lista taka jest dost�pna pod klawiszem zdefiniowanym, mo�na równie� na niej wyszukiwa� towary za
pomoc� numerów, strza�ek lub nazwy towaru.

Je�eli jest w��czona opcja SYSTEM WAG PRIMA (str. 66) pojawi si�
pytanie:

TOWAR JEST PRZYPISANY
DO WAGI PRIMA NUMER:  1

Nale�y wybra� do której wagi wys�a� zapytanie o mas�, je�eli na klawiaturze kasy naci�ni�ty zostanie klawisz wa�enia,
np. mi�so na wadze nr 1 a w�dliny na wadze nr 2.

Nast�pnie wy�wietla si�:
CZY  ZEROWA�  STANY
SPRZEDA�Y  ?   (T/N)   N
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Odpowied Tak oznacza wyzerowanie liczników sprzeda�y: ilo�ciowego i warto�ciowego dla tego towaru. W przypadku
wprowadzania nowego towaru nale�y odpowiedzie� Tak, a w przypadku gdy korygowane s� dane towaru, nale�y wpisa� Nie.

Naci�ni�cie klawisza T lub N ko	czy definiowanie towaru
i powoduje powrót do wy�wietlenia nazwy:

0021   DRO�D�ÓWKA Z SEREM

  NR   -      NAZWA  TOWARU

Sygna� dwi�kowy potwierdza wpis do pami�ci. Definiowanie towaru jest zako	czone.

Uwaga: Zmiana nazwy towaru, zmiana stawki podatkowej i kasowanie towaru s� mo�liwe jedynie po raporcie
dobowym a przed pierwszym wystawionym paragonem. Definiowanie nowych towarów jest mo�liwe zawsze.
Nowe towary i towary ze zmienion� nazw� lub stawk� s� drukowane na RAPORCIE ZMIAN TOWARÓW.
Raport ten jest drukowany przed kolejnym raportem fiskalnym dobowym (je�eli wystapi�y tylko nowe
towary) lub przed nast�pnym paragonem (je�eli wyst�pi�y zmiany nazwy, stawki lub kasowanie towarów).

2.2 Funkcja DEFINIOWANIE KLAWISZY - adres 2 01 02 lub B A B

Funkcja umo�liwia przypisanie klawiszom „funkcyjnym” (oraz ich kombinacjom z klawiszami  i ) sprzeda�y
towarów, form p�atno�ci podstawowych i walutowych, rabatów, narzutów albo dost�pu do wybranych funkcji kasjera lub
kierownika. 
�cznie mo�na zdefiniowa� 71 klawiszy lub ich kombinacji.

Po wybraniu funkcji wy�wietli si�:
NACI�NIJ  KLAWISZ  DO

ZDEFINIOWANIA  ALBO  <WYJ>

Naciskamy klawisz lub kombinacj� któr� chcemy zdefiniowa�.

Je�eli klawisz nie by� jeszcze zdefiniowany, pojawi si� menu:
WYBÓR DEFINICJI KLAWISZA

 1  TOWAR
Mo�na wybra� jedn� z mo�liwo�ci zdefiniowania jako:

TOWAR klawisz szybkiej sprzeda�y towaru

FUNKCJA klawisz dost�pu do funkcji

P	ATNO
� klawisz formy p�atno�ci

WALUTA klawisz p�atno�ci walut�

RABAT LUB NARZUT klawisz rabatu lub narzutu
Je�eli klawisz jest ju� zdefiniowamy a chcemy zmieni� jego funkcj� na funkcj� innego rodzaju, nale�y najpierw
skasowa� definicj� tego klawisza (patrz str. 41).

2.2.1 Definiowanie klawisza szybkiej sprzeda�y towaru

Wy�wietli si� komunikat:

  0000

  NR -        NAZWA  TOWARU

Naciskamy   i wy�wietli si�

  0021 CIASTO Z SEREM

   NR -        NAZWA  TOWARU

Zatwierdzamy wybór towaru klawiszem  i pojawia si�:
CZY SPRZEDA�

1  SZTUK�  ?   (T/N)   N

W przypadku je�eli chcemy podczas sprzeda�y mie� mo�liwo�� wprowadzenia ilo�ci, nale�y odpowiedzie� Nie. Je�eli
natomiast chcemy �eby po naci�ni�ciu klawisza od razu sprzeda� si� towar z ilo�ci� równ� jeden, nale�y odpowiedzie� Tak.
Opcja ta ma znaczenie tylko w komputerowym trybie sprzeda�y.

Dalej pojawi si�:
CZY WPROWADZI�
CEN�   ?   (T/N)   N

Je�eli chcemy sprzedawa� ten towar z cen� zaprogramowan�, nale�y odpowiedzie� Nie. Je�eli chcemy �eby kasa zawsze
podczas sprzeda�y tego towaru pyta�a o cen�, nale�y odpowiedzie� Tak.
Opcja ta ma znaczenie tylko w komputerowym trybie sprzeda�y.

Dalej pojawi si�:
CZY ZAKO�CZY�

PARAGON  ?  (T/N)  N
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Je�eli chcemy �eby po sprzedaniu tego towaru paragon zosta� automatycznie zako	czony z p�atno�ci� gotówk� w walucie
podstawowej, nale�y odpowiedzie� Tak. Ten sposób sprzeda�y mo�e by� np. wykorzystany do sprzeda�y biletów: ka�de
naci�ni�cie klawisza powoduje wydrukowanie paragonu z jedn� pozycj� sprzeda�y zap�aconego gotówk�.

2.2.2 Definiowanie klawisza dost�pu do funkcji

Wy�wietli si� komunikat:
WYBIERZ  FUNKCJ�

  01 W
�CZENIE  KASJERA

Za pomoc� klawiszy   lub klawiszy numerycznych nale�y wybra� jedn� z dost�pnych funkcji:

1 W
�CZENIE KASJERA 23 SPRZEDA� WG GRUP ZERUJ�CY
2 WY
�CZENIE KASJERA 24 KONIEC ZMIANY DOWOLNY
3 WP
ATA DO KASY 25 SUMACYJNY I ZERUJ�CY
4 WYP
ATA Z KASY 26 SUMACYJNY II ZERUJ�CY
5 ZESTAW RAPORTÓW 27 SPRZEDAWCÓW ZERUJ�CY
6 WY�WIETLENIE ZEGARA 28 STAN KASY
7 ODCZYT Z WAGI 29 FINANSOWY PODATKOWY
8 SPRAWDZENIE CENY 30 SZCZEGÓ
OWY SPRZEDA�Y NIEZERUJ�CY
9 LISTA PODR�CZNA 31 ZWROTÓW OPAKOWA� NIEZERUJ�CY

10 PODGL�D PARAGONU 32 SPRZEDA� WG GRUP NIEZERUJ�CY
11 WYBÓR SPRZEDAWCY 33 STAN KASY DOWOLNY
12 DEFINIOWANIE TOWARÓW 34 SUMACYJNY I NIEZERUJ�CY
13 ZMIANA CEN 35 SUMACYJNY II NIEZERUJ�CY
14 MENU 36 RAPORT GODZINOWY
15 WY
�CZENIE KASY 37 RAPORT GODZINOWY POPRZEDNI
16 NUMER BEZ SPRZEDA�Y 38 RAPORTY OKRESOWE
17 NAZWY I KURSY WALUT 39 RAPORT MIESI�CZNY ZA POPRZEDNI
18 ZMIANA WALUTY EWIDENCYJNEJ 40 RAPORT OKRESOWY ZA MIESI�C BIE��CY
19 KONIEC ZMIANY KASJERA 41 SPRZEDAWCÓW NIEZERUJ�CY
20 DOBOWY FISKALNY 42 TOWARÓW NIEU�YWANYCH
21 SZCZEGÓ
OWY SPRZEDA�Y ZERUJ�CY 43 TOWARÓW STATYSTYCZNY
22 ZWROTÓW OPAKOWA� ZERUJ�CY 44 NIP NABYWCY

Gdy zdefiniowany klawisz zostanie u�yty, kasa sprawdzi czy kasjer ma uprawnienia wymagane do wykonania tej funkcji.

Je�eli nie, to pojawi si� komunikat:
BRAK  UPRAWNIE�

NACI�NIJ  DOWOLNY  KLAWISZ

Niektóre klawisze zosta�y wst�pnie zdefiniowane, przy czym mo�na zmieni� ich definicje:

naci�ni�cie wraz z klawiszem  wywo�uje funkcj� podgl�d paragonu (patrz str. 104).

naci�ni�cie wraz z klawiszem  wywo�uje funkcj� w��czenie kasjera (patrz str. 26).

naci�ni�cie wraz z klawiszem  wywo�uje funkcj� wy��czenie kasjera (patrz str. 26).

naci�ni�cie wraz z klawiszem  wywo�uje funkcj� wp�ata do kasy (patrz str. 29).

naci�ni�cie wraz z klawiszem  wywo�uje funkcj� wyp�ata z kasy (patrz str. 29).

naci�ni�cie wraz z klawiszem  wywo�uje funkcj� raport dobowy fiskalny (patrz str. 47).
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naci�ni�cie wraz z klawiszem  wywo�uje funkcj� koniec zmiany kasjera (patrz str. 26).

naci�ni�cie wraz z klawiszem  wywo�uje funkcj� zestaw raportów (patrz str. 30).

naci�ni�cie wraz z klawiszem  wywo�uje funkcj� raport szczegó�owy sprzeda�y (patrz str. 53).

naci�ni�cie wraz z klawiszem  wywo�uje funkcj� raport sprzeda�y wg grup (patrz str. 50).

naci�ni�cie wraz z klawiszem  raport okresowy za miesi�c poprzedni (patrz str. 56).

2.2.3 Definiowanie klawisza formy p�atno�ci

Wy�wietli si� komunikat:
  NR -       NAZWA  P
ATNO�CI
  01  GOTÓWKA

Za pomoc� klawiszy   lub klawiszy numerycznych nale�y wybra� jedn� z form p�atno�ci w walucie
podstawowej.

Po jej zatwierdzeniu klawiszem  pojawi si� np. komunikat:
  01  GOTÓWKA

0,00

Je�eli chcemy �eby dany klawisz dzia�a� np. jak zap�ata banknotem 20 z�, to wpisujemy warto�� 20,00. W przeciwnym razie
wpisujemy 0,00. Wtedy klawisz dzia�a jako zako	czenie paragonu z zap�at� w danej p�atno�ci takiej kwoty, jakiej
brakuje do op�acenia ca�ego paragonu. (Zob. opis sprzeda�y w Rozdziale 7).

2.2.4 Definiowanie klawisza p�atno�ci – waluty dodatkowe

Pojawi si� komunikat:
  NR -        NAZWA  WALUTY
  01  EUR

Za pomoc� klawiszy   lub klawiszy numerycznych nale�y wybra� jedn� z walut.

Po jej zatwierdzeniu klawiszem  pojawi si� np. komunikat:
  01  EUR

0,00

Je�eli chcemy �eby dany klawisz dzia�a� jako zap�ata np. 20 euro (gdzie euro jest zdefiniowan� walut�), to wpisujemy
warto�� 20,00. W przeciwnym razie wpisujemy 0,00. Wtedy klawisz dzia�a jako zako	czenie paragonu z zap�at� w walucie
dodatkowej takiej kwoty, jakiej brakuje do op�acenia ca�ego paragonu. (Zob. opis sprzeda�y w Rozdziale 7).

2.2.5 Definiowanie klawisza rabatu lub narzutu

Pojawi si� komunikat:
WYBÓR RABATU LUB NARZUTU

   1  RABAT PROCENTOWY

Mo�na wybra� jedn� z mo�liwo�ci zdefiniowania jako:
RABAT PROCENTOWY
NARZUT PROCENTOWY
RABAT KWOTOWY
NARZUT KWOTOWY

Po wybraniu rodzaju rabatu lub narzutu pojawi si� pytanie,
kiedy mo�e by� udzielany:

RABAT LUB NARZUT:
   3  NA POZYCJ� LUB PARAG.

Mo�na wybra� jedn� z nast�puj�cych mo�liwo�ci:

TYLKO NA POZYCJ� klawisza mo�na u�y� tylko w paragonie do udzielenia rabatu (lub narzutu)
dla pojedynczej pozycji sprzeda�y

TYLKO NA PARAGON klawisza mo�na u�y� tylko w podsumowaniu paragonu do udzielenia rabatu
(lub narzutu) na ca�y paragon

NA POZYCJ� LUB PARAGON klawisza mo�na u�y� zarówno do pozycji, jak i dla ca�ego paragonu
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Nast�pnie zale�nie od tego czy rabat (narzut) jest procentowy czy kwotowy, mo�na wprowadzi� procent lub kwot� tego

rabatu (lub narzutu) jaki ma udziela� klawisz i zatwierdzi� . Je�eli wprowadzono warto�� 0 to po naci�-
ni�ciu w trybie sprzeda�y tak zdefiniowanego klawisza kasa zapyta odpowiednio o procent lub warto�� rabatu (lub
narzutu) do udzielenia.

Uwaga: Kasa w trybie sprzeda�y nie sprawdza czy dla klawiszy z rabatem (narzutem) procentowym warto�� rabatu
(narzutu) nie przekracza warto�ci maksymalnych, zdefiniowanych w menu USTAWIENIA. Mo�na to
wykorzysta� do zdefiniowania sta�ych poziomów rabatu (narzutu), przy warto�ciach maksymalnych
ustawionych na zero (nie mo�na wtedy udziela� dowolnego rabatu/narzutu).

2.2.6 Kasowanie definicji klawisza
Aby skasowa� definicj� klawisza lub zmieni� rodzaj definicji
(np. z klawisza towaru na klawisz p�atno�ci), nale�y po wy�wietleniu:

NACI�NIJ  KLAWISZ  DO
ZDEFINIOWANIA  ALBO  <WYJ>

nacisn�� klawisz . Na wy�wietlaczu wy�wietli si�:
NACI�NIJ  KLAWISZ  DO

SKASOWANIA  ALBO  <WYJ>

Naci�ni�cie zdefiniowanego klawisza (lub kombinacji) spowoduje skasowanie definicji i wpis do pami�ci potwierdzony
sygna�em dwi�kowym.

Wyj�cie z trybu kasowania nast�puje po  naci�ni�ciu klawisza .

2.3 Funkcja DEFINIOWANIE GRUP - adres 2 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 raporcie sprzeda�y wed�ug grup. Mo�liwe jest zdefiniowanie 99 grup. Nazwa mo�e sk�ada� si� z 19 liter. Po wybraniu

funkcji pojawia si� lista grup. Za pomoc� klawiszy   lub cyfr nale�y wybra� numer grupy.

Po naci�ni�ciu  pojawi si� migaj�cy kursor:
  02    _
  NR -        NAZWA  GRUPY

który wskazuje miejsce wpisywania liter. Po wpisaniu nazwy (np. PIECZYWO) i naci�ni�ciu ,

wy�wietli si�:
  NR -        NAZWA  GRUPY
  02   PIECZYWO

Sygna� dwi�kowy potwierdzi wpis nazwy grupy do pami�ci kasy.

Operacj� ko	czymy naciskaj�c klawisz .

Uwaga: Towary z grupy nr 15 oraz od 90 do 99 mog� by� wy��czone z funkcji udzielania rabatu i narzutu (patrz
funkcja RABAT/NARZUT SPECJALNY str. 69).

2.4 Funkcja DEFINIOWANIE JEDNOSTEK - adres 2 01 04 lub B A D
Funkcja umo�liwia zdefiniowanie jednostek miary sprzedawanych towarów. Jednostki z tego menu s� póniej
przydzielane towarom podczas ich definiowania. Przyk�ady jednostek: szt., opak (-owanie), but (-elka), kg, gram, tona,
litr, dkg. Nazwa jednostki mo�e sk�ada� si� z 4 liter.
Operacje przeprowadza si� analogicznie jak opisane wy�ej DEFINIOWANIE GRUP. Fabrycznie, w pami�ci kasy
zapami�tanych jest 8 jednostek (numery od 01 do 08), które u�ytkownik mo�e zmieni�. Kasa ma mo�liwo��
zdefiniowania ��cznie 16 jednostek miary.

2.5 Funkcja DEFINIOWANIE WI�ZA� - adres 2 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). Mo�na zdefiniowa� 256 takich wi�za	. Przyk�ad:
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Po wybraniu funkcji na wy�wietlaczu pojawi si�:

  0001

WYBIERZ  TOWAR  PIERWSZY

Wpisujemy nr towaru pierwszego   . Wy�wietli si�:

  2300  WODA  MINERALNA  05L

WYBIERZ  TOWAR  PIERWSZY

Naciskamy . Wy�wietli si�:

  0001
BRAK  TOWARU  DRUGIEGO

Wpisujemy towar drugi    . Pojawi si� napis:

3100 BUTELKA  0.5L

BRAK  TOWARU  DRUGIEGO

Klawisz  powoduje zapis do pami�ci kasy potwierdzony sygna�em dwi�kowym.

Operacj� ko	czymy naciskaj�c klawisz .

2.6 Funkcja DEFINIOWANIE P�ATNO	CI - adres 2 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 mog� to by� karta kredytowa, czek, bon okoliczno�ciowy. Nazwa p�atno�ci mo�e sk�ada� si� z mak-
simum 13 liter. Mo�liwe jest zdefiniowanie sze�ciu p�atno�ci. P�atno�� gotówk� i trzy p�atno�ci definiowalne s� dostepne
bezpo�rednio z klawiatury funkcyjnej. Pozosta�e trzy dost�pne s� z klawiatury, po uprzednim zdefiniowaniu klawisza jako
p�atno��.
Operacje przeprowadza si� analogicznie jak opisane wcze�niej DEFINIOWANIE GRUP.

Kasowanie p�atno�ci: nale�y wybra� p�atno�� do skasowania, nacisn�� klawisz , nast�pnie .

Na wy�wietlaczu dana p�atno�� zostanie skasowana. Nale�y zatwierdzi� klawiszem . Sygna� dwi�kowy
potwierdza zapis do pami�ci kasy.

2.7 Funkcja KASOWANIE TOWARÓW - adres 2 01 07 lub B A G

Funkcja umo�liwia skasowanie towaru z pami�ci kasy. Przed skasowaniem towar musi mie� wyzerowane liczniki
sprzeda�y (i zwrotów, je�eli jest opakowaniem). Dlatego zaleca si� wykonanie zeruj�cego raportu szczegó�owego sprzeda�y
(zwrotów) z zerowaniem liczników.

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

01 CUKIER  KRYSZT.  1KG

WYBIERZ  TOWAR  DO  SKASOW.

Wpisanie numeru towaru np.   spowoduje wy�wietlenie:

24 WODA  MINERALNA  05L

WYBIERZ  TOWAR  DO  SKASOW.

Naci�ni�cie klawisza  skasuje towar z pami�ci kasy. Sygna� dwi�kowy potwierdzi wykonanie operacji.

Uwaga: Kasowanie towaru mo�liwe jest jedynie po raporcie dobowym a przed wydrukiem pierwszego paragonu.
Po skasowaniu towaru próba otwarcia paragonu powoduje wydruk RAPORTU ZMIAN TOWARÓW.

2.8 Funkcja KASOWANIE WI�ZA� - adres 2 01 08 lub B A H

Funkcja umo�liwia skasowanie wcze�niej zdefiniowanych wi�za	 pomi�dzy dwoma towarami (patrz funkcja
DEFINIOWANIE WI�ZA� str. 41).

Po wybraniu funkcji wy�wietla si� pierwsze wi�zanie, np.:

  0023    WODA  MINERALNA  05L

3100 BUTELKA 0.5L
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Kolejnymi naci�ni�ciami klawisza  znajdujemy wi�zanie, które chcemy skasowa�.

Kasujemy je klawiszem . Sygna� dwi�kowy potwierdzi wykonanie tej operacji.

2.9 Funkcja ZMIANA CEN TOWARÓW - adres 2 01 09 lub B A I
Funkcja umo�liwia zmian� ceny towaru.
Po wybraniu funkcji pojawia si� napis:

  0001   CUKIER  KRYSZT.  1KG

  NR -      NAZWA  TOWARU

Wpisujemy numer towaru np. 21 naciskaj�c  .

Na wy�wietlaczu pojawi si�:

  0021    DRO�D�ÓWKA  Z  SEREM

  NR -      NAZWA  TOWARU

Naci�ni�cie  pokazuje aktualn� cen� towaru:
  0021    DRO�D�ÓWKA  Z  SEREM

1,30
Nale�y wpisa� now� cen�.

Po wprowadzeniu ceny np.   , wy�wietli si�:
  0021    DRO�D�ÓWKA  Z  SEREM

1,40

Wpisan� cen� akceptujemy klawiszem . Sygna� dwi�kowy potwierdzi wykonanie operacji.

2.10 Funkcja SPRZEDAWCY - adres 2 01 10 lub B A J  (�)

Funkcja umo�liwia zdefiniowanie nazw tzw. sprzedawców - osób obs�uguj�cych klientów podlegaj�cych ocenie co do
wypracowanej sprzeda�y, ale nieobs�uguj�cych samej kasy. Mo�liwe jest zdefiniowanie do 30 sprzedawców.

Po wybraniu funkcji wy�wietli si�:
  NR - NAZWA SPRZEDAWCY
  01

Nale�y wpisa� nazw� sprzedawcy. Nazwa ta mo�e mie� maksymalnie 19 znaków. Je�eli w��czona jest OPCJA SPRZE-

DAWCÓW (str.77), to przed rozpocz�ciem lub w trakcie paragonu naciskaj�c klawisz  lub klawisz zdefiniowany
jako WYBÓR SPRZEDAWCY mo�na wybra� sprzedawc� któremu zostanie zaliczona sprzeda� za bie��cy paragon.

2.11 Funkcja DEFINIOWANIE DODATKOWYCH KODÓW - adres 2 01 11 lub B A K

Funkcja umo�liwia zdefiniowanie 4680 dodatkowych kodów kreskowych dla towarów co umo�liwia sprzeda� jednego
towaru z ró�nymi kodami kreskowymi. Nie ma ogranicze	 co do ilo�ci dodatkowych kodów zdefiniowanych do jednego
towaru.

Po wybraniu funkcji pojawia si� napis:

01 CUKIER  KRYSZT.  1KG

  NR -      NAZWA  TOWARU

Wybieramy towar, dla którego chcemy zdefiniowa� dodatkowy kod kreskowy. Na przyk�ad towar o numerze 23.

Pojawi si�:

  0023    WODA MINERALNA 05L

  NR -      NAZWA  TOWARU

Naciskamy klawisz ,wy�wietli si�:
  WPROWAD� KOD KRESKOWY
             000000000000000000

Przeczytanie kodu kreskowego za pomoc� czytnika spowoduje wpisanie do
pami�ci kasy i wy�wietlenie:

  0023    WODA MINERALNA 05L

  NR -      NAZWA  TOWARU
Sygna� dwi�kowy potwierdzi zapami�tanie danego kodu.
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Mo�na dalej dopisywa� nast�pne kody dla danego towaru lub zako	czy� dzia�anie klawiszem .
Dla danego towaru mo�liwe jest zdefiniowanie dodatkowych kodów kreskowych o maksymalnej d�ugo�ci 18 cyfr.
Kodów tych mo�na u�ywa� tak�e jako dodatkowych indeksów do wybierania towaru.
Na przyk�ad towarowi o numerze 1345 mo�na przypisa� dodatkowy kod kreskowy 1 i wybiera� go w czasie

sprzeda�y naciskaj�c klawisze  i  co u�atwia i przyspiesza sprzeda�.

Uwaga: Kody kreskowe dodatkowe nale�y wpisywa� tylko wtedy, gdy jest ju� zapisany kod kreskowy podstawowy. Je�li
do towaru przypisany zosta� kod kreskowy z warto�ci� (cen�), wówczas w definicji danego towaru nale�y
zapisa� jednostk� szt. lub opak. (patrz obs�uga kodów kreskowych w Rozdziale 8).

2.12 Funkcja KASOWANIE DODATKOWYCH KODÓW - adres 2 01 12 lub B A L
Funkcja umo�liwia skasowanie kodów kreskowych, wcze�niej przypisanych do danego towaru (patrz DEFINIOWANIE
DODATKOWYCH KODÓW str. 43).

Po wybraniu funkcji pojawia si� napis:

  0001    CUKIER  KRYSZT.  1KG

  NR -      NAZWA  TOWARU

Wybieramy towar, którego kod chcemy skasowa�. Na przyk�ad towar o numerze 23.

Po naci�ni�ciu  pojawi si�:
  0023    WODA MINERALNA 05L
              000005903050789943

Wci�ni�cie klawisza  spowoduje skasowanie aktualnie wy�wietlanego kodu. Potwierdzeniem wykonania
operacji jest sygna� dwi�kowy.

2.13 Funkcja RABATY AUTOMATYCZNE - adres 2 01 13 lub B A M  (�)
Funkcja umo�liwia definiowanie oraz kasowanie rabatów lub narzutów udzielanych automatycznie podczas sprzeda�y.
Zdefiniowana nazwa mo�e mie� max 18 znaków. Operacje zdefiniowane w tej funkcji b�d� wykonane bez udzia�u
kasjera dla odpowiednich towarów i przy spe�nieniu dodatkowych warunków takich jak: ilo�� lub warto��
sprzedawanych towarów oraz aktualna data czy dzie	 tygodnia. Mog� by� definiowane zarówno rabaty jak i narzuty
okre�lone procentowo oraz kwotowo. Je�eli nie zaznaczono inaczej, w dalszym opisie poj�cie “rabat” mo�e oznacza�
zarówno rabat jak i narzut.
Mo�liwe jest zaprogramowanie 3 rodzajów operacji:

AUTOMATYCZNY NA POZYCJ� Mo�e by� rabat lub narzut. Udzielany dla okre�lonego towaru lub grupy
towarów i drukowany bezpo�rednio pod pozycj� której dotyczy.

AUTOMATYCZNY NA
PARAGON

Mo�e by� rabat lub narzut. Udzielany dla okre�lonej grupy lub dla wszystkich
towarów i drukowany po podsumowaniu wszystkich pozycji na paragonie.

RABAT TYPU PROMOCJA Mo�e by� tylko rabat. Udzielany dla okre�lonego towaru i drukowany po
podsumowaniu wszystkich pozycji na paragonie. Ten typ rabatu ró�ni si� od
“automatycznego na paragon” sposobem obliczania opisanym poni�ej.

Ka�da z definicji zawiera nazw� rabatu która jest drukowana po s�owie RABAT lub NARZUT na paragonie.

Mo�na zdefiniowa� dodatkowe  kryteria decyduj�ce o udzieleniu rabatu i o jego wysoko�ci:
- Data i czas – rabaty automatyczne mog� by� udzielane w okre�lonym przedziale czasu z uwzgl�dnieniem dnia tygodnia.
- Od 0 do 3 progów ilo�ciowych lub warto�ciowych powy�ej których jest udzielany inny poziom rabatu

(dla AUTOMATYCZNEGO NA PARAGON).
- Dla RABATU TYPU PROMOCJA okre�lenie ilo�ci lub warto�ci progowej która skutkuje udzieleniem rabatu.

Mo�liwe jest zapisanie w kasie i jednoczesne dzia�anie do 30 definicji rabatów automatycznych. Przy czym u�ycie
niektórych typów rabatów podlega nast�puj�cym ograniczeniom:

- AUTOMATYCZNY NA PARAGON mo�e zosta� zdefiniowany tylko raz je�eli dotyczy wszystkich towarów.
- AUTOMATYCZNY NA PARAGON mo�e zosta� zdefiniowany tylko raz dla danej grupy towarowej.

- RABAT TYPU PROMOCJA mo�e zosta� zdefiniowany tylko raz dla danego towaru.
- RABAT TYPU PROMOCJA kwotowy mo�e by� zdefiniowany tylko dla progu podanego warto�ciowo.

Poni�ej przedstawiono przyk�ad paragonu zawieraj�cego rabaty udzielane automatycznie.
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ELZAB  SA
         UL. KRUCZKOWSKIEGO 39
             41-813 ZABRZE 1
  Tel:  0322722021    Fax:  0322722583
            WWW.ELZAB.COM.PL
           NIP 648-000-02-55

2 - dn.09r12.29                    wydr.1016 - 3
PARAGON  FISKALNY

WODA MINERAL. 1.5L     3 * 2,00 = 6,00 C
JAB�KA              1,84 * 2,99 = 5,50 B

5 - RABAT 10% NA JAB�KA                -0,55 4
PIZZA                  1 * 5,00 = 5,00 A
PODSUMA 15,95 - 6
RAZEM DO OBNI�KA �WI�TECZNA        16,50
RABAT OBNI�KA �WI�TECZNA           -1,65 7
RAZEM DO PROM. 3 W CENIE 2          6,00
RABAT PROM. 3 W CENIE 2            -2,00
Sp.op.A      4,50 PTU A=22,00%      0,81
Sp.op.B      4,40 PTU B= 7,00%      0,29 8
Sp.op.C      3,40 PTU C= 0,00%      0,00
                  Razem PTU         1,10 - 9
SUMA  PLN 12,30 - 10
ZAP�ACONO GOTÓWK� PLN              12,30 - 11

12 - 0036/0041 #0130 SZEF               12:28 - 13
A63133A96AC314BE9B73A76D2C168FB4B1C56A35 - 14

15 - PL XXX 0000000000 - 16

  1 - nag�ówek (u�ytkownik kasy)
  2 - data rozpocz�cia paragonu
  3 - numer kolejny wydruku
  4 - nazwa sprzedanych towarów, ilo��, cena, warto��
       i stawka podatku
  5 - rabat automatyczny udzielony na pozycj�
  6 - podsuma do sprzedanych towarów pomniejszona
       o rabat automatyczny na pozycj�
  7 - wyszczególnienie udzielonych rabatów automatycznych

        - na ca�y paragon
        - promocja
  8 - kwota brutto, kwota podatku w danej stawce podatkowej
  9 - sumaryczna kwota podatku
10 - sumaryczna kwota sprzeda�y (obejmuje udzielone rabaty)
11 - forma p�atno�ci
12 - numer paragonu dla danego raportu dobowego / numer

raportu dobowego do którego zostanie zaliczona
sprzeda�, numer kasy, numer i nazwa kasjera

13 - czas zako	czenia paragonu
14 - numer kontrolny
15 - logo fiskalne
16 - numer unikatowy

2.13.1 Sposób definiowania
Poni�ej przedstawiono przyk�adowy sposób definiowania rabatu AUTOMATYCZNEGO NA PARAGON.

Po wej�ciu do funkcji kasa wy�wietla pierwsz� pozycj� na li�cie definicji
rabatów.

  NR-      NAZWA  DEFINICJI
  01      PROMOCJA CUKIER

Za pomoc� strza�ek lub wpisuj�c numer na li�cie wybieramy definicj� któr�
chcemy edytowa� i zatwierdzamy klawiszem ZATWIERD�.

  05
  NR-      NAZWA  DEFINICJI

Je�eli chcemy tylko skasowa� istniej�c� definicj�, wystarczy skasowa� jej nazw� naciskaj�c klawisz 

a nast�pnie nacisn�� klawisz . Definicja rabatu która zawiera przynajmniej jeden znak w nazwie jest
traktowana jako aktywna. Nazwa mo�e mie� d�ugo�� do 18 znaków.

Wpisujemy nazw� definicji, zatwierdzamy.
  05    OBNI�KA NA OWOCE
  NR-      NAZWA  DEFINICJI

Wybieramy rodzaj rabatu.
WYBIERZ  TYP

    2  AUTOM. NA PARAGON

Wybieramy czy rabat ma by� udzielany zawsze czy czasowo.
         OBNI�KA NA OWOCE
    2  UDZIELANY CZASOWO

Nale�y wpisa� pocz�tkow� dat� i godzin� obowi�zywania oraz dat� i godzin� ko	ca. W datach wpisujemy najpierw
miesi�c, potem dzie	. Je�eli data pocz�tku jest wi�ksza ni� data ko	ca, oznacza to �e rabat b�dzie obowi�zywa� na
prze�omie roku kalendarzowego.

Przyk�ad definiuje okres obowi�zywania rabatu
od 1 lipca godz. 0:00 do 31 sierpnia godz. 23:59.

         OBNI�KA NA OWOCE
     07.01 00:00                 08.31 23:59

Okre�lamy dni tygodnia w których rabat obowi�zuje w��czaj�c lub wy��czaj�c dany dzie	 tygodnia poprzez naciskanie
klawiszy 1 do 7.

W przyk�adzie rabat obowi�zuje przez ca�y tydzie	
za wyj�tkiem pi�tku i soboty.

         OBNI�KA NA OWOCE
  1-7:    Pn    Wt    �r    Cz    --    --    Nd

Okre�lamy, �e rabat ma obejmowa� tylko towary z okre�lonej grupy towarów.
         OBNI�KA NA OWOCE
    2  DLA OKRE�LONEJ GRUPY
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Wybieramy grup� towarów.
WYBIERZ GRUP� TOWAROW�

  07   OWOCE KRAJOWE

Okre�lamy �e chcemy zdefiniowa� rabat.
         OBNI�KA NA OWOCE
  1    RABAT

Okre�lamy �e rabat b�dzie podany w procentach.
         OBNI�KA NA OWOCE
  1  PROCENTOWY

Okre�lamy �e rabat b�dzie udzielany w zale�no�ci od ilo�ci sprzeda�y
(w naszym przypadku w danej grupie od ilo�ci).

         OBNI�KA NA OWOCE
  1  PROGI ILO�CIOWE

Je�eli w ilo�ci lub warto�ci progowej wpiszemy 0, wtedy rabat b�dzie obowi�zywa� bez wzgl�du na ilo�� lub warto��
sprzedan�.
Wpisujemy ilo�� progow� powy�ej której rabat b�dzie udzielany
np. 1 kg.

         OBNI�KA NA OWOCE
  PRÓG 1                                        1,000

Wpisujemy procent rabatu udzielanego dla pierwszego progu.
         OBNI�KA NA OWOCE
                          PODAJ RABAT     10%

Wpisujemy ilo�� progow� powy�ej której rabat b�dzie udzielany w innej
wysoko�ci np. 5 kg.

         OBNI�KA NA OWOCE
  PRÓG 2                                        5,000

Wpisujemy procent rabatu udzielanego dla drugiego progu.
         OBNI�KA NA OWOCE
                          PODAJ RABAT     25%

Je�eli nie chcemy definiowa� trzeciego progu, zatwierdzamy ilo�� 0,000.
Wtedy b�d� obowi�zywa�y tylko 2 progi.

         OBNI�KA NA OWOCE
  PRÓG 3                                        0,000

Rabat zdefiniowany zgodnie z powy�szym przyk�adem mo�na sprawdzi� drukuj�c raport konfiguracji.

ELZAB  SA
         UL. KRUCZKOWSKIEGO 39
             41-813 ZABRZE 1
  Tel:  0322722021    Fax:  0322722583
            WWW.ELZAB.COM.PL
           NIP 648-000-02-55

2 - dn.09r06.03                    wydr.1017 - 3
             #NIEFISKALNY#

RAPORT  KONFIGURACJI
RABATY  AUTOMATYCZNE 4

----------------------------------------
01 NA JAB�KA         ¦AUTOM. NA POZYCJ�
UDZIELANY ZAWSZE¦DLA TOWARU: 00022 5
RAB: 10%
----------------------------------------
02 OBNI�KA �WI�TECZNA¦AUTOM. NA PARAGON
UDZIELANY CZASOWO¦DLA KA�DEGO TOWARU
MIES.DZIE� GODZ:12.27 00:00  12.31 23:59 6
W DNI TYGODNIA:  Pn Wt �r Cz Pt -- Nd
P1:WART.: 0,00 RAB: 10%
----------------------------------------
03 PROM. 3 W CENIE 2 ¦PROMOCJA
UDZIELANY ZAWSZE¦DLA TOWARU: 00013 7
P1:WART.: 6,00 RAB: 2,00
----------------------------------------
             #NIEFISKALNY#

8 - #0130 SZEF                         12:25 - 9
0000000000 - 10

  1 - nag�ówek (u�ytkownik kasy)
  2 - data wydruku dokumentu
  3 - numer kolejny wydruku
  4 - nazwa raportu
  5 - definicja rabatu automatycznego na pozycj�
  6 - definicja rabatu automatycznego na ca�y paragon
  7 - definicja rabatu automatycznego typu promocja
  8 - numer kasy (2 cyfry), numer kasjera (2 cyfry),
       nazwa kasjera
  9 - godzina wydruku dokumentu
10 - cyfry numeru unikatowego



Redakcja 1.0

ELZAB Jota E – Instrukcja Obs�ugi 47

2.13.2 Sposób obliczania
Rabaty typu AUTOMATYCZNY NA POZYCJ� s� obliczane tak samo jak rabaty na pozycj� udzielane przez kasjera.
To znaczy w przypadku rabatów procentowych rabatowana jest cena towaru a w przypadku rabatów kwotowych warto��
pozycji.
Rabaty typu AUTOMATYCZNY NA PARAGON procentowe s� obliczane od sumy warto�ci towarów podlegaj�cych
rabatowi, wed�ug nast�puj�cego wzoru:
rabat =  ( warto��  * rabat% ) / 100.
Przy czym obliczona warto�� rabatu ulega obci�ciu do pe�nych groszy.

Rabaty TYPU PROMOCJA s� udzielane za ka�d� pe�n� porcj� okre�lon� w progu, przy czym obliczona warto�� rabatu
ulega obci�ciu do pe�nych groszy.

SOK POMARA�CZOWY     3 * 10,00 = 30,00 C
PODSUMA 30,00
RAZEM DO PROM. 3 W CENIE 2         30,00
RABAT PROM. 3 W CENIE 2           -10,00

Na przyk�ad, dla 3 sztuk towaru o cenie jednostkowej 10 z�, rabat
typu promocja z progiem równym 30,00 z� w wysoko�ci 10,00 z�
udzieli si� w nast�puj�cy sposób:

SOK POMARA�CZOWY     5 * 10,00 = 50,00 C
PODSUMA 50,00
RAZEM DO PROM. 3 W CENIE 2         30,00
RABAT PROM. 3 W CENIE 2           -10,00

Dla ilo�ci 5 sztuk natomiast:

SOK POMARA�CZOWY     6 * 10,00 = 60,00 C
PODSUMA 60,00
RAZEM DO PROM. 3 W CENIE 2         60,00
RABAT PROM. 3 W CENIE 2           -20,00

A dla ilo�ci 6 sztuk:

Rabaty automatyczne mog� si� ��czy� z innymi rabatami na paragonie.

3 Menu RAPORTY ZERUJ�CE - adres 2 02 lub B B

3.1 Raport DOBOWY FISKALNY - adres 2 02 1 lub B B A
Funkcja umo�liwia wydruk raportu dobowego fiskalnego. Raport dobowy powinien by� wykonywany codziennie po
zako	czeniu sprzeda�y w danym dniu, nie póniej jednak ni� przed dokonaniem pierwszej sprzeda�y w dniu nast�pnym.
Je�eli w kasie od ostatniego wykonania raportu dobowego zdefiniowano nowe towary to najpierw drukuje si� RAPORT
ZMIAN TOWARÓW (patrz opis funkcji DEFINIOWANIE TOWARÓW str. 36). Przed raportem dobowym mog�
drukowa� si� równie� dane o towarach zmienionych lub skasowanych, o ile nie zosta�y wydrukowane wcze�niej (patrz
opisy funkcji DEFINIOWANIE TOWARÓW str. 36 i KASOWANIE TOWARÓW str. 42).

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

BRAK  NOWYCH  SPRZEDA�Y
WYKONA�  RAPORT  ?   N

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,
� waluta ewidencyjna,
� sumowane narastaj�co z raportów dobowych warto�ci podatków (z podzia�em na stawki) i ��cznej nale�no�ci.

Je�eli wykonywane by�y zmiany w bazie towarowej drukowane s� linie:
� “Nowych towarów” – jest to ilo�� nowo zdefiniowanych towarów w kasie,
� “Zmian nazw lub stawek towarów” - jest to ilo�� towarów które by�y ju� zdefiniowane w kasie i którym

zosta�a zmieniona nazwa lub stawka,
� “Skasowanych towarów” – jest to ilo�� towarów które zosta�y skasowane w kasie,
� “Wykonano zmiany w bazie towarowej” – jest to suma zmian (opisanych powy�ej) w bazie towarowej

wykonanych od ostatniego raportu dobowego.
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Poni�ej przedstawiono przyk�ad raportu dobowego fiskalnego:

ELZAB  SA
         UL. KRUCZKOWSKIEGO 39
             41-813 ZABRZE 1
  Tel:  0322722021    Fax:  0322722583
             WWW.ELZAB.COM.PL
           NIP  648-000-02-55
dn.14r01.10                    wydr.0068 - 2

RAPORT    F ISKALNY
DOBOWY 3

Rozpocz	cie sprzeda
y:  15r01.10 g.07:45
Zako�czenie sprzeda
y:  15r01.10 g.09:45 4
dn.15r01.10                 nr rap. 0008 - 5
         PTU A            22,00%
         PTU B             7,00%
         PTU C             0,00% 6
         PTU D             3,00%
             G            ZW.PTU
----------------------------------------
Sprzed. opod.PTU A                142,53
Sprzed. opod.PTU B                 84,35
Sprzed. opod.PTU C                 34,20 7
Sprzed. opod.PTU D                  8,22
Sprzed. zwol.PTU G                  4,34
Kwota PTU A                        31,36
Kwota PTU B                         5,90 8
Kwota PTU D                         0,25
��czna kwota PTU                   37,51 - 9
��czna nale
no�                  311,15 - 10
----------------------------------------
Ilo� zerowa� RAM                      1 - 11
----------------------------------------
Zerowanie RAM*Z              dn.14r06.01 - 1312 nr 0001                          g.14:25 - 14
----------------------------------------
Wykonano zmiany w bazie towarowej      1 - 15
----------------------------------------
Anulowane paragony                     1 - 16
                                    3,28 - 17
----------------------------------------
Ilo� paragonów                       14 - 18
Ilo� pozycji                       0027 - 19
Waluta ewidencyjna                   PLN - 20
----------------------------------------
    WARTO�CI SUMOWANE NARASTAJ�CO
Kwota PTU A                     5.353,21
Kwota PTU B                     1.289,93 21
Kwota PTU D                       157,05
��czna nale
no�               32.267,53
----------------------------------------

22 - #0105 SZEF                         08:16 - 23
E63113A96AC314BE9B72A77D2C168FB1C56A35B0 - 24

25 - PL XXX 0000000000 - 26
A77D2C168FB1C56A35B0E63113A96AC314BE9B72 - 27

 1 - nag�ówek (u�ytkownik kasy)
 2 - numer kolejny wydruku i data wydruku dokumentu
 3 - nazwa raportu
 4 - data rozpocz�cia i zako	czenia sprzeda�y
 5 - numer kolejny raportu dobowego i data wydruku
dokumentu
 6 - stawki podatkowe
 7 - warto�� sprzeda�y w danej stawce podatkowej (bez
podatku)
 8 - kwota podatku w danej stawce podatkowej
 9 - sumaryczna kwota podatku
 10 - sumaryczna kwota sprzeda�y (z podatkiem)
 11 - ilo�� zerowa	 RAM
 12 - linie wyst�puj�ce opcjonalnie je�eli zdarzenie wyst�pi�o
 13 - data zerowania RAM
 14 - numer i godzina zerowania RAM
 15 - sumaryczna ilo�� zmian w bazie towarowej od ostat-
niego raportu dobowego
 16 - ilo�� anulowanych paragonów
 17 - kwota anulowanych paragonów
 18 -  liczba paragonów
 19 - ilo�� wierszy raportu liczona od pierwszej linii definicji
stawki podatkowej do linii poprzedzaj�cej niniejsz�
(do linii 27) z pomini�ciem linii rozdzielaj�cych
 20 - waluta ewidencyjna
 21 - liczniki narastaj�ce podatku i ��cznej nale�no�ci
 22 - numer kasy (2 cyfry), numer kasjera (2 cyfry), nazwa
kasjera
 23 - godzina wydruku dokumentu
 24 - numer kontrolny
 25 - logo fiskalne
 26 - numer unikatowy
 27 - podpis doby.

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. Raport dobowy
nie zawiera informacji o ilo�ci i ��cznej sumie anulowanych pozycji paragonowych – informacje te zawiera raport
zamkni�cia zmiany kasjera.
Ilo�� pozycji podaje liczb� wierszy raportu dobowego od linii z pierwsz� definicj� stawki podatkowej do linii ilo��
paragonów w��cznie, 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. Po wydrukowaniu raportu fiskalnego
dobowego, je�eli karta znajduje si� w kasie, nast�puje zapis na kart� danych o kopiach wydruków. Nie nale�y wtedy
od��cza� karty. Po jego zako	czeniu kasa przed kolejnym wydrukiem wydrukuje raport z tego zapisu.
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3.2 Raport SZCZEGÓ�OWY SPRZEDA
Y - adres 2 02 2 lub B B B
Umo�liwia wydrukowanie raportu sprzeda�y towarów w oparciu o niefiskalne liczniki sprzeda�y (ilo�� i warto��
sprzeda�y). Na raporcie wyszczególnione s� ilo�ci i warto�ci sprzeda�y ka�dego towaru.
Tre�� raportu zale�y od nast�puj�cych funkcji:

� WYDRUK WSZYSTKICH SPRZEDA�Y (str. 76):
- ustawiony na Tak powoduje, �e wydruk obejmuje wszystkie towary, których liczniki s� ró�ne od zera,

- ustawiony na Nie powoduje, �e wydruk obejmuje tylko towary, które od poprzedniego raportu zosta�y sprzedane,

� PROGRAM MAGAZYNOWY (str. 76):
- ustawienie na Tak powoduje, �e po wydrukowaniu raportu, niefiskalne liczniki sprzeda�y dla towarów nie

s� zerowane, w takim przypadku raport jest identyczny z odpowiednim raportem niezeruj�cym oraz na
wydruku nie wyst�pi linia “WYZEROWANO LICZNIKI”

- ustawiony na Nie powoduje, �e po wydrukowaniu raportu wyzerowane zostan� niefiskalne liczniki
sprzeda�y dla towarów a wydruk b�dzie zawiera� lini�: “WYZEROWANO LICZNIKI”

� POMI� WYDRUK DANYCH (str. 76):
- ustawiony na Tak powoduje pomini�cie wydruku danych o sprzeda�ach, na wydruku pojawia si� napis

“POMINI�TY WYDRUK DANYCH”,
- ustawiony na Nie powoduje wydruk danych o sprzeda�ach.

Poni�ej przedstawiono przyk�ad raportu:

ELZAB  SA
         UL. KRUCZKOWSKIEGO 39
             41-813 ZABRZE 1
  Tel:  0322722021    Fax:  0322722583
             WWW.ELZAB.COM.PL
           NIP 648-000-02-55

2 - dn.09r06.02                    wydr.1002 - 3
             #NIEFISKALNY#

RAPORT  SZCZEGÓ�OWY
SPRZEDA
Y 4

od 09r06.02 g.09:42  do 09r06.02 g.16:11 - 5
-NR-----NAZWA TOWARU--------------------
------ILO��----------------------KWOTA--
0001 MCCHICKEN
          7                        18,70
0020 GRUSZKI
      7,325                        19,10 6
0041 PIWO 0.5 L
          1                         1,80
0501 BUTELKA 0.5 L                  *OP*
          1                         0,35
----------------------------------------
SPRZEDA� RAZEM:                    39,95
W TYM OPAKOWANIA:                   0,35 7
----------------------------------------

WYZEROWANO  LICZNIKI
             #NIEFISKALNY#

8 - #0130 SZEF                         16:11 - 9
0000000000 - 10

 1 - nag�ówek (u�ytkownik kasy)
 2 - data wydruku dokumentu
 3 - numer kolejny wydruku
 4 - nazwa raportu
 5 - okres z którego dane znajduj� si� na raporcie
 6 - dane o sprzeda�y poszczególnych towarów
 7 - suma sprzeda�y z wyszczególnion� sum� opakowa	
 8 - numer kasy (2 cyfry), numer kasjera (2 cyfry), nazwa
kasjera
 9 - godzina wydruku dokumentu
 10 - cyfry numeru unikatowego

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 niefiskalnych liczników sprzeda�y z komputera.

3.3 Raport ZWROTÓW OPAKOWA� - adres 2 02 3 lub B B C
Funkcja umo�liwia wydrukowanie raportu zwrotów opakowa	 z podaniem ilo�ci i warto�ci przyj�tych opakowa	 zwrotnych.

Uwaga: Tre�� tego raportu zale�y od parametrów ustawianych w menu USTAWIENIA i opisanych dla RAPORTU
SZCZEGÓ�OWEGO SPRZEDA�Y.

Wydrukowane ilo�ci i warto�ci zwrotów 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 niefiskalnych liczników sprzeda�y z komputera.
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Poni�ej przedstawiono przyk�ad raportu:

ELZAB  SA
         UL. KRUCZKOWSKIEGO 39
             41-813 ZABRZE 1
  Tel:  0322722021    Fax:  0322722583
             WWW.ELZAB.COM.PL
           NIP 648-000-02-55

2 - dn.09r06.02                    wydr.1003 - 3
             #NIEFISKALNY#

RAPORT  ZWROTÓW
OPAKOWA� 4

od 09r06.02 g.09:42  do 09r06.02 g.16:11 - 5
-NR-----NAZWA TOWARU--------------------
------ILO��----------------------KWOTA--
0501 BUTELKA 0.5 L 6
         15                         5,25
----------------------------------------
ZWROTÓW RAZEM:                      5,25 - 7
----------------------------------------

WYZEROWANO  LICZNIKI
             #NIEFISKALNY#

8 - #0130 SZEF                         16:11 - 9
0000000000 - 10

 1 - nag�ówek (u�ytkownik kasy)
 2 - data wydruku dokumentu
 3 - numer kolejny wydruku
 4 - nazwa raportu
 5 - okres z którego dane znajduj� si� na raporcie
 6 - dane o zwrotach opakowa	
 7 - suma zwrotów
 8 - numer kasy (2 cyfry), numer kasjera (2 cyfry), nazwa
kasjera
 9 - godzina wydruku dokumentu
 10 - cyfry numeru unikatowego

3.4 Raport SPRZEDA
Y WG GRUP - adres 2 02 4 lub B B D
Umo�liwia wydrukowanie raportu sprzeda�y wed�ug zdefiniowanych grup towarowych z podaniem warto�ci sprzeda�y
dla poszczególnych grup.

ELZAB  SA
         UL. KRUCZKOWSKIEGO 39
             41-813 ZABRZE 1
  Tel:  0322722021    Fax:  0322722583
             WWW.ELZAB.COM.PL
           NIP 648-000-02-55

2 - dn.09r06.02                    wydr.1004 - 3
             #NIEFISKALNY#

RAPORT  SPRZEDA
Y
WED�UG  GRUP 4

od 09r06.02 g.09:42  do 09r06.02 g.16:11 - 5
----------------------------------------
GR.01 PIECZYWO                    118,50
GR.03 NABIA�                      420,35 6
----------------------------------------
SPRZEDA� RAZEM:                   538,85 - 7
----------------------------------------

WYZEROWANO  LICZNIKI
             #NIEFISKALNY#

8 - #0130 SZEF                         16:11 - 9
0000000000 - 10

 1 - nag�ówek (u�ytkownik kasy)
 2 - data wydruku dokumentu
 3 - numer kolejny wydruku
 4 - nazwa raportu
 5 - okres z którego dane znajduj� si� na raporcie
 6 - dane o sprzeda�y w poszczególnych grupach
 7 - suma sprzeda�y w grupach
 8 - numer kasy (2 cyfry), numer kasjera (2 cyfry), nazwa
kasjera
 9 - godzina wydruku dokumentu
 10 - cyfry numeru unikatowego

3.5 Raport KONIEC ZMIANY KASJERA - adres 2 02 5 lub B B E
Funkcja drukuje dane o operacjach wykonanych przez kasjera, takich jak sprzeda�, przyj�te zwroty, rabaty, narzuty itd. oraz
o uzyskanych ze sprzeda�y kwotach. Zrealizowanie funkcji zamkni�cia zmiany powoduje wy��czenie kasjera i wyzerowanie
liczników zmiany tego kasjera. Funkcj� mo�na wykona� dla dowolnego kasjera który ma w danej chwili otwart� zmian�.

Po wybraniu funkcji na wy�wietlaczu pojawi si� napis:
  NR-           NAZWA  KASJERA
  30   SZEF

Za pomoc� strza�ek:  i  nale�y wybra� kasjera dla którego chcemy wykona� raport ko	ca zmiany oraz po

wybraniu zatwierdzi� za pomoc� klawisza: .
Je�eli wybrany kasjer ma otwart� zmian�, to nast�pi otwarcie szuflady na pieni�dze i przej�cie do wprowadzenia zliczonej
kwoty gotówki oraz innych rodzajów p�atno�ci oraz p�atno�ci walutowych (je�eli s� u�ywane) identycznie jak to ma miejsce
w raporcie ko	ca zmiany opisanym w funkcji: KONIEC ZMIANY KASJERA w menu kasjera.
Przyk�ad raportu zamieszczono w opisie funkcji kasjera.
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Je�eli wybrany kasjer nie ma otwartej zmiany na wy�wietlaczu pojawi si�
informacja o niemo�liwo�ci wykonania raportu dla wybranego kasjera:

ZMIANA  NIE  JEST  OTWARTA
NACI�NIJ  DOWOLNY  KLAWISZ

3.6 Raport SUMACYJNY I i SUMACYJNY II - adres 2 02 6 lub B B F i 2 02 7 lub B B G
Funkcja pozwala na drukowanie informacji podobnych do zawartych na raportach kasjerskich (RAPORT ZAMKNI�CIA
ZMIANY oraz RAPORT STANU KASY). Zasadnicza ró�nica polega na tym �e raporty SUMACYJNE mo�na
wykonywa� dla dowolnie wybranych okresów, w zale�no�ci od potrzeb rozliczania wyst�puj�cych w sklepie oraz
�e zawieraj� one sum� obrotów dla wszystkich kasjerów pracuj�cych w tym okresie.
Przyk�adowy system u�ycia raportów SUMACYJNYCH mo�e by� zorganizowany nast�puj�co:

- RAPORT SUMACYJNY I - jest robiony na koniec tygodnia i zawiera informacje o obrotach w okresie tygodnia,
- RAPORT SUMACYJNY II - jest robiony na koniec miesi�ca i zawiera informacje o obrotach miesi�cznych.

Na raportach SUMACYJNYCH nie wyst�puj� informacje o p�atno�ciach zliczonych w szufladzie. Numeracja raportów
SUMACYJNYCH jest niezale�na dla raportu typu I oraz typu II. Numer raportu, podobnie jak dla RAPORTU KO�CA
ZMIANY jest niezerowalny.
Poni�ej przedstawiono przyk�ad raportu SUMACYJNEGO I:

ELZAB  SA
         UL. KRUCZKOWSKIEGO 39
             41-813 ZABRZE 1
  Tel:  0322722021    Fax:  0322722583
            WWW.ELZAB.COM.PL
           NIP 648-000-02-55

2 - dn.09r06.02                    wydr.1005 - 3
             #NIEFISKALNY#
----------------------------------------

RAPORT  SUMACYJNY
OKRESOWY  I 4

----------------------------------------
                 NR 0003 - 5
od 09r06.02 g.09:42  do 09r06.02 g.16:11 - 6
      ILO�� PARAGONÓW                107
      SPRZEDA� OGÓ�EM            2172,79
  PRZYJ�TE OPAKOWANIA               2,28
    SPRZEDA� OPAKOWA�              28,50
ILO�� ANULOW. POZYCJI                  3
KWOTA ANULOW. POZYCJI               5,07
KWOTA ANULOW. RABATÓW               0,00
KWOTA ANULOW.NARZUTÓW               0,00
   RABATÓW NA POZYCJE               1,70
   RABATÓW NA PARAGON              84,50
  NARZUTÓW NA POZYCJE               1,70 7
  NARZUTÓW NA PARAGON              17,07
ILO�� ANUL. PARAGONÓW                  7
KWOTA ANUL. PARAGONÓW              89,57
 DOD. OTWAR� SZUFLADY                  0
IL. POZ.Z KODU KRESK.                248
IL. POZ. Z KLAWIATURY                286
----------------------------------------
        GOTÓWKA
  WP�YWY ZE SPRZEDA�Y            2022,52
       WP�ATY DO KASY              25,00
   RAZEM W SZUFLADZIE            2047,52
----------------------------------------
        KARTA
  WP�YWY ZE SPRZEDA�Y              32,11
   RAZEM W SZUFLADZIE              32,11 7
----------------------------------------
        GOTÓWKA EUR
  WP�YWY ZE SPRZEDA�Y              30,93
   RÓWNOWARTO�� W PLN             118,16
 W TYM WYMIANA NA PLN              18,45
   RAZEM W SZUFLADZIE              30,93
----------------------------------------

WYZEROWANO  LICZNIKI
             #NIEFISKALNY#

8 - #0130 SZEF                         16:11 - 9
0000000000 - 10

 1 - nag�ówek (u�ytkownik kasy)
 2 - data wydruku dokumentu
 3 - numer kolejny wydruku
 4 - nazwa raportu
 5 - numer raportu SUMACYJNEGO I
 6 - okres z którego dane znajduj� si� na raporcie
 7 - dane o sprzeda�y w okresie RAPORTU
SUMACYJNEGO I (jak w raporcie ko	ca zmiany
opisanym w funkcji: KONIEC ZMIANY KASJERA
w menu kasjera)
 8 - numer kasy (2 cyfry), numer kasjera (2 cyfry), nazwa
kasjera
 9 - godzina wydruku dokumentu
 10 - cyfry numeru unikatowego
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3.7 Raport SPRZEDAWCÓW – adres 2 02 8 lub B B H  (�)
Funkcja umo�liwia wydrukowanie raportu o ilo�ci pozycji na paragonach, ilo�ci samych paragonów i ��cznej kwocie
obrotu przypisanych sprzedawcom. Poni�ej przedstawiono przyk�ad takiego raportu.

ELZAB  SA
         UL. KRUCZKOWSKIEGO 39
             41-813 ZABRZE 1
  Tel:  0322722021    Fax:  0322722583
            WWW.ELZAB.COM.PL
           NIP 648-000-02-55

2 - dn.09r06.02                    wydr.1006 - 3
             #NIEFISKALNY#

RAPORT  SPRZEDAWCÓW - 4
od 09r06.02 g.09:42  do 09r06.02 g.16:11 - 5
NR-----SPRZEDAWCA-----
-----PARAGONY-----POZYCJE------SPRZEDA�-
01 JAN KOWALSKI
         1          2              10,00
31 BEZ SPRZEDAWCY 6
         5         13             120,20
----------------------------------------
RAZEM:   6         15             130,20 - 7
----------------------------------------

WYZEROWANO  LICZNIKI
             #NIEFISKALNY#

8 - #0130 SZEF                         16:11 - 9
0000000000 - 10

  1 - nag�ówek (u�ytkownik kasy)
  2 - data wydruku dokumentu
  3 - numer kolejny wydruku
  4 - nazwa raportu
  5 - okres z którego dane znajduj� si� na raporcie
  6 - dane o sprzeda�y poszczególnych sprzedawców
  7 - suma obrotów sprzedawców z wyszczególnieniem

ilo�ci paragonów i pozycji
  8 - numer kasy (2 cyfry), numer kasjera (2 cyfry), nazwa

kasjera
  9 - godzina wydruku dokumentu
10 - cyfry numeru unikatowego

4 Menu RAPORTY NIEZERUJ�CE - adres 2 03 lub B C

4.1 Raport FINANSOWY PODATKOWY - adres 2 03 01 lub B C A
Funkcja s�u�y do wydrukowania aktualnego stanu liczników fiskalnych. Pola drukowane w raporcie s� identyczne
z polami raportu dobowego fiskalnego z tym �e wydrukowanie raportu finansowego nie powoduje wyzerowania tych
liczników. Numer raportu finansowego jest zgodny z numerem kolejnego raportu dobowego (tego w którym bie��ce
liczniki zostan� uwzgl�dnione).
Poni�ej przedstawiono przyk�ad raportu FINANSOWEGO PODATKOWEGO:

ELZAB  SA
         UL. KRUCZKOWSKIEGO 39
             41-813 ZABRZE 1
  Tel:  0322722021    Fax:  0322722583
            WWW.ELZAB.COM.PL
           NIP 648-000-02-55
dn.15r01.10                    wydr.0088 - 2
             #NIEFISKALNY#

RAPORT  FINANSOWY
PODATKOWY 3

Rozpocz	cie sprzeda
y:  15r01.10 g.07:45
Zako�czenie sprzeda
y:  15r01.10 g.12:27 4
dn.15r01.10                 nr rap. 0009 - 5
         PTU A            22,00%
         PTU B             7,00%
         PTU C             0,00% 6
         PTU D             3,00%
             G            ZW.PTU
----------------------------------------
Sprzed. opod.PTU A                786,00
Sprzed. opod.PTU B                184,45
Sprzed. opod.PTU C                 39,13 7
Sprzed. opod.PTU D                  4,45
Sprzed. zwol.PTU G                  1,49
Kwota PTU A                       172,92
Kwota PTU B                        12,91 8
Kwota PTU D                         0,13
��czna kwota PTU                  185,96 - 9
��czna nale
no�                1,201,48 - 10
----------------------------------------
Ilo� zerowa� RAM                      0 - 11
----------------------------------------
Wykonano zmiany w bazie towarowej      0 - 12
----------------------------------------
Anulowane paragony                     0 - 13
                                    0,00 - 14

 1 - nag�ówek (u�ytkownik kasy)
 2 - numer kolejny wydruku i data wydruku dokumentu
 3 - nazwa raportu
 4 - data rozpocz�cia i zako	czenia sprzeda�y
 5 - numer kolejny raportu dobowego
 6 - stawki podatkowe
 7 - warto�� sprzeda�y w danej stawce podatkowej (bez
podatku)
 8 - kwota podatku w danej stawce podatkowej
 9 - sumaryczna kwota podatku
 10 - sumaryczna kwota sprzeda�y (z podatkiem)
 11 - ilo�� zerowa	 RAM
 12 - sumaryczna ilo�� zmian w bazie towarowej od ostat-
niego raportu dobowego
 13 - ilo�� anulowanych paragonów
 14 - kwota anulowanych paragonów
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----------------------------------------
Ilo� paragonów                       19 - 15
Waluta ewidencyjna                   PLN - 16
----------------------------------------

WARTO�CI SUMOWANE NARASTAJ�CO
Kwota PTU A                     1.353,21
Kwota PTU B                       289,93
Kwota PTU D                        57,05
��czna nale
no�               22.467,53

17

----------------------------------------
             #NIEFISKALNY#

18 - #0105 SZEF                         11:16 - 19
0000000000 - 20

 15 - liczba paragonów
 16 - waluta ewidencyjna
 17 - liczniki narastaj�ce podatku i ��cznej nale�no�ci
 18 - numer kasy (2 cyfry), numer kasjera (2 cyfry), nazwa
kasjera
 19 - godzina wydruku dokumentu
 20 - cyfry numeru unikatowego

4.2 Raport SZCZEGÓ�OWY SPRZEDA
Y - adres 2 03 02 lub B C B

Umo�liwia wydrukowanie raportu sprzeda�y towarów w oparciu o niefiskalne liczniki sprzeda�y (ilo�� i warto��
sprzeda�y). Na raporcie wyszczególnione s� ilo�ci i warto�ci sprzeda�y ka�dego towaru.
Tre�� raportu jest identyczna z odpowiednim raportem zeruj�cym z t� ró�nic�, �e liczniki nie s� zerowane oraz nie
wyst�puje linia WYZEROWANO LICZNIKI.

4.3 Raport ZWROTÓW OPAKOWA� - adres 2 03 03 lub B C C

Funkcja umo�liwia wydrukowanie raportu zwrotów opakowa	 z podaniem ilo�ci i warto�ci przyj�tych opakowa	
zwrotnych.
Tre�� raportu jest identyczna z odpowiednim raportem zeruj�cym z t� ró�nic�, �e liczniki nie s� zerowane oraz
nie wyst�puje linia WYZEROWANO LICZNIKI.

4.4 Raport SPRZEDA
Y WG GRUP - adres 2 03 04 lub B C D

Umo�liwia wydrukowanie raportu sprzeda�y wed�ug zdefiniowanych grup towarowych z podaniem warto�ci sprzeda�y
dla poszczególnych grup.
Tre�� raportu jest identyczna z odpowiednim raportem zeruj�cym z t� ró�nic�, �e liczniki nie s� zerowane oraz
nie wyst�puje linia WYZEROWANO LICZNIKI.

4.5 Raport STANU KASY - adres 2 03 05 lub B C E

Funkcja drukuje dane o operacjach wykonanych przez kasjera, takich jak sprzeda�, przyj�te zwroty, rabaty, narzuty itd.
oraz o uzyskanych ze sprzeda�y kwotach. Zrealizowanie funkcji nie powoduje zamkni�cia zmiany kasjera i wyzerowania
liczników. Kasa nie pyta o stan poszczególnych p�atno�ci w szufladzie. Na wydruku pojawiaj� si� tylko warto�ci
w p�atno�ciach obliczone przez kas�.
Tre�� raportu jest identyczna z odpowiednim raportem zeruj�cym z t� ró�nic�, �e liczniki nie s� zerowane oraz nie
wyst�puje linia WYZEROWANO LICZNIKI.

4.6 Raport SUMACYJNY I i SUMACYJNY II - adres 2 03 06 lub B C F i 2 03 07 lub B C G

Funkcja pozwala na drukowanie informacji podobnych do zawartych na raportach kasjerskich (RAPORT ZAMKNI�CIA
ZMIANY oraz RAPORT STANU KASY). Zasadnicza ró�nica polega na tym �e raporty SUMACYJNE mo�na
wykonywa� z cz�stotliwo�ci� wybran� przez u�ytkownika kasy, w zale�no�ci od potrzeb rozliczania wyst�puj�cych
w sklepie. Ponadto zawieraj� one sum� obrotów dla wszystkich kasjerów pracuj�cych w tym okresie.
Tre�� raportu jest identyczna z odpowiednim raportem zeruj�cym z t� ró�nic�, �e liczniki nie s� zerowane oraz nie
wyst�puje linia WYZEROWANO LICZNIKI.

4.7 Raport SPRZEDAWCÓW - adres 2 03 08 lub B C H  (�)

Funkcja umo�liwia wydrukowanie raportu o ilo�ci pozycji na paragonach, ilo�ci samych paragonów i ��cznej kwocie
obrotu przypisanych sprzedawcom.
Tre�� raportu jest identyczna z odpowiednim raportem zeruj�cym z t� ró�nic�, �e liczniki nie s� zerowane oraz
nie wyst�puje linia WYZEROWANO LICZNIKI.
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4.8 Raport GODZINOWY AKTUALNY - adres 2 03 09 lub B C I

Funkcja umo�liwia wydrukowanie raportu godzinowego z bie��cego dnia pracy kasy. W raporcie tym drukowane s� dane
z kolejnych godzin pracy kasy, czyli od pierwszej do ostatniej sprzeda�y w danym dniu.
Poni�ej przedstawiono przyk�ad raportu GODZINOWEGO.

ELZAB  SA
         UL. KRUCZKOWSKIEGO 39
             41-813 ZABRZE 1
  Tel:  0322722021    Fax:  0322722583
            www.elzab.com.pl
           NIP 648-000-02-55

2 - dn.09r06.03                    wydr.1011 - 3
             #NIEFISKALNY#

SPRZEDA
  GODZINOWO
W  DNIU:    09r06.03 4

od 09:00    do 09:59               19,00
POZYCJI    8   PARAGONÓW    5
od 10:00    do 10:59               10,00 5
POZYCJI    1   PARAGONÓW    1
----------------------------------------
RAZEM:                             29,00 - 6
----------------------------------------
             #NIEFISKALNY#

7 - #0130 SZEF                         10:30 - 8
                0000000000 - 9

 1 - nag�ówek (u�ytkownik kasy)
 2 - data wydruku dokumentu
 3 - numer kolejny wydruku
 4 - nazwa raportu
 5 - zestawienie kolejnych godzin w których wyst�pi�
obrót oraz warto�� obrotu, ilo�� pozycji i paragonów
dla danej godziny
 6 - razem obrót w danym dniu
 7 - numer kasy (2 cyfry), numer kasjera (2 cyfry), nazwa
kasjera
 8 - godzina wydruku dokumentu
 9 - cyfry numeru unikatowego

Dane liczbowe na raportach godzinowych: aktualnym i poprzednim mog� zawiera� lub nie, obrót opakowaniami
zwrotnymi. O tym czy opakowania b�d� zaliczane do raportów godzinowych decyduje ustawienie kasy za pomoc�
programu komputerowego wspó�pracuj�cego z kas�. Pozycja “PARAGONÓW” oznacza liczb� paragonów i liczb�
niefiskalnych wydruków przyj�cia lub sprzeda�y opakowa	, o ile nie wyst�pi�y one ��cznie z paragonem.

Napis “POZYCJI” oznacza ilo�� pozycji sprzeda�y na paragonach oraz pozycji sprzeda�y i zwrotów opakowa	.

4.9 Raport GODZINOWY POPRZEDNI - adres 2 03 10 lub B C J
Funkcja umo�liwia wydrukowanie raportu godzinowego z poprzedniego dnia pracy kasy. Wydruk b�dzie analogiczny jak
dla raportu godzinowego aktualnego.

4.10 Raport DANYCH O TOWARACH - adres 2 03 11 lub B C K

Funkcja umo�liwia wydrukowanie danych o towarach z wyszczególnieniem m. in. numeru towaru (PLU), jego nazwy,
stawki podatkowej, grupy towarowej, jednostki miary, kodu kreskowego, zdefiniowanej ilo�ci miejsc po przecinku,
informacji czy towar jest zablokowany, informacji czy towar jest opakowaniem oraz ceny. Wydrukowanie tego raportu
wymaga podania numeru pocz�tkowego, tzn. towaru, od którego chcemy rozpocz�� drukowanie danych.

Pojawia si� napis:
PODAJ NUMER POCZ�TKOWY

TOWARU:   00000

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

Wydruk mo�na zako	czy� naci�ni�ciem dowolnego klawisza.

Poni�ej przedstawiono przyk�ad raportu:
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ELZAB SA
         UL. KRUCZKOWSKIEGO 39
             41-813 ZABRZE 1
  Tel:  0322722021    Fax:  0322722583
            WWW.ELZAB.COM.PL
           NIP 648-000-02-55

2 - dn.14r01.10                    wydr.0083 - 3
             #NIEFISKALNY#

DANE  O  TOWARACH - 4
-NR-----NAZWA TOWARU--

--PTU-JEDN-GR-MP-B 5
  -WAGA-  -RBT/NARZ- -ZM.CENA- -LISTA-
  --CENA--           --KOD KRESKOWY--OP-
0012 WODA MINERALNA 0.5L
                          B litr 08 0  N
   nr:1       N          N        N
    0,79              9770137680994
0015 SOK POMARA�CZOWY
                          B litr 08 0  N
   nr:1       N          N        N
    2,45              5900045789364 6
0034 GRUSZKI
                          B kg   06 3  N
   nr:1       N          T        T
    2,50                     270001
0501 BUTELKA 0.5L
                          C szt. 14 0  N
   nr:1       N          N        N
    0,49                   ----      OP
             #NIEFISKALNY#

7 - #0130 SZEF                         10:30 - 8
0000000000 - 9

 1- nag�ówek (u�ytkownik kasy)
 2- data wydruku dokumentu
 3- numer kolejny wydruku
 4- nazwa raportu
 5- legenda obja�niaj�ca zawarto�� 4-liniowych danych
o towarach:
- NR  numer towaru,
- NAZWA TOWARU,
- PTU stawka podatkowa,
- JEDN jednostka miary,
- GR grupa,
- MP zdefiniowana ilo�� miejsc po przecinku,
- B informacja czy towar jest zablokowany,
- WAGA przypisanie towaru do wagi,
- RBT/NARZ informacja czy towar jest
  wy��czony z rabatów i narzutów,
- ZM.CENA informacja czy mo�na zawsze
  wprowadzi� cen� do towaru,
- LISTA informacja czy towar znajduje si� na
   li�cie podr�cznej,
- CENA
- KOD KRESKOWY,
- OP informacja czy towar jest opakowaniem,
 6- dane o towarach w kasie,
 7- numer kasy (2 cyfry), numer kasjera (2 cyfry), nazwa
kasjera,
 8- godzina wydruku dokumentu,
 9- cyfry numeru unikatowego.

4.11 Menu RAPORTY OKRESOWE - adres 2 03 12 lub B C L
W menu tym znajduj� si� funkcje umo�liwiaj�ce wydrukowanie raportów okresowych: szczegó�owych, skróconych oraz
historii kopii elektronicznej. Raporty szczegó�owe s� raportami fiskalnymi, a raporty skrócone i historia kopii
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 zakres raportu na pi�� ró�nych sposobów:

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

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

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

� za miesi�c poprzedni (raport za miesi�c poprzedzaj�cy aktualny miesi�c),

� za miesi�c bie��cy (od pierwszego dnia bie��cego miesi�ca do dzisiaj).

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

BRAK  RAPORTÓW  W  OKRESIE
NACI�NIJ  DOWOLNY  KLAWISZ

Wydruk raportu okresowego szczegó�owego mo�na przerwa� w dowolnym momencie naciskaj�c dowolny klawisz
i odpowiadaj�c na pytanie Tak.

Na wy�wietlaczu pojawi si� komunikat:
CZY  PRZERWA�  WYDRUK  ?

(T/N)   N

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

4.11.1 Menu RAPORT SZCZEGÓ�OWY - adres 2 03 12 1 lub B C L A

4.11.1.1 Raport SZCZEGÓ�OWY MIESI�CZNY - adres 2 03 12 1 1 lub B C L A A
Funkcja umo�liwia wydrukowanie raportu fiskalnego okresowego (szczegó�owego) za zako	czony miesi�c kalendarzowy.
W raporcie drukowane s� dane z raportów fiskalnych dobowych podanego miesi�ca. Raport ten zosta� wyró�niony nag�ówkiem
o tre�ci: “RAPORT FISKALNY MIESI�CZNY” wraz z miesi�cem i rokiem którego dotyczy raport.

Po wybraniu funkcji wy�wietli si�:
PODAJ  ROK  I  MIESI�C

RR.MM
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Okre�lamy miesi�c, za jaki ma by� wydrukowany raport wpisuj�c

w kolejno�ci ROK, MIESI�C np.     .

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

4.11.1.2 Raport SZCZEGÓ�OWY WED�UG DAT - adres 2 03 12 1 2 lub B C L 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�:
PODAJ  POCZ�TKOW�  DAT�

RR.MM.DD

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

w kolejno�ci ROK, MIESI�C, DZIE�  np.        .

Na wy�wietlaczu wy�wietli si�:
PODAJ  KO�COW�  DAT�

RR.MM.DD

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

np.        

Po wpisaniu, rozpoczyna si� drukowanie raportu.

Je�eli w okresie którego dotyczy raport wyst�pi�y zmiany stawek podatkowych, to w cz��ci ��cznej raportu przy
odpowiedniej kwocie PTU 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�).

4.11.1.3 Raport SZCZEGÓ�OWY WED�UG NUMERÓW - adres 2 03 12 1 3 lub B C L 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�:
PODAJ  NUMER  POCZ�TKOWY

0 0 0 0

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

np.  . Na wy�wietlaczu wy�wietli si�:
PODAJ  NUMER  KO�COWY

0 0 0 0

Nast�pnie wpisujemy ko	cowy numer raportu fiskalnego dobowego, np.  i naciskamy klawisz .

Je�eli numery wpisane s� b��dnie wy�wietla si� komunikat:
B
�DNE  NUMERY  RAPORTÓW
NACI�NIJ  DOWOLNY  KLAWISZ

4.11.1.4 Raport SZCZEGÓ�OWY ZA MIESI�C POPRZEDNI - adres 2 03 12 1 4 lub B C L A D

Funkcja umo�liwia wydrukowanie raportu fiskalnego okresowego (szczegó�owego) za poprzedni miesi�c. W raporcie
drukowane s� dane z raportów fiskalnych dobowych. Raport ten zosta� wyró�niony nag�ówkiem o tre�ci: “RAPORT
FISKALNY MIESI�CZNY” wraz z miesi�cem i rokiem którego dotyczy raport.

4.11.1.5 Raport SZCZEGÓ�OWY ZA MIESI�C BIE
�CY - adres 2 03 12 1 5 lub B C L A E
Funkcja umo�liwia wydrukowanie raportu fiskalnego okresowego (szczegó�owego) za bie��cy miesi�c, tzn. od pierwszego
dnia bie��cego miesi�ca do dzisiaj. W raporcie drukowane s� dane z raportów fiskalnych dobowych. Raport ten zosta�
wyró�niony nag�ówkiem o tre�ci: “RAPORT FISKALNY OKRESOWY” wraz z zakresem dat którego dotyczy raport.
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4.11.2 Menu RAPORT SKRÓCONY - adres 2 03 12 2 lub B C L B
4.11.2.1 Raport SKRÓCONY MIESI�CZNY - adres 2 03 12 2 1 lub B C L 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 4.11.1.1).
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.

4.11.2.2 Raport SKRÓCONY WED�UG DAT - adres 2 03 12 2 2 lub B C L B B
Funkcja umo�liwia wydrukowanie raportu niefiskalnego (skróconego) okresowego. 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.
Okres raportu nale�y poda� analogicznie jak w punkcie 4.11.1.2.

4.11.2.3 Raport SKRÓCONY WED�UG NUMERÓW - adres 2 03 12 2 3 lub B C L B C
Funkcja umo�liwia wydrukowanie raportu niefiskalnego (skróconego) okresowego. 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.
Okres raportu nale�y poda� analogicznie jak w punkcie 4.11.1.3.

4.11.2.4 Raport SKRÓCONY ZA MIESI�C POPRZEDNI - adres 2 03 12 2 4 lub B C L B D
Funkcja umo�liwia wydrukowanie raportu niefiskalnego (skróconego) okresowego za poprzedni miesi�c. 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. Raport ten zosta� wyró�niony nag�ówkiem
o tre�ci: “RAPORT SKRÓCONY MIESI�CZNY” wraz z miesi�cem i rokiem którego dotyczy raport.

4.11.2.5 Raport SKRÓCONY ZA MIESI�C BIE
�CY - adres 2 03 12 2 5 lub B C L B E
Funkcja umo�liwia wydrukowanie raportu niefiskalnego (skróconego) okresowego za bie��cy miesi�c, tzn. od
pierwszego dnia bie��cego miesi�ca do dzisiaj. 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. Raport ten zosta� wyró�niony nag�ówkiem o tre�ci: “RAPORT SKRÓCONY OKRESOWY” wraz
z zakresem dat którego dotyczy.

4.11.3 Menu HISTORIA KOPII ELEKTRONICZNEJ - adres 2 03 12 3 lub B C L C

4.11.3.1 Raport SUM WG DAT - adres 2 03 12 3 1 lub B C L C A
Funkcja umo�liwia wydrukowanie raportu niefiskalnego obejmuj�cego informacje z raportów dobowych fiskalnych,
dotycz�ce podpisów poszczególnych raportów, etykiety karty na której zosta�y zapisane kopie wydruków nale��ce do
tych raportów dobowych oraz ��czne kwoty podatku, ��czne nale�no�ci, waluty ewidencyjne i ilo�ci paragonów.
Okres raportu nale�y poda� analogicznie jak w punkcie 4.11.1.2.

4.11.3.2 Raport SUM WG NUMERÓW - adres 2 03 12 3 2 lub B C L C B
Funkcja umo�liwia wydrukowanie raportu niefiskalnego obejmuj�cego informacje z raportów dobowych fiskalnych,
dotycz�ce podpisów poszczególnych raportów, etykiety karty na której zosta�y zapisane kopie wydruków nale��ce do
tych raportów dobowych oraz ��czne kwoty podatku, ��czne nale�no�ci, waluty ewidencyjne i ilo�ci paragonów.
Okres raportu nale�y poda� analogicznie jak w punkcie 4.11.1.3.

4.11.3.3 Raport HISTORII KOPII - adres 2 03 12 3 3 lub B C L C C
Funkcja umo�liwia wydruk informacji z pami�ci fiskalnej, dotycz�cych etykiet kart na których by�y zapisywane kopie
wydruków dla tej kasy. Raport podaje etykiet� karty oraz zakres numerów i dat raportów fiskalnych dobowych, które by�y
zapisywane na poszczególnych kartach. Mo�na dzi�ki temu odnale� kart� która zosta�a ju� zamkni�ta (np. z powodu
zape�nienia) a z której chcemy wydrukowa� kopie wydruków.

4.12 Raport KONFIGURACJI - adres 2 03 13 lub B C M
Raport konfiguracji kasy zawiera dane o wprowadzonych do pami�ci kasy kasjerach, grupach towarowych, p�atno�ciach,
jednostkach miary oraz innych ustawieniach kasy. Mo�e s�u�y� kontroli jak kasa jest zaprogramowana. Mo�na wybra� do
wydruku raport o kasjerach i ich rodzajach, o rabatach automatycznych lub pozosta�e ustawienia.
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4.13 Raport TOWARÓW NIEU
YWANYCH - adres 2 03 14 lub B C N

Funkcja umo�liwia wydruk raportu z informacj� na temat tego od ilu dni towary nie by�y u�ywane. Przez u�ycie towaru
nale�y rozumie� jego sprzeda� lub zdefiniowanie (z klawiatury kasy lub komputera). Przez dni nale�y rozumie� ilo��
wykonanych raportów dobowych.

Po wybraniu funkcji wy�wietli si�:
WYDRUK TOWARÓW NIEU�YWA-

NYCH OD ILU DNI: 000

Je�eli chcemy np. wiedzie� które towary by�y nieu�ywane od roku, wpisujemy   . Na raporcie zostan�
wydrukowane takie towary, zaczynaj�c od towarów o najni�szych numerach.

Poni�ej przedstawiono przyk�ad takiego wydruku.

ELZAB  SA
         UL. KRUCZKOWSKIEGO 39
             41-813 ZABRZE 1
  Tel:  0322722021    Fax:  0322722583
            WWW.ELZAB.COM.PL
           NIP 648-000-02-55

2 - dn.09r06.03                    wydr.1014 - 3
             #NIEFISKALNY#

RAPORT  TOWARÓW
NIEU
YWANYCH 4

0001 MCCHICKEN               od:   0 dni
0002 WODA MINERAL. 0.5L      od:  21 dni
0003 SOK JAB�KOWY            od:   2 dni 5
0004 GRUSZKI                 od:   0 dni
0005 TRUSKAWKI               od:   7 dni

WYDRUK  PRZERWANY
PRZEZ  U
YTKOWNIKA 6

             #NIEFISKALNY#
7 - #0130 SZEF                         12:20 - 8

0000000000 - 9

 1 - nag�ówek (u�ytkownik kasy)
 2 - data wydruku dokumentu
 3 - numer kolejny wydruku
 4 - nazwa raportu
 5 - informacje o nieu�ywanych towarach w kasie
 6 - komunikat o przerwaniu wydruku
 7 - numer kasy (2 cyfry), numer kasjera (2 cyfry),
      nazwa kasjera
 8 - godzina wydruku dokumentu
 9 - cyfry numeru unikatowego

4.14 Raport TOWARÓW STATYSTYCZNY - adres 2 03 15 lub B C O

Funkcja umo�liwia wydruk raportu o ilo�ci towarów zdefiniowanych w kasie z podzia�em na towary nieu�ywane od
tygodnia, miesi�ca, trzech miesi�cy, sze�ciu miesi�cy lub roku. Informacja ta mo�e by� pomocna przy porz�dkowaniu
bazy towarowej i usuwaniu zb�dnych towarów.

Poni�ej przedstawiono przyk�ad takiego wydruku.

ELZAB  SA
         UL. KRUCZKOWSKIEGO 39
             41-813 ZABRZE 1
  Tel:  0322722021    Fax:  0322722583
            WWW.ELZAB.COM.PL
           NIP 648-000-02-55

2 - dn.09r06.03                    wydr.1013 - 3
             #NIEFISKALNY#

RAPORT  STATYSTYCZNY
TOWARÓW 4

----------------------------------------
         Towarów ogó�em:  1525 - 5
----------------------------------------
         W tym nieu
ywanych od:
 365 i wi	cej dni   209 towarów  ( 14 %)
    180 - 364 dni    96 towarów  (  6 %)
     90 - 179 dni   172 towarów  ( 11 %) 6
     30 -  89 dni   204 towarów  ( 13 %)
      7 -  29 dni   315 towarów  ( 21 %)
      0 -   6 dni   529 towarów  ( 35 %)
             #NIEFISKALNY#

7 - #0130 SZEF                         12:15 - 8
0000000000 - 9

 1 - nag�ówek (u�ytkownik kasy)
 2 - data wydruku dokumentu
 3 - numer kolejny wydruku
 4 - nazwa raportu
 5 - informacja o ilo�ci zdefiniowanych towarów w  kasie
 6 - informacje statystyczne dotycz�ce nieu�ywanych
      towarów
 7 - numer kasy (2 cyfry), numer kasjera (2 cyfry),
     nazwa kasjera
 8 - godzina wydruku dokumentu
 9 - cyfry numeru unikatowego
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4.15 Menu RAPORTY Z KOPII ELEKTRONICZNEJ - adres 2 03 16 lub B C P

Menu zawiera funkcje pozwalaj�ce wydrukowa� na kasie kopie wydruków zapisane w pami�ci podr�cznej samej kasy oraz
na karcie w�o�onej do kasy. Mo�liwy jest wydruk z karty która by�a u�ywana w tej kasie lub z innej kasy tego samego typu,
np. w celach kontrolnych. W menu znajduje si� tak�e funkcja pozwalaj�ca wydrukowa� histori� zapisów na karcie.

Korzystanie z funkcji drukowania z kopii elektronicznej jest mo�liwe tylko wtedy je�eli kasa nie jest
w trakcie weryfikacji karty microSD oraz nie jest w trakcie archiwizowania danych na kart�.

Po wej�ciu do menu nale�y wybra� numer raportu fiskalnego dobowego, w zakresie którego chcemy dokona� wydruku
kopii dokumentów zapisanych na karcie lub w pami�ci podr�cznej. Domy�lnie kasa proponuje numer raportu do którego
zostanie zaliczona aktualna sprzeda�, co pozwala wydrukowa� kopi� ostatniego paragonu lub innego wydruku. Po�o�enie
numeru raportu dobowego pokazane jest w przyk�adzie raportu, patrz strona 47.

Po wybraniu raportu dobowego dost�pne s� nast�puj�ce funkcje:

� CA�EJ DOBY
Wydruk kopii wszystkich paragonów i innych wydruków nale��cych do
danej doby oraz raportu dobowego.

� TYLKO RAPORT DOBOWY Wydruk kopii samego raportu dobowego.

� POJEDYNCZY PARAGON

Wydruk kopii pojedynczego paragonu fiskalnego z danego raportu dobowego.
Kasa zapyta o numer paragonu do wydrukowania. Po�o�enie numeru paragonu
i numeru raportu dobowego pokazane s� w przyk�adzie paragonu, patrz
strona 106. Numer paragonu jest zerowany po raporcie fiskalnym dobowym
– pierwszy paragon po raporcie ma numer jeden.

� POJEDYNCZY WYDRUK

Wydruk kopii pojedynczego wydruku (wydrukiem tym mo�e by� tak�e
paragon fiskalny i raport dobowy). Kasa zapyta o numer wydruku do
wydrukowania. Ka�dy wydruk (z wyj�tkiem np. raportów fiskalnych
okresowych, które nie s� zapisywane do kopii) ma numer umieszczony w linii
pod numerem NIP, z prawej strony po skrócie: wydr.

5 Funkcja WY	WIETL SPRZEDA
 - adres 2 04 lub B D

Funkcja umo�liwia przegl�danie ilo�ci i warto�ci sprzeda�y, a dla opakowa	 zwrotnych dodatkowo ilo�ci i warto�ci
zwrotów dla poszczególnych towarów.

Po wybraniu funkcji wy�wietli si�:

  0001  CUKIER  KRYSZT.  1KG

  NR -       NAZWA  TOWARU

Wpisujemy numer towaru np.  , wy�wietli si�:

  0021  DRO�D�ÓWKA  Z  SEREM

  NR -       NAZWA  TOWARU

Po naci�ni�ciu  wy�wietla si�:
SPRZEDA�Y:

  ILO��:             27 szt.

Kolejne naci�ni�cie  pokazuje:
SPRZEDA�Y:

  WARTO��:      35,10 PLN

Po nast�pnym naci�ni�ciu  mo�liwe jest wybranie nast�pnego numeru towaru.

Je�eli towar jest opakowaniem po nast�pnym naci�ni�ciu  pojawia si� informacja o ilo�ci i warto�ci
przyj�tych zwrotów opakowa	.

Operacj� ko	czymy naciskaj�c klawisz .
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6 Menu USTAWIENIA - adres 2 05 lub B E

6.1 Funkcja WPROWADZANIE U
YTKOWNIKA - adres 2 05 01 lub B E A
Funkcja umo�liwia wprowadzenie danych u�ytkownika do pami�ci kasy. Dane te b�d� drukowane w nag�ówku ka�dego
wydruku.

Po wybraniu funkcji wy�wietla si�:

WPROWADZENIE  U�YTKOWNIKA
  1*NAZWA  U�YTKOWNIKA
  2  PIERWSZA LINIA ADRESU
  3 DRUGA LINIA ADRESU

Nale�y wtedy wybra� któr� z pi�ciu linii nag�ówka chcemy wprowadza�. Lini� szóst� (z numerem NIP) wprowadza si�
w funkcjach serwisowych i nie mo�e ona zosta� zmieniona po fiskalizacji kasy.

Po naci�ni�ciu  pojawia si�:
ILE  ZNAKÓW  W  LINII?

20  ALBO  40  (1/2)   2

W zale�no�ci od tego czy chcemy u�y� znaków o podwójnej szeroko�ci (w linii mie�ci si� 20 znaków), czy znaków
o normalnej szeroko�ci (w linii mie�ci si� 40 znaków) nale�y nacisn�� klawisz 1 lub 2. Pojawia si� okno edycji nazwy
u�ytkownika. Wpisanie nazwy u�ytkownika

i naci�ni�cie klawisza , powoduje pojawienie si�:
CENTROWA�  TEKST?

(T/N)   T

Mo�na wtedy zdecydowa� czy wprowadzony tekst ma zosta� automatycznie wyrównany do �rodka.

Nast�pnie pojawia si� pytanie:
WYDRUK  O  PODWÓJNEJ
WYSOKO�CI  ?   (T/N)   N

Mo�na wtedy zdecydowa�, czy linia ma by� drukowana znakami o podwójnej wysoko�ci.
Odpowied na powy�sze pytanie powoduje zapisanie linii danych u�ytkownika. Analogicznie nale�y wprowadzi� dane
do pozosta�ych linii. Po zako	czeniu edycji danych u�ytkownika powstaje wydruk potwierdzaj�cy zmiany.

6.2 Funkcja NUMER KASY - adres 2 05 02 lub B E B

Funkcja s�u�y do zapisu w kasie jej numeru, który jest drukowany w stopce ka�dego dokumentu umo�liwiaj�c
identyfikacj� która kasa go wydrukowa�a oraz adresowanie przy wspó�pracy z komputerem (z zakresu od 01 do 99).
Je�eli w systemie kasowym wyst�puje wi�cej ni� 99 kas to do identyfikacji nale�y u�y� funkcji IDENTYFIKATOR
KASY (str. 61).

Po wybraniu funkcji pojawia si� komunikat,
który umo�liwia wpisanie numeru kasy:

NUMER  KASY
#01

Po wpisaniu liczby nast�puje zapis do pami�ci zasygnalizowany sygna�em dwi�kowym.
Fabryczne ustawienie to 01.

6.3 Menu KOMUNIKACJA Z PC - adres 2 05 03 lub B E C
W menu zgrupowane zosta�y funkcje zwi�zane z komunikacj� kasy z komputerem. Aby ustawi� parametry transmisji
nale�y ustawi� RODZAJ TRANSMISJI oraz SZYBKO�� TRANSMISJI (dla sieci LAN/WAN tylko rodzaj transmisji).
Dla ustawionej transmisji przez modem nale�y skonfigurowa� ustawienia modemu. Dla ustawionej transmisji przez
LAN/WAN nale�y skonfigurowa� ustawienia sieci LAN/WAN.

6.3.1 Menu SZYBKO	� TRANSMISJI - adres 2 05 03 1 lub B E C A
Funkcja umo�liwia ustawienie szybko�ci transmisji z komputerem przez RS-232 lub USB. Mo�liwy jest wybór jednej
z czterech szybko�ci:

� 9600 bitów/s
� 19200 bitów/s
� 28800 bitów/s
� 57600 bitów/s

Ustawienie fabryczne to 9600 bitów/sekund�.
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Zatwierdzamy aktualny wybór naciskaj�c , lub u�ywaj�c klawiszy:   zmieniamy pr�dko��.
Ogóln� zasad� jest stosowanie ni�szych pr�dko�ci transmisji dla d�u�szych po��cze	 przez RS-232. Natomiast przy
po��czeniu przez USB zaleca si� ustawi� 57600 bitów/s.

Pr�dko�� 57600 bitów/s przez RS-232 mo�na stosowa� tylko przy bezpo�rednim po��czeniu kasy z komputerem.

6.3.2 Menu RODZAJ TRANSMISJI - adres 2 05 03 2 lub B E C B
Kasa mo�e by� pod��czona do komputera: bezpo�rednio, za pomoc� modemu lub sieci Ethernet.

Po wybraniu funkcji mo�liwy jest wybór rodzaju transmisji:

1 BEZPO
REDNIA Po��czenie bezpo�rednie (przez z��cze PC lub USB)
2 PRZEZ MODEM Po��czenie przez zewn�trzny modem (przez z��cze PC)
3 PRZEZ LAN/WAN Po��czenie przez sie� Ethernet (przez z��cze LAN, dost�pne tylko w opcji kasy

z interfejsem Ethernet).

Je�eli zosta�a ustawiona transmisja:

� przez modem, to nale�y przej�� do menu USTAWIENIA MODEMU (str. 61). W menu tym nale�y ustawi�:
typ modemu, liczb� dzwonków, a nast�pnie zaprogramowa� modem,

� przez LAN/WAN, to nale�y przej�� do menu USTAWIENIA LAN/WAN (str. 62). W menu tym nale�y
ustawi� parametry sieci LAN/WAN.

6.3.3 Funkcja IDENTYFIKATOR KASY - adres 2 05 03 3 lub B E C C
Funkcja umo�liwia identyfikacj� kasy przy wspó�pracy z komputerem w du�ych systemach kasowych (powy�ej 99 kas).

Po wybraniu funkcji pojawia si� komunikat,
który umo�liwia wpisanie nowego identyfikatora:

IDENTYFIKATOR  KASY:
*0000000000000000*

Mo�liwe jest wprowadzenie dowolnego ci�gu znaków lub cyfr. W celu zatwierdzenia zmiany nale�y nacisn�� klawisz

.

6.3.4 Funkcja HAS�O DOST�PU DO KASY - adres 2 05 03 4 lub B E C D
Funkcja umo�liwia zmian� has�a dost�pu do kasy przy transmisji danych przez modem lub Ethernet.
Dzi�ki zabezpieczeniu has�em osoby nieupowa�nione nie mog� ani odczytywa� ani modyfikowa� danych zawartych
w kasie. Has�o dost�pu mo�e by� równie� zmieniane zdalnie przez program serwisowy.

Po wybraniu funkcji pojawia si� komunikat,
który umo�liwia wpisanie nowego has�a:

HAS
O DOST�PU DO KASY:
*ELZABMOD*

Mo�liwe jest wprowadzenie dowolnego ci�gu znaków lub cyfr. W celu zatwierdzenia zmiany nale�y nacisn�� klawisz

.

Ustawienie domy�lne: ELZABMOD.

6.3.5 Menu USTAWIENIA MODEMU - adres 2 05 03 5 lub B E C E
W menu zgrupowane zosta�y funkcje umo�liwiaj�ce konfiguracj� i programowanie wst�pne modemu. Poni�ej
przedstawiono jej kolejne kroki.

6.3.5.1 Funkcja LICZBA DZWONKÓW - adres 2 05 03 5 1 lub B E C E A

Funkcja okre�la po ilu sygna�ach dzwonienia modem odbierze po��czenie przychodz�ce.

Po wybraniu funkcji pojawia si� komunikat:
LICZBA DZWONKÓW:

3

Mo�na wprowadzi� cyfry z zakresu od 1 do 9. Np. po naci�ni�ciu klawisza  modem b�dzie “podnosi� s�uchawk�”
po 5 dzwonkach po��czenia przychodz�cego.
Ustawienie domy�lne: 3.
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6.3.5.2 Funkcja TYP MODEMU - adres 2 05 03 5 2 lub B E C E B

Funkcja umo�liwia ustawienie typu modemu. Mo�liwy jest wybór jednej z trzech mo�liwo�ci:

� PSTN (ANALOGOWY) Do kasy pod��czony jest modem ASOTEL GVC-R21 (w ofercie ELZAB)
� GSM Do kasy pod��czony jest modem Siemens TC35 terminal (w ofercie ELZAB)
� U�YTKOWNIKA Inny modem

Parametr ten okre�la zestaw komend, które b�d� wys�ane do modemu celem przygotowania go do wspó�pracy z kas�.
Przy wybraniu opcji RODZAJ TRANSMISJI PRZEZ MODEM (str. 61) kasa po ka�dym za��czeniu zasilania wysy�a do
modemu ci�g instrukcji programuj�cych. W przypadku modemów PSTN lub GSM komendy zosta�y na sta�e wpisane do
kasy. W przypadku modemu U�YTKOWNIKA sporz�dzenie odpowiedniego zestawu komend pozostawione jest
u�ytkownikowi lub serwisantowi. Zapis przygotowanego zestawu komend mo�e odby� si� tylko przez interfejs
szeregowy/modem/LAN np. programem serwisowym.

Dla modemów GSM i U�YTKOWNIKA (zdefiniowanego jako modem GSM) w trakcie ustawiania

typu modemu pojawi si� dodatkowe pytanie o kod pin karty GSM:
PIN KARTY GSM:

*0000*

Ustawienie domy�lne: PSTN (analogowy).

6.3.5.3 Funkcja PROGRAMOWANIE MODEMU - adres 2 05 03 5 3 lub B E C E C
Wybranie tej funkcji powoduje programowanie modemu. Dzi�ki temu zawsze po w��czeniu zasilania modem b�dzie
gotowy do odbioru przychodz�cego po��czenia (b�dzie w trybie AutoAnswer).

Po wybraniu funkcji pojawia si� komunikat:
PROGRAMOWANIE MODEMU

CZEKAJ ...

W przypadku prawid�owego zaprogramowania modemu po kilkunastu
sekundach pojawi si� komunikat:

ZAPROGRAMOWANO MODEM
NACI�NIJ DOWOLNY KLAWISZ

W trakcie programowania mog� si� pojawi� komunikaty o b��dzie:

� WYBIERZ TRANSMISJ�
PRZEZ MODEM

Próba programowania modemu gdy nie wybrano rodzaju transmisji przez
modem.

� ZESTAWIONE PO	�CZENIE
PRZEZ MODEM

Próba programowania modemu w trakcie zestawionego po��czenia
mi�dzy modemami

� BRAK KONFIGURACJI
MODEMU U�YTKOWNIKA

Ustawiony typ modemu u�ytkownika, dla którego brakuje zestawu
komend (nie przes�ano ich z komputera lub zosta�y skasowane)

� NIE WYKRYTO MODEMU Kasa nie mo�e zainicjowa� modemu. Nale�y sprawdzi� czy wybrano
w�a�ciwy typ modemu, czy modem jest w��czony i po��czony przewodem
z kas�. Je�eli wybrano modem u�ytkownika sprawdzi� zestaw komend
dla tego modemu.

� WYST�PI	 B	�D NR: XX B��d w trakcie programowania modemu (XX wskazuje nr b��dnej
komendy). Przyczyn� jest nieprawid�owy zestaw komend.

6.3.6 Menu USTAWIENIA LAN/WAN - adres 2 05 03 6 lub B E C F
W menu zgrupowane zosta�y funkcje umo�liwiaj�ce konfiguracj� kasy do pracy przez sie� Ethernet. Poni�ej
przedstawiono jej kolejne kroki. Menu to jest dost�pne tylko w opcji kasy z interfejsem Ethernet.

6.3.6.1 Funkcja ADRES IP KASY - adres 2 05 03 6 1 lub B E C F A
W przypadku u�ycia kasy w sieci lokalnej (LAN) nale�y nada� adres IP zgodny z ustawieniami danej sieci.
W przypadku u�ycia kasy w sieci rozleg�ej (WAN) mo�liwe s� nast�puj�ce ustawienia:

� Kasa jest pod��czona bezpo�rednio do sieci WAN - w tym przypadku ADRES IP KASY jest globalny
i widoczny w ca�ej sieci WAN.

� Kasa jest pod��czona za bram� - w tym przypadku kasa posiada lokalny adres IP, a brama przekierowuje ruch
sieciowy.

� Kasa jest pod��czona do sieci VPN - w tym przypadku nale�y nada� adres IP zgodny z ustawieniami sieci VPN.
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Po wybraniu funkcji pojawia si� komunikat,
który umo�liwia wpisanie adresu IP kasy:

PODAJ NUMER IP KASY
010.000.000.001

Wprowadzenie ci�gu klawiszy           
spowoduje ustawienie adresu IP na: 192.168.1.100.
Ustawienie domy�lne: 10.0.0.1

6.3.6.2 Funkcja MASKA PODSIECI - adres 2 05 03 6 2 lub B E C F B
Mask� podsieci nale�y skonfigurowa� analogicznie jak ADRES IP kasy.
Ustawienie domy�lne: 255.255.255.0

6.3.6.3 Funkcja NUMER PORTU TCP - adres 2 05 03 6 3 lub B E C F C
Domy�ln� warto�ci� jest 1001, warto�ci tej zwykle nie ma potrzeby zmienia�. W przypadku zmiany nale�y zapewni�
odpowiedni� konfiguracj� oprogramowania obs�uguj�cego sprzeda� lub programu serwisowego.

6.3.6.4 Funkcja ADRES IP BRAMY - adres 2 05 03 6 4 lub B E C F D
W przypadku pod��czenia kasy za bram� nale�y wpisa�  ADRES IP BRAMY. W przypadku u�ycia kasy w sieci bez
bramy nale�y wpisa� ADRES IP KASY.
Ustawienie domy�lne: 10.0.0.1

6.3.6.5 Funkcja OGRANICZ IP DOCELOWY - adres 2 05 03 6 5 lub B E C F E
Funkcja ta umo�liwia ograniczenie adresu IP z którego nast�puje po��czenie z kas�. Domy�lnie ograniczenie to jest
wy��czone (adres IP jest ustawiony na 0.0.0.0). W przypadku wpisania w to miejsce niezerowego adresu IP kasa b�dzie
odrzuca� próby po��czenia z innych ni� wpisany adresów.
Ustawienie domy�lne: 0.0.0.0

6.3.6.6 Funkcja PRZYWRÓ� DOMY	LNE - adres 2 05 03 6 6 lub B E C F F
Wywo�anie funkcji powoduje przywrócenie ustawie	 domy�lnych dla ustawie	 sieci Ethernet.

6.4 Funkcja U
YCIE KASJERÓW - adres 2 05 04 lub B E D
Funkcja umo�liwia wybór czy po w��czeniu kasy ma by� automatycznie w��czony kasjer SZEF, któremu zostan�
przypisane uprawnienia administratora. Mo�liwo�� wy��czenia kasjerów jest u�yteczna je�eli kasa jest np. obs�ugiwana
tylko przez jedn� osob�.

Po wybraniu pojawia si� napis:
CZY  KASJERZY  S�

U�YWANI  ?   (T/N)   T
Fabryczne ustawienie to Tak.

6.5 Funkcja CZAS WY��CZENIA KASY - adres 2 05 05 lub B E E
Funkcja pozwala ustali� czas po jakim (przy braku aktywno�ci) kasa wy��cza si�, je�eli pracuje na wewn�trznym akumulatorze
a klawiatura, waga i czytnik kodów kreskowych nie s� u�ywane. Mo�na ustawi� czas w zakresie 1 do 120 minut.

Po wybraniu wy�wietla si�:
PODAJ  CZAS  WY
�CZENIA

KASY  (min):  015

Nale�y wpisa� czas za pomoc� klawiszy cyfrowych. Fabryczne ustawienie to 15 minut.

6.6 Funkcja ZMIANY TYLKO NA KOPII - adres 2 05 06 lub B E F
Funkcja umo�liwia w��czenie raportowania zmian w bazie towarowej wy��cznie na kopii elektronicznej w celu
zmniejszenia zu�ycia papieru i przyspieszenia samej operacji.

Po wybraniu wy�wietla si�:
RAPORTY ZMIAN TOWARÓW
TYLKO NA KOPII  ?    (T/N)     T

Fabryczne ustawienie to raportowanie zmian towarów tylko na kopii.

6.7 Funkcja WIADOMO	CI KASJERA - adres 2 05 07 lub B E G  (�)

Funkcja pozwala w��czy� obs�ug� wiadomo�ci przychodz�cych i wychodz�cych kasjera. Aby korzysta� z tej mo�liwo�ci
oprogramowanie dzia�aj�ce na pod��czonym komputerze, obs�uguj�ce sprzeda� musi z tej mo�liwo�ci korzysta�.
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Wiadomo�ci wychodz�ce kasjera s� wysy�ane z funkcji w menu kasjera do zewn�trznego komputera i mog� dotyczy� np.
potrzeby dostawy ko	cz�cych si� towarów. Wiadomo�ci przychodz�ce z komputera mog� si� pojawia� po zalogowaniu
si� kasjera, przed raportem ko	ca zmiany lub przed paragonem.

Po wybraniu wy�wietla si�:
WIADOMO�CI KASJERA
W
�CZONE  ?   (T/N)   N

Fabryczne ustawienie to Nie.

6.8 Menu USTAWIENIA WALUT - adres 2 05 08 lub B E H
6.8.1 Funkcja NAZWY I KURSY WALUT - adres 2 05 08 1 lub B E H A
Funkcja umo�liwia zdefiniowanie o�miu walutowych form p�atno�ci (posiadaj�cych kurs wymiany). Po wybraniu funkcji

pojawi si� lista walut do zdefiniowania. Nale�y wybra� klawiszami   walut� do zdefiniowania i zatwierdzi�

wybór klawiszem .

Pojawi si� pytanie o kurs wymiany w stosunku do z�, np.:
WPROWAD�  KURS  WYMIANY:

*00046014*

Je�eli chcemy wprowadzi� np. kurs 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 bo wtedy kasa wy�wietla�
b�dzie kwot� sumy do zap�aty w drugiej walucie na wy�wietlaczu klienta.
Je�eli p�atno�� walutowa nie ma by� u�ywana, nale�y wprowadzi� kurs wymiany równy 00000000.

6.8.2 Funkcja RESZTA W WALUCIE - adres 2 05 08 2 lub B E H 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.

6.8.3 Funkcja WYDRUK RÓWNOWARTO	CI - adres 2 05 08 3 lub B E H 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.

6.8.4 Funkcja DEFINICJA WALUTY EWIDENCYJNEJ - adres 2 05 08 4 lub B E H D
Funkcja pozwala zdefiniowa�, kiedy i na jak� walut� zostanie zmieniona waluta podstawowa w kasie, np. zmiana ze
z�otych na euro.

Po wybraniu wy�wietla si�:
DATA ZMIANY WALUTY
2000r00.00                     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:

         .
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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�� . Po zatwierdzeniu pojawi si� pytanie
o nazw� przysz�ej waluty.

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

*EUR*

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.

6.8.5 Funkcja ZMIANA WALUTY EWIDENCYJNEJ - adres 2 05 08 5 lub B E H E
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 z zerowaniem liczników.
– Wykona� obydwa raporty sumacyjne z zerowaniem liczników.
– Wykona� raport sprzedawców z zerowaniem liczników.
– 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

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

6.9 Menu USTAWIENIA WAGI - adres 2 05 09 lub B E I
Ta grupa funkcji pozwala zmieni� ustawienia zwi�zane z wagami pod��czonymi do kasy.

6.9.1 Funkcja TYP WAGI - adres 2 05 09 1 lub B E I A
Funkcja s�u�y do wyboru typu pod��czonej do kasy wagi.

Po wybraniu pojawi si�:

TYP    WAGI
   1* ELZAB  PRIMA/PRIMA K
   2  ANGEL AP1-15xx PODST.
   3  ANGEL AP1-15xx ROZSZ.

Mo�liwe jest wybranie wagi lub wag pod��czonych do kasy, przy czym do kasy musz� by� pod��czone wagi zgodne
pod wzgl�dem u�ywanego protoko�u. Mo�na poda� numer typu wagi lub przegl�da� je

klawiszami  . Po wybraniu z menu w�a�ciwego typu wagi potwierdzamy klawiszem 
(wybieramy typ wagi zgodnie z wag� pod��czon� do kasy).
W Rozdziale 2 za��czono wykaz wag oraz informacje o ich pod��czeniu i obs�udze.
Fabryczne ustawienie to waga nr 1.

6.9.2 Funkcja SYSTEM WAG PRIMA - adres 2 05 09 2 lub B E I B
Funkcja s�u�y do okre�lenia czy kasa obs�uguje system wag Prima, pod��czony do z��cza WAGA przez ROZDZIELACZ
WAG (kod: A13).

Po wybraniu wy�wietla si�:
POD
�CZONY  SYSTEM  WAG

PRIMA  ?   (T/N)   N

Wpisanie Tak lub Nie spowoduje zapisanie wybranej warto�ci, potwierdzone sygna�em dwi�kowym.
Adresy wag ustawia si� w wagach Prima zgodnie z instrukcj� obs�ugi wagi.
Towary przypisuje si� do wag podczas definiowania towarów, przy czym system wag Prima musi by� wtedy w��czony.
Fabryczne ustawienie to Nie.

6.9.3 Funkcja WPROWADZANIE WAGI - adres 2 05 09 3 lub B E I C
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�:
BLOKADA  WPROWADZ.  WAGI  Z
KLAWIATURY  KASY  ?   (T/N)   N

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

6.9.4 Funkcja BLOKADA WPROWADZANIA Z WAGI - adres 2 05 09 4 lub B E I D
Funkcja s�u�y do zablokowania mo�liwo�ci przesy�ania wagi towaru przez naci�ni�cie przycisku na wadze. Odczyt wagi jest
wtedy mo�liwy tylko przez naci�ni�cie klawisza na kasie. Jest to u�yteczne w przypadku gdy jedna waga jest pod��czona do
kilku kas. W takim przypadku wynik zostanie przyj�ty tylko przez t� kas�, która wys�a�a pytanie.

Po wybraniu wy�wietla si�:
BLOKADA  WPROWADZ. WAGI  Z

KLAW. NA  WADZE  ?   (T/N)   N

Fabryczne ustawienie to Nie.

6.9.5 Funkcja SPOSÓB DOWA
ANIA - adres 2 05 09 5 lub B E I E
Funkcja wyboru sposobu obs�ugi wagi za pomoc� klawiszy na kasie. Kasa obs�uguje dwie funkcje dotycz�ce wagi:
odczyt bie��cej, stabilnej wagi i tzw. dowa�anie. Podczas dowa�ania kasa wy�wietla w sposób ci�g�y wag� towaru
i odpowiadaj�c� mu warto��, co umo�liwia np. sprzeda� towaru za okre�lon� kwot�.

Mo�na wybra� jedn� z mo�liwo�ci uk�adu klawiszy obs�uguj�cych wag�:
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UK	AD: � / NAZWA
klawisz +  s�u�y do obs�ugi odczytu, a klawisz  +
do obs�ugi dowa�ania.

UK	AD: NAZWA / �
klawisz  +  s�u�y do obs�ugi odczytu, a klawisz +
do obs�ugi dowa�ania.

UK	AD: � / �
klawisz +  s�u�y do obs�ugi odczytu, a klawisz +
do obs�ugi dowa�ania.

Fabryczne ustawienie to UK	AD: � / �. Pozosta�e uk�ady zapewniaj� zgodno�� z wcze�niejszymi modelami kas.

6.10 Menu USTAWIENIA KODÓW KRESKOWYCH - adres 2 05 10 lub B E J
Ta grupa funkcji pozwala zmieni� ustawienia zwi�zane z obs�ug� kodów kreskowych.

6.10.1 Funkcja PRZEDROSTKI KODÓW KRESKOWYCH - adres 2 05 10 1 lub B E J A
Funkcja dotyczy kodów kreskowych zawieraj�cych ilo�� lub cen� (warto��) danego towaru. Po wybraniu funkcji pojawi�
si� (pisane obok siebie) dwucyfrowe przedrostki kodów. Mo�liwe jest zdefiniowanie do trzech par przedrostków dla
ka�dego rodzaju kodów. Na pierwszym znaku pojawi si� migaj�cy kursor.

Zmian� po�o�enia kursora uzyskujemy klawiszami +  i + , natomiast klawisz

 powoduje przej�cie kursora do przedrostków dla kodów z cen�.

Dla kodów zawieraj�cych ilo�� zalecane warto�ci to 27 oraz 29.
Dla kodów zawieraj�cych cen� zalecane warto�ci to 23 oraz 24.

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

Skasowanie danego przedrostka uzyskujemy przez wpisanie w jego miejsce dwóch spacji.

Klawiszem  potwierdzamy wprowadzone przedrostki. Klawiszem  rezygnujemy ze zmian.
Fabryczne ustawienia to 27 29 i 23 24.

6.10.2 Funkcja CYFRA KONTROLNA - adres 2 05 10 2 lub B E J B
Funkcja umo�liwia w��czenie kontroli wewn�trznej cyfry kontrolnej dla kodów z ilo�ci� i warto�ci� (patrz Rozdzia� 8 str.
116). Je�eli wszystkie towary z kodami kreskowymi zawieraj�cymi ilo�� i warto��, posiadaj� zgodnie z norm� wyliczan�
wewn�trzn� cyfr� kontroln�, to zaleca si� ustawienie na Tak.

Po wybraniu wy�wietli si�:
Fabryczne ustawienia to Nie.

KONTROLA  SUMY  DLA  KODÓW
WEWN�TRZNYCH  ?   (T/N)   N

6.10.3 Funkcja D�UGO	� KODÓW Z CEN�/WAG� - adres 2 05 10 3 lub B E J C
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.
Uwaga: Sprawdzanie dodatkowej sumy kontrolnej dla kodu kreskowego z ilo�ci� lub warto�ci� jest mo�liwe tylko

w przypadku, je�eli wybrano ustawienie sze�� cyfr.

6.10.4 Funkcja KOD KRESKOWY NA PARAGON - adres 2 05 10 4 lub B E J D
Funkcja umo�liwia wydrukowanie cyfr kodu kreskowego na paragonie. S� one drukowane nad pozycj� sprzeda�y której
dotycz� (czcionk� o zmniejszonej wysoko�ci znaku) w przypadku je�li towar zosta� sprzedany przy u�yciu czytnika
kodów kreskowych lub kod kreskowy zosta� wpisany r�cznie. Je�eli towar zosta� wybrany w inny sposób a opcja jest
w��czona, drukowany jest numer towaru.

Po wybraniu wy�wietla si�:
Fabryczne ustawienie to Nie.

DRUKOWA�  KOD  KRESKOWY
NA PARAGONIE  ?   (T/N)   N

6.11 Menu USTAWIENIA PARAGONU - adres 2 05 11 lub B E K
Ta grupa funkcji pozwala zmieni� ustawienia zwi�zane z paragonem i sprzeda��.
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6.11.1 Funkcja TRYB KOMPUTEROWY - adres 2 05 11 01 lub B E K A
Funkcja s�u�y do prze��czenia sposobu sprzeda�y na kasie (patrz Rozdzia� 7).

Po wybraniu wy�wietla si�:
Fabryczne ustawienie to Tak.

TRYB  KOMPUTEROWY
SPRZEDA�Y  ?   (T/N)   T

6.11.2 Funkcja KOLEJNO	� WYBORU - adres 2 05 11 02 lub B E K B
Funkcja s�u�y do wyboru, w jaki sposób maj� by� traktowane cyfry wprowadzane podczas sprzeda�y. W zale�no�ci od
ustawie	, mog� zosta� potraktowane jako numer towaru albo jako kod kreskowy. Mo�na w ten sposób zdecydowa�
w jaki sposób maj� pracowa� kasjerzy, np. wy��cznie za pomoc� kodów kreskowych w celu unikni�cia pomy�ek
w wyborze towarów.

Do wyboru s� nast�puj�ce mo�liwo�ci:

NUMER, KOD KRESKOWY Wprowadzane cyfry domy�lnie b�d� traktowane jako numer towaru. Je�eli ma zosta�

wprowadzony kod kreskowy, nale�y najpierw nacisn�� klawisz . Ta opcja jest
ustawiona fabrycznie.

KOD KRESKOWY, NUMER Wprowadzane cyfry domy�lnie b�d� traktowane jako kod kreskowy. Je�eli ma zosta�

wprowadzony numer towaru, nale�y najpierw nacisn�� klawisz .

TYLKO NUMER TOWARU Wprowadzane cyfry domy�lnie b�d� traktowane jako numer towaru. Nie ma
mo�liwo�ci wyboru towaru wg kodu kreskowego.

TYLKO KOD KRESKOWY Wprowadzane cyfry domy�lnie b�d� traktowane jako kod kreskowy. Nie ma
mo�liwo�ci wyboru towaru wg numeru. Podczas sprzeda�y nie mo�na te� u�ywa�
strza�ek do wyboru towaru poprzedniego lub nast�pnego.

6.11.3 Funkcja SPRZEDA
 WG NAZWY - adres 2 05 11 03 lub B E K C
Funkcja umo�liwia wy��czenie podczas sprzeda�y mo�liwo�ci wyszukiwania towarów wed�ug nazwy. Mo�na w ten sposób
w celu unikni�cia pomy�ek, wymusi� sprzeda� towarów np. tylko wg kodów kreskowych je�eli nazwy s� bardzo podobne.

Po wybraniu funkcji wy�wietla si�:
Fabryczne ustawienie to Tak.

SPRZEDA�  WG NAZWY TOWA-
RU  DOZWOLONA  ?   (T/N)   T

6.11.4 Funkcja ZMIENNA CENA - adres 2 05 11 04 lub B E K D
Funkcja umo�liwia tymczasow� zmian� ceny podczas wystawiania paragonu. Ustawienie dotyczy wszystkich towarów.

Po wybraniu funkcji wy�wietla si�:
Fabryczne ustawienie to Tak.

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

6.11.5 Funkcja DRUKOWANIE JEDNOSTEK - adres 2 05 11 05 lub B E K E
Funkcja umo�liwia drukowanie jednostek miary po cyfrach ilo�ci w pozycji paragonowej.

Po wybraniu wy�wietla si�:
JEDNOSTKI  NA   PARAGONIE

W
�CZONE  ?   (T/N)   N

Fabryczne ustawienie to Nie.

6.11.6 Funkcja WPROWADZANIE KWOT - adres 2 05 11 06 lub B E K F
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 naciskamy    (gdy z przecinkiem) lub 250    (gdy bez przecinka).

Po wybraniu wy�wietli si�:
Fabryczne ustawienie to Nie.

WPROWADZANIE  KWOT  BEZ
PRZECINKA  ?   (T/N)   N

6.11.7 Menu RABATY I NARZUTY - adres 2 05 11 07 lub B E K G
Ta grupa funkcji pozwala zmieni� ustawienia zwi�zane z udzielaniem rabatów i narzutów.
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6.11.7.1 Funkcja MAKSYMALNY RABAT - adres 2 05 11 07 1 lub B E K G A

Funkcja umo�liwia ustalenie maksymalnego poziomu rabatu, który jest mo�liwy do wprowadzenia przez kasjera podczas
wystawiania paragonu. Funkcja nie dotyczy rabatu udzielanego za pomoc� zdefiniowanych klawiszy z okre�lonym
procentem rabatu ani rabatów automatycznych. Rabaty udzielane kwotowo w celu sprawdzenia maksymalnego poziomu
s� przeliczane na procent rabatu.

Po wybraniu funkcji wy�wietli si� napis:
PODAJ  MAKSYMALNY

RABAT:        010%

Fabryczne ustawienie to 10%.

6.11.7.2 Funkcja MAKSYMALNY NARZUT - adres 2 05 11 07 2 lub B E K G B

Funkcja umo�liwia ustalenie maksymalnego poziomu narzutu, który jest mo�liwy do wprowadzenia przez kasjera
podczas wystawiania paragonu. Funkcja nie dotyczy narzutu udzielanego za pomoc� zdefiniowanych klawiszy
z okre�lonym procentem narzutu ani narzutów automatycznych. Narzuty udzielane kwotowo w celu sprawdzenia
maksymalnego poziomu s� przeliczane na procent narzutu.

Po wybraniu funkcji pojawia si� napis:
PODAJ  MAKSYMALNY

NARZUT:        010%

Fabryczne ustawienie to 10%.

6.11.7.3 Funkcja RABAT/NARZUT SPECJALNY - adres 2 05 11 07 3 lub B E K G C

Funkcja dotyczy udzielania rabatów i narzutów na towary z grup towarowych 15 oraz 90 do 99. Ustawienie opcji na Tak
powoduje, �e towary które zdefiniowano jako nale��ce do grup numer 15 oraz 90 do 99 nie b�d� obj�te
rabatem/narzutem na pozycj� i na ca�y paragon. Mo�e to mie� zastosowanie np. dla towarów z akcyz� lub takich, na
które nie chcemy udziela� rabatów i narzutów.

Po wybraniu funkcji pojawi si� pytanie:
TOWARY  GR.  SPEC.  NIE  PODL.
RABAT.  I  NARZUT.  ?   (T/N)   N

Fabryczne ustawienie to Nie.

6.11.7.4 Funkcja KWOTOWY NA POZYCJ� - adres 2 05 11 07 4 lub B E K G D

Funkcja dotyczy udzielania rabatów/narzutów kwotowych na pozycj� sprzeda�y. Ustawienie opcji na Tak powoduje, �e
mo�liwe jest udzielanie rabatów/narzutów kwotowych na pojedyncz� pozycj� sprzeda�y.

Po wybraniu funkcji pojawi si� pytanie:
KWOTOWY  NA  POZYCJ�
DOZWOLONY  ?   (T/N)   T

Fabryczne ustawienie to Tak.

6.11.7.5 Funkcja KWOTOWY I AUTOMATYCZNY NA PARAGON - adres 2 05 11 07 5 lub B E K G E

Funkcja dotyczy udzielania rabatów/narzutów kwotowych na ca�y paragon oraz rabatów i narzutów automatycznych.
Ustawienie opcji na Tak powoduje, �e mo�liwe jest udzielanie rabatów/narzutów kwotowych na ca�y paragon.

Po wybraniu funkcji pojawi si� pytanie:
KWOT.  I  AUT.  NA  PARAGON

DOZWOLONY  ?   (T/N)   T

Fabryczne ustawienie to Tak.

6.11.7.6 Funkcja OGRANICZENIE RABATU - adres 2 05 11 07 6 lub B E K G F

Funkcja s�u�y do globalnego ograniczenia wysoko�ci udzielanych rabatów. Opis dzia�ania podano w Rozdziale 8.

Po wybraniu funkcji wy�wietli si�:
PODAJ  OGRANICZENIE
SUMY  RABATU:    100%

Fabryczne ustawienie: 100%, oznacza �e ograniczenie jest nieaktywne.

6.11.7.7 Funkcja OGRANICZENIE NARZUTU - adres 2 05 11 07 7 lub B E K G G

Funkcja s�u�y do globalnego ograniczenia wysoko�ci udzielanych narzutów. Opis dzia�ania podano w Rozdziale 8.

Po wybraniu funkcji wy�wietli si�:
PODAJ  OGRANICZENIE
SUMY  NARZUTU:   100%

Fabryczne ustawienie: 100%, oznacza �e ograniczenie jest nieaktywne.
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6.11.7.8 Funkcja RABAT NA GRUP� - adres 2 05 11 07 8 lub B E K G H

Funkcja s�u�y do ograniczenia wysoko�ci udzielanych rabatów dla towarów z danej grupy towarowej. Przez ustawienie

0% jest mo�liwe ca�kowite wy��czenie grupy z rabatu. Za pomoc� klawiszy   nale�y wybra� numer grupy,
dla której chcemy ograniczy� rabat.

Po wybraniu grupy wy�wietli si�:
PODAJ  MAKSYMALNY

RABAT:        100%

Fabryczne ustawienie: 100%, oznacza �e ograniczenie jest nieaktywne.

6.11.7.9 Funkcja NARZUT NA GRUP� - adres 2 05 11 07 9 lub B E K G I

Funkcja s�u�y do ograniczenia wysoko�ci udzielanych narzutów dla towarów z danej grupy towarowej. Przez ustawienie

0% jest mo�liwe ca�kowite wy��czenie grupy z narzutu. Za pomoc� klawiszy   nale�y wybra� numer grupy,
dla której chcemy ograniczy� narzut.

Po wybraniu grupy wy�wietli si�:
PODAJ  MAKSYMALNY

NARZUT:        100%

Fabryczne ustawienie: 100%, oznacza �e ograniczenie jest nieaktywne.

6.11.8 Funkcja MAKSYMALNA SUMA PARAGONU - adres 2 05 11 08 lub B E K H
Funkcja s�u�y do okre�lania kwoty sumy paragonu, której przekroczenie sygnalizowane b�dzie wy�wietleniem
komunikatu z mo�liwo�ci� dalszej sprzeda�y.

Po wybraniu funkcji wy�wietla si�:
MAKS.  SUMA  NA  PARAGON

0,00

Nale�y wpisa� sum� i nacisn�� klawisz . Warto�� 0,00 oznacza brak ograniczenia.

Je�eli suma paragonu w czasie realizacji paragonu przekracza
wprowadzon� kwot�, na wy�wietlaczu kasjera pojawi si� napis:

ZA  DU�A  KWOTA  PARAGONU
WYKONA�  ?   <ZATW/WYJ>

Naci�ni�cie klawisza  spowoduje wystawienie pozycji, a naci�ni�cie klawisza  wycofanie
z wystawienia pozycji. Fabryczne ustawienie to 0,00.

6.11.9 Funkcja OBOWI�ZEK WPISANIA ZAP�ATY - adres 2 05 11 09 lub B E K I
Funkcja umo�liwia wprowadzenie obowi�zku wpisania kwoty zap�aconej podczas zako	czenia paragonu. Wpisanie Tak
oznacza obowi�zek wprowadzenia kwoty zap�aty przy zako	czeniu paragonu.

Po wybraniu funkcji wy�wietli si�:
CZY  OBOWI�ZEK  WPISANIA

KWOTY  ZAP
ACONEJ  ?   (T/N)   N

Fabryczne ustawienie to Nie.

6.11.10 Funkcja P�ATNO	� BONEM - adres 2 05 11 10 lub B E K J
Funkcja dotyczy bonów towarowych (lub innej p�atno�ci), które nie mog� podlega� wymianie na gotówk� podczas
sprzeda�y (nie mo�na wydawa� reszty gotówk�).

Po wybraniu funkcji pojawi si� pytanie:
P
ATNO��  NR  4  JEST  BONEM

TOWAROWYM  ?   (T/N)   N

Je�li funkcja ustawiona jest na Tak, wówczas p�atno�� zdefiniowana jako czwarta (patrz DEFINIOWANIE P
ATNO�CI
str. 42) traktowana jest przez kas� jako bon towarowy (bez wzgl�du na nazw� przypisan� tej p�atno�ci). Przy
zako	czeniu paragonu z u�yciem czwartej p�atno�ci (czyli bonu towarowego), warto�� sprzeda�y musi by� równa lub
wi�ksza od warto�ci bonu (patrz Rozdzia� 7). Nie mo�na wyda� reszty z bonu towarowego.
Je�li funkcja ustawiona jest na Nie, wówczas p�atno�� czwarta traktowana jest jak pozosta�e. Fabryczne ustawienie to Nie.

6.11.11 Funkcja P�ATNO	� KO�CZY PARAGON - adres 2 05 11 11 lub B E K K
Funkcja decyduje czy jednokrotne naci�ni�cie klawisza p�atno�ci powoduje zako	czenie paragonu i jego wydruk, czy te�
powoduje tylko przej�cie do podsumowania paragonu i oczekiwanie na wprowadzenie kwoty w tej p�atno�ci.
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Po wybraniu funkcji pojawi si� pytanie:
Fabryczne ustawienie to Nie.

KLAWISZ  P
ATNO�CI  KO�CZY
PARAGON  OD  RAZU  ?   (T/N)   N

6.11.12 Funkcja POTWIERDZANIE P�ATNO	CI - adres 2 05 11 12 lub B E K L
Funkcja decyduje o wprowadzaniu kwot poszczególnych p�atno�ci w podsumowaniu paragonu. Je�eli opcja jest
ustawiona na Tak, nale�y najpierw wprowadzi� klawisz p�atno�ci, a nast�pnie wprowadzi� kwot� i nacisn��

. Je�eli opcja jest ustawiona na Nie, to nale�y najpierw wprowdzi� kwot� a nast�pnie zatwierdzi� j�
bezpo�rednio klawiszem p�atno�ci.

Po wybraniu funkcji pojawi si� pytanie:
POTWIERDZANIE  P
ATNO�CI

KLAW.  <ZATW>  ?   (T/N)   T

Fabryczne ustawienie to Tak.

6.11.13 Funkcja W��CZENIE DODATKÓW - adres 2 05 11 13 lub B E K M
Funkcja s�u�y do w��czenia linii z tre�ci� dodatku drukowanej na ko	cu paragonu i wybieranej w funkcji WYBÓR
DODATKÓW.

Po wybraniu wy�wietla si�:
DODATKI  NA  PARAGONIE

W
�CZONE  ?   (T/N)   N

Fabryczne ustawienie to Nie.

6.11.14 Funkcja WYBÓR DODATKÓW - adres 2 05 11 14 lub B E K N
Funkcja umo�liwia wybranie tekstu dodatku drukowanego na ko	cu paragonu.

Po wybraniu wy�wietli si�:
  01  ZAPRASZAMY  PONOWNIE

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

01 ZAPRASZAMY  PONOWNIE 06 DZI�KUJEMY ZA ZAKUPY W NASZYM SKLEPIE

02 ZAPRASZAMY 07 DZI�KUJEMY I �YCZYMY WESO�YCH �WI�T

03 DZI�KUJEMY 08 ZAPRASZAMY NA PROMOCYJNE ZAKUPY

04 DZI�KUJEMY I ZAPRASZAMY 09 U NAS Z KART� STA�EGO KLIENTA TANIEJ

05 DZI�KUJEMY I ZAPRASZAMY PONOWNIE 10 ZACHOWAJ PARAGON DO REKLAMACJI

Fabryczne ustawienie to tekst nr 01.

6.11.15 Funkcja KARTY RABATOWE KRESKOWE - adres 2 05 11 15 lub B E K O  (�)
Funkcja dotyczy obs�ugi karty rabatowej z kodem kreskowym, wydawanej klientowi.

Po wybraniu funkcji na wy�wietlaczu kasjera pojawi si� pytanie:
CZY  KARTY  RABAT. Z  KODEM

KRESK. W
�CZ. ?   ( T / N )   N

Wprowadzenie Tak oznacza, �e kasa b�dzie obs�ugiwa�a karty rabatowe z wydrukowanym kodem kreskowym. Rabat
okre�lony na karcie udzielany jest na ca�y paragon (na podstawie karty rabatowej nie mo�na udzieli� rabatu na pojedyncz�
pozycj� sprzeda�y).

Nast�pnie pojawi si� pytanie:
CZY  OBS
UGIWA�  PODCZAS

SPRZEDA�Y  ?    ( T / N )   N

Wprowadzenie Tak oznacza, �e dane karty rabatowej mo�na wprowadzi� (za pomoc� czytnika kodów kreskowych lub
z klawiatury) tak�e podczas sprzeda�y, po sprzedaniu pierwszego towaru. Wybranie Nie oznacza, �e dane karty mo�na
wprowadzi� tylko za pomoc� czytnika kodów kreskowych podczas podsumowania paragonu.
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Fabryczne ustawienie to Nie. Struktura kodu kreskowego (kolejno�� danych) mo�e by� zmieniana przy u�yciu programu
komputerowego lub te� funkcj� DEFINICJA KART RABATOWYCH (patrz poni�ej).

6.11.16 Funkcja DEFINICJA KART RABATOWYCH - adres 2 05 11 16 lub B E K P  (�)
Funkcja dotyczy karty rabatowej z kodem kreskowym i umo�liwia zmian� ustawie	 kasy zwi�zanych ze sposobem
odczytywania (interpretowania) danych z karty.
W kodzie kreskowym zawarte s� nast�puj�ce dane:

� identyfikator karty, który s�u�y do rozpoznawania czy dany kod kreskowy pochodzi z karty rabatowej;
� data wa�no�ci karty;
� indeks rabatu który s�u�y do okre�lenia wysoko�ci procentowego rabatu na ca�y paragon.
� wysoko�� rabatu procentowego.

W kodzie kreskowym mo�na umie�ci� inne dane (cyfrowe) które nie b�d� interpretowane przez kas� np. numer kolejny
karty lub klienta. Cyfry ca�ego kodu z kart zapisywane s� do bufora pozycji paragonowych co umo�liwia przekazywanie
do komputera szczegó�owych danych o zakupach na dan� kart� rabatow�. Fabrycznie ustawiona struktura nr 01
przedstawiona jest poni�ej:

209 RRMM XXXX Y K     gdzie:

209 – Identyfikator karty.
RRMM – Data wa�no�ci w kolejno�ci: rok (dziesi�tki lat), miesi�c (w��cznie).
XXXX – Identyfikator klienta.
Y – Indeks rabatowy; przy ustawieniach fabrycznych indeks rabatowy zwi�kszony o 1 daje wielko��

rabatu w procentach (czyli od 1 do 10% rabatu).
K – Cyfra kontrolna dla kodu kreskowego EAN-13.

W przypadku projektowania innego formatu kodu kreskowego karty rabatowej w celu wyeliminowania pomy�ek zaleca
si� by kod rozpoczyna� si� od cyfr 20.

Po wybraniu funkcji wy�wietli si�:
PODAJ NUMER DEFINICJI

KARTY (1-11):      01

Kasa mo�e obs�ugiwa� jednocze�nie do 11 formatów kart rabatowych. Po wybraniu numeru definicji pojawi si� menu:

� DEFINICJA IDENTYFIKATORA KARTY
� DEFINICJA DATY WA�NO
CI
� DEFINICJA INDEKSU RABATU
� DEFINICJA RABATÓW
� DEFINICJA SUM KONTROLNYCH
� KASOWANIE DEFINICJI

Identyfikator jest ci�giem o d�ugo�ci do 6 cyfr. Na podstawie tego identyfikatora kasa okre�la czy dany kod kreskowy
zosta� odczytany z karty rabatowej. Miejsce gdzie znajduje si� identyfikator w barkodzie mo�e by� zmienione przez
podanie numeru (licz�c od lewej) pierwszej cyfry identyfikatora (0 oznacza pierwszy znak kodu kreskowego).

Naci�ni�cie klawisza  wy�wietli:
PODAJ NUMER PIERWSZEGO

ZNAKU IDENTYFIKATORA:  00

Nale�y wprowadzi� liczb� (podaj�c zawsze dwie cyfry) z zakresu od 00 do 12.

Po wprowadzeniu pojawi si�:
LICZBA ZNAKÓW

IDENTYFIKATORA:  3

Nale�y poda� liczb� znaków identyfikatora. Zakres liczb od 0 do 6.

Po wprowadzeniu pojawi si�:
WPROWAD�  IDENTYFIKATOR:
209

Druga linia przedstawia aktualny identyfikator oraz jego miejsce po�o�enia w kodzie kreskowym. W cz��ci któr� mo�na
edytowa� nale�y wprowadzi� identyfikator.
Nast�pnie definiuje si� dat� wa�no�ci karty rabatowej.

Pojawia si� komunikat:
PODAJ NUMER PIERWSZEGO

ZNAKU DATY:  03
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Nale�y wprowadzi� (zawsze dwucyfrowo) warto�� z zakresu od 00 do 12 (0 to pierwszy znak kodu kreskowego).

Nast�pnie pojawia si� komunikat z pytaniem o liczb� znaków daty:
LICZBA ZNAKÓW

DATY:  4

Zakres liczby znaków daty od 0 do 6. Liczba ta okre�la ile cyfr zawiera data wa�no�ci w formacie: rok (dwie cyfry),
miesi�c, dzie	 (RRMMDD).

Po wpisaniu liczby znaków zostanie wy�wietlony kod kreskowy
z miejscem wyst�powania daty i jej formatem.

RRMM
NACI�NIJ  DOWOLNY  KLAWISZ

Nast�pnie definiuje si� miejsca wyst�powania indeksu rabatu. Indeks jest jednocyfrowy (mo�e przyj�� warto�� od 0 do 9).

Wy�wietla si�:
PODAJ  NUMER  ZNAKU
INDEKSU  RABATU:  11

Nale�y wprowadzi� (zawsze dwucyfrowo) numer znaku indeksu rabatu. Mo�liwy zakres do wprowadzenia wynosi
od 00 do 17 (0 oznacza pierwszy znak kodu kreskowego).
Po wprowadzeniu pojawi si� linia
z miejscem wyst�powania indeksu rabatu.

  I 
NACI�NIJ  DOWOLNY  KLAWISZ

Nast�pnie definiuje si� rabaty. Po wybraniu funkcji pojawia si�:
PODAJ RABAT

DLA  CYFRY:   0        01%

Funkcja umo�liwia ustalenie procentów rabatów dla dziesi�ciu warto�ci indeksu rabatu. Nale�y wprowadza� liczby
(podaj�c zawsze dwie cyfry) z zakresu od 00 do 99 procent.

Klawiszem  mo�emy zatwierdzi� nie zmieniane warto�ci.
Nast�pnie definiuje si�, czy dla kart maj� by� sprawdzane sumy kontrolne. Kasa mo�e sprawdza� sum� kontroln� wed�ug
metody dla kodów EAN13 lub metody stosowanej przez niektóre spó�dzielnie PSS Spo�em.
Za pomoc� funkcji kasowania mo�na usun�� bie��c� definicj� karty rabatowej, np. w przypadku je�eli kasa ma ju� nie
obs�ugiwa� tego typu kart.

6.11.17 Funkcja CZYTNIK KART BONUS - adres 2 05 11 17 lub B E K Q  (�)
Funkcja s�u�y do okre�lenia czy do kasy pod��czony jest zewn�trzny czytnik kart rabatowych Bonus. Czytnik w��cza si�
do gniazda EXT.

Po wybraniu wy�wietla si�:
CZYTNIK KART RAB. BONUS

W
�CZONY ? (T/N) N

Fabryczne ustawienie to Nie.

6.11.18 Funkcja TERMINAL KART P�ATNICZYCH - adres 2 05 11 18 lub B E K R
Funkcja dotyczy terminala kart p�atniczych i umo�liwia ustawienie typu terminala pod��czonego do kasy.

Po wybraniu pojawia si�:

TERMINAL KART P
ATNICZ.
   1*TERMINAL NIEPOD
�CZ.
   2  PROTOKÓ
 ELTERM
   3  TERMINAL CARTADIS TCP

Klawiszami   nale�y wybra� odpowiedni typ terminala i nacisn�� klawisz .

Po wybraniu typu terminala pojawi si� komunikat:
WYP
ATA PRZEZ CASHBACK

DOZWOLONA ? (T/N) N

Ustawienie funkcji na Tak umo�liwi wyp�at� gotówki (us�uga CASHBACK) przy p�atno�ci realizowanej kart� p�atnicz�.
Fabryczne ustawienie to TERMINAL NIEPOD
�CZONY i WYP
ATA PRZEZ CASHBACK DOZWOLONA
ustawiona na Nie.
Poni�ej w tabeli przedstawiono jakie terminale mo�na pod��czy� do kasy:

Nazwa Typ terminala
PROTOKÓ
 ELTERM
TERMINAL CARTADIS TCP CARTADIS TCP2 / protokó� v.2.2
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TERMINAL FIRSTDATA Verifone Vx510 / protokó� v.2.6
TERMINAL ESERVICE Verifone Vx510 / protokó� v.2.1
TERMINAL ELAVON Hyperom Optimum T4200 / protokó� v.1.2
TERMINAL NOVITUS Engenico 5100 / protokó� v.1.2.2a
TERMINAL PEP Verifone Vx510 / protokó� v.1.2.0.9

6.11.19 Funkcja P�ATNO	CI TERMINALA - adres 2 05 11 19 lub B E K S
Funkcja terminala kart p�atniczych. S�u�y do wybrania p�atno�ci, która (lub które) ma by� realizowana za pomoc�
terminala kart p�atniczych. Po wybraniu wy�wietla si� lista p�atno�ci zdefiniowanych w kasie. Form� p�atno�ci nale�y

wybra� klawiszami   i nacisn�� klawisz .

Po wybraniu p�atno�ci wy�wietla si�:
WYBRANA P
ATNO�� JEST
KART� P
ATNICZ� (T/N) N

Wpisanie Tak lub Nie spowoduje zapisanie wybranej p�atno�ci, potwierdzone sygna�em dwi�kowym. Wpisanie Tak
powoduje, �e obs�uga danej p�atno�ci b�dzie wymaga�a po��czenia kasy z terminalem. P�atno�� gotówk� nie mo�e zosta�
przypisana do terminala. Fabryczne ustawienie to Nie dla wszystkich p�atno�ci.

Je�eli p�atno�� zosta�a przypisana do terminala, pojawi si� pytanie:
WYBRANA P
ATNO�� JEST
ALTERNATYWN�? (T/N) N

Je�eli p�atno�� b�dzie obs�ugiwana przez zewn�trzne urz�dzenie pod��czane przez port EXT, nale�y odpowiedzie� Tak.
Domy�lne ustawienie to nie.

6.11.20 Funkcja SYGNA� CO N-TY PARAGON - adres 2 05 11 20 lub B E K T
Funkcja umo�liwia ustawienie kasy w tryb sygnalizowania dwi�kowego co N-tego paragonu. Funkcja ma zastosowanie
np. przy promocjach prowadzonych przez sklep.

Po wybraniu funkcji pojawi si�:
PODAJ LICZB� PARAGONÓW

0000

Nale�y wpisa� co który paragon ma wyst�pi� sygnalizacja, np. 50 i nacisn�� klawisz .
Zerowa liczba paragonów oznacza wy��czon� opcj�. Fabryczne ustawienie to 0.

6.11.21 Funkcja KONTROLA SZUFLADY - adres 2 05 11 21 lub B E K U
Je�li funkcja ustawiona jest na Tak, wówczas kasa uniemo�liwia rozpocz�cie paragonu z otwart� szuflad�. Przy próbie
rozpocz�cia paragonu wy�wietlony zostanie komunikat ZAMKNIJ SZUFLAD� NACI�NIJ DOWOLNY KLAWISZ. Je�li
funkcja ustawiona jest na Nie, po�o�enie szuflady nie b�dzie kontrolowane. Je�eli szuflada jest niepod��czona traktowana
jest jak zamkni�ta.
Po wybraniu wy�wietli si�:

Fabryczne ustawienie to Nie.
KONTROLOWA� PO
O�ENIE

SZUFLADY  ?     (T/N)  N

6.11.22 Funkcja WY��CZENIE KASJERA PO PARAGONIE - adres 2 05 11 22 lub B E K V
Funkcja umo�liwia automatyczne wylogowanie kasjera po wykonanym paragonie. Gdy funkcja ustawiona jest na Tak to
oznacza, �e po zako	czonym paragonie kasjer zostanie wylogowany (nie b�dzie mo�na prowadzi� dalszej sprzeda�y bez
wcze�niejszego zalogowania kasjera do kasy). Wylogowanie nast�puje po wydrukowaniu paragonu, a potwierdzane jest
tylko sygna�em dwi�kowym (brak informacji na wy�wietlaczu o wylogowaniu kasjera).

Po wybraniu wy�wietli si�:
Fabryczne ustawienie to Nie.

WY
�CZY� KASJERA PO
PARAGONIE ?   (T/N)  N

6.11.23 Funkcja WY��CZENIE KASJERA PO CZASIE - adres 2 05 11 23 lub B E K W
Funkcja umo�liwia wylogowanie kasjera po okre�lonym czasie nieaktywno�ci kasjera. Je�eli kasjer nie naciska klawiszy, to po
up�ywie podanej liczby sekund kasa automatycznie go wyloguje. Funkcja ta jest nieaktywna w trakcie otwartego paragonu.

Po wybraniu wy�wietli si�:
WY
�CZY� KASJERA PO
CZASIE    (sekund):       000

Edycja liczby sekund polega na wpisaniu warto�ci w dziesi�tkach sekund (np. wpisanie 12 oznacza 120 sekund, czyli
dwie minuty). Fabryczne ustawienie to 0 sekund czyli brak wy��czania po czasie.
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6.11.24 Funkcja DRUKARKA ZAMÓWIE� - adres 2 05 11 24 lub B E K X
Funkcja umo�liwia wysy�anie informacji na drukark� zamówie	, pod��czon� do gniazda EXT. Po wydruku paragonu na
drukarce kasy, na drukark� zamówie	 wys�ane zostan� nazwy i ilo�ci sprzedanych towarów z grup 1-8 i 51-99.
Dodatkowo drukowany jest numer tego zamówienia oraz dane identyfikuj�ce kas� i paragon (m. in. numer kasy i kasjera,
data i czas). Numer zamówienia jest równie� drukowany na paragonie w cz��ci po logo fiskalnym. Umo�liwia to �atw�
identyfikacj� do którego paragonu wydrukowano dane zamówienie.

Po wybraniu wy�wietli si�:
DRUKARKA ZAMÓWIE�
W
�CZONA ?   (T/N)  N

Fabryczne ustawienie to Nie.

6.11.25 Funkcja PRZEPE�NIENIE LICZNIKÓW - adres 2 05 11 25 lub B E K Y
Funkcja w��cza kontrol� przepe�nienia niefiskalnych liczników sprzeda�y.

Po wybraniu wy�wietli si�:
KONTROLA PRZEPE
NIENIA

LICZNIKÓW ?   (T/N)  N

Fabryczne ustawienie to Nie.

6.12 Funkcja BLOKADA OTWARCIA SZUFLADY - adres 2 05 12 lub B E L

Funkcja umo�liwia zablokowanie funkcji dodatkowego (innego ni� zako	czenie paragonu, wp�ata, wyp�ata i zako	-
czenie zmiany kasjera) otwierania szuflady.

Po wybraniu wy�wietla si�:
BLOKADA  DODATKOWEGO
OTW.  SZUFLADY  ?   (T/N)   N

Fabryczne ustawienie to Nie.

6.13 Funkcja OTWARCIE SZUFLADY PO WYP�ACIE - adres 2 05 13 lub B E M

Funkcja umo�liwia sterowanie momentem otwarcia szuflady w funkcji wyp�ata z kasy. Je�li funkcja ustawiona jest na Tak,
to szuflada zostanie otwarta po zatwierdzeniu danych do wydruku pokwitowania wyp�aty. Je�li jest ustawiona na Nie,
wówczas otwarcie szuflady nast�puje przy wej�ciu do wprowadzania kwoty do wyp�aty.

Po wybraniu wy�wietli si�:
OTWARCIE SZUFLADY PO

WYP
ACIE ?   (T/N)  N

Fabryczne ustawienie to Nie.

6.14 Funkcja MAKSYMALNA GOTÓWKA W SZUFLADZIE - adres 2 05 14 lub B E N
Funkcja s�u�y do ustalania kwoty gotówki (w walucie podstawowej) w szufladzie, po przekroczeniu której wyst�pi
sygnalizacja na wy�wietlaczu kasjera.

Po wybraniu funkcji wy�wietli si�:
MAKS.  GOTÓWKA  W  SZUFLAD.

0,00

Nale�y wpisa� kwot� i nacisn�� klawisz . Warto�� 0,00 oznacza brak ograniczenia. W przypadku gdy kwo-
ta gotówki zostanie przekroczona podczas sprzeda�y, na wy�wietlaczu kasjera pojawi� si� dodatkowe symbole “$” po
prawej i lewej stronie napisów. Fabryczne ustawienie to 0,00.

6.15 Funkcja KONTROLA LICZNIKÓW - adres 2 05 15 lub B E O
Funkcj� nale�y ustawi� na podstawie instrukcji programu magazynowego. Je�li kasa nie wspó�pracuje z programem
magazynowym, wówczas zalecane jest ustawienie na Tak.

Po wybraniu funkcji pojawi si� na wy�wietlaczu:
CZY   KONTROLOWA�  STANY

LICZNIKÓW  ?   (T/N)   T

Ustawienie na Nie pozwala na zmian� lub kasowanie towarów z niezerow� sprzeda��, za pomoc� komputera.
Fabryczne ustawienie to Tak.

6.16 Funkcja NADPISYWANIE LICZNIKÓW - adres 2 05 16 lub B E P
Funkcja umo�liwia w��czenie zerowania liczników sprzeda�y i zwrotów dla danego towarów podczas wpisywania nowych
danych o towarze z komputera. Nale�y ustawi� j� zgodnie z instrukcj� obs�ugi programu magazynowego.
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Po wybraniu wy�wietla si�:
ZEROWANIE  LICZ.  TOWARU

PRZY  WPISIE  Z  PC  ?   (T/N)   N

Fabryczne ustawienie to Nie.

6.17 Funkcja KONTROLA BUFORA POZYCJI - adres 2 05 17 lub B E Q
Funkcj� nale�y ustawi� na podstawie instrukcji programu magazynowego. Je�eli kasa wspó�pracuje z programem
magazynowym wykorzystuj�cym bufor pozycji paragonowych, nale�y ustawi� Tak. Je�eli kasa wspó�pracuje
z programem wykorzystuj�cym liczniki ilo�ciowo-warto�ciowe lub kasa dzia�a samodzielnie, nale�y ustawi� Nie.

Po wybraniu funkcji pojawi si� na wy�wietlaczu:
CZY  KONTROLOWA�  BUFOR

POZYCJI  ?   (T/N)   N

Fabryczne ustawienie to Nie.

6.18 Funkcja PROGRAM MAGAZYNOWY - adres 2 05 18 lub B E R
Funkcja mo�e by� wykorzystana w przypadku wspó�pracy kasy z komputerem. Umo�liwia zablokowanie funkcji
definiowania i kasowania towarów oraz kasowania niefiskalnych liczników sprzeda�y w celu wyeliminowania
ewentualnych b��dów operatora kasy.

Po wybraniu funkcji wy�wietla si� komunikat:
CZY  PRACA  Z  MAGAZYNEM  NA

KOMPUTERZE  ?   (T/N)   N

Zaleca si� ustawia� funkcj� zgodnie z instrukcj� oprogramowania magazynowego.
Fabryczne ustawienie to Nie.

6.19 Funkcja UPROSZCZONE WP�ATY/WYP�ATY - adres 2 05 19 lub B E S
Funkcja umo�liwia uproszczenie funkcji WP
ATA i WYP
ATA. Ustawienie na Tak powoduje, �e podczas wp�at
i wyp�at nie s� zadawane pytania o wp�acaj�cego wzgl�dnie otrzymuj�cego.

Po wybraniu pojawia si�:
UPROSZCZONE  WP
ATY  I

WYP
ATY  ?   (T/N)   N

Fabryczne ustawienie to Nie.

6.20 Funkcja PODPISY WP�AT/WYP�AT - adres 2 05 20 lub B E T
Funkcja umo�liwia drukowanie miejsca na podpis na wydrukach pokwitowania wp�aty do kasy i wyp�aty z kasy.

Po wybraniu pojawia si�:
CZY  PODPISY  NA  WP
ATACH

I  WYP
ATACH  ?   (T/N)   N

Fabryczne ustawienie to Nie.

6.21 Funkcja WYDRUK WSZYSTKICH SPRZEDA
Y - adres 2 05 21 lub B E U
Funkcja dotyczy RAPORTU SZCZEGÓ
OWEGO SPRZEDA�Y. Je�li funkcja ustawiona jest na Nie, 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 Tak, 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).

Po wybraniu pojawi si�:
CZY  DRUKOWA�  WSZYSTKIE

SPRZEDA�E  ?   (T/N)   N

Fabryczne ustawienie to Tak.

6.22 Funkcja POMI� WYDRUK DANYCH - adres 2 05 22 lub B E V
Funkcja umo�liwia drukowanie raportów SZCZEGÓ
OWEGO SPRZEDA�Y i ZWROTÓW OPAKOWA� z pomi-
ni�ciem wydruku danych o sprzeda�y towarów i przyj�tych opakowaniach. Umo�liwia to wyzerowanie liczników sprzeda�y,
bez konieczno�ci drukowania zb�dnego wydruku. Wpisanie Nie pozostawia wydruk raportów w pe�nej wersji.

Po wybraniu pojawia si�:
CZY  POMIN��  WYDRUK TOW.
I  OPAK.  NA  RAP.  ?   (T/N)   N

Fabryczne ustawienie to Nie.

6.23 Funkcja OBOWI�ZKOWY ODCZYT PRZEZ PC - adres 2 05 23 lub B E W
Funkcja ta zwi�zana jest ze wspó�prac� kasy z komputerem i umo�liwia w��czenie kontroli codziennego odczytu danych
przez komputer. Funkcj� nale�y ustawi� zgodnie z instrukcj� programu magazynowego.
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Po wybraniu funkcji wy�wietla si�:
   CZY  OBOWI�ZKOWY  ODCZYT
   DANYCH  PRZEZ  PC  ?   (T/N)   N

Fabryczne ustawienie to Nie.

6.24 Funkcja OPCJA SPRZEDAWCÓW - adres 2 05 24 lub B E X  (�)
Funkcja umo�liwia w��czenie funkcjonalno�ci sprzedawców, tzn. umo�liwi dodawanie warto�ci sprzeda�y dla
sprzedawcy i drukowanie w stopce paragonu jego numeru i nazwy. Definiowanie nazw sprzedawców odbywa si�
w funkcji SPRZEDAWCY (str. 43).

Po wybraniu wy�wietli si�:
OPCJA SPRZEDAWCÓW
W
�CZONA ?   (T/N)  N

Po ustawieniu funkcji na Tak pojawi si� nast�pne pytanie:
KLAW. <GOTÓWKA> WYBIERA

SPRZEDAWC�  ?   (T/N)  T

Wprowadzenie Tak spowoduje przypisanie klawisza  jako klawisz wyboru sprzedawcy.

Fabryczne ustawienie to: opcja sprzedawców w��czona – Nie, klawisz  wybiera sprzedawc� – Tak.

6.25 Menu D�WI�K I WY	WIETLACZE - adres 2 05 25 lub B E Y

Ta grupa funkcji pozwala zmieni� ustawienia zwi�zane z regulacj� dwi�ku oraz konfiguracj� wy�wietlacza klienta.

6.25.1 Funkcja G�O	NO	� - adres 2 05 25 1 lub B E Y A
Funkcja pozwala zmienia� g�o�no�� dwi�ków którymi kasa potwierdza poszczególne operacje. G�o�no�� mo�na
regulowa� w zakresie 00 � 08. Fabryczne ustawienie wynosi 04. Przy ustawieniu 00 dwi�k jest wy��czony.

Po wybraniu funkcji wy�wietli si�:
G
O�NO��:   04

<-  ZMNIEJSZ        ->  ZWI�KSZ

Klawiszami +  i +  nale�y zmieni� poziom g�o�no�ci dwi�ku i zatwierdzi�

ustawienie naciskaj�c .

6.25.2 Funkcja RODZAJ WYGASZACZA - adres 2 05 25 2 lub B E Y B
Funkcja pozwala wybra� co wy�wietla si� na wy�wietlaczu klienta w sytuacji gdy na kasie nie prowadzi si� sprzeda�y.
Wygaszacz w��cza si� automatycznie po czasie ok. 1 minuty od ostatniego zako	czenia paragonu. Do wyboru s�
nast�puj�ce mo�liwo�ci:

BRAK WYGASZACZA Wy�wietlacz klienta zostanie skasowany.

WY
WIETLENIE ZEGARA Na wy�wietlaczu pojawi si� wy�wietlenie zegara.

Klawiszami   nale�y wybra� rodzaj wygaszacza i zatwierdzi� wybór klawiszem .
Ustawienie fabryczne to brak wygaszacza.

6.25.3 Funkcja KONTRAST WY	WIETLACZA KASJERA - adres 2 05 25 3 lub B E Y C

Funkcja pozwala zmienia� kontrast na wy�wietlaczu kasjera. Zmian dokonuje si� klawiszami  i  odpo-

wiednio zmniejszaj�c lub zwi�kszaj�c kontrast. Wyj�cie nast�puje po naci�ni�ciu klawisza .

6.25.4 Funkcja KONTRAST WY	WIETLACZA KLIENTA - adres 2 05 25 4 lub B E Y D

Funkcja pozwala zmienia� kontrast na wy�wietlaczu klienta. Zmian dokonuje si� klawiszami  i 

odpowiednio zmniejszaj�c lub zwi�kszaj�c kontrast. Wyj�cie nast�puje po naci�ni�ciu klawisza .
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6.26 Funkcja USTAWIENIE ZGODNO	CI - adres 2 05 26 lub B E Z
Wywo�anie funkcji powoduje przywrócenie ustawie	 kasy do ustawie	 zgodnych z wcze�niejszymi modelami kas
ELZAB. Dzi�ki temu w sklepach w których zainstalowano zarówno kasy ELZAB Jota E jak i wcze�niejsze typy kas na
wszystkich stanowiskach sprzeda�y operacje sprzeda�y, wp�at i wyp�at b�d� przebiega�y tak samo je�eli chodzi np.
o kolejno�� naciskanych klawiszy. Usprawni to prac� kasjerów pracuj�cych na ró�nych stanowiskach sprzeda�y.

Po wybraniu funkcji wy�wietli si�:
USTAWIENIE ZGODNO�CI

SPOWODUJE

Po naci�ni�ciu klawisza  wy�wietli si�:
ZMIANY W PARAMETRACH
KASY. KONTYNUOWA� ?  N

Naci�ni�cie klawiszy  +  spowoduje ustawienie nast�puj�cych funkcji na warto�ci:

Nazwa funkcji Ustawienie fabryczne Opis na stronie
U�YCIE KASJERÓW Tak 63

TRYB KOMPUTEROWY Tak 68

KOLEJNO�� WYBORU Numer, kod kreskowy 68

SPRZEDA� WG NAZWY Tak 68

P
ATNO�� KO�CZY PARAGON Nie 70

POTWIERDZANIE P
ATNO�CI Tak 71

WY
�CZENIE KASJERA PO PARAGONIE Nie 74

OTWARCIE SZUFLADY PO WYP
ACIE Nie 75

W funkcji OPCJA SPRZEDAWCÓW ustawienie
KLAWISZ <GOTÓWKA> WYBIERA SPRZEDAWC�

Tak 77

7 Menu KASJERZY - adres 2 06 lub  B F

7.1 Funkcja EDYCJA KASJERÓW - adres 2 06 1 lub B F A
Funkcja umo�liwia zdefiniowanie nazwy kasjera, jego has�a oraz przypisanie go do jednego z rodzajów kasjera
(o rodzajach patrz ni�ej). Z rodzaju do jakiego jest przypisany kasjer wynikaj� uprawnienia tego kasjera, sk�ad zestawu
raportów oraz maksymalny rabat i narzut jakiego kasjer mo�e udzieli�. Mo�na zdefiniowa� do 30 kasjerów. Fabrycznie
jest zdefiniowany kasjer nr 30 o nazwie SZEF, posiadaj�cy pe�ne uprawnienia dost�pu do funkcji kasy.

Po wybraniu funkcji wy�wietli si� lista kasjerów. Mo�na wpisa� numer kasjera np.:   i nacisn��

. Je�eli nie znamy wolnego numeru, mo�emy klawiszami   wyszuka� wolne miejsce,

Naci�ni�cie  umo�liwi wpisanie nazwy. Nale�y wpisa� nazw� (o d�ugo�ci do 19 znaków) np.:

imi� lub nazwisko. Po wpisaniu wy�wietli si� np.:
  04   JANINA
  NR -        NAZWA  KASJERA

Po naci�ni�ciu  wy�wietli si�:
  04   _
  NR -        HAS
O  KASJERA

Nale�y wpisa� has�o sk�adaj�ce si� z liter lub cyfr, o d�ugo�ci do 13 znaków. Mo�liwe jest równie� wprowadzenie has�a

za pomoc� czytnika kodów kreskowych. Po zdefiniowaniu kasjera nale�y wybra� do jakiego rodzaju ma zosta� przypisany
definiowany kasjer. Mo�na wybra� jeden z o�miu rodzajów, przy czym fabrycznie s� zdefiniowane pierwsze cztery.

Naci�ni�cie  ko	czy definiowanie kasjera.
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7.2 Funkcja KASOWANIE KASJERÓW - adres 2 06 2 lub B F B

Funkcja umo�liwia wykasowanie kasjera z pami�ci kasy. Kasjer ten musi mie� zamkni�t� zmian�.

Wybieramy kasjera przez wpisanie numeru kasjera lub za pomoc� klawiszy  . Naci�ni�cie klawisza

 spowoduje usuni�cie wy�wietlonego kasjera z pami�ci kasy, co potwierdza sygna� dwi�kowy.

7.3 Funkcja OTWARTE ZMIANY - adres 2 06 3 lub B F C

Funkcja umo�liwia wy�wietlenie listy kasjerów posiadaj�cych otwarte zmiany. Aktualnie w��czony kasjer
sygnalizowany jest gwiazdk� obok jego numeru i nazwy. Naci�ni�cie dowolnego klawisza powoduje wy�wietlenie

kolejnego kasjera. Wy�wietli si� np.:
co oznacza � kasjer aktualnie w��czony

  04 * JANINA  NOWAK
OTWARTE  ZMIANY

co oznacza � kasjer z otwart� zmian�
  30   SZEF

OTWARTE  ZMIANY

8 Menu RODZAJE KASJERÓW - adres 2 07 lub B G

8.1 Funkcja NAZWY RODZAJÓW - adres 2 07 1 lub B G A
Funkcja umo�liwia zdefiniowanie nazw o�miu rodzajów kasjera. Rodzaje te s� u�ywane podczas definiowania kasjerów,
z rodzaju wynikaj� uprawnienia kasjera, sk�ad zestawu raportów oraz maksymalny rabat i narzut jakiego kasjer mo�e
udzieli�. Fabrycznie w kasie zdefiniowane s� pierwsze cztery rodzaje (mo�liwa jest równie� ich edycja).

Po wybraniu funkcji wy�wietli si�:

  NR -      NAZWA  RODZAJU
   01 * KASJER
   02   STARSZY KASJER
   03   ADMINISTRATOR

mo�na wybra� numer rodzaju i nacisn�� . Po wpisaniu nazwy o d�ugo�ci maksymalnie 19 znaków nale�y

nacisn�� ponownie .

8.2 Funkcja UPRAWNIENIA RODZAJÓW - adres 2 07 2 lub B G B

Funkcja umo�liwia zdefiniowanie uprawnie	, jakie b�d� mieli wszyscy kasjerzy przypisani do danego rodzaju. Po
wybraniu funkcji nale�y wybra� rodzaj, dla którego b�d� zmieniane uprawnienia.

Po wybraniu rodzaju kasa przejdzie do edycji uprawnie	:
SPRZEDA�

RODZAJ:  1  UPR.:  01  (T/N)  T

W pierwszej linii znajduje si� nazwa uprawnienia, a w drugiej kolejno: numer rodzaju, numer kolejny tego uprawnienia
i stan uprawnienia. Je�eli uprawnienie jest przyznane, wy�wietlona jest litera T, je�eli nieprzyznane wy�wietla si� litera N.

Do kolejnych uprawnie	 przechodzimy klawiszami   lub wpisuj�c dwucyfrowo numer uprawnienia. Aby

zmieni� uprawnienie, nale�y nacisn��  a nast�pnie odpowiednio Tak lub Nie. Poni�ej przedstawiono
uprawnienia fabrycznie zdefiniowane dla pierwszych czterech rodzajów.

Rodzaj kasjera
Nr Uprawnienie do funkcji

KASJER STARSZY
KASJER

ADMINISTRA-
TOR

KIEROWNIK /
SERWISANT

  1 SPRZEDA� Tak Tak Nie Tak
  2 KONIEC ZMIANY KASJERA Tak Tak Tak Tak
  3 STAN KASY Nie Nie Tak Tak
  4 WP
ATA DO KASY Tak Tak Nie Tak
  5 WYP
ATA Z KASY Tak Tak Nie Tak
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Rodzaj kasjera
Nr Uprawnienie do funkcji

KASJER STARSZY
KASJER

ADMINISTRA-
TOR

KIEROWNIK /
SERWISANT

  6 ZESTAW RAPORTÓW Tak Tak Nie Tak
  7 ANULOWANIE POZYCJI Tak Tak Nie Tak
  8 ANULOWANIE PARAGONÓW Tak Tak Nie Tak
  9 RABATY DOWOLNE Tak Tak Nie Tak
10 RABATY ZDEFINIOWANE Tak Tak Nie Tak
11 NARZUTY DOWOLNE Tak Tak Nie Tak
12 NARZUTY ZDEFINIOWANE Tak Tak Nie Tak
13 WPROWADZENIE KARTY RABATOWEJ Tak Tak Nie Tak
14 EDYCJA KARTY RABATOWEJ Tak Tak Nie Tak
15 OTWARCIE SZUFLADY Tak Tak Tak Tak
16 DOPUSZCZENIE DO FUNKCJI Nie Nie Nie Tak
17 MENU KIEROWNIKA Nie Nie Tak Tak
18 MENU SERWISOWE Nie Nie Nie Tak
19 DOBOWY FISKALNY Nie Tak Nie Tak
20 FINANSOWY PODATKOWY Nie Nie Tak Tak
21 SZCZEGÓ
OWY SPRZEDA�Y ZERUJ�CY Nie Nie Nie Tak
22 SZCZEGÓ
OWY SPRZEDA�Y NIEZERUJ�CY Nie Nie Tak Tak
23 ZWROTÓW OPAKOWA� ZERUJ�CY Nie Nie Nie Tak
24 ZWROTÓW OPAKOWA� NIEZERUJ�CY Nie Nie Tak Tak
25 SPRZEDA�Y WG GRUP ZERUJ�CY Nie Nie Nie Tak
26 SPRZEDA�Y WG GRUP NIEZERUJ�CY Nie Nie Tak Tak
27 KONIEC ZMIANY DOWOLNY Nie Nie Nie Tak
28 STAN KASY DOWOLNY Nie Nie Tak Tak
29 SUMACYJNY I ZERUJ�CY Nie Nie Nie Tak
30 SUMACYJNY I NIEZERUJ�CY Nie Nie Tak Tak
31 SUMACYJNY II ZERUJ�CY Nie Nie Nie Tak
32 SUMACYJNY II NIEZERUJ�CY Nie Nie Tak Tak
33 SPRZEDAWCÓW ZERUJ�CY Nie Nie Nie Tak
34 SPRZEDAWCÓW NIEZERUJ�CY Nie Nie Tak Tak
35 RAPORT GODZINOWY Nie Nie Tak Tak
36 RAPORT GODZINOWY POPRZEDNI Nie Nie Tak Tak
37 TOWARÓW NIEU�YWANYCH Nie Nie Tak Tak
38 TOWARÓW STATYSTYCZNY Nie Nie Tak Tak
39 RAPORTY OKRESOWE Nie Nie Tak Tak
40 RAPORT MIESI�CZNY ZA POPRZEDNI Nie Nie Tak Tak
41 RAPORT OKRESOWY ZA MIESI�C BIE��CY Nie Nie Tak Tak
42 RAPORT DANYCH O TOWARACH Nie Nie Tak Tak
43 RAPORT KONFIGURACJI Nie Nie Tak Tak
44 DEFINIOWANIE TOWARÓW Nie Nie Tak Tak
45 ZMIANA CEN Nie Nie Tak Tak
46 WYBÓR SPRZEDAWCY Tak Tak Nie Tak
47 NAZWY I KURSY WALUT Nie Nie Tak Tak
48 ZMIANA WALUTY EWIDENCYJNEJ Nie Nie Tak Tak
49 KONFIGURACJA Nie Nie Tak Tak
50 WY�WIETL SPRZEDA� Nie Nie Tak Tak
51 USTAWIENIA Nie Nie Tak Tak
52 KASJERZY Nie Nie Tak Tak
53 RODZAJE KASJERÓW Nie Nie Tak Tak
54 PRZESTAWIENIE ZEGARA Nie Nie Tak Tak
55 STAWKI PODATKU Nie Nie Tak Tak
56 USTAWIENIA SPRZ�TOWE Nie Nie Nie Tak
57 RAPORTY Z KOPII ELEKTRONICZNEJ Nie Nie Tak Tak
58 USTAWIENIA KOPII ELEKTRONICZNEJ Nie Nie Nie Tak
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8.3 Funkcja ZESTAW RAPORTÓW RODZAJÓW - adres 2 07 3 lub B G C
Funkcja umo�liwia zdefiniowanie zawarto�ci zestawu raportów, jaki b�d� mieli wszyscy kasjerzy przypisani do danego
rodzaju. Zestaw ten jest drukowany za pomoc� funkcji ZESTAW RAPORTÓW z menu FUNKCJE KASJERA lub
z zdefiniowanego klawisza. W sk�ad zestawu raportów mog� wchodzi� raporty:

� raport ko	ca zmiany kasjera (jako zeruj�cy) albo raport stanu kasy (jako niezeruj�cy),
� raport sprzeda�y wg grup,
� raport szczegó�owy sprzeda�y,
� raport zwrotów opakowa	,
� raport godzinowy,
� raport dobowy fiskalny (jako zeruj�cy) albo raport finansowy podatkowy (jako niezeruj�cy),
� raport sumacyjny okresowy I,
� raport sprzedawców.

Drukowanie ka�dego z wymienionych raportów mo�e zosta� w��czone lub wy��czone. Ponadto ka�dy z nich
(z wyj�tkiem raportu godzinowego) mo�e by� wykonywany jako raport zeruj�cy lub niezeruj�cy. Raport godzinowy jest
zawsze raportem niezeruj�cym. Kasa kolejno dla ka�dego z raportów zada pytanie czy raport drukowa� i czy ma by� to
raport zeruj�cy.

Nale�y wybra� rodzaj kasjera, którego zestaw raportów ma by� definiowany i zatwierdzi� klawiszem .

Np. dla raportu ko	ca zmiany kasjera/stanu kasy pojawi si� pytanie:
RAPORT  KASJERA

WYKONA�  ?   (T/N)   N

Je�eli raport ma by� wydrukowany w zestawie, nacisn�� Tak, w przeciwnym przypadku Nie. Je�eli raport nie ma by�
drukowany, kasa przejdzie do pytania o kolejny raport.

Je�eli raport ma by� drukowany, kasa zapyta:
WYKONA�  JAKO  RAPORT
NIEZERUJ�CY  ?   (T/N)   N

Je�eli ma by� raportem niezeruj�cym nale�y nacisn�� Tak, je�eli zeruj�cym – nacisn�� Nie.
Dla pozosta�ych raportów definiowanie przebiega analogicznie.

8.4 Funkcja MAKSYMALNY RABAT RODZAJU - adres 2 07 4 lub B G D
Funkcja s�u�y do ograniczenia wysoko�ci rabatów udzielanych przez kasjerów danego rodzaju. Po wybraniu funkcji
nale�y wybra� rodzaj, dla którego b�dzie zmieniane ustawienie.

Po wybraniu rodzaju kasa przejdzie do edycji maksymalnego rabatu
dla wybranego rodzaju:

PODAJ  MAKSYMALNY
RABAT:        100%

Fabryczne ustawienie: 100%, oznacza �e ograniczenie jest nieaktywne.

8.5 Funkcja MAKSYMALNY NARZUT RODZAJU - adres 2 07 5 lub B G E

Funkcja s�u�y do ograniczenia wysoko�ci narzutów udzielanych przez kasjerów danego rodzaju. Po wybraniu funkcji
nale�y wybra� rodzaj, dla którego b�dzie zmieniane ustawienie.

Po wybraniu rodzaju kasa przejdzie do edycji maksymalnego narzutu
dla wybranego rodzaju:

PODAJ  MAKSYMALNY
NARZUT:        100%

Fabryczne ustawienie: 100%, oznacza �e ograniczenie jest nieaktywne.

8.6 Funkcja KASOWANIE RODZAJÓW - adres 2 07 6 lub B G F

Funkcja s�u�y do usuwania definicji rodzaju kasjera. Zostanie usuni�ta jego nazwa, wszystkie uprawnienia i sk�ad
zestawu raportów. W kasowanym rodzaju nie mog� by� zdefiniowani kasjerzy. Po wybraniu funkcji nale�y wybra�
rodzaj, który ma zosta� skasowany.

Po wybraniu rodzaju kasa zapyta o potwierdzenie kasowania rodzaju:
  02   STARSZY  KASJER

SKASOWA�  RODZAJ ?  T/N    N
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8.7 Funkcja KOPIOWANIE RODZAJÓW - adres 2 07 7 lub B G G

Funkcja s�u�y do kopiowania definicji jednego rodzaju kasjera do innego rodzaju. Zostanie skopiowana jego nazwa,
wszystkie uprawnienia i sk�ad zestawu raportów. Skopiowany rodzaj mo�e s�u�y� jako punkt wyj�cia dla rodzaju
podobnego, np. o nieco innych uprawnieniach. Po wybraniu funkcji nale�y wybra� rodzaj, który ma zosta� skopiowany.
Nast�pnie kasa zapyta o rodzaj do którego ma nast�pi� kopiowanie.

8.8 Funkcja PRZYWRÓCENIE RODZAJÓW - adres 2 07 8 lub B G H

Funkcja s�u�y do przywrócenia fabrycznej definicji rodzaju kasjera. Zostanie przywrócona jego nazwa, wszystkie upraw-
nienia i sk�ad zestawu raportów. Mo�liwe jest przywrócenie fabrycznie zdefiniowanych rodzajów o numerach od 1 do 4. Po
wybraniu funkcji nale�y wybra� rodzaj, który ma zosta� przywrócony.

Po wybraniu rodzaju kasa zapyta o potwierdzenie przywrócenia rodzaju:
  02   STARSZY  KASJER

PRZYWRÓCI�  RODZAJ ?  T/N    N

9 Funkcja PRZESTAWIENIE ZEGARA - adres 2 08 lub B H

Funkcja umo�liwia przestawienie wskaza	 zegara bie��cego czasu. Ma zastosowanie przy koniecznej niewielkiej
korekcji wskaza	 zegara. Przestawienia mo�na dokona� raz na dob�, tylko po wykonanym raporcie fiskalnym dobowym.

Po wybraniu funkcji wy�wietli si�:
2009r01.10                           09:34
W  PRZÓD/TY
    (1/2)  ?         _

Przestawienie czasu wymaga okre�lenia kierunku zmiany. Wpisanie znaku "1" oznacza przestawienie czasu wprzód
a wpisanie znaku "2" oznacza przestawienie czasu wstecz.

Nast�pnie nale�y wpisa� o ile minut ma by� czas przestawiony.
2009r01.10                          09:34
O  ILE  MINUT  ?             +    _ _

Przy podawaniu minut, nale�y podawa� zawsze dwie cyfry. Przestawienie zegara jest mo�liwe do max 60 minut
w ramach jednej doby. Dokonana korekta czasu jest potwierdzana wydrukiem.

10 Funkcja STAWKI PODATKU - adres 2 09 lub B I

Wybranie tej funkcji umo�liwia wpisanie do pami�ci kasy stawek podatkowych (PTU) jakie b�d� obowi�zywa�y przy
sprzeda�y towarów. Je�eli by�a na kasie wykonana sprzeda�, dost�p do funkcji jest mo�liwy po wykonaniu raportu
fiskalnego dobowego. Definiuje si� siedem stawek podatkowych, przy czym jako stawk� nale�y rozumie� tak�e stawk�
zdefiniowan� jako rezerwow� (za pomoc� klawisza R) oraz jako zwolnion� (za pomoc� klawisza Z).

Zaleca si� zdefiniowanie stawki zwolnionej jako G ze wzgl�du na zgodno�� 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 pojawi si�:

PODAJ  STAWK�  PODATKU  X
Z/R/CYFRA                                100,00

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�.

Uwaga: Je�eli w kasie zosta�a ustawiona opcja WPROWADZANIE KWOT na tryb “bez przecinka”, nale�y warto��
podatku wpisywa� tak�e bez przecinka, np.: 700, 2200, itd.

Po wpisaniu wszystkich stawek drukarka wydrukuje raport wprowadzenia stawek podatku. Stawki które zosta�y
zdefiniowane jako rezerwowe nie s� drukowane.
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11 Menu USTAWIENIA KOPII ELEKTRONICZNEJ - adres 2 10 lub B J
Menu pozwala sprawdzi� stan karty na której dokonuje si� zapis kopii wydruków lub dokona� operacji zwi�zanych ze
zmian� karty. W menu znajduj� si� nast�puj�ce funkcje:

11.1 Funkcja STAN KOPII ELEKTRONICZNEJ - adres 2 10 1 lub B J A
Funkcja pozwala sprawdzi� stan karty, np. ilo�� miejsca na karcie i zaj�to�� tego miejsca przez zapisane wydruki.

11.2 Funkcja INICJOWANIE KARTY - adres 2 10 2 lub B J B
Funkcja pozwala zainicjowa� now� kart�, np. w przypadku gdy brak ju� miejsca na zapis wydruków. Karta inicjowana
powinna by� skasowana i nie mo�e zawiera� wydruków z kasy (tak�e z innej kasy z kopi� elektroniczn�).

11.3 Funkcja ZAMKNI�CIE KARTY - adres 2 10 3 lub B J C
Funkcja pozwala zako	czy� zapis kopii wydruków na karcie, np. z powodu ma�ej ilo�ci miejsca pozosta�ego na karcie.
Z zamkni�tej karty mo�na natomiast drukowa� kopie zapisanych na niej wydruków. Po zamkni�ciu nale�y zainicjowa�
now� kart�.
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Rozdzia� 6 - Menu FUNKCJE SERWISOWE
1 Opis ogólny

Dost�p do menu FUNKCJE SERWISOWE opisany jest w Rozdziale 3 Zasady obs�ugi funkcji kasy.

Na wy�wietlaczu pojawi si� napis:
FUNKCJE  SERWISOWE

  01  PRZESTAWIENIE  ZEGARA

Schemat menu wraz z podanymi adresami funkcji pokazano poni�ej.

3 FUNKCJE SERWISOWE
01 PRZESTAWIENIE ZEGARA
02 STAWKI PODATKU
03 SPRAWDZ. STANU MODU�U
04 USTAWIANIE ZEGARA
05 RAPORT STANU MODU�U
06 WPROWADZENIE NIP
07 FISKALIZACJA KASY
08 TESTY PODZESPO�ÓW

01 TEST WY	WIETLACZA KL.
02 TEST DRUKARKI
03 TEST SZUFLADY
04 TEST KLAWIATURY
05 TEST G�O	NIKA
06 TEST WAGI
07 TEST CZYTNIKA KODÓW
08 TEST D�UGOTRWA�Y
09 TEST PAMI�CI PROM

09 PROGRAM SERWISU Z PC
10 KASOW. LICZN. SPRZED.
11 RAPORT ROZLICZENIOWY

1 RAPORT WED�UG DAT
2 RAPORT WED�UG NUMERÓW
3 RAPORT CA�O	CI

12 WYDR.TEKSTÓW STA�YCH
13 NAST�PNY PRZEGL�D
14 KASOWANIE BAZY TOW.
15 HAS�O SPECJALNE
16 SUMA KONTROLNA PROG.
17 KOD ODBLOKOWANIA

W menu FUNKCJE SERWISOWE dla u�ytkownika kasy przeznaczona jest funkcja NAST�PNY PRZEGL�D,
umo�liwiaj�ca podgl�d terminu tego przegl�du. Pozosta�e funkcje przeznaczone s� wy��cznie dla autoryzowanego serwisanta.
Opis pozosta�ych funkcji tego menu, przeznaczonych dla serwisanta znajduje si� w odr�bnym dokumencie pt. “Instrukcja
Serwisowa ELZAB Jota E”.

2 Funkcja NAST�PNY PRZEGL�D - adres 3 13 lub C M

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 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� 11r07.20 to kasa zacznie przypomina� o przegl�dzie od 21 czerwca 2011r.



Redakcja 1.0

86 Instrukcja Obs�ugi – ELZAB Jota E

Po wej�ciu do funkcji pojawi si� informacja:
Oznacza to dat� przegl�du 20 lipiec 2011r.

NAST�PNY  PRZEGL�D  PRZED:
11r07.20

Po naci�ni�ciu  mo�e si� pojawi�:
INFORMACJA  DODATKOWA:

ZADZWO�  TEL. 32 2722021
Powy�sz� informacj� dodatkow� mo�e wprowadzi� serwisant podczas definiowania przegl�du, mo�e ona zawiera� np.
numer kontaktowy.

Je�eli kasa przed raportem fiskalnym dobowym wy�wietli napis:
NAST�PNY  PRZEGL�D  PRZED:

11r07.20

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.
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Rozdzia� 7 - Sprzeda�
1 Opis ogólny
Sprzeda� na kasie mo�na podzieli� na nast�puj�ce etapy:

� sprzeda� towarów,
� przegl�danie z mo�liwo�ci� kasowania pozycji,
� podsuma,
� zako	czenie paragonu.

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

W przypadku, gdy wykonywane by�y inne funkcje na kasie, nale�y u�y� klawisza  do momentu wy�wietlenia
napisu: TRYB SPRZEDA�Y.
W zale�no�ci od ustawienia, kasa mo�e prowadzi� sprzeda� w trybie komputerowym lub w trybie ECR. Wybór zale�y od
preferencji osób u�ywaj�cych kasy.
Prze��czanie pomi�dzy trybami sprzeda�y dokonuje si� w funkcji TRYB KOMPUTEROWY (str. 68).

2 Sprzeda� towarów

2.1 Sprzeda� towarów w trybie komputerowym
Sprzeda�� towaru nazywamy wybranie towaru, okre�lenie jego ilo�ci i wydrukowanie na paragonie. Obowi�zuje
nast�puj�ca kolejno��:

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

Mo�liwe metody wytworzenia pozycji sprzeda�y:
� przez wpisanie numeru towaru,
� za pomoc� kodu kreskowego,
� przez wpisanie nazwy towaru,
� za pomoc� zdefiniowanych klawiszy,
� za pomoc� wagi (dotyczy wybranych typów wag).

Poszczególne metody opisane s� poni�ej.

2.1.1 Sprzeda� towaru za pomoc� numeru towaru

2.1.1.1 Sprzeda� towaru z ilo�ci� jednostkow�

Nale�y wpisa� numer towaru bez pocz�tkowych zer (tylko cyfry znacz�ce).
Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

 
0021 MIÓD PSZCZELI wprowad numer towaru

W bliskiej okolicy podanego numeru, to mo�emy klawiszami   wyszuka� w�a�ciwy towar. Naciskamy:
Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

0021 MIÓD PSZCZELI
       1 szt.       6,00

zatwierd wybór towaru i przejd do
wprowadzenia ilo�ci

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

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi
 1. MIÓD PSZCZELI

       1 szt.       6,00
SUMA PLN            6,00

po zatwierdzeniu ilo�ci nast�puje
wydruk pozycji sprzeda�y
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Na wy�wietlaczu w pierwszej linii pojawi si� numer pozycji sprzeda�y i drukuje si� wprowadzona pozycja. W ostatniej
linii wy�wietlacza, wy�wietlana jest bie��ca suma paragonu. W dalszym opisie sprzeda�y dla uproszczenia pomini�to
wy�wietlenie sumy.

2.1.1.2 Sprzeda� towaru z ilo�ci� inn� ni� jednostkowa
Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

  
0234 KIE�BASA wprowad numer towaru

0234 KIE�BASA
   1,000 kg         8,00 zatwierd wybór towaru

  
0234 KIE�BASA
   1,500 kg        12,00

Ilo�� z wagi mo�na wprowadzi� naciska-

j�c przycisk  na wadze lub nacis-

kaj�c klawisze  + 
na kasie.

W przypadku poprawiania b��dnej ilo�ci nale�y u�y� klawisza  i ponownie wprowadzi� w�a�ciw� ilo��. Ko	czymy:
Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

 1. KIE�BASA
   1,500 kg        12,00

po zatwierdzeniu ilo�ci nast�puje
wydruk pozycji sprzeda�y

2.1.2 Sprzeda� towaru za pomoc� kodu kreskowego
2.1.2.1 Sprzeda� towaru z ilo�ci� jednostkow�

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

 1. CIASTO OWOCOWE
       1 szt.       4,60

po odczycie kodu kreskowego
nast�puje wydruk pozycji sprzeda�y

2.1.2.2 Sprzeda� towaru z ilo�ci� inn� ni� jednostkowa
Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

   U�YJ CZYTNIKA LUB
  PODAJ ILO��:

   U�YJ CZYTNIKA LUB
  PODAJ ILO��: 2 wprowadzenie ilo�ci

 1. CIASTO OWOCOWE
       2 szt.       9,20

po odczycie kodu kreskowego
nast�puje wydruk pozycji sprzeda�y

2.1.2.3 Sprzeda� towaru z r�cznie wprowadzonego kodu kreskowego
Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

 WPROWAD� KOD KRESKOWY
 >

5960032005471 
0070 CIASTO OWOCOWE
       1 szt.       4,60

wprowadzenie kodu kreskowego
z klawiatury

1. CIASTO OWOCOWE
       1 szt.       4,60 wydruk pozycji sprzeda�y

Uwaga: Dla kodów kreskowych z ilo�ci� lub warto�ci�, wydruk pozycji sprzeda�y nast�puje po wprowadzeniu cyfr
i pierwszym naci�ni�ciu klawisza

2.1.3 Sprzeda� towaru za pomoc� zdefiniowanych klawiszy
Metoda ta zalecana jest przy cz�stej sprzeda�y tych samych towarów. Wcze�niej w DEFINIOWANIE KLAWISZY (str. 38)
nale�y przypisa� poszczególnym klawiszom towary.
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Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi
0348 BU�KA ZWYK�A
       1 szt.       2,00  BU
KA ZWYK
A

 1. BU�KA ZWYK�A
       1 szt.       2,00 zatwierd ilo�� jednostkow�

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

0348 BU�KA ZWYK�A
       1 szt.       2,00  BU
KA ZWYK
A

  
 1. BU�KA ZWYK�A
       10 szt.     20,00

zatwierd wybrany towar
i wprowadzon� ilo��

W zale�no�ci od tego jak zdefiniowany jest klawisz, mo�liwe jest ró�ne dzia�anie:
je�eli opcja SPRZEDA� JEDN� SZTUK� jest w��czona, to w trybie komputerowym sprzeda�y kasa nie b�dzie czeka�
na wprowadzenie ilo�ci ale od razu sprzeda jedn� sztuk� towaru,
je�eli opcja WPROWADZI� CEN� jest w��czona, to w trybie komputerowym sprzeda�y kasa zawsze b�dzie pyta�
o cen� z jak� ten towar ma zosta� sprzedany,
je�eli opcja ZAKO�CZY� PARAGON jest w��czona, to po sprzedaniu tego towaru paragon zostanie zako	czony
z p�atno�ci� gotówk�.

2.1.4 Sprzeda� towaru ze zdefiniowan� zerow� cen�
Je�eli towar ma zdefiniowan� cen� zerow�, kasa zawsze w trakcie tworzenia pozycji sprzeda�y poprosi o wprowadzenie ceny:

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

 
0021 GWO�DZIE wprowad numer towaru

0021 GWO�DZIE
PODAJ CEN�:         0,00 wprowad cen� towaru

      0021 GWO�DZIE
   1,000 kg         2,25

przed zatwierdzeniem mo�liwe jest
wprowadzenie ilo�ci

 1. GWO�DZIE
   1,000 kg         2,25 zatwierd wybrany towar

2.1.5 Sprzeda� towarów z u�yciem wagi
Uwaga: towar taki powinien mie� zdefiniowane trzy miejsca po przecinku dla ilo�ci.
W celu sprzeda�y towarów z u�yciem wagi nale�y najpierw wybra� towar dowoln� z metod.

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

 lub  + 
0215 SER EDAMSKI
   1,000 kg        15,00

nacisn�� przycisk  na wadze lub

klawisze  +  na
kasie

 1. SER EDAMSKI
   0,100 kg         1,50

przes�anie z wagi powoduje wydruk
pozycji sprzeda�y

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

 + 
0215 SER EDAMSKI
   1,000 kg        15,00

naci�ni�cie klawiszy  +

 na kasie przechodzi do
wy�wietlania aktualnej masy z wagi

i odpowiadaj�cej jej warto�ci

BU�KA

BU�KA BU�KA

BU�KA
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 1. SER EDAMSKI
   0,250 kg         3,75

Zatwierdzenie ilo�ci powoduje wydruk
pozycji sprzeda�y

Uwaga: Klawisze  + ,  + ,   +  dzia�aj� w zale�no�ci od
ustawienia SPOSÓB DOWA�ANIA (str. 66).

2.1.6 Sprzeda� towaru przez wpisanie nazwy towaru
Sprzeda� nale�y rozpocz�� od wyszukania towaru do sprzeda�y wed�ug nazwy towaru. Szczegó�owy opis wyszukiwania
znajduje si� w tym rozdziale, w punkcie "Wyszukiwanie towarów". Po wyszukaniu towaru i zatwierdzeniu klawiszem

 nale�y doko	czy� pozycj� sprzeda�y, wprowadzaj�c ewentualnie ilo�� i cen� wed�ug powy�szego opisu.
Funkcja sprzeda�y wed�ug nazwy mo�e zosta� zablokowana przez ustawienie SPRZEDA� WG NAZWY (str. 68) na Nie.

2.2 Sprzeda� towarów w trybie ECR
2.2.1 Zasada dzia�ania klawiatury w trybie ECR
W trybie tym dla ka�dego towaru mo�na �atwo podawa� ilo��, cen� i numer towaru. Zasadniczo kolejno�� wprowa-
dzania ilo�ci, ceny i numeru towaru jest dowolna.

2.2.1.1 Wprowadzanie ilo�ci towaru

W celu wprowadzenia ilo�ci np.: 2,5 naciskamy klawisze:       

Na wy�wietlaczu pojawi si� ona tak:
  2,5x

Mo�na równie� u�y� klawisza ilo�ci na pocz�tku wprowadzania zamiast na ko	cu:       

Wy�wietlenie przyjmie wtedy posta�:
  x:2,5

Ilo�� z wagi mo�na wprowadzi� naciskaj�c przycisk  na wadze lub naciskaj�c klawisz  +  na kasie.
Je�eli chcemy sprzeda� jednostkow� ilo�� danego towaru (1 sztuk�, 1 kg itd.) to nie ma potrzeby wpisywania ilo�ci. Ilo��
jeden zostanie przyj�ta automatycznie.

2.2.1.2 Wprowadzanie ceny towaru
Cen� towaru mo�na wprowadzi� dla towarów które maj� zdefiniowan� zerow� cen� lub je�eli w��czona jest funkcja
ZMIENNA CENA (str. 68).

W przeciwnym razie pojawi si� komunikat:
NIE  MO�NA  WPROW.  CENY

NACI�NIJ  KLAWISZ  <WYJD�>

W zale�no�ci od ustawienia funkcji WPROWADZANIE KWOT (str. 68) cena wpisywana jest w groszach (bez u�ycia
przecinka) lub w z�otych. Na przyk�ad przy wprowadzaniu w z�otych, cena 3,95 mo�e by� wprowadzona jako:

        , na wy�wietlaczu pokazana jako:
  3,95c

lub te�:

        , na wy�wietlaczu pokazana jako:
  c:3,95

Je�eli cena dla danego towaru jest ju� zdefiniowana w bazie towarowej, to nie ma potrzeby wprowadzania jej podczas
sprzeda�y. Automatycznie zostanie u�yta cena wpisana przy definiowaniu towaru.

2.2.1.3 Wprowadzanie numeru towaru
Numer towaru wprowadza si� na ko	cu.

Je�eli chcemy sprzeda� towar numer 21, to wpisujemy go tak:   , co powoduje wydrukowanie
pozycji sprzeda�y.
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Mo�liwe jest te� wprowadzenie go w postaci:    .

Pojawi si� wtedy wy�wietlenie towaru o tym numerze:
 0021  BRZOSKWINIA
   1,000  kg                                        1,99

Mo�na wtedy wpisa� ilo�� lub zmieni� cen� towaru. Sprzeda� tej pozycji zatwierdzamy klawiszem .
Zamiast wpisywa� numer towaru mo�na u�y� zdefiniowanego klawisza – wtedy numer towaru zostanie pobrany
z definicji klawisza.

2.2.2 Sprzeda� towaru za pomoc� numeru towaru
2.2.2.1 Sprzeda� towaru z ilo�ci� jednostkow�

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi
5 wybór numeru towaru

 1. HAMBURGER
       1 szt.       1,19 wydruk pozycji sprzedanej

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

   
5,00c 40 opcja zmiennej ceny w��czona lub

cena towaru równa zero

 2. PIWO 0.33L
       1 but.       5,00 wydruk pozycji sprzedanej

2.2.2.2 Sprzeda� towaru z ilo�ci� inn� ni� jednostkowa
Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

   
2x 15

 3. SOK POMARA�CZOWY
       2 but.       2,78 wydruk pozycji sprzedanej

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

    

  

2x 1,20c 15 opcja zmiennej ceny w��czona lub
cena towaru równa zero

 4. SOK POMARA�CZOWY
       2 but.       2,40 wydruk pozycji sprzedanej

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

    2,3x 21

 5. BRZOSKWINIA
   2,300 kg         4,58 wydruk pozycji sprzedanej

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

    

    

4,5x 3,20c 22 opcja zmiennej ceny w��czona lub
cena towaru równa zero

 6. JAB�KA
   4,500 kg        14,40 wydruk pozycji sprzedanej

Uwaga: Kolejno�� wprowadzania ceny i ilo�ci jest dowolna.
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Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

    

    

3,20c 4,5x 22 opcja zmiennej ceny w��czona lub
cena towaru równa zero

 7. JAB�KA
   4,500 kg        14,40 wydruk pozycji sprzedanej

2.2.3 Sprzeda� towaru za pomoc� kodu kreskowego
2.2.3.1 Sprzeda� towaru z ilo�ci� jednostkow�

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

 1. CIASTO OWOCOWE
       1 szt.       4,60

po odczycie kodu kreskowego
nast�puje wydruk pozycji sprzeda�y

2.2.3.2 Sprzeda� towaru z ilo�ci� inn� ni� jednostkowa
Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

2 wprowadzenie ilo�ci

 1. CIASTO OWOCOWE
       2 szt.       9,20

po odczycie kodu kreskowego
nast�puje wydruk pozycji sprzeda�y

2.2.3.3 Sprzeda� towaru z r�cznie wprowadzonego kodu kreskowego
Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

k:

5960032005471 
0070 CIASTO OWOCOWE
       1 szt.       4,60

wprowadzenie kodu kreskowego
z klawiatury

 1. CIASTO OWOCOWE
       1 szt.       4,60 wydruk pozycji sprzeda�y

Uwaga: Dla kodów kreskowych z ilo�ci� lub warto�ci�, wydruk pozycji sprzeda�y nast�puje po wprowadzeniu cyfr
i pierwszym naci�ni�ciu klawisza

2.2.4 Sprzeda� towaru za pomoc� zdefiniowanych klawiszy
2.2.4.1 Sprzeda� towaru z ilo�ci� jednostkow�

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

 8. KANAPKA
       1 szt.       0,36  klawisz skrótu do towaru

KANAPKA

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi
2 towar ESPRESSO ma zdefiniowan�

cen� równ� zero

 9. ESPRESSO
       1 szt.       2,00  klawisz skrótu do towaru

ESPRESSO

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

   
4,30c opcja zmiennej ceny w��czona

10. MCCHICKEN
       1 szt.       4,30  klawisz skrótu do towaru

MCCHICKEN

ESPRESSO

KANAPKA
KANAPKA

ESPRESSO

MCCHICK.
MCCHICK.
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2.2.4.2 Sprzeda� towaru z ilo�ci� inn� ni� jednostkowa
Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

3 towar ma zdefiniowan� cen� ró�n� od
zera

11. KANAPKA
       3 szt.       1,08  klawisz skrótu do towaru

KANAPKA

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

  
5,00c 3 opcja zmiennej ceny w��czona lub

cena towaru równa zero

12. PIWO 0.33L
       3 but.      15,00  klawisz skrótu do towaru PIWO

0,33L

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

  
2x 5 opcja zmiennej ceny w��czona lub

cena towaru równa zero

13. PIWO 0.33L
       2 but.      10,00  klawisz skrótu do towaru PIWO

0,33L

2.2.5 Sprzeda� towaru z u�yciem wagi Prima K
2.2.5.1 Przyk�ad sprzeda�y pozycji towaru wa�onego

WPROWAD� PLU

0,000 0,00 0,00Waga wy�wietla:

– kg – – z�/kg – – z� –

002*CHLEB GRAHAM

0,000 3,20 0,00
Wybra� towar naciskaj�c na wadze klawisze: 
(po naci�ni�ciu pierwszego klawisza pojawia si� nazwa
i cena jednostkowa towaru nr 2) – kg – – z�/kg – – z� –

022 JAB�KA GOLDEN

0,000 2,99 0,00oraz , wy�wietla si� nazwa i cena jednostkowa towaru nr 22:
– kg – – z�/kg – – z� –

Towar, który ma by� sprzedany z ilo�ci� z wagi musi mie� przypisan� liczb� miejsc po przecinku równ� 3. Dla takiego
towaru przed nazw� towaru nie mo�e by� wy�wietlana gwiazdka (oznaczaj�ca towar niewa�ony) lub krzy�yk (oznaczaj�cy

022 JAB�KA GOLDEN

3,986 2,99 11,92
towar niemo�liwy do sprzedania np. zablokowany).

Po po�o�eniu towaru na szalce waga wy�wietla:
– kg – – z�/kg – – z� –

Nacisn�� klawisz . Po ustabilizowaniu wagi, nast�pi przes�anie pozycji do kasy i jej wydrukowanie.

SPRZEDANO

3,986 2,99 11,92Na wy�wietlaczu wagi pojawi si� na czas 1 sekundy:

– kg – – z�/kg – – z� –

2.2.5.2 Przyk�ad sprzeda�y pozycji towaru niewa�onego

002*CHLEB GRAHAM

0,000 3,20 0,00Nacisn�� na wadze klawisz: , na wy�wietlaczu pojawia si�:

– kg – – z�/kg – – z� –

Gwiazdk� przed nazw� towaru oznaczane s� towary dla których zdefiniowano liczb� miejsc po przecinku mniejsz�
od 3 (0,1 lub 2). Takie towary mo�na sprzedawa� z ilo�ci� podawan� za pomoc� klawiatury.

KANAPKA
KANAPKA

PIWO
PIWO

PIWO
PIWO
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Nacisn�� na wadze klawisz , pole masy uzyska tyle miejsc po przecinku ile zdefiniowano dla tego towaru (od 0 do 2).

*CHLEB GRAHAM

0 3,20 0,00
– kg – – z�/kg – – z� –

*CHLEB GRAHAM

2 3,20 6,40Wprowadzi� ilo�� towaru za pomoc� klawisza, np. :
– kg – – z�/kg – – z� –

Nacisn�� klawisz . Nast�pi przes�anie pozycji do kasy i jej wydrukowanie.

2.2.5.3 Przyk�ad sprzeda�y pozycji ze zmienn� cen�

025 JAB�KA

3,986 2,50 9,97Nacisn�� na wadze klawisze:   i po�o�y� towar na szalce:
– kg – – z�/kg – – z� –

 JAB�KA

3,986 2,50 9,97Przej�� do wprowadzania ceny naciskaj�c klawisz :
– kg – – z�/kg – – z� –

 JAB�KA

3,986 2,20 8,77
Wprowadzi� cen�,

naciskaj�c odpowiednio klawisze   : – kg – – z�/kg – – z� –

Nacisn�� klawisz . Po ustabilizowaniu wagi nast�pi przes�anie pozycji do kasy i jej wydrukowanie.

2.2.6 Sprzeda� towaru z u�yciem wagi
Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

 lub  + 
2,300x

nacisn�� przycisk  na wadze lub

klawisz  +  na
kasie

  
2,300x 2,1 opcja zmiennej ceny w��czona lub

cena towaru równa zero

 1. OWOCE
   2,300 kg         4,83

 klawisz skrótu do towaru
OWOCE posiadaj�cy

 ilo�� miejsc po przecinku równ� 3

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

2,300x
 klawisz zdefiniowany jako
funkcja odczytu wagi

  
 2. BRZOSKWINIA
   2,300 kg         4,58

towar nr 21 posiada ilo�� miejsc po
przecinku równ� 3

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

   

 + 

0215 SER EDAMSKI
   0,250 kg         3,75

naci�ni�cie klawiszy

  +  na kasie prze-
chodzi do wy�wietlania aktualnej masy

z wagi i odpowiadaj�cej jej warto�ci
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 3. SER EDAMSKI
   0,250 kg         3,75

zatwierdzenie ilo�ci powoduje wydruk
pozycji sprzeda�y

Uwaga: Klawisze  + ,  + ,   +  dzia�aj� w zale�no�ci od
ustawienia SPOSÓB DOWA�ANIA (str. 66).

2.3 Sprzeda� towarów ze zmienn� cen�
Kasa posiada mo�liwo�� prowadzenia sprzeda�y wszystkich towarów ze zmienn� cen�. Parametr zezwolenia na zmienn�
cen� ustawia si� w funkcji ZMIENNA CENA (str. 68).
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.
W takim przypadku klawiszom, do których przypisane s� towary, nale�y nada� nazwy ogólne jak np. MI�SO, NABIA
,
PIECZYWO, S
ODYCZE, itp.
Sprzeda� w trybie komputerowym:

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi
0160 PIECZYWO
       1 kg         1,00 po wybraniu towaru dowoln� metod�

0160 PIECZYWO
PODAJ CEN�:         0,00 mo�liwo�� wprowadzenia ceny

  
0160 PIECZYWO
PODAJ CEN�:         2,50

0160 PIECZYWO
       1 kg         2,50 zatwierdzenie ceny

 1. PIECZYWO
       1 kg         2,50 wydruk pozycji sprzeda�y

2.4 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� funkcj� DEFINIOWANIE WI�ZA� (str. 41). 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. Post�powanie podczas
sprzeda�y towarów wi�zanych jest analogiczne jak dla normalnej sprzeda�y.

3 Zakoczenie paragonu

3.1 Zakoczenie paragonu z u�yciem p�atno�ci gotówk�

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 opcja OBOWI�ZEK WPISANIA ZAP
ATY
(str. 70) jest ustawiona na Nie).

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi
16. MLEKO 3.2

       1 litr       2,40
SUMA PLN           89,41

wytworzono kilka pozycji
paragonowych

16 P. SUMA PLN     89,41
DO ZAP�ATY PLN     89,41
GOTÓWKA PLN        89,41
16 P. SUMA PLN     89,41
DO ZAP�ATY PLN     89,41
GOTÓWKA PLN        89,41

paragon zako	czony
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W przypadku gdy zap�ata nast�puje kwot� wy�sz� od sumy do zap�aty:

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi
16. MLEKO 3.2

       1 litr       2,40
SUMA PLN           89,41

wytworzono kilka pozycji
paragonowych

16 P. SUMA PLN     89,41
DO ZAP�ATY PLN     89,41
GOTÓWKA PLN        89,41

  

16 P. SUMA PLN     89,41
DO ZAP�ATY PLN     89,41
GOTÓWKA PLN       100,00

opcja WPROWADZANIE KWOT jest
ustawiona na Nie

16 P. SUMA PLN     89,41
DO ZAP�ATY PLN     89,41
GOTÓWKA PLN       100,00
RESZTA PLN         10,59

paragon zako	czony,
reszta 10,59 z�

Je�eli opcja P
ATNO�� KO�CZY PARAGON (str. 70) jest ustawiona na Tak, mo�liwe jest tak�e szybkie zako	czenie

paragonu bez r�cznego podawania kwoty wp�aconej przez klienta. Wtedy zamiast klawisza  naciska si� od

razu klawisz . W ten sam sposób mo�na zako	czy� paragon innymi p�atno�ciami naciskaj�c odpowiadaj�cy im
klawisz. Dotyczy to tak�e klawiszy zdefiniowanych jako p�atno�ci w walutach dodatkowych.

3.2 Zakoczenie paragonu z u�yciem innej p�atno�ci ni� gotówka
Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

16. MLEKO 3.2

       1 litr       2,40
SUMA PLN           89,41

wytworzono kilka pozycji
paragonowych

16 P. SUMA PLN     89,41
DO ZAP�ATY PLN     89,41
GOTÓWKA PLN        89,41

  + 

16 P. SUMA PLN     89,41
DO ZAP�ATY PLN     89,41
CZEK PLN           89,41

P�atno�� nr 2 jest zdefiniowana jako
CZEK

 

16 P. SUMA PLN     89,41
DO ZAP�ATY PLN     89,41
CZEK PLN           50,00

Opcja WPROWADZANIE KWOT jest
ustawiona na Nie

16 P. SUMA PLN     89,41
DO ZAP�ATY PLN     39,41
GOTÓWKA PLN        39,41

W drugiej linii jest wy�wietlana kwota
pozosta�a do zap�aty

16 P. SUMA PLN     89,41
DO ZAP�ATY PLN     39,41
GOTÓWKA PLN        39,41

Paragon zako	czony, 50 z� zap�acono
czekiem, pozosta�e 39,41 gotówk�

Mo�liwe jest tak�e szybkie zako	czenie paragonu bez r�cznego podawania kwoty wp�aconej przez klienta, opisane
w poprzednim punkcie.

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�.

3.3 Zakoczenie paragonu z u�yciem karty p�atniczej
Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

16. MLEKO 3.2

       1 litr       2,40
SUMA PLN           89,41

Wytworzono kilka pozycji
paragonowych
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16 P. SUMA PLN     89,41
DO ZAP�ATY PLN     89,41
GOTÓWKA PLN        89,41

  + 

16 P. SUMA PLN     89,41
DO ZAP�ATY PLN     89,41
KARTA P�AT.PLN     89,41

P�atno�� nr 2 jest zdefiniowana jako
KARTA P
AT.

  WYKONAJ AUTORYZACJ�
   KARTY NA TERMINALU

Rozpocz�cie procesu autoryzacji na
terminalu kart p�atniczych

Nast�pnie nale�y wykona� czynno�ci na terminalu p�atniczym zgodnie z instrukcj� obs�ugi terminala.
Je�eli w funkcji TERMINAL KART P
ATNICZYCH (str. 73) ustawimy WYP
ATA PRZEZ CASHBACK
DOZWOLONA na Tak to mo�e si� pojawi� dodatkowy komunikat:

WPROWAD� KWOT� CASHBACK
                    0,00

 
WPROWAD� KWOT� CASHBACK
                   50,00

Wprowadzamy kwot� do wyp�aty
gotówki

CZEKAJ ...
TRWA AUTORYZACJA

Dalsza cz��� realizowana na terminalu
kart p�atniczych

16 P. SUMA PLN     89,41
DO ZAP�ATY PLN     89,41
KARTA P�AT.PLN    139,41
RESZTA PLN         50,00

Paragon zako	czony: 89,41 z�
zap�acono kart�, wyp�ata gotówki

z karty 50 z�

W trakcie realizacji p�atno�ci kart� p�atnicz� mog� wyst�pi� nast�puj�ce zdarzenia:

1. Brak gotowo�ci terminala
Kasa zanim wy�le do terminala zlecenie obci��enia karty sprawdza czy terminal jest pod��czony.

W razie stwierdzenia niemo�liwo�ci przes�ania zapytania do terminala na
kasie wy�wietli si� komunikat:

TERMINAL NIE JEST GOTOWY
POWTÓRZY� (T/N) T

Wówczas operacja mo�e zosta� przez kasjera ponowiona, anulowana lub zako	czona inn� form� p�atno�ci.

2. Brak autoryzacji.
Oznacza brak zgody z terminala lub centrum autoryzacyjnego na dokonanie p�atno�ci kart�.

Na kasie pojawi si� komunikat: BRAK AUTORYZACJI
NACI�NIJ DOWOLNY KLAWISZ

Przyczyn� braku autoryzacji mo�e by� wprowadzenie niezerowej kwoty CASHBACK w przypadku gdy kart� nie mo�na
dokona� wyp�aty CASHBACK. Je�li ponowna próba autoryzacji z zerow� kwot� CASHBACK skutkuje tym samym
komunikatem, w takim przypadku nale�y doko	czy� transakcj� przez zap�acenie inn� kart� lub inn� form� p�atno�ci.

3. Min�� ustalony czas na odpowied� z terminala.

Na kasie pojawi� si� komunikat: BRAK ODPOWIEDZI
Z TERMINALA P
ATNICZEGO

Je�li kasa po up�ywie ustalonego czasu nie otrzyma�a odpowiedzi z terminala operacja zostaje przerwana, a kasa wraca do
miejsca zako	czenia paragonu. Mo�e to mie� miejsce, gdy:

� nast�pi�o zerwanie po��czenia z terminalem (np. uszkodzenie przewodu ��cz�cego kas� z terminalem) lub
wyst�pi�o zresetowanie terminala;

� na terminalu pojawi� si� komunikat “Dzwo	 do centrum autoryzacyjnego” (czyli tzw. odpowied kieruj�ca)
terminal nie po��czy� si� z centrum autoryzacyjnym lub z jakich� innych powodów operator zosta� poproszony
o dokonanie autoryzacji g�osowej lub czas autoryzacji przekroczy� ustalony czas na odpowied – kasa
zako	czy�a oczekiwanie na odpowied, a terminal nie zako	czy� autoryzacji ze wzgl�du na brak wszystkich
danych. Na kasie istnieje mo�liwo�� zarejestrowania transakcji, która zosta�a przyj�ta przez terminal, ale ta
informacja o tej rejestracji nie dotar�a do kasy. Nale�y wówczas zdefiniowa� dodatkow� p�atno��, która
obejmowa�aby takie przypadki.

Uwaga: Operacj� oczekiwania kasy na odpowied	 z terminala mo�na anulowa� naciskaj�c jednocze�nie klawisze:
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 +   – dotyczy to tylko kasy! Przerwanie procesu autoryzacji mo�e odby� si� wy��cznie z klawiatury
terminala (warunki w jakich ta operacja mo�e si� odby� okre�la aplikacja uruchomiona na terminalu).

3.4 P�atno�ci walutami dodatkowymi
Kasa umo�liwia p�atno�ci w o�miu dodatkowych walutach. Aby mo�na by�o p�aci� dan� walut�, nale�y najpierw
zdefiniowa� dla niej nazw� i kurs wymiany w funkcji NAZWY I KURSY WALUT (str. 64). Je�eli kasa ma wydawa�
reszt� w jednej z walut dodatkowych, nale�y ustawi� opcj� RESZTA W WALUCIE (str. 64) na Tak. Wtedy kasa b�dzie
wydawa� reszt� w tej walucie (podstawowej lub dodatkowej), która zosta�a wprowadzona jako ostatnia.

Po naci�ni�ciu klawisza  na wy�wietlaczu pojawi si�:

 1  P.  SUMA PLN                          21,00
 DO ZAP
ATY PLN                      21,00
 GOTÓWKA  PLN                         21,00

Mo�na wtedy naciskaj�c klawisze   +  wybra� walut� dodatkow�, w której ma nast�pi� zap�ata. Je�eli
zdefiniowano wi�cej ni� jedn� walut� dodatkow�, kasa zapyta o numer wp�acanej waluty. Je�eli zdefiniowano tylko
jedn� walut�,

kasa od razu przeliczy kwot� pozosta�� do zap�aty i wy�wietli np. tak:

 1  P.  SUMA PLN                          21,00
 DO ZAP
ATY EUR                       5,25
 GOTÓWKA EUR                           5,25

Nast�pnie nale�y post�powa� identycznie jak dla p�atno�ci gotówk�: wprowadzi� wp�acon� przez klienta kwot�

i zatwierdzi� klawiszem . W dowolnym momencie mo�na przerwa� operacj� przyjmowania p�atno�ci

za paragon klawiszem  i rozpocz�� od nowa.

Kwota wyp�aconej reszty jest odliczana na raportach kasjerskich odpowiednio od wp�ywów w gotówce waluty
podstawowej (je�eli RESZTA W WALUCIE (str. 64) jest ustawiona na Nie) albo od wp�ywów w odpowiedniej walucie
dodatkowej (je�eli RESZTA W WALUCIE jest ustawiona na Tak).

Na jednym paragonie mo�na u�y� zarówno wielu p�atno�ci w walucie podstawowej, jak i wielu walut dodatkowych.

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi
 1. MIÓD KORZENNY

       1 but.      21,00
 SUMA PLN          21,00

wytworzono pozycj� paragonow�

 1 P. SUMA PLN     21,00
DO ZAP�ATY PLN     21,00
GOTÓWKA PLN        21,00

  + 

 1 P. SUMA PLN     21,00
DO ZAP�ATY EUR      5,25
GOTÓWKA EUR         5,25

klawisze   +   s�u��
do przej�cia do p�atno�ci w walucie

dodatkowej, kurs 4 z�/euro

 

1 P. SUMA PLN      21,00
DO ZAP�ATY EUR      5,25
GOTÓWKA EUR         6,00
RESZTA PLN          3,00

paragon zako	czony, klient wp�aci�
6 euro, otrzyma� 3 z� reszty

3.5 Zakoczenie paragonu z u�yciem klawisza p�atno�ci w trybie ECR

Je�eli opcja P
ATNO�� KO�CZY PARAGON (str.70) jest ustawiona na Tak, naci�ni�cie klawisza p�atno�ci w walucie
podstawowej lub klawisza zdefiniowanego jako waluta dodatkowa zako	czy paragon bez przej�cia do podsumowania
paragonu:
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Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

  
100 Wytworzono kilka pozycji

paragonowych

  + 

16 P. SUMA PLN     89,41
DO ZAP�ATY PLN     89,41
CZEK PLN          100,00
RESZTA PLN         10,59

klawisz   +  jest
zdefiniowany jako forma p�atno�ci

CZEK

Uwaga: W trybie ECR brak wpisanej kwoty przed naci�ni�ciem klawisza p�atno�ci spowoduje zamkni�cie paragonu na
dwa ró�ne sposoby. Je�eli kwota przypisana do klawisza p�atno�ci jest:
- niezerowa to kasa przyjmie, �e klient wp�aci� kwot� tak� jak zdefiniowana (wyst�pi reszta)
- zerowa to kasa przyjmie, �e klient wp�aci� kwot� zgodn� z sum� paragonu (brak reszty)

3.6 Zakoczenie paragonu z rabatem lub narzutem na ca�y paragon
Kasa posiada mo�liwo�� udzielenia rabatu lub narzutu (procentowego lub kwotowego) na ca�y paragon za wyj�tkiem pozycji
opakowa	 zwrotnych. Z rabatu i narzutu mo�na wy��czy� towary podczas ich definiowania (str. 36) lub przez umieszczenie ich
w grupach specjalnych i w��czenie ustawienia RABAT/NARZUT SPECJALNY (str. 69). Maksymalny rabat i maksymalny
narzut których mo�na udzieli� definiuje si� odpowiednio w funkcjach MAKSYMALNY RABAT (str. 69) i MAKSYMALNY
NARZUT (str. 69), ograniczenia te odnosz� si� zarówno do rabatów i narzutów udzielanych procentowo, jak i kwotowo.
Zablokowanie mo�liwo�ci udzielania rabatu lub narzutu nast�puje przez ustawienie maksymalnych warto�ci na 0. Rabaty
i narzuty s� ograniczane przez limity dla rodzaju kasjera lub grupy towarowej.

Rabatu (narzutu) na ca�y paragon udziela si� w podsumowaniu paragonu (po naci�ni�ciu klawisza )
nast�puj�cymi klawiszami:

 - rabat procentowy

 - rabat kwotowy

  +  - narzut procentowy

  +  - narzut kwotowy
Poni�ej przedstawiono przyk�ad udzielania rabatu procentowego:

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi
 1 P. SUMA PLN    210,80
DO ZAP�ATY PLN    210,80
GOTÓWKA PLN       210,80

suma paragonu bez rabatu

RAZ.DO RABATU     210,80
         PODAJ RABAT  0%

kwota do rabatu uwzgl�dniaj�ca
ograniczenia

 

 1 P. SUMA PLN    193,94
DO ZAP�ATY PLN    193,94
GOTÓWKA PLN       193,94

suma paragonu po rabacie

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

Uwaga: W zale�no�ci od ustawie� RABATY AUTOMATYCZNE (str. 44), kasa mo�e automatycznie udzieli� rabat lub
narzut na ca�y paragon.

3.7 Zakoczenie paragonu z rabatem na podstawie karty rabatowej z kodem kreskowym  (�)
Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

 1 P. SUMA PLN    210,80
DO ZAP�ATY PLN    210,80
GOTÓWKA PLN       210,80

suma paragonu bez rabatu

RAZ.DO RABATU     210,80
      RABAT Z KARTY:  8%

kwota do rabatu uwzgl�dniaj�ca
ograniczenia
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1 P. SUMA PLN     193,94
DO ZAP�ATY PLN    193,94
GOTÓWKA PLN       193,94

suma paragonu po rabacie

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

3.8 Zakoczenie paragonu z rabatem na podstawie karty rabatowej z czytnika BONUS  (�)
Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

16. MLEKO 3.2

       1 litr       2,40
SUMA PLN          210,80

po wytworzeniu pozycji sprzeda�y
przed naci�ni�ciem klawisza

 nale�y w�o�y� kart�
rabatow� do czytnika Bonus

RAZ.DO RABATU     210,80
RABAT Z CZYT. BONUS:  8%

kwota do rabatu uwzgl�dniaj�ca
ograniczenia

1 P. SUMA PLN     193,94
DO ZAP�ATY PLN    193,94
GOTÓWKA PLN       193,94

suma paragonu po rabacie

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

4 Funkcje dodatkowe

4.1 Lista podr�czna

+
0022*JAB�KA GOLDEN
    LISTA PODR�CZNA +  klawisz skrótu do

funkcji lista podr�czna

0025*JAB�KA
    LISTA PODR�CZNA

Naci�ni�cie klawisza  powoduje
przej�cie do nast�pnego towaru na

li�cie podr�cznej

0025*JAB�KA
   1,000 kg         2,20

w dalszej kolejno�ci post�pujemy jak
przy sprzeda�y .

W funkcji listy podr�cznej oprócz u�ycia klawiszy strza�ek   mo�na wyszukiwa� towary za pomoc� numerów
lub nazwy towaru.
Uwaga: Znak “*” po numerze towaru informuje nas, �e poruszamy si� po zakresie towarów ograniczonym do listy

podr�cznej.

W celu dodania towaru na list� podr�czn� nale�y w trakcie definiowania towaru (str. 36) opcj� TOWAR JEST NA
LI�CIE PODR�CZNEJ ustawi� na Tak.

4.2 Rabat lub narzut na pozycj� sprzeda�y
Kasa posiada mo�liwo�� udzielenia rabatu albo narzutu (procentowego lub kwotowego) na pozycj� za wyj�tkiem pozycji
opakowa	 zwrotnych. Z rabatu i narzutu mo�na wy��czy� towary podczas ich definiowania (str. 36) lub przez umieszczenie
ich w grupach specjalnych i w��czenie ustawienia RABAT/NARZUT SPECJALNY (str. 69). Maksymalny rabat i maksymalny
narzut których mo�na udzieli� definiuje si� odpowiednio w funkcjach MAKSYMALNY RABAT (str. 69) i MAKSYMALNY
NARZUT (str. 69), ograniczenia te odnosz� si� zarówno do rabatów i narzutów udzielanych procentowo, jak i kwotowo.
Zablokowanie mo�liwo�ci udzielania rabatu lub narzutu nast�puje przez ustawienie maksymalnych warto�ci na 0. Rabaty
i narzuty s� ograniczane przez limity dla rodzaju kasjera lub grupy towarowej.

Rabatu (narzutu) na pozycj� sprzeda�y udziela si� nast�puj�cymi klawiszami:

 - rabat procentowy   +  - narzut procentowy

 - rabat kwotowy   +  - narzut kwotowy
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Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi
 3. PIWO

      12 but.      28,20
SUMA PLN           53,50

rabat mo�na wytworzy� po wykonaniu
pozycji sprzeda�y

PIWO
         PODAJ RABAT  0%

 
PIWO
        RABAT       1,41 warto�� rabatu na pozycj�

PIWO
        RABAT       1,41 wydruk rabatu 5%

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi
 3. PIWO

      12 but.      28,20
SUMA PLN           53,50

narzut mo�na wytworzy� po
wykonaniu pozycji sprzeda�y

  + 
PIWO
KWOTA NARZUTU:      0,00

 
PIWO
       NARZUT       2,00 wydruk narzutu

Uwaga: W zale�no�ci od ustawie� RABATY AUTOMATYCZNE (str. 44), kasa mo�e automatycznie udzieli� rabat lub
narzut na pozycje sprzeda�y.

4.3 Podsuma paragonu
Pomi�dzy poszczególnymi pozycjami sprzeda�y mo�liwe jest wy�wietlenie ilo�ci zrealizowanych pozycji i ich suma-
rycznej kwoty do zap�aty.

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi
16 P. SUMA PLN     89,41
DO ZAP�ATY PLN     89,41
GOTÓWKA PLN        89,41

TRYB SPRZEDA�Y
PARAGON OTWARTY

4.4 Edycja paragonu i kasowanie pozycji sprzeda�y

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi
 3. HAMBURGER

       1 szt.       2,29
SUMA PLN           11,29

wytworzono kilka pozycji
paragonowych

ZAPIEKANKA
SOK POMARA�CZOWY
-HAMBURGER
       1 szt.       2,29

wybrany do skasowania ostatnio
sprzedany towar

ZAPIEKANKA
-SOK POMARA�CZOWY
       5 but.       6,95

strza�kami wybra� ��dany towar do
skasowania

skas.SOK POMARA�CZOWY

       5 but.       6,95
SUMA PLN            4,34

pozycja usuni�ta z paragonu

Za pomoc� klawiszy strza�ek   mo�liwe jest przesuwanie si� po wszystkich pozycjach na paragonie w celu
sprawdzenia ich poprawno�ci.

Uwaga: Dost�p do kasowania pozycji zale�y od tego czy kasjerowi przyznano uprawnienia do tej funkcji.
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4.5 Anulowanie ca�ego paragonu

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi
 3. HAMBURGER

       1 szt.       2,29
SUMA PLN           11,29

wytworzono kilka pozycji
paragonowych

ZAPIEKANKA
SOK POMARA�CZOWY
-HAMBURGER
       1 szt.       2,29

TRYB SPRZEDA�Y paragon anulowany,
wydruk zako	czony s�owem

ANULOWANY

Uwaga: Dost�p do anulowania ca�ego paragonu zale�y od tego czy kasjerowi przyznano uprawnienia
do tej funkcji. Ponadto je�eli ustawienie U�YCIE KASJERÓW (str. 63) jest w��czone, to je�eli kasa
zosta�a wy��czona w otwartym paragonie, a kasjer ma uprawnienie do anulownia paragonu, wtedy przy
w��czeniu paragon zostanie anulowany, a je�eli kasjer nie ma uprawnienia do anulowania paragonu –
paragon ten zostanie przywrócony.

4.6 Sprzeda� i przyjmowanie opakowa zwrotnych
Kasa umo�liwia sprzeda� i przyj�cie opakowa	 zwrotnych. Sprzeda� i zwrot opakowa	 sygnalizowana jest sygna�em
dzwi�kowym, a ich wydruk nast�puje po linii ze znakiem loga fiskalnego.
Sprzeda� opakowa	 zwrotnych odbywa si� w taki sam sposób jak przy sprzeda�y normalnego towaru.
W trybie komputerowym przyj�cie opakowania wygl�da podobnie do sprzeda�y: najpierw nale�y wybra� opakowanie,

a nast�pnie wprowadzi� ilo�� i nacisn�� klawisz 
Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

  
0500 BUTELKA wprowad numer towaru

0500 BUTELKA
       1 szt.       0,19 zatwierd wybór towaru

0500 BUTELKA
       2 szt.       0,38 ilo�� opakowa	

zwrt.BUTELKA
       2 szt.       0,38

W trybie ECR w przypadku przyj�cia opakowania zwrotnego post�pujemy tak samo, z tym �e zamiast zatwierdzenia

ilo�ci towaru naciskamy klawisz .
Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

 
5zw po wprowadzeniu ilo�ci naciskamy

klawisz zwrotu

zwrt.BUTELKA 0.5
       5 szt.       0,95  wania  BUTELKA 0,5

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

    
2zw 500 po wprowadzeniu ilo�ci naciskamy

klawisz zwrotu

zwrt.BUTELKA
       2 szt.       0,38 opakowanie ma numer 500

klawisz skrótu do opako-
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4.7 Zwrot ostatnio sprzedanych opakowa
Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

sprz.BUTELKA
       3 szt.       0,57 sprzedano 3 opakowania

zwrt.BUTELKA
       3 szt.       0,57

zwrot tej samej liczby opakowa	, która
poprzednio zosta�a sprzedana

4.8 Wyszukiwanie towarów
4.8.1 Wyszukiwanie towaru wg numeru towaru w trybie komputerowym

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

 
 0012 WODA MINERAL. 0.5L

 0012 WODA MINERAL. 0.5L
       1 but.       0,79

 0013 WODA MINERAL. 1.5L
       1 but.       1,29 towar nast�pny

 0013 WODA MINERAL. 1.5L
       2 but.       2,58

dla sprzeda�y jednostkowej towaru
pomin�� wprowadzanie ilo�ci

 1. WODA MINERAL. 1.5L
       2 but.       2,58 wydruk pozycji sprzeda�y

4.8.2 Wyszukiwanie towaru wg numeru towaru w trybie ECR

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

  
PLU:12

0012 WODA MINERAL. 0.5L
       1 but.       0,79

dalsze post�powanie jak w trybie
komputerowym

4.8.3 Wyszukiwanie towaru wed�ug nazwy

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

  + 
PODAJ NAZW� TOWARU

+
0002 KAPUSTA
   1,000 kg         2,20 wprowadzenie litery K

+
0035 KORNISZONY
   1,000 kg         2,70 wprowadzenie litery O

0035 KORNISZONY
   1,000 kg         2,70

 1. KORNISZONY
   1,000 kg         2,70 wydruk pozycji sprzeda�y

Uwaga: Dzia�anie funkcji mo�e zosta� zablokowane przez ustawienie funkcji SPRZEDA� WG NAZWY
(str. 68)  na Nie.

4.8.4 Wyszukiwanie towarów o tym samym pocz�tku nazwy

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

  + 
PODAJ NAZW� TOWARU

+
0002 KIWI
   1,000 kg         2,20 wprowadzenie litery K
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+
0039 KARMELKI
       1 pacz       3,40 wprowadzenie litery A

 + 
0081 KALAREPA
   1,000 kg         2,50 kolejny towar o pocz�tku nazwy KA

 + 
0039 KARMELKI
       1 pacz       3,40 powrót do pierwszego towaru na KA

0039 KARMELKI
       1 pacz       3,40

TRYB SPRZEDA�Y wyj�cie bez sprzeda�y

4.8.5 Sprawdzenie ceny towaru z kodem kreskowym bez mo�liwo�ci sprzeda�y

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

+
 WPROWAD� KOD KRESKOWY
 > +  klawisz skrótu do

funkcji sprawdzania cen towaru

lub 5960032005471 

0070 CIASTO OWOCOWE
       1 szt.       4,60

odczyt kodu kreskowego lub r�czne
wprowadzenie

TRYB SPRZEDA�Y wyj�cie bez sprzeda�y

4.9 Podgl�d paragonu
Funkcja umo�liwia podgl�d otwartego paragonu przez wysuni�cie papieru drukarki do miejsca wydrukowanej ostatniej

pozycji sprzeda�y. W celu u�ycia funkcji nale�y zdefiniowa� klawisz skrótu np. +  do funkcji PODGL�D

PARAGONU (str. 39). Naci�ni�cie klawisza +  w trakcie otwartego paragonu spowoduje wysuni�cie papieru.

Kolejne naci�ni�cie klawisza +  lub kontynuacja dalszej sprzeda�y spowoduje zaci�gni�cie papieru do
miejsca wydrukowanej ostatniej pozycji sprzeda�y.

4.10 Wydruk numeru bez sprzeda�y
Kasa umo�liwia wydruk dodatkowej linii na ko	cu paragonu (po logu fiskalnym) oznaczonej tekstem “BEZ
SPRZEDA�Y:”. W linii tej mo�na umie�ci� wy��cznie cyfry, np. numer seryjny sprzedanego w paragonie urz�dzenia.

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

po wprowadzeniu pozycji sprzeda�y

+
NUMER NA PARAGON:

+  klawisz skrótu do
funkcji “NUMER BEZ SPRZEDA�Y”

0057266015804
NUMER NA PARAGON:

0057266015804
wprowad informacj� do wydrukowa-

nia po paragonie (maks. 24 znaki)

TRYB SPRZEDA�Y
PARAGON OTWARTY

zosta� zatwierdzony numer do
wydruku po paragonie

W celu skasowania danych do wydrukowania

nale�y w trakcie edycji numeru nacisn�� klawisz  a nast�pnie klawisz .
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4.11 Wydruk numeru NIP nabywcy
Kasa umo�liwia wydruk dodatkowej linii na ko	cu paragonu (przed logiem fiskalnym) oznaczonej tekstem “NIP
NABYWCY:”. W linii tej mo�na umie�ci� wy��cznie cyfry.

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

po wprowadzeniu pozycji sprzeda�y

+
NIP NABYWCY:

+  klawisz skrótu do
funkcji “NIP NABYWCY”

NIP 123-456-78-90
NIP NABYWCY:

NIP 123-456-78-90
wprowad informacj� do wydrukowa-
nia po paragonie (maks. 18 znaków)

TRYB SPRZEDA�Y
PARAGON OTWARTY

zosta� zatwierdzony NIP nabywcy
do wydruku po paragonie

W celu skasowania danych do wydrukowania

nale�y w trakcie edycji numeru nacisn�� klawisz  a nast�pnie klawisz .

4.12 Obs�uga przychodz�cych wiadomo�ci kasjera  (�)

Je�eli opcja WIADOMO�CI KASJERA (str. 63) jest ustawiona na Tak, a oprogramowanie obs�uguj�ce sprzeda�
korzysta z takiej wiadomo�ci, to mo�liwe jest przesy�anie z tego oprogramowania wiadomo�ci dla kasjerów np. polece	
dotycz�cych wykonania raportów, remanentu itp. Wiadomo�� taka mo�e mie� maksymalnie 240 znaków i w zale�no�ci
od jej ustawie	 mo�e by� wy�wietlona kasjerowi przed paragonem, po zalogowaniu kasjera lub przed raportem
zamkni�cia zmiany.

Je�eli jest w kasie wiadomo�� dla danego kasjera, pojawi si� napis:
WIADOMO�� DO ODCZYTANIA

NACI�NIJ <ZATWIERD�>

Nale�y nacisn��  aby przej�� do odczytu wiadomo�ci. Wiadomo�� mo�na przegl�da� przesuwaj�c si�

klawiszami  . Po jej przeczytaniu nale�y nacisn�� klawisz  w celu jej skasowania. Kasowanie nale�y

potwierdzi� klawiszem  + .

Uwaga: Aby przej�� dalej konieczne jest potwierdzenie odczytu i skasowanie wiadomo�ci.
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5 Przyk�adowe wydruki paragonów

Poni�ej przedstawiono przyk�ad paragonu zawieraj�cego towar i opakowania zwrotne.

ELZAB  SA
         UL. KRUCZKOWSKIEGO 39
             41-813 ZABRZE
  Tel:  0322722021    Fax:  0322722583       1
            WWW.ELZAB.COM.PL
           NIP  648-000-02-55

2 - dn.14r01.13                    wydr.0110   -  3
PARAGON  FISKALNY

JAB�KA             2,305 * 2,99 = 6,89 B   -  4
Sp.op.B      6,89 PTU B= 7,00%      0,45   -  5
                  Razem PTU         0,45   -  6
SUMA PLN                           6,89   -  7

8 - 0014/0041 #0105 SZEF               12:28   -  9
10 - NIP NABYWCY: 123-456-78-90

B167A568C4F929641C56A35FE2CD5A075654430
PL XXX 0000000000     11

OPAK. ZW. #00501       2 * 0,39 = 0,78   - 12
OPAK. ZW. #00501      -1 * 0,39 =-0,39   - 13
SUMA PLN                           7,28
ZAP�ACONO GOTÓWK� PLN              10,00
RESZTA PLN                          2,72

     14

BEZ SPRZEDA�Y: 1234567890   -15

  1 - nag�ówek paragonu (nazwa, adres i numer NIP)
  2 - data rozpocz�cia paragonu
  3 - numer wydruku
  4 - nazwa sprzedanego towaru, ilo��, cena, warto�� i stawka

podatku
  5 - kwota brutto, kwota podatku w danej stawce podatkowej
  6 - sumaryczna kwota podatku
  7 - sumaryczna kwota sprzeda�y (bez obrotu opakowaniami)
  8 - numer paragonu dla danego raportu dobowego / numer

raportu dobowego do którego zostanie zaliczona
sprzeda�, numer kasy, numer i nazwa kasjera

  9 - czas zako	czenia paragonu
10 - opcjonalna linia: numer NIP nabywcy
11 - numer kontrolny, logo fiskalne i przyk�adowy numer

unikatowy
12 - sprzeda� opakowania zwrotnego
13 - przyj�cie opakowania zwrotnego
14 - sumaryczna kwota do zap�aty, wp�acona gotówka

i zwrócona reszta
15 - opcjonalna linia: numer bez sprzeda�y

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.

Poni�ej pokazano przyk�adowy paragon z p�atno�ci� w dodatkowej walucie.

ELZAB  SA
         UL. KRUCZKOWSKIEGO 39
             41-813 ZABRZE
  Tel:  0322722021    Fax:  0322722583      1
            WWW.ELZAB.COM.PL
           NIP  648-000-02-55

2 - dn.09r08.10                    wydr.0546   - 3
PARAGON  FISKALNY

PIZZA                1 * 24,00 = 24,00 A   -  4
Sp.op.A     24,00 PTU A=22,00%      4,33   - 5
                  Razem PTU         4,33   - 6
SUMA PLN                        24,00   - 7

8 - 0015/0041 #0105 SZEF               12:30   - 9
B167A568C4F92964FE2C1C56A35D5A075654430

PL XXX 0000000000     10

SUMA PLN                        24,00   - 11
ZAP�ACONO GOTÓWK� EUR              10,00   - 12
KURS WYMIANY: 1 EUR = 4,00 PLN   - 13
RÓWNOWARTO�� PLN                   40,00   - 14
RESZTA PLN                         16,00   - 15

  1 - nag�ówek paragonu (nazwa, adres i numer NIP)
  2 - data rozpocz�cia paragonu
  3 - numer wydruku
  4 - nazwa sprzedanego towaru, ilo��, cena, warto�� i stawka

 podatku
  5 - kwota brutto, kwota podatku w danej stawce podatkowej
  6 - sumaryczna kwota podatku
  7 - sumaryczna kwota sprzeda�y (bez obrotu opakowaniami)
  8 - numer paragonu dla danego raportu dobowego / numer

 raportu dobowego do którego zostanie zaliczona
 sprzeda�, numer kasy, numer i nazwa kasjera

  9 - czas zako	czenia paragonu
10 - numer kontrolny, logo fiskalne i numer unikatowy
11 - sumaryczna kwota do zap�aty
12 - wp�acona gotówka w dodatkowej walucie
13 - kurs wymiany waluty dodatkowej na podstawow�
14 - równowarto�� wp�aconej waluty dodatkowej w walucie

 podstawowej
15 - wyp�acona reszta
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Rozdzia� 8 - Dodatki
1 Status kopii elektronicznej (karta microSD)

Stan wska�nika Przyczyna, sposób post�powania

EJ OK Normalny stan pracy, kasa mo�e wystawia� paragony i wykona� raport fiskalny
dobowy. W kasie znajduje si� prawid�owa i zweryfikowana karta.

WERYFIKACJA DANYCH Normalny stan pracy, karta jest w trakcie weryfikacji. Kasa rozpoczyna weryfikacj�
po zapisie danych na kart�, po ka�dym jej w��czeniu, lub po w�o�eniu karty.

BRAK KARTY Brak karty. Nale�y w�o�y� kart� w�a�ciw� dla tej kasy.

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

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.

KARTA Z INNEJ KASY
Zosta�a pod��czona karta z innej kasy lub 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� nie zamkni�t� kart� w�a�ciw� dla tej kasy.

USZKODZONE DANE Zosta�a pod��czona niezainicjowana lub uszkodzona karta.

PAMI�� PRAWIE PE
NA Pami�� podr�czna jest bliska zape�nienia. Zaleca si� wykonanie raportu fiskalnego
dobowego w celu zrzucenia danych na kart�.

KARTA PRAWIE PE
NA Pami�� na karcie jest bliska zape�nienia. Zaleca si� zamkni�cie karty i zainicjowanie
nowej.
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2 Specyfikacja techniczna kasy

� Zasilanie sieciowe
napi�cie znamionowe 220 � 230 V

cz�stotliwo�� 47  � 63 Hz
pobór mocy max 12 W

z akumulatora wewn�trznego
napi�cie znamionowe/pojemno�� 6V / 4,5 Ah *)

*) w procesie eksploatacji kasy wyst�puje naturalny spadek pojemno�ci akumulatora.

� 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.

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

� Gabaryty, masa
g��boko�� 240 mm
szeroko�� 240 mm
wysoko�� 115 mm

masa 2,1 kg

� Drukarka
typ mechanizmu LTPZ-245M SEIKO
zasada dzia�ania liniowy termiczny

format 40 lub 20 kolumn
atrybuty podwójna szeroko�� i podwójna wysoko��

szybko�� drukowania oko�o 15 wierszy/sekund�

� Materia�y eksploatacyjne papier do drukarek termicznych
zalecany papier marki ELZAB

szeroko�� 57 +1 /–0 mm
posta� rolka d�ugo�ci 80 m - kod: 2000117

lub rolka d�ugo�ci 40 m - kod: 2000116
�rednica zewn�trzna maksymalnie 80 mm

� Ilo�� grup towarowych 99

� Dane o towarze: nazwa o d�ugo�ci 34 znaków,
stawka VAT,
grupa towarowa,
jednostka miary towaru,
liczba okre�laj�ca dok�adno�� podawania ilo�ci towaru,
kod kreskowy towaru,
cena jednostkowa towaru,
atrybuty: blokada, opakowanie, wy��czenie z rabatu i narzutu,
zmienna cena, przynale�no�� do listy.

� Ilo�� towarów opcjonalnie: 4095 lub 6143

� Ilo�� dodatkowych kodów kreskowych 4680

� Ilo�� stawek VAT 7

� Liczba kasjerów 30

� Ilo�� opakowa� zwrotnych 64

� Ilo�� towarów zwi�zanych 256

� Ilo�� definiowalnych klawiszy lub
kombinacji klawiszy

71

� Definiowalne p�atno�ci 6 (plus gotówka)
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� Definiowalne waluty 8

� Bufor pozycji paragonowych 8579

� Wy�wietlacz kasjera 4*24 znaki alfanumeryczny LCD pod�wietlany

� Wy�wietlacz dla klienta 1 linia cyfrowa, 1 linia alfanumeryczna LCD pod�wietlany

� Klawiatura 34 klawisze

� Interfejsy
typu RS-232:

RJ-45 do komunikacji z komputerem/modemem
RJ-45 do pod��czenia terminala kart p�atniczych
RJ-12 do pod��czenia wagi
RJ-12 do pod��czenia rozszerze	 (czytnik Bonus, drukarka zamówie	)

opcjonalnie: RJ-45 do pod��czenia z sieci� LAN
pozosta�e:

PS/2 do pod��czenia czytnika kodów kreskowych z wyj�ciem
klawiaturowym lub szeregowym

USB do komunikacji z komputerem
RJ-12 do pod��czenia szuflady na pieni�dze

� Urz�dzenia dodatkowe do kasy:
Waga ELZAB Prima – kod: WG0
Waga ELZAB Prima K – kod: WK1 lub WK2
ROZDZIELACZ WAG Prima – kod: A13
PRZYSTAWKA WAGOWA – kod: PW1
KABEL WAGI DO KASY Delta IIG – kod: A14
KABEL WAGI RJ45/RJ12 – kod: A35
KABEL WAGI DSUB9-M/RJ12 – kod: A64
KABEL SZUFLADY RJ12 – kod: SK01
ROZGA
��NIK DO KASY ELZAB JOTA – kod: A10
PRZEJ�CIÓWKA PC RS/UTP – kod: A34
PRZEJ�CIÓWKA KASA DELTA – MODEM – kod: A58
NAK
ADKA OCHRONNA NA KLAWIATUR� – kod: 2001633

Szuflada na pieni�dze - zalecane typy ELZAB Gamma:
A12 (kod: A12), A22 (kod: A22) B12 (kod: B12)

� Podstawowe parametry szuflad: A12 A22 B12
Ilo�� rz�dów na monety szt 1 2 1
Przedzia�y na monety szt 4 8 4
Pojemniki na banknoty szt 6 6 8
G��boko�� mm 355 431 355
Szeroko�� mm 327 327 407
Wysoko�� mm 124 124 124

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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3 Specyfikacja z��cz interfejsów kasy

SZUFLADA:

Numer styku Nazwa sygna�u Uwagi
2 CD sygna� otwarcia
3 SW
4 +24 V zasilanie

1, 5, 6 GND masa Rys. 8-1  Z��cze szuflady (RJ12)

WAGA:

Numer styku Nazwa sygna�u Uwagi
1, 2 VCC zasilanie +5 V

3 RXD dane odbierane
4 TXD dane nadawane

5, 6 GND masa Rys. 8-2  Z��cze wagi (RJ12)

EXT (z��cze rozszerze):

Numer styku Nazwa sygna�u Uwagi
1 VCC zasilanie +5 V
2 RTS sygna� wyj�ciowy
3 RXD dane odbierane
4 TXD dane nadawane
5 GND masa
6 niepod��czone Rys. 8-3  Z��cze EXT (RJ12)

CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH (PS/2):

Numer styku Nazwa sygna�u Uwagi

1 DANE dane odbierane
2 SIN dane odbierane
3 GND masa
4 VCC zasilanie +5 V
5 ZEGAR dane odbierane
6 niepod��czone

Rys. 8-4  Czytnik kodów kreskowych
(MiniDin6)

PC:

Numer styku Nazwa sygna�u Uwagi

1, 3, 5 GND masa
2 TXD dane nadawane
4 RXD dane odbierane
6 RTS sygna� wyj�ciowy
7 CTS sygna� wej�ciowy
8 DCD sygna� wej�ciowy Rys. 8-5  PC (RJ45)

TERMINAL P	ATNICZY:

Numer styku Nazwa sygna�u Uwagi
4 GND masa
5 TXD dane nadawane
6 RXD dane odbierane
7 CTS sygna� wej�ciowy
8 RTS sygna� wyj�ciowy

1, 2, 3 niepod��czone
Rys. 8-6  Terminal P�atniczy

(RJ45)
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LAN (opcjonalnie):

Numer styku Nazwa sygna�u Uwagi

1 TX+ dane wyj�ciowe
2 TX- dane wyj�ciowe
3 RX+ dane wej�ciowe
6 RX- dane wej�ciowe

4, 5, 7, 8 niepod��czone Rys. 8-7  LAN (RJ45)

Z	�CZE ZASILANIA:

12V / 1A
Rys. 8-8  Z��cze zasilania

KABEL DO KOMPUTERA:

Do po��czenia kasy na d�u�sze odleg�o�ci nale�y zastosowa� PRZEJ�CIÓWK� PC RS/UTP – kod: A34, do której
pod��czony jest standardowy kabel UTP 5E obustronnie zako	czonym wtykami RJ45. Kabel taki stosowany jest
w komputerowych sieciach LAN, jest dobrej jako�ci przy relatywnie niskiej cenie za metr. Wtyki RJ45 powinny
by� zaci�ni�te na kablu UTP zgodnie z opisem przedstawionym w tabeli poni�ej.
Schemat po��cze kabla do komputera:

Kabel UTP zakoczony wtykami RJ45Przej�ciówka PC RS/UTP
kod: A34 nr styku kolor �y�y w kablu nr styku

1 pomara	czowo-bia�y 1
2 pomara	czowy 2
3 zielono-bia�y 3
4 niebieski 4
5 niebiesko-bia�y 5
6 zielony 6
7 br�zowo-bia�y 7
8 br�zowy 8

Rys. 8-9 Schemat po��cze	 wewn�trznych przej�-
ciówki oraz opis po��cze	 kabla ��cz�cego (UTP)

Rys. 8-10 Wtyk RJ45

KABEL DO PO	�CZENIA KASY Z MODEMEM

Do pod��czenia modemu do kasy nale�y zastosowa� PRZEJ�CIÓWK� KASA DELTA – MODEM – kod: A58 i przewód
UTP 5E. Przej�ciówka posiada z jednej strony wtyk DSUB9M a z drugiej RJ45. Wtyk DSUB9M przej�ciówki nale�y
wpi�� do modemu, a przewodem UTP po��czy� kas� z przej�ciówk�. Je�li modem posiada z��cze portu szeregowego inne
ni� wtyk DSUB9M wówczas wyposa�ony jest dodatkowo w przewód zako	czony gniazdem DSUB9F, w które to nale�y
wpi�� PRZEJ�CIÓWK� KASA DELTA – MODEM.

Nr styku
z��cze RJ45

Nr styku
wtyk DSUB9M

2 3
3 5
4 2
6 7
7 8

Rys. 8-11 Wtyk RJ45 8 1 Rys. 8-12 Wtyk DSUB9

KABEL DO PO	�CZENIA KASY Z TERMINALEM VERIFONE VX510

Do pod��czenia terminala Verifone Vx510 do kasy nale�y zastosowa� przewód UTP 5E zako	czony z obu stron wtykami
RJ45 (po��czenia wprost, bez przeplotu).

KABEL DO PO	�CZENIA KASY Z TERMINALEM HYPERCOM Optimum T4200
Do pod��czenia terminala HYPERCOM Optimum T4220 do kasy, nale�y zastosowa� przewód zako	czony z jednej
strony wtykiem RJ12 a z drugiej RJ45. Po��czenia poszczególnych styków ze sob� opisuje tabelka poni�ej.
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Nr styku
z��cze RJ12

Nr styku
z��cze RJ45

2 7
3 8
4 4
5 6

Rys. 8-13 Wtyk RJ12 6 5 Rys. 8-14 Wtyk RJ45

KABEL DO PO	�CZENIA KASY Z TERMINALEM Engenico 5100

Do pod��czenia terminala NOVITUS Engenico 5100 do kasy, nale�y zastosowa� przewód zako	czony z jednej strony
wtykiem RJ12 a z drugiej RJ45. Po��czenia poszczególnych styków ze sob� opisuje tabelka poni�ej.

Nr styku
z��cze RJ12

Nr styku
z��cze RJ45

1 4
4 5
5 6

Rys. 8-15 Wtyk RJ12 - - Rys. 8-16 Wtyk RJ45

4 Alfabetyczny spis komunikatów wy�wietlacza kasjera i tryb post�powania
Komunikat na wy�wietlaczu

kasjera Przyczyna / sposób post�powania

AUTORYZACJA ANULOWANA Autoryzacja p�atno�ci kart� zosta�a anulowana przez kasjera z klawiatury kasy.

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

B�	D INICJOWANIA MODEMU
LUB MODEM NIEPOD�	CZONY

Kasa nie mo�e zainicjowa� modemu telefonicznego. Sprawdzi� czy modem jest
w��czony i pod��czony prawid�owo do kasy.

B�	D KOMUNIKACJI
Z KOPI	 ELEKTRONICZN	

Wy��czy� i w��czy� kas�. Je�eli komunikat wyst�pi ponownie wezwij serwis.

B�	D KOMUNIKACJI Z CZYT-
NIKIEM KART RAB. BONUS

Kasa nie mo�e wys�a� danych do czytnika BONUS. Sprawdzi� czy czytnik jest
pod��czony do kasy.

B�	D SUMY KONTR. KODU B��d wewn�trznej sumy kontrolnej dla kodu kreskowego z ilo�ci� lub warto�ci�.

B�	D W CENIE B��dnie wprowadzono cen� towaru.

B�	D W ILO�CI B��dnie wprowadzano ilo�� towaru.

B�	D W KWOCIE B��dnie wprowadzono kwot�.

B�	D W NUMERZE NIP B��dnie wprowadzono numer NIP (wyst�puje przy wpisie NIP i fiskalizacji).

B�	D W STAWCE B��d podczas wprowadzania procentu stawki podatku.

B��DNA SUMA KONTROLNA
W ODPOWIEDZI Z TERMINALA

B��dna konfiguracja terminala p�atniczego lub kasy.

B��DNE DATY RAPORTÓW B��dnie wprowadzono dat� pocz�tkow� i ko	cow� raportu okresowego.

B��DNE NUMERY RAPORTÓW B��dnie wprowadzono numery pocz�tkowy i ko	cowy raportu okresowego.

B��DNE U�YCIE P�ATNO�CI
U�yto wi�cej ni� jednej p�atno�ci zwi�zanej z terminalem kart p�atniczych przy
zamkni�ciu paragonu.

B��DNY KOD KRESKOWY
Kod kreskowy zawiera litery. Do sprzeda�y towarów mo�na u�y� tylko kodów
zawieraj�cych same cyfry.

BRAK AUTORYZACJI
Terminal nie zezwala na wykonanie autoryzacji p�atno�ci kart�. Ponowi� prób�
autoryzacji karty lub zako	czy� paragon za pomoc� innej p�atno�ci.

BRAK DANYCH U�YTKOWNIKA Nie zosta�y wprowadzone dane nag�ówka wydruków.

BRAK KOMUNIKACJI
Z KOPI	 ELEKTRONICZN	

Wezwij serwis.

BRAK KOMUNIKACJI Z DRUK. Wy��czy� i w��czy� kas�. Je�eli pojawi si� ponownie wezwa� serwis.
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BRAK KOMUNIKACJI Z WAG	 Brak po��czenia pomi�dzy kas� i wag�, b��dna konfiguracja kasy lub wagi.
BRAK MIEJSCA NA
DALSZE KWOTY

Mo�na zdefiniowa� do 16 klawiszy p�atno�ci i do 16 klawiszy z rabatem lub
narzutem. Brak miejsca na wpisanie dalszych.

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

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

BRAK NAPI�CIA PRG Wezwij serwis.

BRAK ODPOW.Z KONTR.TERM.
Brak po��czenia z kontrolerem terminala kart p�atniczych. Je�eli pojawi si�
ponownie wezwa� serwis.

BRAK ODPOWIEDZI
Z TERMINALA P�ATNICZEGO

Podczas autoryzacji p�atno�ci kart� terminal nie odpowiedzia� w ustalonym czasie.
Ponowi� prób� autoryzacji karty lub zako	czy� paragon za pomoc� innej p�atno�ci.

BRAK PAMI�CI FISKALNEJ Wezwij serwis.

BRAK PAMI�CI PODR�CZNEJ Wezwij serwis.

BRAK PAPIERU Nale�y za�o�y� now� rolk� papieru w drukarce.

BRAK RAPORTÓW W OKRESIE
Podczas drukowania fiskalnych raportów okresowych w zadanym okresie
lub zadanym zakresie raportów nie znaleziono �adnych raportów dobowych.

BRAK STAWEK PODATKOWYCH Zdefiniuj stawki podatkowe.

BRAK STAWKI PODATKOWEJ
Stawka podatkowa u�ytego towaru zosta�a zdefiniowana jako rezerwowa.
Nale�y zmieni� definicj� towaru, przypisuj�c go do stawki zdefiniowanej.

BRAK TOWARU Nie ma takiego towaru (wybrany towar nie istnieje).

BRAK TOWARU O KODZIE Nie znaleziono towaru o podanym kodzie kreskowym.
BRAK TOWARU O PODANYM

POCZ	TKU NAZWY
Przy wyszukiwaniu wed�ug nazwy nie znaleziono towaru o podanym pocz�tku
nazwy.

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

BUFOR POZYCJI ZAPE�NIONY

Bufor pozycji paragonowych bliski zape�nienia. Wykona� odczyt przez komputer
lub wy��czy� kontrol� bufora pozycji. Pierwszy raz komunikat pojawia si� przy
3 kolejnych paragonach, w sytuacji gdy w buforze pozycji zosta�o wolnych oko�o
1000 pozycji. Wy�wietlenie to nie blokuje sprzeda�y. Komunikat pojawi si� pono-
wnie po ca�kowitym zape�nieniu bufora pozycji. Dalsza sprzeda� jest niemo�liwa
do momentu odczytu bufora przez komputer lub wy��czenia kontroli bufora pozycji.

CZYTNIK KART RABATOWYCH
BONUS JEST WY�	CZONY

Nie mo�na wej�� do edycji karty rabatowej poniewa� czytnik BONUS jest
wy��czony w konfiguracji kasy.

CZYTNIK KART RABATOWYCH
BONUS  NIEPOD�	CZONY

Brak po��czenia z czytnikiem kart rabatowych BONUS.

DOKUMENT DO WYDRUKOWANIA Nacisn�� ZATWIERD� by doko	czy� operacj� wydruku.

FUNKCJA NIEDOST�PNA
W TEJ OPCJI KASY

Wybrana funkcja jest dost�pna tylko w opcji kasy 6143 towarów.

INNE LICZBY MIEJSC PO P. Nie mo�na zwi�za� towarów, które maj� ró�ne liczby miejsc po przecinku.

INNY B�	D Z WAGI B��dna odpowied z wagi. Poinformuj serwis.

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

MODU� W TR. TYLKO ODCZYT Wezwij serwis.

NALE�Y WYKONA�
JU� RAPORT DOBOWY

Kasa sygnalizuje �e poprzedni dzie	 sprzeda�y nie zosta� zako	czony raportem
fiskalnym dobowym. Komunikat ma jedynie charakter przypomnienia i nie
uniemo�liwia sprzeda�y na kasie.

NAST�PNY PRZEGL	D PRZED:
10r11.25

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 MO�E BY� SKASOWANY
Towar jest nowy lub ma zmienion� stawk�. Przed skasowaniem musi zosta�
wydrukowany raport zmian w bazie towarowej.
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NIEPOPRAWNA ODPOWIED�
Z TERMINALA P�ATNICZEGO

B��dna konfiguracja terminala p�atniczego lub kasy.

NIESTABILNY WYNIK Z WAGI Wahanie obci��enia na szalce wagi podczas wa�enia, wynik „0” na wadze Prima.

NIEZAKO�CZONY MIESI	C
Raport okresowy miesi�czny mo�e by� wykonany tylko dla zako	czonych
miesi�cy (z punktu widzenia daty).

NIEZEROWA SPRZEDA�/ZWROT

Nie mo�na skasowa� towaru, je�eli jego liczniki ilo�ciowo-warto�ciowe sprzeda�y
lub zwrotów nie s� wyzerowane. Nale�y wykona� raporty szczegó�owy sprzeda�y
i zwrotów opakowa	 z wyzerowaniem stanów lub wyzerowa� liczniki dla tego
towaru w definiowaniu towaru.

NIEZGODNA PAMI�� FISK.
POWIADOM SERWIS FABRYCZ. Wezwij serwis.

NIEZGODNA PAMI�� PRG. Wezwij serwis.

NISKIE NAPI�CIE
AKUMULATORA G�ÓWNEGO

Pod��czy� kas� do zasilania sieciowego. Je�eli komunikat pojawia si� pomimo,
�e kasa by�a pod��czona przez kilka godzin, wezwij serwis.

NISKIE NAPI�CIE
BATERII PAMI�CI Wezwij serwis.

OBOWI	ZKOWY ODCZYT
DANYCH PRZEZ PC

W dniu poprzednim nie nast�pi� odczyt danych przez komputer. Aby realizowa�
sprzeda� wprowadzi� has�o AGAT. W��czona jest funkcja OBOWI�ZKOWY
ODCZYT PRZEZ PC.

PAMI�� PODR�CZNA PE�NA

W pami�ci podr�cznej brak jest wolnego miejsca na zapis kolejnych wydruków.
Nale�y sprawdzi� czy karta jest w�o�ona do kasy i czy jest to karta z tej kasy.
Po w�o�eniu karty i jej zweryfikowaniu, kasa zapisze na niej dane. Po zapisie
mo�na kontynuowa� prac� na kasie.
Je�eli kasa pomimo tego nie zapisuje danych na karcie sprawdzi� stan karty
w funkcji STAN KOPII ELEKTRONICZNEJ i skontaktowa� si� z serwisem.

PODNIESIONA G�OWICA Nale�y opu�ci� g�owic� w drukarce.

POZOSTA�O W PAMI�CI FIS-
KALNEJ WOLNYCH MIEJSC:NN

NN jest liczb� w zakresie 01-30. Po wykonaniu na kasie NN raportów dobowych
(lub zmian stawek) pami�� fiskalna zostanie zape�niona i dalsza sprzeda� nie b�dzie
mo�liwa. Skontaktuj si� z serwisem w sprawie wymiany pami�ci fiskalnej na now�.

PRZEKROCZONY ZAKRES WAGI Szalka wagi jest niedoci��ona lub przeci��ona.

SKASOWANA PAMI��  RAM Wezwij serwis.

SPRZEDA� NA KASIE B�DZIE
ZABLOKOWANA OD: 15r01.28

od podanej daty na kasie nie b�dzie mo�na wystawia� paragonów, nale�y
skontaktowa� si� ze sprzedawc� kasy w sprawie jej odblokowania.

SPRZEDA� ZABLOKOWANA
UP�YN	� CZAS

Up�yn�� czas na jaki kasa zosta�a odblokowana, nale�y skontaktowa� si� ze
sprzedawc� kasy w sprawie jej odblokowania. Do tego czasu nie mo�na
wystawia� paragonów.

TAKA NAZWA JU� ISTNIEJE W kasie nie mo�e by� dwóch towarów o takiej samej nazwie.

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�.

TERMINAL WY�	CZONY LUB
BRAK KOMUNIKACJI

Brak po��czenia mi�dzy terminalem kart p�atniczych a kas�. Sprawdzi� czy
terminal kart p�atniczych jest w��czony i pod��czony przewodem do kasy.

TOWAR JEST SKASOWANY
Próba zdefiniowania towaru na miejscu, gdzie by� towar skasowany ale nie
wydrukowa� si� raport skasowanych towarów.

TOWAR ZABLOKOWANY Podczas definiowania towaru zosta� on zdefiniowany jako zablokowany.

TYLKO DLA PR. MAGAZYNOW.
W��czona jest funkcja PROGRAM MAGAZYNOWY i nie mo�na zmienia�
i kasowa� towarów z klawiatury tylko za pomoc� programu zainstalowanego na
komputerze.

USZK. PAMI�� PODR�CZNA Wezwij serwis.
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USZKODZONA PAMI�� PROGR.
POWIADOM SERWIS FABRYCZ. Wezwij serwis.

USZKODZONE DANE ZEGARA
POWIADOM SERWIS FABRYCZ. Wezwij serwis.

WIADOMO�� DO ODCZYTANIA
Zosta�a przes�ana wiadomo�� dla w��czonego kasjera. �eby kontynuowa� prac�
na kasie, nale�y j� przeczyta�, a nast�pnie nacisn�� klawisz WYJD�
i potwierdzi� jej skasowanie klawiszem T.

WYKONAJ RAPORT DOBOWY
Funkcja mo�liwa do wykonywania tylko po raporcie dobowym fiskalnym
a przed pierwszym paragonem.

WYKONAJ ZALEG�Y
RAPORT DOBOWY

Nie zosta� wykonany raport fiskalny dobowy. Wykonaj raport dobowy w celu
dalszej sprzeda�y na kasie.

ZACZEKAJ DO CZASU
OSTATNIEGO ZAPISU

Komunikat pojawia si� je�eli wykonana zosta�a korekta czasu w ty�. Wybrana
operacja wymaga zapisu do pami�ci fiskalnej i b�dzie mo�liwa gdy czas w kasie
zrówna si� z czasem poprzedniego zapisu do pami�ci fiskalnej.

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 SPRZEDA� LUB
ZWROT TOWARU

Warto�ci liczników sprzeda�y lub zwrotu s� ju� bliskie przepe�nienia, nale�y wyko-
na� raport zeruj�cy szczegó�owy sprzeda�y lub zwrotów opakowa	 w zale�no�ci od
tego czy komunikat zosta� wy�wietlony przy sprzeda�y czy przy zwrocie towaru.

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 NARZUT
Próba udzielenia narzutu wi�kszego ni� maksymalny, wynikaj�cy z ogranicze	
dla kasjera i dla danego towaru.

ZA DU�Y RABAT
Próba udzielenia rabatu wi�kszego ni� maksymalny, wynikaj�cy z ogranicze	 dla
kasjera i dla danego towaru.

ZAMKNIJ SZUFLAD�
Zosta�a ustawiona opcja zabraniaj�ca rozpocz�cia paragonu je�eli szuflada jest
otwarta. Zamkn�� szuflad�.

ZEGAR BY� DZI� PRZESTAW. Przestawianie zegara mo�liwe tylko raz na dob�. Nast�pne mo�liwe jutro.

ZMIANA NIE JEST OTWARTA Aby wej�� do tej funkcji kasjer musi mie� otwart� zmian�.

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

ZWORA SERWISOWA JEST
W PO�O�ENIU SERWISOWYM

Sprzeda� w trybie serwisowym jest niemo�liwa. Wy��czy� i ponownie w��czy�
kas�. Je�eli komunikat pojawi si� ponownie - wezwij serwis.

5 Sygnalizacja trybu zasilania akumulatorowego kasy

Rodzaj zasilania kasy Pod�wietlenie
wy�wietlacza kasjera

Wy�wietlacz
klienta INNE

Zasilanie z zasilacza sieciowego Pe�ne - �wieci jasno �wieci –

Zanik zasilania sieciowego - - 1 sygna� dwi�kowy

Zasilanie z akumulatora po naci�ni�ciu
dowolnego klawisza Zmniejszone �wieci –

Zasilanie z akumulatora i przez minimum
15 sekund kasa nie by�a u�ywana Minimalne Wygaszony –

Za niskie napi�cie akumulatora - - sygna� co 15 sek.

Zasilanie z akumulatora i przez czas
d�u�szy ni� ustawiony w funkcji CZAS
WY
�CZENIA kasa nie by�a u�ywana

Przyciemnione Wygaszony
SAMOCZYNE
WY
�CZENIE

KASY
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6 Wykaz kodów b��dów kontrolera klawiatury

Nr b��du Sygnalizacja b��du Przyczyna usterki

1 Pojedynczy g�o�ny dwi�k podczas naciskania klawiszy,
przesy�ania danych z wagi oraz odczytu kodu kreskowego Przepe�nienie bufora klawiatury

2 Podwójny krótki dwi�k podczas przesy�ania danych z wagi B��d transmisji z wagi

3 Potrójny krótki dwi�k podczas odczytu kodu kreskowego B��d transmisji z czytnika kodu
kreskowego

7 Obs�uga kodów kreskowych zawieraj�cych ilo�� lub warto��
Kody kreskowe stosowane w handlu dziel� si� na:

� kody zawieraj�ce tyko cyfry identyfikuj�ce jednoznacznie towar;
� kody zawieraj�ce cyfry identyfikuj�ce towar oraz cyfry ilo�ci lub warto�ci (ceny) towaru stosowane g�ównie

w sklepach spo�ywczych gdzie dla danego towaru ilo�� lub warto�� (cena) poszczególnego opakowania jest ró�na.

Poni�ej opisano sposób obs�ugi kodów zawieraj�cych ilo�� i warto�� (cen�) towaru.

7.1 Kody kreskowe z ilo�ci�
Kody kreskowe, rozpoczynaj�ce si� od cyfr 27 lub 29, maj� w swojej strukturze dane o ilo�ci (masie) towaru. Struktura
jest nast�puj�ca:

27 TTTT V WWWWW K lub 29 TTTT V WWWWW K gdzie:

TTTT – Numer identyfikacyjny towaru.

WWWWW – Ilo�� lub masa w formacie: WW,WWW (3 miejsca po przecinku).

V – W zale�no�ci od ustawienia funkcji D
UGO�� KODÓW Z CEN�/WAG�:
1. Je�eli ustawiono SZE�� CYFR: dodatkowa cyfra kontrolna dla ilo�ci lub masy (dodawana przez

urz�dzenie drukuj�ce kod kreskowy). W zale�no�ci od ustawienia CYFRA KONTROLNA -
kasa mo�e sprawdza� lub nie sprawdza� prawid�owo�� tej cyfry.

2. Je�eli ustawiono SIEDEM CYFR: dodatkowa cyfra numeru identyfikacyjnego towaru.

K – Cyfra kontrolna dla ca�ego kodu kreskowego (dodawana przez urz�dzenie drukuj�ce kod kreskowy).

Wprowadzenie kodu kreskowego z ilo�ci� w funkcji DEFINIOWANIE TOWARU polega na przeczytaniu czytnikiem
kodów kreskowych. Kod taki mo�na równie� wprowadzi� z klawiatury wpisuj�c sze�� pierwszych (albo siedem, je�eli
ustawiono opcj� SIEDEM CYFR), licz�c od lewej cyfry kodu.
Sprzeda� sprowadza si� do przeczytania czytnikiem takiego kodu. Kasa dokona sprzeda�y towaru o kodzie kreskowym
np.: 27TTTT na ilo�� WW,WWW [kg].

7.2 Kody kreskowe z warto�ci�
Kody kreskowe z warto�ci� zaczynaj� si� od cyfr 23 lub 24. Struktura jest nast�puj�ca:

23 TTTT V CCCCC K lub 24 TTTT V CCCCC K gdzie:
TTTT – Numer identyfikacyjny towaru.

CCCCC – Warto�� towaru w formacie: CCC,CC z�.
V – W zale�no�ci od ustawienia opcji D
UGO�� KODÓW Z CEN�/WAG�:

1. Je�eli ustawiono SZE�� CYFR: dodatkowa cyfra kontrolna dla warto�ci (ceny) (dodawana
przez urz�dzenie drukuj�ce kod kreskowy). W zale�no�ci od ustawienia CYFRA
KONTROLNA kasa mo�e sprawdza� lub nie sprawdza� prawid�owo�� tej cyfry.

2. Je�eli ustawiono SIEDEM CYFR: dodatkowa cyfra numeru identyfikacyjnego towaru.
K – Cyfra kontrolna dla ca�ego kodu kreskowego (dodawana przez urz�dzenie drukuj�ce kod kreskowy).

Definiuj�c towar nale�y w momencie wprowadzania kodu kreskowego u�y� czytnika kodów kreskowych lub wpisa�
z klawiatury kasy sze�� (albo siedem, je�eli ustawiono opcj� SIEDEM CYFR) pierwszych cyfr tego kodu. Jako jednostki
miary zastosowa� szt. lub opak.
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Sprzeda� sprowadza si� do odczytania kodu czytnikiem. Kasa dokona sprzeda�y 1 szt. (lub opak.) towaru o kodzie
kreskowym np. 23TTTT z warto�ci� CCC,CC z�.

8 Ograniczanie rabatów i narzutów
Pojedyncza pozycja na paragonie mo�e jednocze�nie podlega� kilku rodzajom rabatu.
Mog� to by�:

� rabat do pozycji udzielony przez kasjera
� rabat na paragon udzielony przez kasjera lub za pomoc� karty rabatowej
� automatyczny rabat na pozycj�
� automatyczny rabat na paragon dla wszystkich towarów
� automatyczny rabat na paragon dla okre�lonej grupy towarowej
� automatyczny rabat typu promocja

Kasa posiada funkcje które uniemo�liwiaj� przekroczenie dopuszczalnego poziomu rabatu ustalonego przez kierownika
sklepu. Do tego celu s�u�� nast�puj�ce mechanizmy:

1. – Funkcja MAKSYMALNY RABAT - adres 2 05 11 07 1 lub B E K G A
lub Funkcja MAKSYMALNY NARZUT - adres 2 05 11 07 2 lub B E K G B

Te funkcje ograniczaj� wysoko�ci rabatów/narzytów wprowadzanych przez kasjera z r�ki. Nie obowi�zuj� dla
rabatów udzielanych za pomoc� klawiszy zdefiniowanych z okre�lon� wysoko�ci� rabatu.

2. – Funkcja DEFINIOWANIE TOWARÓW - adres 2 01 01 lub B A A
Umo�liwia okre�lenie czy dany towar podlega rabatowaniu i narzutowaniu.

3. – Funkcja RABAT/NARZUT SPECJALNY - adres 2 05 11 07 3 lub B E K G C
Umo�liwia wy��czenie grup specjalnych z rabatowania i narzutowania.

4. – Funkcja OGRANICZENIE RABATU - adres 2 05 11 07 6 lub B E K G F
lub Funkcja OGRANICZENIE NARZUTU - adres 2 05 11 07 7 lub B E K G G

5. – Funkcja RABAT NA GRUP� - adres 2 05 11 07 8 lub B E K G H
lub Funkcja NARZUT NA GRUP� - adres 2 05 11 07 9 lub B E K G I

6. – Funkcja MAKSYMALNY RABAT RODZAJU- adres 2 07 4 lub B G D
lub Funkcja MAKSYMALNY NARZUT RODZAJU- adres 2 07 5 lub B G E

Dla ka�dej pozycji sprzeda�y w momencie jej utworzenia obliczana jest maksymalna kwota rabatu oraz osobno
maksymalna kwota narzutu jaka mo�e zosta� odj�ta lub dodana przez wszystkie operacje. Do obliczenia brana
jest pod uwag� najmniejsza spo�ród odpowiednich warto�ci z punktów 4, 5 i 6 powy�ej.
Warto�� ta jest w poni�szych wzorach nazwana: min_ogr.

Obliczenie maksymalnych kwot jest wykonywane zgodnie z wzorami:

maks_rabat = warto��_pozycji - [ ( warto��_pozycji * 100 – min_ogr % ) / 100 ]
maks_narzut = [ ( warto��_pozycji * 100 + min_ogr% ) / 100 ] -  warto��_pozycji

Je�eli min_ogr dla rabatów wynosi 100% (brak ograniczenia) wtedy:

maks_rabat =  warto��_pozycji – 1 grosz.

Je�eli min_ogr  dla narzutów wynosi 100% (brak ograniczenia) wtedy:

maks_narzut =  warto��_pozycji.

[ ] - nawiasy kwadratowe oznaczaj� zaokr�glenie do pojedynczych groszy.

Podczas udzielania rabatów, kasa nie pozwala aby kwoty: maks_rabat i maks_narzut zosta�y przekroczone. Operacje
rabatowania i narzutowania, które przekrocz� maksymalne warto�ci zostan� ograniczone do tych warto�ci.
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Znaki handlowe u�yte w niniejszej instrukcji:

SEIKO
jest znakiem handlowym SEIKO.

Instrukcja przeznaczona jest do nast�puj�cych wyrobów:

kasa ELZAB Jota E (ró�ne wykonania) – kod: M21

Data wprowadzenia wyrobu: 12- 2013r Nr rysunku instrukcji: M21IO00010

Data ostatniej edycji: 13-04-2015
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6.11.7.2 Funkcja MAKSYMALNY NARZUT - adres 2 05 11 07 2 lub B E K G B __________________69
6.11.7.3 Funkcja RABAT/NARZUT SPECJALNY - adres 2 05 11 07 3 lub B E K G C______________69
6.11.7.4 Funkcja KWOTOWY NA POZYCJ� - adres 2 05 11 07 4 lub B E K G D _________________69
6.11.7.5 Funkcja KWOTOWY I AUTOMATYCZNY NA PARAGON - adres 2 05 11 07 5 lub B E K G E___69
6.11.7.6 Funkcja OGRANICZENIE RABATU - adres 2 05 11 07 6 lub B E K G F _________________69
6.11.7.7 Funkcja OGRANICZENIE NARZUTU - adres 2 05 11 07 7 lub B E K G G________________69
6.11.7.8 Funkcja RABAT NA GRUP� - adres 2 05 11 07 8 lub B E K G H_______________________70
6.11.7.9 Funkcja NARZUT NA GRUP� - adres 2 05 11 07 9 lub B E K G I ______________________70

6.11.8 Funkcja MAKSYMALNA SUMA PARAGONU - adres 2 05 11 08 lub B E K H ____________70
6.11.9 Funkcja OBOWI�ZEK WPISANIA ZAP�ATY - adres 2 05 11 09 lub B E K I _____________70
6.11.10 Funkcja P�ATNO� BONEM - adres 2 05 11 10 lub B E K J________________________70
6.11.11 Funkcja P�ATNO� KO�CZY PARAGON - adres 2 05 11 11 lub B E K K _____________70
6.11.12 Funkcja POTWIERDZANIE P�ATNO�CI - adres 2 05 11 12 lub B E K L ______________71
6.11.13 Funkcja W��CZENIE DODATKÓW - adres 2 05 11 13 lub B E K M __________________71
6.11.14 Funkcja WYBÓR DODATKÓW - adres 2 05 11 14 lub B E K N ______________________71
6.11.15 Funkcja KARTY RABATOWE KRESKOWE - adres 2 05 11 15 lub B E K O  (�)_________71
6.11.16 Funkcja DEFINICJA KART RABATOWYCH - adres 2 05 11 16 lub B E K P  (�) ________72
6.11.17 Funkcja CZYTNIK KART BONUS - adres 2 05 11 17 lub B E K Q  (�) ________________73
6.11.18 Funkcja TERMINAL KART P�ATNICZYCH - adres 2 05 11 18 lub B E K R ____________73
6.11.19 Funkcja P�ATNO�CI TERMINALA - adres 2 05 11 19 lub B E K S ___________________74
6.11.20 Funkcja SYGNA� CO N-TY PARAGON - adres 2 05 11 20 lub B E K T _______________74
6.11.21 Funkcja KONTROLA SZUFLADY - adres 2 05 11 21 lub B E K U ____________________74
6.11.22 Funkcja WY��CZENIE KASJERA PO PARAGONIE - adres 2 05 11 22 lub B E K V _____74
6.11.23 Funkcja WY��CZENIE KASJERA PO CZASIE - adres 2 05 11 23 lub B E K W _________74
6.11.24 Funkcja DRUKARKA ZAMÓWIE� - adres 2 05 11 24 lub B E K X____________________75
6.11.25 Funkcja PRZEPE�NIENIE LICZNIKÓW - adres 2 05 11 25 lub B E K Y _______________75

6.12 Funkcja BLOKADA OTWARCIA SZUFLADY - adres 2 05 12 lub B E L _______________ 75
6.13 Funkcja OTWARCIE SZUFLADY PO WYP�ACIE - adres 2 05 13 lub B E M ___________ 75
6.14 Funkcja MAKSYMALNA GOTÓWKA W SZUFLADZIE - adres 2 05 14 lub B E N________ 75
6.15 Funkcja KONTROLA LICZNIKÓW - adres 2 05 15 lub B E O _______________________ 75
6.16 Funkcja NADPISYWANIE LICZNIKÓW - adres 2 05 16 lub B E P____________________ 75
6.17 Funkcja KONTROLA BUFORA POZYCJI - adres 2 05 17 lub B E Q__________________ 76
6.18 Funkcja PROGRAM MAGAZYNOWY - adres 2 05 18 lub B E R_____________________ 76
6.19 Funkcja UPROSZCZONE WP�ATY/WYP�ATY - adres 2 05 19 lub B E S _____________ 76
6.20 Funkcja PODPISY WP�AT/WYP�AT - adres 2 05 20 lub B E T _____________________ 76
6.21 Funkcja WYDRUK WSZYSTKICH SPRZEDA�Y - adres 2 05 21 lub B E U ____________ 76
6.22 Funkcja POMI� WYDRUK DANYCH - adres 2 05 22 lub B E V _____________________ 76
6.23 Funkcja OBOWI�ZKOWY ODCZYT PRZEZ PC - adres 2 05 23 lub B E W ____________ 76
6.24 Funkcja OPCJA SPRZEDAWCÓW - adres 2 05 24 lub B E X  (�) ___________________ 77
6.25 Menu D�WI�K I WY�WIETLACZE - adres 2 05 25 lub B E Y_______________________ 77

6.25.1 Funkcja G�O�NO� - adres 2 05 25 1 lub B E Y A ________________________________77
6.25.2 Funkcja RODZAJ WYGASZACZA - adres 2 05 25 2 lub B E Y B______________________77
6.25.3 Funkcja KONTRAST WY�WIETLACZA KASJERA - adres 2 05 25 3 lub B E Y C ________77
6.25.4 Funkcja KONTRAST WY�WIETLACZA KLIENTA - adres 2 05 25 4 lub B E Y D _________77

6.26 Funkcja USTAWIENIE ZGODNO�CI - adres 2 05 26 lub B E Z _____________________ 78
7 Menu KASJERZY - adres 2 06 lub  B F ___________________________________________ 78

7.1 Funkcja EDYCJA KASJERÓW - adres 2 06 1 lub B F A ____________________________ 78
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7.2 Funkcja KASOWANIE KASJERÓW - adres 2 06 2 lub B F B _________________________79
7.3 Funkcja OTWARTE ZMIANY - adres 2 06 3 lub B F C ______________________________79

8 Menu RODZAJE KASJERÓW - adres 2 07 lub B G__________________________________79
8.1 Funkcja NAZWY RODZAJÓW - adres 2 07 1 lub B G A _____________________________79
8.2 Funkcja UPRAWNIENIA RODZAJÓW - adres 2 07 2 lub B G B_______________________79
8.3 Funkcja ZESTAW RAPORTÓW RODZAJÓW - adres 2 07 3 lub B G C_________________81
8.4 Funkcja MAKSYMALNY RABAT RODZAJU - adres 2 07 4 lub B G D __________________81
8.5 Funkcja MAKSYMALNY NARZUT RODZAJU - adres 2 07 5 lub B G E _________________81
8.6 Funkcja KASOWANIE RODZAJÓW - adres 2 07 6 lub B G F_________________________81
8.7 Funkcja KOPIOWANIE RODZAJÓW - adres 2 07 7 lub B G G________________________82
8.8 Funkcja PRZYWRÓCENIE RODZAJÓW - adres 2 07 8 lub B G H_____________________82

9 Funkcja PRZESTAWIENIE ZEGARA - adres 2 08 lub B H ____________________________82
10 Funkcja STAWKI PODATKU - adres 2 09 lub B I __________________________________82
11 Menu USTAWIENIA KOPII ELEKTRONICZNEJ - adres 2 10 lub B J ___________________83

11.1 Funkcja STAN KOPII ELEKTRONICZNEJ - adres 2 10 1 lub B J A ___________________83
11.2 Funkcja INICJOWANIE KARTY - adres 2 10 2 lub B J B ___________________________83
11.3 Funkcja ZAMKNI�CIE KARTY - adres 2 10 3 lub B J C ____________________________83

Rozdzia� 6 - Menu FUNKCJE SERWISOWE 85
1 Opis ogólny _________________________________________________________________85
2 Funkcja NAST�PNY PRZEGL�D - adres 3 13 lub C M_______________________________85
Rozdzia� 7 - Sprzeda� 87
1 Opis ogólny _________________________________________________________________87
2 Sprzeda� towarów ____________________________________________________________87

2.1 Sprzeda� towarów w trybie komputerowym_______________________________________87
2.1.1 Sprzeda� towaru za pomoc� numeru towaru______________________________________ 87

2.1.1.1 Sprzeda� towaru z ilo
ci� jednostkow�___________________________________________ 87
2.1.1.2 Sprzeda� towaru z ilo
ci� inn� ni� jednostkowa ____________________________________ 88

2.1.2 Sprzeda� towaru za pomoc� kodu kreskowego____________________________________ 88
2.1.2.1 Sprzeda� towaru z ilo
ci� jednostkow�___________________________________________ 88
2.1.2.2 Sprzeda� towaru z ilo
ci� inn� ni� jednostkowa ____________________________________ 88
2.1.2.3 Sprzeda� towaru z r	cznie wprowadzonego kodu kreskowego ________________________ 88

2.1.3 Sprzeda� towaru za pomoc� zdefiniowanych klawiszy ______________________________ 88
2.1.4 Sprzeda� towaru ze zdefiniowan� zerow� cen� ___________________________________ 89
2.1.5 Sprzeda� towarów z u�yciem wagi______________________________________________ 89
2.1.6 Sprzeda� towaru przez wpisanie nazwy towaru____________________________________ 90

2.2 Sprzeda� towarów w trybie ECR _______________________________________________90
2.2.1 Zasada dzia�ania klawiatury w trybie ECR ________________________________________ 90

2.2.1.1 Wprowadzanie ilo
ci towaru ___________________________________________________ 90
2.2.1.2 Wprowadzanie ceny towaru____________________________________________________ 90
2.2.1.3 Wprowadzanie numeru towaru _________________________________________________ 90

2.2.2 Sprzeda� towaru za pomoc� numeru towaru______________________________________ 91
2.2.2.1 Sprzeda� towaru z ilo
ci� jednostkow�___________________________________________ 91
2.2.2.2 Sprzeda� towaru z ilo
ci� inn� ni� jednostkowa ____________________________________ 91

2.2.3 Sprzeda� towaru za pomoc� kodu kreskowego____________________________________ 92
2.2.3.1 Sprzeda� towaru z ilo
ci� jednostkow�___________________________________________ 92
2.2.3.2 Sprzeda� towaru z ilo
ci� inn� ni� jednostkowa ____________________________________ 92
2.2.3.3 Sprzeda� towaru z r	cznie wprowadzonego kodu kreskowego ________________________ 92

2.2.4 Sprzeda� towaru za pomoc� zdefiniowanych klawiszy ______________________________ 92
2.2.4.1 Sprzeda� towaru z ilo
ci� jednostkow�___________________________________________ 92
2.2.4.2 Sprzeda� towaru z ilo
ci� inn� ni� jednostkowa ____________________________________ 93

2.2.5 Sprzeda� towaru z u�yciem wagi Prima K ________________________________________ 93
2.2.5.1 Przyk�ad sprzeda�y pozycji towaru wa�onego _____________________________________ 93
2.2.5.2 Przyk�ad sprzeda�y pozycji towaru niewa�onego ___________________________________ 93
2.2.5.3 Przyk�ad sprzeda�y pozycji ze zmienn� cen� ______________________________________ 94

2.2.6 Sprzeda� towaru z u�yciem wagi _______________________________________________ 94
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2.3 Sprzeda� towarów ze zmienn� cen� ___________________________________________ 95
2.4 Sprzeda� wi�zana _________________________________________________________ 95

3 Zakoczenie paragonu________________________________________________________ 95
3.1 Zako�czenie paragonu z u�yciem p�atno
ci gotówk�_______________________________ 95
3.2 Zako�czenie paragonu z u�yciem innej p�atno
ci ni� gotówka _______________________ 96
3.3 Zako�czenie paragonu z u�yciem karty p�atniczej _________________________________ 96
3.4 P�atno
ci walutami dodatkowymi ______________________________________________ 98
3.5 Zako�czenie paragonu z u�yciem klawisza p�atno
ci w trybie ECR____________________ 98
3.6 Zako�czenie paragonu z rabatem lub narzutem na ca�y paragon _____________________ 99
3.7 Zako�czenie paragonu z rabatem na podstawie karty rabatowej z kodem kreskowym  (�)___ 99
3.8 Zako�czenie paragonu z rabatem na podstawie karty rabatowej z czytnika BONUS  (�) __ 100

4 Funkcje dodatkowe _________________________________________________________ 100
4.1 Lista podr	czna __________________________________________________________ 100
4.2 Rabat lub narzut na pozycj	 sprzeda�y ________________________________________ 100
4.3 Podsuma paragonu _______________________________________________________ 101
4.4 Edycja paragonu i kasowanie pozycji sprzeda�y _________________________________ 101
4.5 Anulowanie ca�ego paragonu ________________________________________________ 102
4.6 Sprzeda� i przyjmowanie opakowa� zwrotnych __________________________________ 102
4.7 Zwrot ostatnio sprzedanych opakowa� ________________________________________ 103
4.8 Wyszukiwanie towarów_____________________________________________________ 103

4.8.1 Wyszukiwanie towaru wg numeru towaru w trybie komputerowym_____________________103
4.8.2 Wyszukiwanie towaru wg numeru towaru w trybie ECR _____________________________103
4.8.3 Wyszukiwanie towaru wed�ug nazwy____________________________________________103
4.8.4 Wyszukiwanie towarów o tym samym pocz�tku nazwy______________________________103
4.8.5 Sprawdzenie ceny towaru z kodem kreskowym bez mo�liwo
ci sprzeda�y ______________104

4.9 Podgl�d paragonu ________________________________________________________ 104
4.10 Wydruk numeru bez sprzeda�y _____________________________________________ 104
4.11 Wydruk numeru NIP nabywcy_______________________________________________ 105
4.12 Obs�uga przychodz�cych wiadomo
ci kasjera  (�) ______________________________ 105

5 Przyk�adowe wydruki paragonów ______________________________________________ 106
Rozdzia� 8 - Dodatki 107
1 Status kopii elektronicznej (karta microSD)______________________________________ 107
2 Specyfikacja techniczna kasy _________________________________________________ 108
3 Specyfikacja z��cz interfejsów kasy ____________________________________________ 110
4 Alfabetyczny spis komunikatów wy�wietlacza kasjera i tryb post�powania ___________ 112
5 Sygnalizacja trybu zasilania akumulatorowego kasy ______________________________ 115
6 Wykaz kodów b��dów kontrolera klawiatury _____________________________________ 116
7 Obs�uga kodów kreskowych zawieraj�cych ilo�� lub warto�� ______________________ 116

7.1 Kody kreskowe z ilo
ci� ____________________________________________________ 116
7.2 Kody kreskowe z warto
ci� _________________________________________________ 116

8 Ograniczanie rabatów i narzutów ______________________________________________ 117

Uwaga: Funkcje oznaczone w spisie tre�ci za pomoc� gwiazdki (�) s� dost�pne w zale�no�ci od opcji ilo�ci towarów.
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Charakterystyka kasy ELZAB Jota E

� Termiczny mechanizm drukuj�cy zapewniaj�cy szybki wydruk
� Bardzo �atwa wymiana papieru dzi�ki zastosowaniu mechanizmu typu easy load
� Zapis elektronicznej kopii wydruków na karcie pami�ci microSD
� Wielowierszowy wy�wietlacz kasjera u�atwiaj�cy prac� na kasie
� Niezawodna klawiatura 34 klawiszowa zbudowana z modu�ów o wysokiej trwa�o�ci i niezawodno�ci
� Mo�liwo�� zdefiniowania do 71 klawiszy lub ich kombinacji realizuj�cych szybk� sprzeda� towaru, p�atno�ci,

rabaty, raporty itp.
� Wydruk raportów kasy, które umo�liwiaj� pe�ne rozliczenie ilo�ciowo – warto�ciowe sprzeda�y, podatku VAT

i kasjerów
� Mo�liwo�� pod��czenia do komputera przez z��cze USB lub RS-232 (bezpo�rednio, przez modem telefoniczny

analogowy lub GSM) lub opcjonalnie przez z��cze LAN
� Sprzeda� za pomoc� czytnika kodów kreskowych, tak�e towarów z podan� w kodzie ilo�ci� lub warto�ci�
� Wspó�praca z wag� lub wieloma wagami, z mo�liwo�ci� odczytu masy towaru z klawiatury kasy
� Wspó�praca z wag� Prima K pozwalaj�ca na wybieranie towarów zaprogramowanych w kasie oraz sprzeda�

tych towarów za pomoc� klawiatury wagi
� 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 towaru i maksymalnej sumy paragonu w celu eliminacji b��dów

kasjera podczas sprzeda�y
� Mo�liwo�� przegl�dania oraz kasowania pozycji sprzeda�y w trakcie wystawiania paragonu
� Mo�liwo�� r�cznego udzielania rabatów i narzutów na pozycj� i na ca�y paragon
� Szerokie mo�liwo�ci konfiguracji rabatów automatycznych i udzielanych z kart rabatowych
� Sze�� definiowalnych form p�atno�ci (plus gotówka) oraz osiem p�atno�ci walutowych
� Sprzeda� ze zmienn� cen� (tzw. otwarte PLU)
� Mo�liwo�� pod��czenia terminala kart p�atniczych z obs�ug� sprzeda�y i wyp�aty gotówki dla klienta

(cashback)
� Mo�liwo�� prze��czenia kasy na sprzeda� towarów w innej walucie ewidencyjnej np. euro
� Funkcja automatycznego drukowania równowarto�ci w drugiej walucie w relacji PLN/EUR po paragonie.

Do��czona do kasy p�yta CD-ROM zawiera m. in. program dla u�ytkownika s�u��cy do odczytywania, edytowania
oraz zapisywania danych z i do kasy, m.in. danych o towarach, definiowanych klawiszach itd. oraz program do
uzyskiwania raportów fiskalnych z kasy.
Programy s� równie� dost�pne przez serwis www pod adresem:  http://www.elzab.com.pl/programy.

Zawarto�� opakowania

� Kasa ELZAB Jota E

� Zasilacz sieciowy 12V/1A

� 1 rolka papieru termicznego 57 +1 /–0 mm

� Instrukcja obs�ugi kasy

� Ksi��ka Kasy Rejestruj�cej

� P�yta CD-ROM

� Karty zg�oszenia kasy do Urz�du Skarbowego

Przed rozpocz�ciem eksploatacji kasy nale�y zapozna� si� z jej instrukcj� obs�ugi.

To urz�dzenie zosta�o oznakowane znakiem CE, co oznacza, �e pomy
lnie przesz�o
proces oceny zgodno
ci z obowi�zuj�cymi wymogami dyrektyw Unii Europejskiej.
Szczegó�owy wykaz dyrektyw oraz norm którym podlega, zawiera Deklaracja Zgodno
ci,
której kopia dost	pna jest na stronie www.elzab.com.pl
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Rozdzia� 1 - Budowa i dzia�anie
1 Opis ogólny

1.1 Opcje wykonania i budowa kasy
Kasa mo�e zosta� wykonana w kilku opcjach:

� ilo�� towarów:

4095 lub 6143

Od ilo�ci towarów zale�y tak�e dzia�anie niektórych funkcji w kasie.

Poni�sze funkcje s� dost�pne tylko w kasie na 6143 towarów:

- wiadomo�ci kasjera,

- funkcja sprzedawców,

- rabaty automatyczne,

- karty rabatowe z kodem kreskowym,

- czytnik Bonus.

Przy próbie u�ycia funkcji niedost�pnej w danej opcji wy�wietli si� komunikat
o jej niedost�pno�ci. W instrukcji i spisie tre�ci takie funkcje oznaczone s�
gwiazdk� (�) w nag�ówku rozdzia�u.

� interfejs Ethernet W tej opcji kasa posiada dodatkowo z��cze LAN.

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

� drukark� paragonów z pokryw� zamykan� zatrzaskiem,

� klawiatur� z klawiszami cyfrowymi, funkcyjnymi i literowymi (w tym znaki polskie),

� z��cza do pod��czenia urz�dze	 zewn�trznych (w podstawie),

� przycisk za��czaj�cy i wy��czaj�cy kas�.
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1.2 Rozmieszczenie elementów obs�ugi

Rys. 1-1 Widok kasy

1 - Ramka klawiatury 7 - Sygnalizacja zasilania – dioda POWER

2 - Pokrywa górna kasy 8 - Wy�wietlacz klienta

3 - Klawisz wysuwu papieru 9 - Wy�wietlacz operatora

4 - Przycisk za��czaj�cy i wy��czaj�cy kas� 10 - Klawiatura kasy

5 - Szczelina wyj�cia paragonu (z no�em) 11 - Podstawa

6 - Pokrywa papieru 12 - Z��cza interfejsów (od spodu kasy, patrz rys 1-2)

Z��cza interfejsu kasy, s� umieszczone w zag��bieniu podstawy kasy i dost�pne s� od spodu.

1 - Gniazdo rozszerze	 EXT

2 - Gniazdo WAGA

3 - Gniazdo SZUFLADA

4 - Gniazdo CZYTNIK KODÓW

5 - Gniazdo USB

6 - Gniazdo TERMINAL P
ATNICZY

7 - Gniazdo PC

8 - Gniazdo LAN (opcja)

9 - Gniazdo ZASILANIE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Rys. 1-2 Widok na z��cza interfejsów (od spodu kasy)

1

6

5

4

3

2
12

11

10

9

7
8
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2 Budowa klawiatury
Klawiatura sk�ada si� z 34 klawiszy. W górnej cz��ci znajduje si� blok zawieraj�cy 6 klawiszy funkcyjnych do

zdefiniowania przez u�ytkownika. W kombinacji z klawiszami  i , mo�liwe jest zdefiniowanie 71 klawiszy
lub ich kombinacji. Mo�e im by� przypisana funkcja szybkiej sprzeda�y lub wyboru towaru, p�atno�ci, rabaty oraz inne
funkcje kasy. Sposób definiowania klawiszy zostanie opisany w dalszej cz��ci instrukcji. Klawisze numeryczne posiadaj�
fabrycznie zaprogramowane znaczenie oznaczone odpowiednimi piktogramami.

– raport dobowy w��czenie kasjera –

– koniec zmiany kasjera wy��czenie kasjera –

– zestaw raportów wp�ata do kasy –

– raport sprzeda�y wg grup wyp�ata z kasy –

– raport szczegó�owy sprzeda�y

– raport miesi�czny
podgl�d paragonu –

Wybór odpowiedniego znaczenia klawisza uzale�niony jest od po�o�enia opisu na klawiszu. Mo�emy wybran� z klawisza
funkcj� uzyska� przez bezpo�rednie, pojedyncze naci�ni�cie klawisza, albo z dodatkowo wcze�niej naci�ni�tym jednym

lub te� dwoma klawiszami  . Zale�no�� pomi�dzy miejscem opisu, a sposobem wyboru wyja�nia rysunek.

naci�ni�ty pojedynczo

naci�ni�ty z klawiszem 

naci�ni�ty z klawiszami  

naci�ni�ty z klawiszem 

W przypadku klawiszy predefiniowanych wybór poszczególnych znacze	 nieco si� ró�ni:

naci�ni�ty pojedynczo

naci�ni�ty z klawiszem 

naci�ni�ty z klawiszem 

naci�ni�ty z klawiszem 

Klawisze realizuj� nast�puj�ce funkcje:

Klawisz w��czania i wy��czania kasy. W celu wy��czenia, wymaga
naci�ni�cia przez czas powy�ej sekundy.

Klawisz wysuni�cia papieru w drukarce.

Klawisze funkcyjne do zdefiniowania przez u�ytkownika.   

  

Klawisze numeryczne oraz kropka. S�u�� do wpisywania wszelkich
warto�ci liczbowych (kropka pe�ni rol� przecinka dziesi�tnego).

Klawisze s�u��ce do zdefiniowania jako szybki dost�p do sprzedawanych
towarów, funkcji, p�atno�ci, rabatów lub narzutów. Klawisze s� wst�pnie
definiowane z mo�liwo�ci� zmiany tej definicji, patrz str. 39.
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Klawisz przyj�cia opakowania zwrotnego
Klawisz podgl�du ostatnich linii wydrukowanych na paragonie.

Klawisz wyboru znaku z lewej strony klawisza.

Klawisz wyboru znaku z prawej strony klawisza.

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

Klawisze strza�ek w lewo i w prawo.
S�u�� te� do automatycznej obs�ugi wagi.

 + 

 + 

Klawisz RAZEM s�u��cy do podsumowania pozycji na paragonie.
Poza paragonem w��cza wy�wietlanie daty i czasu na wy�wietlaczach.

Klawisz s�u��cy do zatwierdzania (odpowiednik Enter) wprowadzonego
towaru, ilo�ci, ceny, funkcji w menu itd.

Klawisz odst�pu pomi�dzy wpisywanymi znakami.
 + 

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

Klawisz wyszukiwania wg nazwy towaru podczas sprzeda�y.
  + 

Klawisz s�u��cy do w��czania menu kasy.

Klawisz wprowadzenia ceny towaru podczas sprzeda�y.

Klawisz przej�cia do p�atno�ci walutowej.
  + 

Klawisze udzielania odpowiednio: rabatu kwotowego i rabatu procento-
wego na pozycj� sprzeda�y. W podsumowaniu te same funkcje na ca�y
paragon.  

Klawisz wyboru rodzaju p�atno�ci – zap�ata gotówk�.

Klawisz wyboru rodzaju p�atno�ci – zap�ata zdefiniowana jako
P
ATNO�� 4.   + 

Klawisz wprowadzenia kodu kreskowego przy u�yciu klawiatury kasy
(np. przy uszkodzonej naklejce z kodem kreskowym).

Klawisz wyboru rodzaju p�atno�ci – zap�ata zdefiniowana jako
P
ATNO�� 3.   + 

Klawisz wprowadzenia ilo�ci sprzedawanego towaru.

Klawisz wyboru rodzaju p�atno�ci – zap�ata zdefiniowana jako
P
ATNO�� 2.   + 

Klawisz wycofania si� z bie��cej funkcji – odpowiednik Esc.
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Rys. 1-3  Klawiatura kasy

3 Nak�adka ochronna klawiatury
Klawiatura kasy mo�e by� dodatkowo chroniona przed zanieczyszczeniami, przez na�o�enie na ni� silikonowej nak�adki
ochronnej. Nak�adka zalecana jest w punktach sprzeda�y na otwartej przestrzeni np. na targowiskach, gdzie mo�e istnie�
zagro�enie zanieczyszczenia klawiatury np. py�em (towary sypkie, zanieczyszczone). Chroni� tak�e przed
przypadkowym rozlaniem p�ynu. Za�o�enie nak�adki wymaga zdemontowania ramki, za�o�enia nak�adki i powtórnego
„zaklikniecia” ramki w pokrywie kasy. Sposób jej mocowania przedstawiaj� rysunki.

4 Wy�wietlacz klienta

Na tylnej stronie kasy umieszczony zosta� wy�wietlacz klienta. Wysoka czytelno�� wy�wietlacza nie wymaga regulacji
jego k�ta nachylenia.
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Rozdzia� 2 - Instalacja i pod��czenie
1 Wymagania instalacyjne
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.

1.1 Warunki klimatyczne otoczenia

Temperatura 5°C - 35°C

Wilgotno�� 40% - 80%  (bez kondensacji)

2 Zasilanie kasy
Kasa mo�e by� zasilana z:

� ZASILACZA SIECIOWEGO 12V/1A dostarczonego z kas�, je�eli jest u�ywana jako kasa stacjonarna,

� PRZEWODU ZASILANIA
SAMOCHODOWEGO 12V

je�eli kasa jest u�ywana w samochodzie
(wymaga oddzielnego zakupu – kod: PZ4),

Kasa posiada klawisz s�u��cy do za��czenia i wy��czenia urz�dzenia. Po krótkim naci�ni�ciu klawisza kasa w��cza si�.
D�u�sze przyci�ni�cie klawisza wy��cza kas�. Kasa posiada tak�e akumulator wewn�trzny podtrzymuj�cy zasilanie kasy
w przypadku zaniku zewn�trznego napi�cia zasilania. Akumulator wewn�trzny jest �adowany gdy kasa jest pod��czona
do zewn�trznego zasilania, niezale�nie czy jest w��czona (pracuje) lub nie. Sygnalizowane jest to �wieceniem diody LED
(patrz Rozdzia� 1, Rys. 1-1). Dioda LED sygnalizuje kilka stanów. Przy za��czonej kasie oznacza ona obecno�� zasilania
sieciowego. Przy wy��czonej kasie, dioda migaj�ca oznacza stan �adowania akumulatora, natomiast dioda �wiec�ca ci�gle
oznacza, �e akumulator jest na�adowany. Pe�na regeneracja akumulatora po jego roz�adowaniu wymaga oko�o 8 godzin
�adowania przy w��czonej kasie lub 6 godzin przy wy��czonej kasie. Gdy akumulator wewn�trzny kasy jest bliski
roz�adowania, co 15 sekund w��czany jest sygna� akustyczny. Nale�y wówczas niezw�ocznie kas� pod��czy� do sieci
energetycznej w celu na�adowania akumulatora wewn�trznego. Akumulator umo�liwia prac� bez zasilania
sieciowego przez czas 6 godzin, przy za�o�eniu drukowania paragonu co minut� i uprzednim na�adowaniu do
znamionowej pojemno�ci. Zasilacz sieciowy nie posiada wy��cznika. Ca�kowite wy��czenie zasilacza nast�puje po
wyj�ciu go z gniazda sieciowego lub wy��czenie wy��cznika na listwie zasilaj�cej (je�li jest taka zastosowana).
UWAGA: Kasa posiada dodatkowy wewn�trzny akumulator, który powinien by� tak�e cyklicznie do�adowywany. Opis

cz�stotliwo�ci �adowania tego akumulatora opisany jest w punkcie 12. Przechowywanie i transport.

Tryb oszcz�dzania energii
Kasa posiada mechanizm oszcz�dzania energii zgromadzonej w akumulatorze wewn�trznym. Tryb oszcz�dzania energii
jest w��czany automatycznie przy braku zasilania z sieci energetycznej, kasa sygnalizuje to krótkim sygna�em
dwi�kowym. W trybie oszcz�dzania wy�wietlacz kasjera jest pod�wietlany z ni�szym poziomem jasno�ci ni� przy
zasilaniu sieciowym. Ponadto nast�puje wygaszenie wy�wietlacza klienta oraz wy��czenie pod�wietlenia wy�wietlacza
kasjera po 15 sekundach od ostatniej operacji wykonanej na klawiaturze kasy (je�eli na wy�wietlaczu klienta wy�wietla
si� kwota do zap�aty po paragonie, to wy�wietlacz zostanie wygaszony po 1 minucie). Je�eli kasa pozostaje w stanie
bezczynno�ci, to po up�ywie czasu od 1 minuty do 120 minut nast�puje jej automatyczne wy��czenie. Czas ten ustawia
si� w funkcji CZAS WY
�CZENIA KASY (str. 63).

Wymagania dla sieciowego zasilania elektrycznego
Napi�cie znamionowe 220V – 230V
Cz�stotliwo�� 47 - 63 Hz
Pobór mocy max 12W

Do zasilania kasy nale�y stosowa� wy��cznie zasilacz dostarczony przez producenta.

3 Sposób identyfikacji dodatkowych 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.
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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.

4 Pod��czenie szuflady kasowej
Zaleca si� stosowanie szuflady kasowej z rodziny szuflad ELZAB Gamma np. typ: A12 (kod: A12), A22 (kod: A22) lub
B12 (kod: B12) - dopasowana wymiarami do kasy, z kablem typu RJ (kod: SK01).
Po�o�enie z��cza do pod��czenia szuflady pokazane jest w Rozdziale 1 na rys. 1-2.
Szuflada otwierana jest elektrycznie w chwili, gdy operacje na kasie wymagaj� kontaktu z gotówk� (np. zako	czenie
paragonu, pocz�tek i koniec zmiany kasjera itp.).

Istnieje mo�liwo�� otwarcia szuflady poprzez naci�ni�cie klawisza  (np. gdy chcemy rozmieni� banknot). Funkcja
ta mo�e zosta� zablokowana za pomoc� funkcji BLOKADA OTWARCIA SZUFLADY (str. 75). W razie konieczno�ci
otwarcia szuflady pozbawionej zasilania (np. przy braku napi�cia) nale�y nacisn�� dwigni� widoczn� w otworze od
spodu z ty�u szuflady.

5 Pod��czenie czytnika kodów kreskowych
Kasa ma mo�liwo�� wspó�pracy z czytnikami kodów kreskowych z interfejsem:

a) klawiaturowym (KEYBOARD EMULATION) posiadaj�cym wtyk MiniDin6 (PS/2) w��czanym w gniazdo CZYTNIK
KODÓW KRESK. (patrz Rozdzia� 1, Rys 1-2).
Sposób konfiguracji czytnika klawiaturowego:
- wy��czy� przedrostki (prefix)
- w��czy� przyrostek (suffix) CR (0Dh)

b) szeregowym RS232 posiadaj�cym gniazdo DSUB9 za pomoc� Rozga��nika do kasy ELZAB Jota, kod: A10 (patrz
Rozdzia� 1, Rys 1-2)
Sposób konfiguracji czytnika szeregowego RS232:
- ustawi� parametry transmisji na: 9600, even, 8 bit, 1 stop
- wy��czy� przedrostki (prefix)
- w��czy� przyrostek (suffix) CR, LF (0Dh, 0Ah)

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.

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

6.1 Pod��czenie jednej wagi do jednej kasy

Do po��czenia wagi z kas� s�u�y z��cze WAGA (patrz Rozdzia� 1, rys. 1-2). Wynik z wagi do kasy mo�e by� przekazany
poprzez odpytanie wagi z kasy lub przez naci�ni�cie klawisza na wadze (w zale�no�ci od mo�liwo�ci wagi).

Sposób konfiguracji kasy:

- W funkcji TYP WAGI (str. 66): ustawi� typ zastosowanej wagi zgodnie z tabel� poni�ej.
- Je�eli wynik wa�enia ma by� przesy�any zarówno przez naci�ni�cie klawisza na wadze jak i na kasie, to w funkcji

BLOKADA WPROWADZANIA Z WAGI (str. 66) ustawi� Nie. Je�eli wynik ma by� przesy�any tylko przez
naci�ni�cie klawisza na kasie, to w funkcji tej ustawi� Tak.

Sposób konfiguracji wagi:
- Wag� nale�y skonfigurowa� zgodnie z danymi podanymi w tabeli poni�ej. Wagi ELZAB Prima, ELZAB Prima K

i ELZAB CAT17 konfiguruj� si� automatycznie po w��czeniu kasy.
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Nr wagi
wg menu

kasy

Parame-
try tran-
smisji

Wykaz wag zgodnych
pod wzgl�dem

parametrów transmisji
Sposób konfiguracji

wagi
Sposób przekazywa-
nia wyniku z wagi do

kasy (metody wa�enia)
Rodzaj kabla ��cz�cego

wag� z kas�

1.
ELZAB
Prima/

Prima K
9600
8,E,1 ELZAB CAT17 Ustawienia fabryczne

naci�ni�cie klaw. � na
kasie lub � na wadze.
Dla wagi Prima K sprze-
da� towarów za pomoc�

klawiatury wagi.

kabel z wyposa�enia wagi.
Dla wagi CAT17 dodatkowo

kabel wagi do kasy Delta II G
(kod: A14) *

Angel (AP1-15EX,
 AP1-15MX) ---- naci�ni�cie klawisza

� na kasie.
kabel wagi do kasy Delta II G

(kod: A14) *
2.

Angel
AP1-15xx

PODST.

9600
8,N,1 MEDESA BASIC Price

BASIC Count
Conex TPV =
Ecr7, Baud
Rate =9600

Parity = No
Num. Bits = 8
Stop Bits = 1

naci�ni�cie klawisza
� na kasie.

kabel wagi DSUB9/RJ12
(kod: A54)

3.
Angel

AP1-15xx
ROZSZ.

9600
8,N,1

Angel (AP1-15EX,
 AP1-15MX) ---- naci�ni�cie klawisza

� na kasie.
kabel wagi do kasy Delta II G

(kod: A14) *

4.
CAM-
PESA

PROT. 14

9600
8,N,1

MEDESA BASIC RK10,
BASIC SP

Protokó� 14
Mode: 0

Baud 3 (9600)
Pala 3 (8,E,1)

naci�ni�cie klawisza
� na kasie lub 	,5 na

wadze
kabel wagi do kasy Delta II G

(kod: A14) *

Angel (15xx, AP15xx)
Copyfax HANA HS7600,
MEDESA (CAT8, CAT9)
(montowane przed 01.97r)

u producenta
(firma ASTER)
konfiguracja na

urz�dzenia ELZAB

naci�ni�cie klaw.
� na kasie

kabel wagi do kasy Delta II G
(kod: A14) *

MEDESA BASIC RK10,
BASIC SP

Protokó� 4
Mode: 0

Baud 0 (1200)
Pala 9 (7,E,1)

naci�ni�cie klawisza
� na kasie.

kabel wagi do kasy Delta II G
(kod: A14) *

5.
Interfejs

Aster
1200

1200
7,E,1

MEDESA BASIC RK100 Mode: 0
Baud: 1200

Pala: E71
Peri: Prt 04

naci�ni�cie klawisza
� na kasie.

kabel wagi RJ45/RJ12
(kod: A35)

 Angel (15xx, AP15xx)
Copyfax HANA HS7600,
MEDESA(CAT8, CAT9)

u producenta (firma
ASTER) konfiguracja na

urz�dzenia ELZAB

naci�ni�cie specjalnego
klawisza na wadze

(zale�n. od typu wagi)

kabel wagi do kasy Delta II G
(kod: A14) *

MEDESA BASIC RK10,
BASIC SP

Protokó� 2
Mode: 0

Baud 3 (9600)
Pala 3 (8,E,1)

Naci�ni�cie na wadze
klawiszy  	,5

kabel wagi do kasy Delta II G
(kod: A14) *

6.
Interfejs

Aster
9600

9600
8,E,1

MEDESA BASIC RK100 Mode: 0
Baud: 9600

Pala: E81
Peri: Prt 02

Naci�ni�cie na wadze
klawiszy  	,5

kabel wagi RJ45/RJ12
(kod: A35)

WTN6, WTN15, TP3,
 TP6, TP15

sposób wysy�ania
warto�ci masy - SR,

protok. komunik. - P11
naci�ni�cie klaw. � na
kasie lub �na wadze.

AGAT, AMBER, KORAL
(Przes�anie tylko masy)

Protokó� ELZAB
SYSTEM-600

naci�ni�cie klawisza
� na wadze.

kabel wagi do kasy Delta II G
(kod: A14) *

7. Turkus 9600
8,E,1

DIBAL C 103
DIBAL G 310 Protokó� ELZAB Delta naci�ni�cie � na kasie kabel wagi DSUB9-M/RJ12

(kod: A64) *

8. Agat 4800
7,0,1

AGAT, AMBER, KORAL
(Przes�anie masy i numeru towaru)

Protokó� ER-A 495PN naci�ni�cie klawisza
� na wadze.

kabel wagi do kasy Delta II G
(kod: A14) *

9.
Medesa
PRICE/
COUNT

9600
8,E,1

MEDESA BASIC Price
BASIC Count

Conex TPV = Type9
Protocol = Extend
Baud Rate = 9600

Parity = Even
Num. Bits = 8       Stop Bits = 1

naci�ni�cie klawisza
� na kasie lub �,
MENU na wadze

kabel wagi DSUB9/RJ12
 (kod: A54)

* Schematy ideowe kabli znajduj� si� w instrukcji serwisowej kasy.

6.2 Pod��czenie kilku wag do jednej kasy

Kasa ma mo�liwo�� wspó�pracy z kilkoma wagami jednocze�nie. Sposób pod��czenia wag uzale�niony jest od ich rodzaju:

a) wagi produkcji ELZAB np. ELZAB Prima, ELZAB Prima K

Wagi pod��czamy do kasy poprzez z��cze WAGA i dodatkowy ROZDZIELACZ WAG (kod: A13), który umo�liwia
pod��czenie do 4 wag jednocze�nie. Wynik z wagi do kasy mo�e by� przekazany poprzez naci�ni�cie klawisza na wadze
lub przez odpytanie wagi z kasy. Aby mo�liwe by�o odpytywanie wag z klawiatury kasy, wagi musz� pracowa� w tzw.
systemie wag Prima, a ka�da z wag musi mie� ustawiony inny adres wewn�trzny. Umo�liwia to np. wa�enie na jednej
wadze w�dlin, a na innej mi�sa.
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Rys. 2-1 Schemat blokowy pod��czenia 4 wag ELZAB Prima lub Prima K

Sposób konfiguracji kasy:
- W funkcji TYP WAGI (str. 66): wybra� wag� ELZAB PRIMA/PRIMA K
- Je�eli wynik wa�enia ma by� przesy�any zarówno przez naci�ni�cie klawisza na wadze jak i na kasie, to w funkcji

BLOKADA WPROWADZANIA Z WAGI (str. 66) ustawi� Nie. Je�eli wynik ma by� przesy�any tylko przez
naci�ni�cie klawisza na kasie, to w funkcji tej ustawi� Tak.

- W funkcji SYSTEM WAG PRIMA (str. 66): ustawi� w zale�no�ci od tego czy system wag Prima ma by� w��czony
czy wy��czony.

- W funkcji DEFINIOWANIE TOWARÓW (str. 36): podczas definiowania towaru nale�y poda� numer wagi na
której b�dzie wa�ony ten towar.

Sposób konfiguracji wag:
- Adres wagi w systemie wag Prima: adres nale�y ustawi� zgodnie z instrukcj� do��czon� do wagi.
- Parametry transmisji: parametry przesy�ane s� automatycznie z kasy do wagi po w��czeniu kasy.

b) Wagi maj�ce mo�liwo�� wysy�ania wyniku wa�enia przez naci�ni�cie klawisza na wadze np. TURKUS

Wagi pod��czamy do kasy poprzez z��cze WAGA i rozga��nik 1K/2W opisany w instrukcji serwisowej. Wszystkie
wagi musz� posiada� ten sam rodzaj protoko�u komunikacyjnego.

Rys. 2-2 Schemat blokowy pod��czenia 2 wag przez rozga��nik 1K/2W

Sposób konfiguracji kasy:
- W funkcji TYP WAGI (str. 66): ustawi� typ zastosowanej wagi zgodnie z tabel� w punkcie 6.1.
- W funkcji BLOKADA WPROWADZANIA Z WAGI (str. 66): ustawi� Nie.

Sposób konfiguracji wagi:
- Wag� nale�y skonfigurowa� zgodnie z danymi podanymi w tabeli w punkcie 6.1.

c) Wagi nie maj�ce mo�liwo�ci wysy�ania wyniku wa�enia po naci�ni�ciu klawisza na wadze np. ANGEL AP1

pod��czamy do kasy poprzez z��cze WAGA, rozga��nik 1K/2W opisany w instrukcji serwisowej i dodatkowe
PRZYSTAWKI WAGOWE (kod: PW1). Odczyt wyniku wa�enia polega na naci�ni�ciu klawisza na przystawce
wagowej pod��czonej do wagi.

Sposób konfiguracji kasy:
- W funkcji TYP WAGI (str. 66): wybra� wag� TURKUS.
- W funkcji BLOKADA WPROWADZANIA Z WAGI (str. 66): ustawi� Nie.

Sposób konfiguracji wag:
- Wagi nale�y skonfigurowa� zgodnie z danymi podanymi w tabeli w punkcie 6.1.
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Rys. 2-3 Schemat blokowy pod��czenia 2 wag przez rozga��nik 1K/2W i przestawki wagowe PW1

6.3 Pod��czenie wagi dodatkowej przez z��cze czytnika kodów kreskowych

Niezale�nie od ilo�ci i rodzajów wag pod��czonych do z��cze WAGA do kasy mo�na pod��czy� wag� dodatkow�
poprzez z��cze PS/2. Wag� dodatkow� mo�e by� tylko waga, której protokó� komunikacyjny jest zgodny z protoko�em
wag ELZAB (Prima, Prima K, CAT17). Ponadto waga dodatkowa mo�e tylko wysy�a� wynik wa�enia do kasy.
Parametry transmisji wagi dodatkowej wynosz� 9600,8,E,1. Z uwagi na to, �e interfejs wagi dodatkowej jest
jednokierunkowy, waga musi posiada� klawisz za pomoc� którego mo�liwe jest przes�anie wyniku wa�enia z wagi do
kasy. Dodatkow� wag� ELZAB Prima i ELZAB Prima K ��czymy z kas� za pomoc� ROZGA
��NIKA DO KASY
ELZAB JOTA (kod: A10) i PRZEJ�CIÓWKI PRIMA/DELTA (kod: A01).

6.4 Wspó�praca z wag� Prima K

W po��czeniu z wag� kalkulacyjn� Prima K, sprzeda� towarów za pomoc� wagi jest wyj�tkowo efektywna. Towar do
sprzeda�y z wagi wybiera si� za pomoc� klawiatury wagi z bazy towarów w kasie. Nie ma potrzeby programowania
towarów w wadze. Waga wy�wietla nazw�, cen� jednostkow� oraz warto�� towaru a po naci�ni�ciu klawisza na wadze
pozycja sprzeda�y zostanie wydrukowana na kasie.
Taka konfiguracja jest szczególnie przydatna dla sprzedawców dzia�ów tematycznych (sery, w�dliny, warzywa) oraz
tam gdzie szybko�� obs�ugi klienta jest priorytetowa. Wag� Prima K ��czy si� z kas� bezpo�rednio za pomoc� przewodu
dostarczonego z wag� lub przez rozdzielacz wag je�eli wagi pracuj� w systemie wag Prima. W przypadku tradycyjnej
obs�ugi wagi przez odpytanie za pomoc� klawisza kasy, na wy�wietlaczu wagi pojawia si� nazwa i cena jednostkowa
wybranego na kasie towaru.

6.5 Pod��czenie dwóch kas do jednej wagi

Wspó�praca dwóch kas z jedn� wag� odbywa si� poprzez ROZGA
��NIK 2K/1W (nie jest oferowany jako produkt
przez ELZAB). Schematy ideowe rozga��ników znajduj� si� w instrukcji serwisowej kasy. W tym trybie pracy nie ma
mo�liwo�ci przesy�ania wyniku wa�enia po naci�ni�ciu klawisza na wadze.

Rys. 2-4  Schemat blokowy pod��czenia jednej wagi do dwóch kas

Sposób konfiguracji kasy:
- W funkcji TYP WAGI (str. 66): ustawi� typ zastosowanej wagi zgodnie z tabel� w punkcie 6.1.

- W funkcji BLOKADA WPROWADZANIA Z WAGI (str. 66): ustawi� Tak.

Sposób konfiguracji wagi:
- Wag� nale�y skonfigurowa� zgodnie z danymi podanymi w tabeli w punkcie 6.1.
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7 Pod��czenie terminala kart p�atniczych do kasy
Terminal p�atniczy pod��czany jest do kasy do wtyku opisanego TERMINAL P
ATNICZY (przy wy��czonej kasie
i terminalu). Do obs�ugi p�atno�ci terminalowych konieczne jest zaprogramowanie w kasie nast�puj�cych parametrów:

� W funkcji DEFINIOWANIE P
ATNO�CI (str.42) nale�y nada� nazw� p�atno�ci dokonywanej kart� p�atnicz�
np. KARTA P
AT.

� W funkcji TERMINAL KART P
ATNICZYCH (str. 73) nale�y wybra� (klawiszami strza�ek) odpowiedni typ
terminala i zatwierdzi� wybór.

� W funkcji P
ATNO�CI TERMINALA (str. 74) nale�y wybra� w�a�ciw� p�atno�� (np. KARTA P
AT)
i zatwierdzi� wybór.

8 Pod��czenie kasy do komputera, modemu lub sieci Ethernet

Kasa mo�e by� pod��czona do komputera bezpo�rednio (za pomoc� USB lub RS-232), jak równie� za pomoc� modemu
lub sieci Ethernet (opcja). Komputer mo�na pod��czy� zamiennie do z��cza opisanego jako USB lub przez RS-232
do z��cza opisanego jako PC, przy czym jednocze�nie mo�e by� aktywne tylko jedno po��czenie. Modem pod��cza si�
zamiennie z komputerem do z��cza PC, a sie� Ethernet do z��cza LAN (patrz Rozdzia� 1, rys. 1-2). Opis kabli
pod��czeniowych znajduje si� w Rozdziale 8. Jednocze�nie mo�e by� aktywny tylko jeden rodzaj pod��czenia.
Szczegó�owe informacje nt. konfiguracji kasy znajduj� si� w dalszej cz��ci instrukcji. Wykonanie po��czenia
i konfiguracj� kasy najlepiej powierzy� przeszkolonej osobie. Szczegó�owe informacje zawiera instrukcja serwisowa.
ELZAB oferuje modemy zarówno do telefonii przewodowej PSTN jak i bezprzewodowej GSM. Parametry
konfiguracyjne tych modemów s� wst�pnie zdefiniowane w kasie. Modem pod��czany jest do kasy do gniazda opisanego
PC (patrz Rozdzia� 1, rys. 1-2).

Do obs�ugi modemu konieczne jest zaprogramowanie w kasie nast�puj�cych parametrów:

� W funkcji RODZAJ TRANSMISJI (str. 61) nale�y wybra� PRZEZ MODEM.

� W funkcji LICZBA DZWONKÓW (str. 61) nale�y wybra� ilo�� dzwonków, po których modem odbierze
po��czenie.

� W funkcji TYP MODEMU (str. 62) nale�y poda� z jakim modemem kasa b�dzie wspó�pracowa�a.

Do obs�ugi transmisji przez sie� LAN/WAN konieczne jest zaprogramowanie w kasie nast�puj�cych parametrów:

� W funkcji RODZAJ TRANSMISJI (str. 61) nale�y wybra� PRZEZ LAN/WAN.

� W menu USTAWIENIA LAN/WAN (str. 62) nale�y ustawi� odpowiednie parametry sieci LAN/WAN.

9 Mechanizm drukuj�cy - wymiana papieru
Do wymiany papieru w kasie nale�y przyst�pi� w momencie pojawienia si� na wydruku znacznika ko	ca papieru
w postaci barwnych plam lub wy�wietleniu komunikatu BRAK PAPIERU. Wymiana papieru jest bardzo �atwa dzi�ki
zastosowaniu mechanizmu typu easy load i odbywa si� nast�puj�co:

1. Otworzy� pokryw� drukarki.
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2. W�o�y� now� rolk� papieru
z odwini�tym pocz�tkiem.

3. Zamkn�� pokryw� drukarki,
oderwa� nadmiar papieru na
kraw�dzi szczeliny wyj�cia
paragonu.

10 Konserwacja i przeprowadzanie okresowych przegl�dów
Kasa w trakcie eksploatacji wymaga okresowego czyszczenia, przegl�du i konserwacji. Wszelkie zabiegi konserwacyjne
nale�y przeprowadza� przy kasie wy��czonej.
Wszystkie zewn�trzne elementy obudowy kasy wykonane s� z tworzywa sztucznego i wymagaj� okresowego
czyszczenia, które najlepiej wykona� specjalnym p�ynem antystatycznym do mycia sprz�tu komputerowego (sposób
u�ycia wg zalece	 producenta p�ynu). Mo�na tak�e u�y� mi�kkiej szmatki, zwil�onej lekko wod� z dodatkiem
delikatnych p�ynnych �rodków czyszcz�cych.
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 30 kompletach rolek papieru.
Usuni�cie zanieczyszcze	 i py�u papierowego naj�atwiej wykona� przy pomocy p�dzelka i spr��onego powietrza. Mo�na do
tego celu u�y� gumowej gruszki lub spr��onego powietrza w spray’u. Zabiegi konserwacyjne nale�y powierzy� osobie
posiadaj�cej odpowiednie kwalifikacje lub umiej�tno�ci techniczne albo zleci� serwisowi technicznemu.
Do czynno�ci konserwacyjnych, b�d�cych 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 oraz
oczyszczenie ca�ego toru prowadzenia papieru. Do mycia nale�y stosowa� czysty spirytus etylowy lub spirytus
techniczny (izopropanol).
Zalecane cz�stotliwo�ci zabiegów konserwacyjnych nale�y zwi�kszy� w przypadku zainstalowania kasy w �rodowisku
o zwi�kszonym zanieczyszczeniu lub zapyleniu.
UWAGA: Zaniedbanie bie��cych i okresowych czynno�ci konserwacyjnych mo�e doprowadzi� do uszkodzenia kasy

z winy u�ytkownika i mo�e spowodowa� utrat� praw gwarancyjnych.
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Prawid�owo�� wyczyszczenia mechanizmu drukarki mo�na oceni� po jako�ci wydruku (czytelno�ci) jak równie� po
p�ynnym wysuwaniu si� papieru podczas wydruku (bez zaci�� i po�lizgu). Odleg�o�ci mi�dzy wydrukowanymi wierszami
na papierze powinny by� jednakowe i równoleg�e. Prób� mo�na przeprowadzi� po uruchomieniu funkcji autotestu
drukarki. Naci�ni�cie i przytrzymanie klawisza wysuwu papieru oraz w��czenie zasilania kasy, powoduje w��czenie
autotestu. Drukarka drukuje jednocze�nie zestaw znaków z wewn�trznego generatora.

11 Parametry papieru stosowanego w kasie

Papier do drukarek termicznych
zalecany papier marki ELZAB – kod: 2000116 lub 2000117
szeroko�� 57 +1 /–0 mm
posta� rolka d�ugo�ci 80 m - kod: 2000117

lub rolka d�ugo�ci 40 m - kod: 2000116
�rednica zewn�trzna maksymalnie 80 mm

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. Niektóre nadruki na tylnej
stronie papieru, mog� zak�óci� dzia�anie wykrywania obecno�ci papieru w drukarce.
Stosowanie papieru termicznego niedostarczonego 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.

12 Przechowywanie i transport kasy

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.

W przypadku d�u�szego przechowywania kasy lub u�ywania jej jako tzw. "kasy rezerwowej", nale�y raz na 3 mie-
si�ce kas� pod��czy� do gniazda sieciowego i w��czy� j� na minimum 8 godzin, w celu do�adowania akumulatorów.

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 i powietrznego wymagaj� specjalnych uzgodnie	.

13 Plombowanie kasy

Obudowa kasy zaplombowana jest plomb� o�owian�. Plomba ta jest plomb� serwisow� i ma 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, posiadaj�cy wa�n� legitymacj�
serwisow�, wpisany w ksi��ce kasy rejestruj�cej lub posiadaj�cy stosowne upowa�nienie i jest zarejestrowany
w w�a�ciwym Urz�dzie Skarbowym. Po ka�dej ingerencji serwisowej wymagaj�cej zdj�cia plomby, u�ytkownik
powinien we w�asnym interesie sprawdzi� czy kasa zosta�a ponownie prawid�owo zaplombowana.

UWAGA: Naruszenie plomby serwisowej grozi utraceniem przez u�ytkownika prawa do napraw gwarancyjnych.
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Rozdzia� 3 - Zasady obs�ugi funkcji kasy

1 W��czenie kasy

Aby w��czy� kas� nale�y nacisn�� przycisk w��cznika zasilania kasy (patrz str. 9). Po w��czeniu kasy jest automatycznie
wywo�ywana funkcja w��czenia kasjera (szczegó�owy opis na str. 26)

Na wy�wietlaczu kasjera wy�wietla si� napis:
PODAJ HAS
O KASJERA:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Kasa fabrycznie nie ma zaprogramowanego has�a. Nale�y nacisn�� tylko klawisz . W��czony zostanie
kasjer o nazwie SZEF, posiadaj�cy pe�ne uprawnienia dost�pu do kasy.

Mo�liwe jest takie ustawienie konfiguracji kasy �e funkcja kasjerów nie jest u�ywana. W tym przypadku po za��czeniu
kasy funkcja w��czenia kasjera nie zostanie uruchomiona a kasa automatycznie w��czy kasjera SZEF.

2 Dost�p do funkcji w menu kasy
Funkcje kasy (z wy��czeniem sprzeda�y) s� zebrane w trzech grupach, zwanych dalej „menu”: FUNKCJE KASJERA,
FUNKCJE KIEROWNIKA i FUNKCJE SERWISOWE. Dost�p do poszczególnych menu uzyskujemy w nast�puj�cy
sposób:

1. FUNKCJE KASJERA - Nacisn�� klawisz .

2. FUNKCJE KIEROWNIKA - Nacisn�� klawisz , nast�pnie .

3. FUNKCJE SERWISOWE - Nacisn�� klawisz , nast�pnie dwukrotnie .

Dost�p do poszczególnych funkcji uzale�niony jest od uprawnie	 przyznanych kasjerowi – wi�cej w dalszej cz��ci
instrukcji dotycz�cej definiowania kasjera i rodzajach kasjerów.

Po wej�ciu np. do menu FUNKCJE KIEROWNIKA,
Na wy�wietlaczu pojawi si�:

FUNKCJE KIEROWNIKA
  01*KONFIGURACJA
  02  RAPORTY ZERUJ�CE
  03  RAPORTY NIEZERUJ�CE

Wyboru funkcji mo�emy dokona� na trzy sposoby:

� Wybór za pomoc� klawiszy  (przej�cie do nast�pnej pozycji w menu)  (powrót do poprzedniej

pozycji), oraz klawisza  którym akceptujemy wybrane menu lub funkcj�. Aktualnie wybrana
funkcja jest wyró�niona gwiazdk�.

� Wybór funkcji za pomoc� adresu liczbowego poszczególnych menu lub funkcji, za pomoc� klawiszy

cyfrowych klawiatury kasy (np.     ). Liczbowe adresy poszczególnych funkcji
i menu s� podane na schematach struktury menu, w spisie tre�ci oraz w tytule ka�dej opisywanej funkcji.

� Wybór adresu funkcji za pomoc� klawiszy literowych klawiatury kasy. Kasa zosta�a dostosowana do wybierania
literowego w nast�puj�cy sposób:
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 szybciej, a metoda pozwala
na �atwe zapami�tanie adresu funkcji.
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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 - K 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 1 4  to zamiast cyfr wpisujemy adres przy pomocy liter  A D,
adres 2 02 6 – wpisujemy jako B B F,  adres 2 05 15 - wpisujemy jako  B E O.

Mo�liwe jest mieszanie sposobów wyboru funkcji. Aktualnie wybran� pozycj� wskazuje znak gwiazdki przy jej numerze.

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

3 Dost�p do funkcji za pomoc� zdefiniowanych klawiszy
W kasie mo�liwe jest zdefiniowanie na klawiaturze znakowej oraz definiowalnych klawiszach funkcyjnych bezpo�redniego,
szybkiego dost�pu do wybranych funkcji. Dost�p do tych funkcji uzale�niony jest od uprawnie	 przyznanych kasjerowi,
podobnie jak dost�p do menu. Wi�cej o definiowaniu klawiszy w dalszej cz��ci instrukcji na str. 38.

4 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 pytanie jak w przyk�adzie:
SPRZEDA� ZE ZMIENN� CEN�

DOZWOLONA  ?  (T/N)  T

Mo�liwa jest odpowied na jeden z dwóch sposobów: klawiszem  lub +  na Tak, a klawiszem

 lub +  na Nie.

W przypadku, kiedy wy�wietlana warto�� lub podpowied jest dla nas w�a�ciwa (patrz litera oznaczona kursorem),

akceptujemy j� naci�ni�ciem klawisza .

5 Elektroniczna kopia wydruków

Kasa zapisuje kopie wydruków na karcie pami�ci typu microSD zamiast na kontrolnej rolce papierowej. Pozwala to na
zmniejszenie zu�ycia papieru przez kas� i dost�p do kopii wydrukowanych dokumentów bezpo�rednio z klawiatury kasy
lub za pomoc� programu na komputerze, bez potrzeby r�cznego przeszukiwania rolek kontrolnych.

W celu bezproblemowego korzystania z kasy z elektroniczn� kopi� wydruków nale�y przestrzega�
zalece� producenta kasy dotycz�cych stosowanych kart microSD, post�powania z kart� i sposobu
przeprowadzania archiwizacji. Bezwzgl�dnie zalecane jest okresowe wykonywanie kopii zapasowej
karty microSD aby unikn�� utraty kopii wydruków na skutek zagini�cia lub zniszczenia kasy razem
z kart� microSD lub samej karty.

Karta microSD znajduje si� w gniedzie pod pokryw� drukarki, w miejscu pokazanym na rys. 3-1. Karta nie jest obj�ta
plombowaniem kasy i jest dost�pna dla u�ytkownika kasy. Karta jest zakryta i zabezpieczona metalow� os�on�
zablokowan� wkr�tem, przed przypadkowym wyj�ciem lub utrat�. Aby wyj�� kart� np. w celu wykonania kopii
zapasowej, nale�y odkr�ci� wkr�t i przesun�� os�on� zgodnie z rys. 3-1. Nast�pnie nacisn�� kart� do wyczuwalnego
klikni�cia i wysun�� j� z gniazda, przytrzymuj�c aby nie wypad�a.

Przy wk�adaniu karty nale�y post�powa� odwrotnie. Wsun�� kart� do gniazda (stykami w dó�) do jej zaklikni�cia,
nast�pnie przesun�� metalow� os�on� i wkr�ci� wkr�t blokuj�cy os�on�.

Poprawne u�o�enie karty w gniedzie pokazuje piktogram na naklejce umieszczonej obok gniazda.
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Rys. 3-1  Umiejscowienie karty w kasie i sposób jej wyjmowania

Opis dzia�ania systemu elektronicznej kopii wydruków.

Podczas wydruku paragonu oraz innych dokumentów, tre�� wydruku jest równie� zapisywana w pami�ci podr�cznej.
Pami�� ta znajduje si� wewn�trz kasy i nie jest dost�pna dla u�ytkownika. Mo�e ona pomie�ci� dane z  maksymalnie
dwóch okresów sprzeda�y zako	czonych raportem fiskalnym dobowym. Proces archiwizacji czyli zapisu danych
z pami�ci podr�cznej na kart� microSD, jest wykonywany automatycznie po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego, po
spe�nieniu nast�puj�cych warunków:

1. W gniedzie karty w kasie znajduje si� poprawnie zainicjowana karta microSD.

2. Karta microSD umieszczona w kasie jest kart� z tego egzemplarza kasy. Nie mo�na archiwizowa� danych na
karcie z innego egzemplarza kasy. W przypadku w�o�enia karty z innej kasy mo�na wy��cznie odczyta�
kopie wydruków zapisanych na karcie.

3. Kopie wydruków z wszystkich dób zapisanych na karcie microSD znajduj�cej si� w kasie zosta�y poprawnie
zweryfikowane. Weryfikacja danych na karcie odbywa si� po ka�dorazowym za��czeniu kasy oraz po
umieszczeniu karty w gniedzie. W czasie weryfikacji na wy�wietlaczu kasjera pojawia si� informacja
WERYFIKACJA DANYCH.

4. Karta microSD nie zosta�a zamkni�ta. Operacja zamkni�cia ko	czy zapis danych na karcie i jest
wykonywana automatycznie po zape�nieniu karty lub wcze�niej, na skutek wykonania przez u�ytkownika
funkcji zamkni�cia karty. W wyniku tej operacji karta microSD przechodzi w tryb tylko do odczytu.

W czasie wykonywania weryfikacji i archiwizacji mo�na na kasie prowadzi� sprzeda�. Proces weryfikacji (opisany
w punkcie 3) oraz proces archiwizacji s� procesami których czas wykonania zale�y od ilo�ci danych zapisanych
wcze�niej na karcie microSD oraz od ilo�ci kopii wydruków zapisanych w pami�ci podr�cznej, w przeci�gu bie��cej
doby fiskalnej. Aby archiwizacja danych na karcie mog�a przebiec w prawid�owy sposób, nale�y zapewni�, aby przez
ca�y czas weryfikacji i archiwizacji kasa by�a za��czona. Nale�y pami�ta�, �e kasa jest wyposa�ona w funkcj�
oszcz�dzania energii z akumulatora. Aby mie� pewno��, �e kasa w czasie wykonywania archiwizacji nie wy��czy si� na
skutek mechanizmu oszcz�dzania energii, mo�na przed wykonaniem raportu fiskalnego dobowego pod��czy� zewn�trzne
zasilanie kasy. Raport fiskalny dobowy mo�e by� wykonany na koniec dnia sprzeda�y lub przed rozpocz�ciem sprzeda�y
w dniu nast�pnym jednak w obydwu przypadkach po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego nale�y odczeka�
do uzyskania komunikatu EJ OK na wy�wietlaczu klienta, zanim kasa zostanie wy��czona. Stan ten oznacza
zako	czenie wszelkich operacji zwi�zanych z obs�ug� kopii elektronicznej.

Je�eli warunki do zapisu s� spe�nione, kasa bezpo�rednio po raporcie fiskalnym dobowym rozpocznie
zapis danych na kart�. W tym czasie na wy�wietlaczu klienta wy�wietla si� TRWA ZAPIS. W tym czasie
nie nale�y wy��cza� kasy. Po zako�czonym zapisie pojawi si� EJ OK.

Je�eli ze wzgl�du na sposób obs�ugi kasy, czas oczekiwania na zako	czenie procesu archiwizacji jest dla
u�ytkownika zbyt d�ugi, nale�y zamkn�� aktualn� kart� microSD i zainicjowa� now�, zmniejszaj�c w ten sposób ilo��
danych na karcie. Ka�da karta u�ywana w kasie, w momencie inicjowania jest oznaczana unikaln� etykiet�, która
pozwala na jej identyfikacj�. Wszystkie karty na których prowadzono archiwizacj�, nale�y przechowywa� przez okres
przewidziany w odr�bnych przepisach dotycz�cych kopii wydruków z kas rejestruj�cych, licz�c od daty wykonania
ostatniego zapisu na danej karcie.

W przypadku kiedy po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego archiwizacja danych na kart� microSD nie mo�e si�
odby� ze wzgl�du na niespe�nienie warunków opisanych wy�ej, mo�na w dalszym ci�gu prowadzi� sprzeda� na kasie, a�
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do zape�nienia pami�ci podr�cznej lub wykonania kolejnego – drugiego raportu fiskalnego dobowego. Po wykonaniu
drugiego raportu dobowego bez archiwizacji kasa blokuje sprzeda�. Jest to sygnalizowane komunikatem „PAMI��
PODR�CZNA PE�NA” na wy�wietlaczu kasjera. W przypadku kiedy po wykonanym raporcie fiskalnym dobowym nie
zosta�a wykonana archiwizacja i prowadzona jest dalsza sprzeda�, na wy�wietlaczu pojawi si� komunikat WYMAGANY
ZAPIS. Sygnalizacja ta jest stanem nadrz�dnym do wszystkich innych sygnalizacji i zostaje wy��czona dopiero po
poprawnym wykonaniu archiwizacji na karcie microSD.

Dalsza praca jest mo�liwa dopiero po wykonaniu poprawnej archiwizacji danych na karcie microSD. Stan pami�ci
podr�cznej, karty microSD i samego procesu archiwizacji widoczny jest w dolnej linii na wy�wietlaczu kasjera (opis
sygnalizowanych stanów w Rozdziale 8) oraz w funkcji STAN KOPII ELEKTRONICZNEJ opisanej na stronie 83.

Zaleca si� �eby karta microSD by�a zawsze dost�pna do archiwizacji tzn. znajdowa�a si� w gnie	dzie
kasy a po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego u�ytkownik odczeka� na doko�czenie archiwizacji.

Kasa umo�liwia wydruk kopii dokumentów zapisanych w pami�ci podr�cznej lub na karcie, w tym tak�e na karcie
z innej kasy tego samego typu. Mo�liwo�ci te zosta�y opisane szczegó�owo na stronie 59

Zaleca si� ka�dorazowo po wykonaniu zapisu na kart� wykona� kopi� zapasow�. Poprawno�� zapisu na
kart� microSD jest po ka�dym zapisie weryfikowana a fakt ten jest zapisany w pami�ci fiskalnej.
Odpowiedzialno�� za uszkodzenie danych na karcie microSD lub jej utrat� ponosi u�ytkownik.
Do celów kontrolnych nale�y przedstawia� kart� microSD wraz z zapisanymi na niej danymi.

Kopi� zapasow� mo�na wykona� przez wyj�cie karty z kasy i skopiowanie jej na inny no�nik (dysk twardy, p�yt� DVD,
pendrive) za pomoc� czytnika kart microSD pod��czonego do komputera lub bez wyjmowania karty z kasy przez z��cze
PC za pomoc� programu SDbackup.exe (dost�pny na za��czonej do kasy p�ycie CD). Do archiwizacji za pomoc�
SDbackup.exe niezb�dne jest pod��czenie kasy do komputera (patrz strona 18).

Ze wzgl�du na trwa�o�� zapisów na karcie microSD i wymagany okres przechowywania kopii
dokumentów (w tym tak�e kopii elektronicznych) nale�y stosowa� wy��cznie karty dostarczone przez
producenta kasy. Informacje na ten temat znajduj� si� w za��czonej do kasy, Ksi��ce Kasy
Rejestruj�cej.

Nie nale�y wyjmowa� karty microSD ze z��cza karty przy za��czonej kasie oraz w szczególno�ci kiedy
wykonywane s� operacje zapisu lub odczytu karty.

Nigdy nie nale�y ingerowa� w struktur� i zawarto�� plików karty microSD. Jakiekolwiek zmiany w tej
strukturze oraz zmiana zawarto�ci karty przez u�ytkownika mog� doprowadzi� do utraty kopii
wydruków.
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Rozdzia� 4 - Menu FUNKCJE KASJERA

1 Opis ogólny
Dost�p do menu g�ównego FUNKCJE KASJERA opisany jest w Rozdziale 3 Zasady obs�ugi funkcji kasy.
Schemat menu wraz z podanymi adresami funkcji pokazano poni�ej.

1 FUNKCJE KASJERA
1 W��CZENIE KASJERA
2 WY��CZENIE KASJERA
3 KONIEC ZMIANY KASJERA
4 WP�ATA DO KASY
5 WYP�ATA Z KASY
6 ZESTAW RAPORTÓW
7 KARTA RABATOWA
8 INNE FUNKCJE KASJERA

1 WIADOMO	CI KASJERA (�) tylko w kasach 6143 PLU
2 STAN KASY
3 RAPORTY ZERUJ�CE

1 DOBOWY FISKALNY
2 SZCZEG. SPRZEDA
Y
3 ZWROTÓW OPAKOWA�
4 SPRZEDA
 WG GRUP
5 KONIEC ZMIANY KASJERA
6 SUMACYJNY I
7 SUMACYJNY II
8 SPRZEDAWCÓW (�) tylko w kasach 6143 PLU

4 RAPORTY NIEZERUJ�CE
01 FINANSOWY PODATKOWY
02 SZCZEG. SPRZEDA
Y

1 WSZYSTKIE TOWARY
2 TOWARY W GRUPIE
3 TOWARY W STAWCE VAT

03 ZWROTÓW OPAKOWA�
04 SPRZEDA
 WG GRUP
05 STANU KASY
06 SUMACYJNY I
07 SUMACYJNY II
08 SPRZEDAWCÓW (�) tylko w kasach 6143 PLU
09 GODZINOWY AKTUALNY
10 GODZINOWY POPRZEDNI
11 DANYCH O TOWARACH
12 OKRESOWE

1 SZCZEGÓ�OWY
1 MIESI�CZNY
2 WED�UG DAT
3 WED�UG NUMERÓW
4 ZA MIESI�C POPRZEDNI
5 ZA MIESI�C BIE
�CY

2 SKRÓCONY
1 MIESI�CZNY
2 WED�UG DAT
3 WED�UG NUMERÓW
4 ZA MIESI�C POPRZEDNI
5 ZA MIESI�C BIE
�CY

3 HISTORIA KOPII ELEKT.
1 RAPORT SUM WG DAT
2 RAPORT SUM WG NUMERÓW
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3 RAPORT HISTORII KOPII
13 KONFIGURACJI

1 KASJERZY I RODZAJE
2 RABATY AUTOMATYCZNE (�) tylko w kasach 6143 PLU
3 INNE USTAWIENIA

14 TOWARÓW NIEU
YWANYCH
15 TOWARÓW STATYSTYCZNY
16 Z KOPII ELEKTRONICZ.

5 RAPORT MIES. ZA POPRZ
6 RAPORT OKR. MIES. BIE
.

Na wy�wietlaczu powinien pojawi� si� napis:

FUNKCJE  KASJERA
   1*W
�CZENIE KASJERA
   2  WY
�CZENIE KASJERA
   3  KONIEC ZMIANY KASJERA

Dost�p do funkcji numer 1 i 2 jest mo�liwy zawsze. Dost�p do pozosta�ych funkcji jest zale�ny od przyznanych
kasjerowi uprawnie	 i mo�e by� zablokowany.

2 Funkcja W��CZENIE KASJERA - adres 1 1 lub A A

Funkcja s�u�y do wyboru który z kasjerów u�ywaj�cych kasy jest aktywny. Na konto tego kasjera zostan� zaliczone
nast�pne operacje na kasie, np. sprzeda�, wp�aty i wyp�aty. Jednocze�nie mo�e by� w��czony tylko jeden kasjer.

Po wybraniu funkcji wy�wietla si� napis:
PODAJ HAS
O KASJERA:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Kasjer wpisuje nast�pnie swoje has�o, które b�dzie wy�wietlane jako
gwiazdki, np:

PODAJ HAS
O KASJERA:
* * * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Has�o mo�na wprowadzi� równie� korzystaj�c z czytnika kodów kreskowych.

Klawisz  powoduje wy�wietlenie:
KASJER nr 01

   J. KOWALSKA

W przypadku, gdy otwierana jest zmiana kasjera, pojawi si� napis:
STAN GOTÓWKI

 0,00

Kasjer powinien policzy� posiadane pieni�dze w szufladzie kasy i wpisa� np.   

oraz nacisn�� klawisz . Kasa wydrukuje raport o otwarciu zmiany kasjera i przejdzie do trybu sprzeda�y.

Je�eli opcja u�ywania kasjerów jest wy��czona, kasa nie b�dzie pyta�a o has�o ale automatycznie w��czy kasjer SZEF.

3 Funkcja WY��CZENIE KASJERA - adres 1 2 lub A B
Wybranie tej funkcji powoduje wy��czenie kasjera. Wy��czenie kasjera nie powoduje zamkni�cia jego zmiany – mo�liwe
jest w��czenie innego kasjera a nast�pnie kontynuowanie pracy poprzedniego. W celu prowadzenia sprzeda�y konieczne jest
aby kasjer by� w��czony.

4 Funkcja KONIEC ZMIANY KASJERA - adres 1 3 lub A C
Funkcja drukuje dane o operacjach wykonanych przez kasjera, takich jak sprzeda�, przyj�te zwroty, rabaty, narzuty itd. oraz
o uzyskanych ze sprzeda�y kwotach.

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

 0,00

i innych rodzajów p�atno�ci oraz p�atno�ci walutowych (je�eli by�y u�ywane) np.    .

Nast�pi otwarcie szuflady.

Wprowadzi� nale�y kwot� zliczonej gotówki



Redakcja 1.0

ELZAB Jota E – Instrukcja Obs�ugi 27

Kasa b�dzie pyta� tylko o te p�atno�ci i waluty, w których wyst�pi� obrót. Po wprowadzeniu kwot drukuje si� raport zam-
kni�cia zmiany i nast�puje wy��czenie kasjera oraz wyzerowanie liczników zmiany tego kasjera.
Opis pozycji drukowanych na raporcie:

ILO�� PARAGONÓW - ilo�� paragonów sprzeda�y z wy��czeniem paragonów anulowanych,

SPRZEDA� OGÓ
EM - warto�� sprzeda�y z uwzgl�dnieniem sprzeda�y i skupu opakowa	,

PRZYJ�TE OPAKOWANIA - warto�� skupionych opakowa	 zwrotnych,

SPRZEDA� OPAKOWA� - warto�� sprzedanych opakowa	 zwrotnych,

ILO�� ANULOW. POZYCJI - ilo�� pozycji sprzeda�y na paragonach, anulowanych przed ich zamkni�ciem,

KWOTA ANULOW. POZYCJI - warto�� pozycji sprzeda�y na paragonach, anulowanych przed ich zamkni�ciem,

KWOTA ANULOW. RABATÓW - kwota rabatów udzielonych na anulowane pozycje sprzeda�y,

KWOTA ANULOW. NARZUTÓW - kwota narzutów udzielonych na anulowane pozycje sprzeda�y,

RABATÓW NA POZYCJE - warto�� rabatu udzielonego na pozycje sprzeda�y,

RABATÓW NA PARAGON - warto�� rabatu udzielonego na ca�e paragony,

NARZUTÓW NA POZYCJE - warto�� narzutu udzielonego na pozycje sprzeda�y,

NARZUTÓW NA PARAGON - warto�� narzutu udzielonego na ca�e paragony,

ILO�� ANUL. PARAGONÓW - ilo�� anulowanych w ca�o�ci paragonów,

KWOTA ANUL. PARAGONÓW - warto�� anulowanych w ca�o�ci paragonów,

DOD. OTWAR� SZUFLADY - ilo�� otwar� szuflady poza paragonem, za pomoc� funkcji z klawiatury lub
niedoko	czonych operacji wyp�aty i zamkni�cia zmiany kasjera,

IL. POZ. Z KODU KRESK. - ilo�� pozycji sprzeda�y, wybranych za pomoc� kodu kreskowego,

IL. POZ. Z KLAWIATURY - ilo�� pozycji sprzeda�y, wybranych za pomoc� klawiatury, w tym za pomoc�
numeru towaru, klawiszy zdefiniowanych i nazwy towaru,

STAN POCZ�TKOWY - kwota pocz�tkowej wp�aty podana przy otwarciu zmiany

WP
YWY ZE SPRZEDA�Y - kwota w danej p�atno�ci lub walucie uzyskana ze sprzeda�y towarów;
uwzgl�dnia równie� sprzedane i skupione opakowania zwrotne,

WP
ATY DO KASY - kwota wp�at w danej p�atno�ci lub walucie,

WYP
ATY Z KASY - kwota wyp�at w danej p�atno�ci lub walucie,

RAZEM W SZUFLADZIE - kwota obliczona przez kas� w danej p�atno�ci lub walucie, która powinna
znajdowa� si� w szufladzie,

ZLICZONO W SZUFLADZIE - kwota w danej p�atno�ci lub walucie, która zosta�a wprowadzona przez kasjera,

RÓWNOWARTO�� W PLN - kwota odpowiadaj�ca sprzeda�y op�aconej dan� walut�,

W TYM WYMIANA NA PLN - kwota odpowiadaj�ca reszcie z danej waluty, wyp�aconej w walucie
ewidencyjnej.

Uwaga: Towary z grupy 15 oraz 90 - 99 nie podlegaj� rabatowi i narzutowi o ile w��czone jest ustawienie
RABAT/NARZUT SPECJALNY (str. 69).

Istnieje nast�puj�ca zale�no�� pomi�dzy pozycjami SPRZEDA� OGÓ
EM, PRZYJ�TE OPAKOWANIA i SPRZEDA�
OPAKOWA� na raporcie kasjera, a pozycj� 
�CZNA NALE�NO�� na raporcie fiskalnym dobowym (patrz
w funkcjach kierownika raport DOBOWY FISKALNY str. 47):

SPRZEDA� OGÓ
EM = 
�CZNA NALE�NO�� + SPRZEDA� OPAKOWA� - PRZYJ�TE OPAKOWANIA
pod warunkiem �e oba raporty obejmuj� te same paragony (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:

BRAK  UPRAWNIE�
NACI�NIJ  DOWOLNY  KLAWISZ

Mo�liwe jest wykonanie zamkni�cia zmiany z pomoc� innego kasjera posiadaj�cego uprawnienie do tej funkcji.

Je�eli taki kasjer jest zdefiniowany w kasie,
to po naci�ni�ciu dowolnego klawisza pojawi si�:

PODAJ HAS
O DOPUSZCZ.:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Osoba posiadaj�ca takie uprawnienie powinna wpisa� swoje has�o, co pozwoli wykona� zamkni�cie zmiany.

ELZAB  SA
         UL. KRUCZKOWSKIEGO 39
             41-813 ZABRZE
  Tel:  0322722021    Fax:  0322722583
            WWW.ELZAB.COM.PL
           NIP  648-000-02-55
dn.09r01.23                    wydr.0012
             #NIEFISKALNY#

ZAMKNI�CIE ZMIANY
                 NR 0010
od 09r01.23 g.11:48  do 09r01.23 g.14:28
            KASJER: SZEF
      ILO�� PARAGONÓW                  8
      SPRZEDA� OGó�EM             200,13
  PRZYJ�TE OPAKOWANIA               0,49
    SPRZEDA� OPAKOWA�               0,88
ILO�� ANULOW. POZYCJI                  4
KWOTA ANULOW. POZYCJI               5,67
KWOTA ANULOW. RABATÓW               0,00
KWOTA ANULOW.NARZUTÓW               0,00
   RABATÓW NA POZYCJE               0,08
   RABATÓW NA PARAGON               0,07
  NARZUTÓW NA POZYCJE               0,05
  NARZUTÓW NA PARAGON               0,09
ILO�� ANUL. PARAGONÓW                  1
KWOTA ANUL. PARAGONÓW               1,69
 DOD. OTWAR� SZUFLADY                  2
IL. POZ.Z KODU KRESK.                  3
IL. POZ. Z KLAWIATURY                 11
----------------------------------------
        GOTÓWKA
      STAN POCZ�TKOWY              12,50
  WP�YWY ZE SPRZEDA�Y              19,79
       WP�ATY DO KASY             100,00
       WYP�ATY Z KASY              50,00
   RAZEM W SZUFLADZIE              82,29
ZLICZONO W SZUFLADZIE              82,10
              RÓ�NICA              -0,19
----------------------------------------
        BONY
  WP�YWY ZE SPRZEDA�Y              50,00
   RAZEM W SZUFLADZIE              50,00
ZLICZONO W SZUFLADZIE              50,00
              RÓ�NICA               0,00
----------------------------------------
        KARTA
  WP�YWY ZE SPRZEDA�Y              10,34
   RAZEM W SZUFLADZIE              10,34
ZLICZONO W SZUFLADZIE              10,34
              RÓ�NICA               0,00
----------------------------------------
        GOTÓWKA EUR
  WP�YWY ZE SPRZEDA�Y              30,00
   RÓWNOWARTO�� W PLN             120,00
 W TYM WYMIANA NA PLN               8,80
   RAZEM W SZUFLADZIE              30,00
ZLICZONO W SZUFLADZIE              30,00
              RÓ�NICA               0,00
----------------------------------------

WYZEROWANO LICZNIKI
             #NIEFISKALNY#
#0130 SZEF                         14:28

0000000000

Przyk�ad wydruku raportu zamkni�cia zmiany

Uwaga: Na wst�pie otwierana jest szuflada. Je�eli kasjer wyjdzie z funkcji naciskaj�c klawisz  lub wy��czaj�c
kas�, otwarcie szuflady zostanie doliczone do DODATKOWYCH OTWAR
 SZUFLADY nawet je�eli
w funkcji BLOKADA OTWARCIA SZUFLADY (str. 75) zosta�a zablokowana mo�liwo�� dodatkowego
otwierania szuflady.
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5 Funkcja WP�ATA DO KASY - adres 1 4 lub A D

Funkcja umo�liwia dokonanie wp�aty do kasy z wydrukiem pokwitowania z tej operacji.

Wybranie funkcji powoduje wy�wietlenie:
WP
ACAJ�CY:

Nale�y wpisa� dane wp�acaj�cego np.:
WP
ACAJ�CY:

   KIEROWNIK

Nacisn�� . Pojawi si� wtedy:
KWOTA WP
ATY:

  GOTÓWKA PLN  0,00

Mo�na wtedy naciskaj�c klawisz p�atno�ci (lub klawisz który zosta� zdefiniowany jako p�atno��) wybra� w jakiej
p�atno�ci lub walucie zostanie dokonana wp�ata. Wp�aty mo�liwe s� dla gotówki, p�atno�ci definiowalnych i p�atno�ci

walutowych. Nast�pnie nale�y wpisa� kwot� wp�aty np.:    i nacisn�� . Kasa wydrukuje
pokwitowanie.

ELZAB  SA
         UL. KRUCZKOWSKIEGO 39
             41-813 ZABRZE
  Tel:  0322722021    Fax:  0322722583
            WWW.ELZAB.COM.PL
           NIP  648-000-02-55
dn.09r01.23                    wydr.0012
             #NIEFISKALNY#

POKWITOWANIE WP�ATY

    WP�ACAJ�CY: KIEROWNIK
      P�ATNO��: GOTÓWKA PLN
         KWOTA:                   100,00
----------------------------------------
KWOT� OTRZYMA�: KOWALSKA
             #NIEFISKALNY#
#0102 KOWALSKA                     14:28

0000000000

Uwaga: Istnieje mo�liwo�� w��czenia drukowania cz��ci pokwitowania zawieraj�cego podpis. S�u�y do tego funkcja
PODPISY WP�AT/WYP�AT (str. 76).
Istnieje mo�liwo�� pomini�cia wprowadzania i drukowania informacji o wp�acaj�cym. S�u�y do tego
funkcja UPROSZCZONE WP�ATY/WYP�ATY (str. 76).

W przypadku gdy kasjer nie posiada uprawnienia do wykonywania wp�aty, mo�liwe jest jej wykonanie z pomoc� innej
osoby analogicznie jak w przypadku funkcji KONIEC ZMIANY KASJERA.

6 Funkcja WYP�ATA Z KASY - adres 1 5 lub A E
Funkcja umo�liwia dokonanie wyp�aty z kasy z wydrukiem pokwitowania z tej operacji.

Wybranie funkcji powoduje wy�wietlenie:
KWOT�  OTRZYMA
:

Nale�y wpisa� dane osoby otrzymuj�cej wyp�at�:
KWOT�  OTRZYMA
:

  KIEROWNIK

Nacisn�� . Pojawi si� wtedy:
KWOTA  WYP
ATY:

  GOTÓWKA PLN  0,00

Mo�na wtedy naciskaj�c klawisz p�atno�ci (lub klawisz który zosta� zdefiniowany jako p�atno��) wybra� w jakiej
p�atno�ci lub walucie zostanie dokonana wyp�ata. Wyp�aty mo�liwe s� dla gotówki, p�atno�ci definiowalnych i p�atno�ci

walutowych. Nast�pnie nale�y wpisa� kwot� wyp�aty np:    i nacisn�� .
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Kasa wydrukuje pokwitowanie.

ELZAB  SA
         UL. KRUCZKOWSKIEGO 39
             41-813 ZABRZE
  Tel:  0322722021    Fax:  0322722583
            WWW.ELZAB.COM.PL
           NIP  648-000-02-55
dn.09r01.23                    wydr.0012
             #NIEFISKALNY#

POKWITOWANIE WYP�ATY

   WYP�ACAJ�CY: KOWALSKA
      P�ATNO��: GOTÓWKA PLN
         KWOTA:                   100,00
----------------------------------------
KWOT� OTRZYMA�: KIEROWNIK
             #NIEFISKALNY#
#0102 KOWALSKA                     14:28

0000000000

Uwaga: Istnieje mo�liwo�� w��czenia drukowania cz��ci pokwitowania zawieraj�cego podpis. S�u�y do tego opcja
PODPISY WP�AT/WYP�AT (str. 76).
Istnienie mo�liwo�� pomini�cia wprowadzania i drukowania informacji o wyp�acaj�cym. S�u�y do tego
opcja UPROSZCZONE WP�ATY/WYP�ATY (str. 76).

Przy ustawieniach fabrycznych kasy, na wst�pie otwierana jest szuflada. Je�eli kasjer wyjdzie z funkcji
naciskaj�c klawisz WYJD� lub wy��czaj�c kas�, otwarcie szuflady zostanie doliczone do DODATKOWYCH
OTWAR
 SZUFLADY na raporcie ZAMKNICIE ZMIANY nawet je�eli w funkcji BLOKADA
OTWARCIA SZUFLADY (str. 75) zosta�a zablokowana mo�liwo�� dodatkowego otwierania szuflady.
Mo�na równie� za pomoc� funkcji OTWARCIE SZUFLADY PO WYP�ACIE (str. 75) zmieni� moment
otwarcia tak, �e najpierw wprowadzana jest kwota i drukowane potwierdzenie, a nast�pnie otwierana
szuflada.

W przypadku gdy kasjer nie posiada uprawnienia do wykonywania wyp�aty, mo�liwe jest jej wykonanie z pomoc� innej
osoby analogicznie jak w przypadku funkcji KONIEC ZMIANY KASJERA.

7 Funkcja ZESTAW RAPORTÓW - adres 1 6 lub A F
Funkcja umo�liwia wydrukowanie zestawu raportów. Zawarto�� zestawu (lista raportów) i rodzaj raportów (zeruj�ce lub
niezeruj�ce) jest zale�na od rodzaju kasjera. Dla ka�dego rodzaju jest definiowana w funkcji ZESTAW RAPORTÓW
RODZAJÓW (str. 81). Dost�p do funkcji uzale�niony jest od przyznanego kasjerowi uprawnienia w funkcji
UPRAWNIENIA RODZAJÓW (str. 79).

W przypadku gdy kasjer nie posiada uprawnienia do wykonywania zestawu raportów, mo�liwe jest wykonanie z pomoc�
innej osoby analogicznie jak w przypadku funkcji KONIEC ZMIANY KASJERA.

8 Funkcja KARTA RABATOWA - adres 1 7 lub A G

Je�eli kasa wspó�pracuje z czytnikiem kart rabatowych BONUS pod��czonym do gniazda EXT i obs�uga tego czytnika
jest w��czona (funkcja CZYTNIK KART BONUS str. 73) to w niniejszej funkcji mo�liwe s� operacje na karcie
rabatowej, w�o�onej do czytnika. Mo�liwe jest m. in. sprawdzenie ilo�ci zgromadzonych punktów i aktualnie udzielanego
rabatu oraz wydanie prezentu w zamian za punkty. Szczegó�owy opis mo�liwo�ci znajduje si� w instrukcji obs�ugi do
czytnika BONUS.

Je�eli obs�uga czytnika nie jest w��czona,
na wy�wietlaczu pojawia si� napis:

CZYTNIK KART RABATOWYCH
BONUS JEST WY
�CZONY
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9 Menu INNE FUNKCJE KASJERA - adres 1 8 lub A H

9.1 Funkcja WIADOMO	CI KASJERA - adres 1 8 1 lub A H A  (�)

Funkcja pozwala przes�a� kasjerowi wiadomo�� tekstow� o d�ugo�ci do 240 znaków do oprogramowania obs�uguj�cego
sprzeda�. �eby skorzysta� z tej mo�liwo�ci nale�y ustawi� opcj� WIADOMO�CI KASJERA (str. 63) na Tak,
a oprogramowanie dzia�aj�ce na pod��czonym komputerze, obs�uguj�ce sprzeda� musi z tej mo�liwo�ci korzysta�. Po
wej�ciu do funkcji mo�na wpisa� do 10 linii po 24 znaki tekstu. W wiadomo�ci mo�na przemieszcza� si� klawiszami
strza�ek do nast�pnego lub poprzedniego znaku lub wiersza. �eby przej�� do pocz�tku nast�pnej linii nale�y nacisn��

klawisz . Je�eli wiadomo�� zosta�a w ca�o�ci wpisana, w celu jej wys�ania nale�y nacisn�� 

i potwierdzi� wys�anie naciskaj�c + . �eby zrezygnowa� z wys�ania, nale�y wyj�� klawiszem .

9.2 Funkcja STAN KASY - adres 1 8 2 lub A H B

Funkcja drukuje dane o operacjach wykonanych przez kasjera, takich jak sprzeda�, przyj�te zwroty, rabaty, narzuty itd.
oraz o uzyskanych ze sprzeda�y kwotach. W odró�nieniu od funkcji KONIEC ZMIANY KASJERA wydrukowanie
raportu nie powoduje zamkni�cia zmiany kasjera i wyzerowania liczników. Kasa nie pyta o stan poszczególnych
p�atno�ci w szufladzie. Na wydruku pojawiaj� si� tylko warto�ci w p�atno�ciach obliczone przez kas�. Dost�p do funkcji
uzale�niony jest od uprawnienia kasjera do wykonania raportu stanu kasy. W przypadku gdy kasjer nie posiada
uprawnienia do wykonywania raportu stanu kasy, mo�liwe jest jej wykonanie z pomoc� innej osoby analogicznie jak
w przypadku funkcji KONIEC ZMIANY KASJERA. Opis poszczególnych pozycji na raporcie jest analogiczny do
raportu zamkni�cia zmiany. Wydruk raportu jest analogiczny do raportu ko	ca zmiany, z wyj�tkiem nazwy raportu.
Ponadto nie drukuj� si� linie ZLICZONO W SZUFLADZIE, RÓ�NICA i WYZEROWANO LICZNIKI.

9.3 Menu RAPORTY ZERUJ�CE - adres 1 8 3 lub A H C

Menu to zawiera te same raporty co menu RAPORTY ZERUJ�CE (w menu FUNKCJE KIEROWNIKA) i jest opisane
na str. 47. Umieszczenie tego menu tak�e w menu kasjera pozwala na dost�p do raportów je�eli kasjerowi nadano
uprawnienia do nich a nie nadano mu uprawnie	 do menu kierownika.

9.4 Menu RAPORTY NIEZERUJ�CE - adres 1 8 4 lub A H D

Menu to zawiera te same raporty co menu RAPORTY NIEZERUJ�CE (w menu FUNKCJE KIEROWNIKA) i jest
opisane na str. 52. Umieszczenie tego menu tak�e w menu kasjera pozwala na dost�p do raportów je�eli kasjerowi nadano
uprawnienia do nich a nie nadano mu uprawnie	 do menu kierownika.

9.5 Funkcja RAPORT MIESI�CZNY ZA POPRZEDNI MIESI�C - adres 1 8 5 lub A H E

Funkcja ta pozwala na wydruk raportu fiskalnego miesi�cznego za poprzedni, zako	czony ju� miesi�c kalendarzowy.
Wi�cej o raportach okresowych na str. 55. Umieszczenie tego menu tak�e w menu kasjera pozwala na dost�p do raportu
je�eli kasjerowi nadano uprawnienia do tego raportu a nie nadano mu uprawnie	 do menu kierownika.

9.6 Funkcja RAPORT OKRESOWY ZA MIESI�C BIE
�CY - adres 1 8 6 lub A H F

Funkcja ta pozwala na wydruk raportu fiskalnego miesi�cznego za bie��cy miesi�c, tzn. za dni od pierwszego dnia
bie��cego miesi�ca do dzisiaj. Wi�cej o raportach okresowych na str. 55. Umieszczenie tego menu tak�e w menu kasjera
pozwala na dost�p do raportu je�eli kasjerowi nadano uprawnienia do tego raportu a nie nadano mu uprawnie	 do menu
kierownika.
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Rozdzia� 5 - Menu FUNKCJE KIEROWNIKA
1 Opis ogólny
Dost�p do menu FUNKCJE KIEROWNIKA opisany jest w Rozdziale 3 Zasady obs�ugi funkcji kasy.

Na wy�wietlaczu powinien pojawi� si� napis:
FUNKCJE  KIEROWNIKA

   1  KONFIGURACJA
Schemat menu wraz z podanymi adresami funkcji pokazano poni�ej.

2 FUNKCJE KIEROWNIKA
01 KONFIGURACJA

01 DEFINIOWANIE TOWARÓW
02 DEFINIOWANIE KLAWISZY
03 DEFINIOWANIE GRUP
04 DEFINIOWANIE JEDNOST.
05 DEFINIOWANIE WI�ZA�
06 DEFINIOWANIE P�ATNO	.
07 KASOWANIE TOWARÓW
08 KASOWANIE WI�ZA�
09 ZMIANA CEN TOWARÓW
10 SPRZEDAWCY (�) tylko w kasach 6143 PLU
11 DEF. DODATKOWYCH KODÓW
12 KAS. DODATKOWYCH KODÓW
13 RABATY AUTOMATYCZNE (�) tylko w kasach 6143 PLU

02 RAPORTY ZERUJ�CE
1 DOBOWY FISKALNY
2 SZCZEG. SPRZEDA
Y
3 ZWROTÓW OPAKOWA�
4 SPRZEDA
 WG GRUP
5 KONIEC ZMIANY KASJERA
6 SUMACYJNY I
7 SUMACYJNY II
8 SPRZEDAWCÓW (�) tylko w kasach 6143 PLU

03 RAPORTY NIEZERUJ�CE
01 FINANSOWY PODATKOWY
02 SZCZEG. SPRZEDA
Y

1 WSZYSTKIE TOWARY
2 TOWARY W GRUPIE
3 TOWARY W STAWCE VAT

03 ZWROTÓW OPAKOWA�
04 SPRZEDA
 WG GRUP
05 STANU KASY
06 SUMACYJNY I
07 SUMACYJNY II
08 SPRZEDAWCÓW (�) tylko w kasach 6143 PLU
09 GODZINOWY AKTUALNY
10 GODZINOWY POPRZEDNI
11 DANYCH O TOWARACH
12 OKRESOWE

1 SZCZEGÓ�OWY
1 MIESI�CZNY
2 WED�UG DAT
3 WED�UG NUMERÓW
4 ZA MIESI�C POPRZEDNI
5 ZA MIESI�C BIE
�CY

2 SKRÓCONY
1 MIESI�CZNY
2 WED�UG DAT
3 WED�UG NUMERÓW
4 ZA MIESI�C POPRZEDNI
5 ZA MIESI�C BIE
�CY

3 HISTORIA KOPII ELEKT.
1 RAPORT SUM WG DAT
2 RAPORT SUM WG NUMERÓW
3 RAPORT HISTORII KOPII

13 KONFIGURACJI
1 KASJERZY I RODZAJE
2 RABATY AUTOMATYCZNE (�) tylko w kasach 6143 PLU
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3 INNE USTAWIENIA
14 TOWARÓW NIEU
YWANYCH
15 TOWARÓW STATYSTYCZNY
16 Z KOPII ELEKTRONICZ.

04 WY	WIETL SPRZEDA

05 USTAWIENIA

01 WPROW. U
YTKOWNIKA
1 NAZWA U
YTKOWNIKA
2 PIERWSZA LINIA ADRESU
3 DRUGA LINIA ADRESU
4 TRZECIA LINIA ADRESU
5 CZWARTA LINIA ADRESU

02 NUMER KASY
03 KOMUNIKACJA Z PC

1 SZYBKO	� TRANSMISJI
2 RODZAJ TRANSMISJI

1 BEZPO	REDNIA
2 PRZEZ MODEM
3 PRZEZ LAN/WAN

3 IDENTYFIKATOR KASY
4 HAS�O DOST�PU DO KASY
5 USTAWIENIA MODEMU

1 LICZBA DZWONKÓW
2 TYP MODEMU
3 PROGRAMOWANIE MODEMU

6 USTAWIENIA LAN/WAN
1 ADRES IP KASY
2 MASKA PODSIECI
3 NUMER PORTU TCP
4 ADRES IP BRAMY
5 OGRANICZ IP DOCELOWY
6 PRZYWRÓ� DOMY	LNE

04 U
YCIE KASJERÓW
05 CZAS WY��CZENIA KASY
06 ZMIANY TYLKO NA KOPII
07 WIADOMO	CI KASJERA (�) tylko w kasach 6143 PLU
08 USTAWIENIA WALUT

1 NAZWY I KURSY WALUT
2 RESZTA W WALUCIE
3 WYDRUK RÓWNOWARTO	CI
4 DEF. WALUTY EWID.
5 ZMIANA WALUTY EWID.

09 USTAWIENIA WAGI
1 TYP WAGI
2 SYSTEM WAG PRIMA
3 WPROWADZANIE WAGI
4 BLOKADA WPR. Z WAGI
5 SPOSÓB DOWA
ANIA

10 USTAWIENIA KODÓW KR.
1 PRZEDROSTKI KODÓW KR.
2 CYFRA KONTROLNA
3 D�UG. KODÓW Z CEN�/WA
4 KOD KRESK. NA PARAGON

11 USTAWIENIA PARAGONU
01 TRYB KOMPUTEROWY
02 KOLEJNO	� WYBORU
03 SPRZEDA
 WG NAZWY
04 ZMIENNA CENA
05 DRUKOWANIE JEDNOSTEK
06 WPROWADZANIE KWOT
07 RABATY I NARZUTY

1 MAKSYMALNY RABAT
2 MAKSYMALNY NARZUT
3 RABAT/NARZ. SPECJALNY
4 KWOTOWY NA POZYCJ�
5 KWOT. I AUT. NA PARAGON
6 OGRANICZENIE RABATU
7 OGRANICZENIE NARZUTU
8 RABAT NA GRUP�
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9 NARZUT NA GRUP�
08 MAKS. SUMA PARAGONU
09 OBOW.WPISANIA ZAP�ATY
10 P�ATNO	� BONEM
11 P�ATNO	� KO�CZY PAR.
12 POTWIERDZANIE P�ATN.
13 W��CZENIE DODATKÓW
14 WYBÓR DODATKÓW
15 KARTY RABATOWE KRESK. (�) tylko w kasach 6143 PLU
16 DEFINICJA KART RABAT. (�) tylko w kasach 6143 PLU
17 CZYTNIK KART BONUS (�) tylko w kasach 6143 PLU
18 TERMINAL KART P�ATN.
19 P�ATNO	CI TERMINALA
20 SYGNA� CO N-TY PARAG.
21 KONTROLA SZUFLADY
22 WY�. KASJERA PO PARAG.
23 WY�. KASJERA PO CZASIE
24 DRUKARKA ZAMÓWIE�
25 PRZEPE�NIENIE LICZN.

12 BL. OTWARCIA SZUFLADY
13 OTW. SZUFL. PO WYP�ACIE
14 MAKS.GOTÓWKA W SZUFL.
15 KONTROLA LICZNIKÓW
16 NADPISYWANIE LICZN.
17 KONTROLA BUFORA POZ.
18 PROGRAM MAGAZYNOWY
19 UPROSZCZONE WP�/WYP�
20 PODPISY WP�AT/WYP�AT
21 WYDRUK WSZYSTKICH SP.
22 POMI� WYDRUK DANYCH
23 OBOW. ODCZYT PRZEZ PC
24 OPCJA SPRZEDAWCÓW (�) tylko w kasach 6143 PLU
25 D�WI�K I WY	WIETLACZE

1 G�O	NO	�
2 RODZAJ WYGASZACZA
3 KONTRAST WY	. KASJERA
4 KONTRAST WY	. KLIENTA

26 USTAWIENIE ZGODNO	CI
06 KASJERZY

1 EDYCJA KASJERÓW
2 KASOWANIE KASJERÓW
3 OTWARTE ZMIANY

07 RODZAJE KASJERÓW
1 NAZWY RODZAJÓW
2 UPRAWNIENIA RODZAJÓW
3 ZESTAW RAPORTÓW RODZ.
4 MAKS. RABAT RODZAJU
5 MAKS. NARZUT RODZAJU
6 KASOWANIE RODZAJÓW
7 KOPIOWANIE RODZAJÓW
8 PRZYWRÓCENIE RODZAJÓW

08 PRZESTAWIENIE ZEGARA
09 STAWKI PODATKU
10 UST. KOPII ELEKTRON.

2 Menu KONFIGURACJA - adres 2 01 lub B A
Niektóre funkcje menu KONFIGURACJA wymagaj� wskazania towaru. Po wybraniu takiej funkcji, mo�na wyszuka�
towar korzystaj�c z nast�puj�cych metod:

� Przegl�da� list� towarów za pomoc� klawiszy  .
� Wpisa� numer towaru z klawiatury.

� Nacisn�� klawisze  + , a nast�pnie wpisa� nazw� towaru.
� Przeczyta� kod kreskowy (umieszczony na towarze) za pomoc� czytnika kodów kreskowych

(nie mo�na wprowadzi� kodu kreskowego z klawiatury).
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2.1 Funkcja DEFINIOWANIE TOWARÓW - adres 2 01 01 lub B A A
Funkcja s�u�y do wprowadzania i korygowania (zmiany) danych o towarach w pami�ci kasy. W zale�no�ci od opcji kasy,
mo�na zdefiniowa� 4095 lub 6143 towarów.
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.

Pierwsze puste miejsce w pami�ci kasy mo�na znale� naciskaj�c klawisze + .

Po wybraniu funkcji pojawia si� napis:
  0001
  NR   -      NAZWA  TOWARU

Wprowadzamy nowy towar o numerze 0021 naciskaj�c  .

Na wy�wietlaczu pojawi si�:
  0021
  NR   -      NAZWA  TOWARU

naci�ni�cie , pokazuje:
  0021   _

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: du�ych liter, cyfr oraz przecinka, kropki
i uko�nika (/). Ma�e litery s� 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. Nie mo�na zdefiniowa�
dwóch towarów o dok�adnie tej samej nazwie.
Nazw� przed zatwierdzeniem nale�y sprawdzi� poniewa� zmiana nazwy jest mo�liwa tylko je�eli kasa jest po
raporcie fiskalnym dobowym a przed wydrukowaniem pierwszego paragonu.

Kursor pokazuje aktualne miejsce wpisywania nazwy. Zmian� po�o�enia kursora uzyskujemy klawiszami strza�ki
w prawo i strza�ki w lewo.

Wpisujemy nazw� towaru:
21 DRO�D�ÓWKA  Z  SEREM

naciskamy , pojawia si�:
PODAJ  STAWK�  PODATKU

        (OD  A  DO  G):     @

Wpisujemy liter� stawki podatkowej w zakresie od A do G, np. B (pod liter� B zapami�tali�my stawk� 7%). Zamiast liter
mo�na te� u�y� cyfr 1 do 7.

Wpisujemy liter� stawki podatkowej i pojawia si� napis:
NACI�NIJ  <ZATW>  /  <WYJ>

PODATEK  =          7,00 %

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

potwierdzamy stawk� naciskaj�c , wy�wietla si�:
  WYBIERZ  GRUP�  TOWAROW�
  01  NABIA


Wybieramy grup� towarow� z zakresu od 1 do 99 podaj�c numer grupy lub u�ywaj�c klawiszy  ,

wy�wietli si�:
  WYBIERZ  GRUP�  TOWAROW�
  02  PIECZYWO

potwierdzamy grup� naciskaj�c , wy�wietla si�:
  WYBIERZ  JEDNOSTK�
  01  szt.

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

Potwierdzamy naciskaj�c , wy�wietla si�:
MIEJSC PO PRZECINKU:  3
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Ilo�� miejsc po przecinku zale�y od towaru i u�ytej jednostki miary. 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. Dla towarów wa�onych na wadze nale�y wprowadzi� 3 miejsca
po przecinku. Maksymalna liczba miejsc po przecinku to 3.

Wpisujemy  i wy�wietli si�:
WPROWAD� KOD KRESKOWY

0000000000000

Je�eli towar posiada kod kreskowy to mo�na wprowadzi� go u�ywaj�c czytnika kodów kreskowych lub mo�na cyfry

wpisa� r�cznie (wpisywanie zako	czy� klawiszem ).
W przypadku r�cznego (z klawiatury) wprowadzania kodu kreskowego z ilo�ci� lub warto�ci� towaru (patrz Rozdzia� 8, str.
116), nale�y wprowadzi� pierwszych 6 lub 7 cyfr, licz�c od lewej strony kodu.

Nast�pnie pojawi si�:
   WPROWAD� CEN�:

0,00

Wprowadzamy cen� np.   , wy�wietla si�:
   WPROWAD� CEN�:

1,30

Do kasy wprowadzi� mo�na towar z cen� zdefiniowan� jako zero. Wtedy podczas sprzeda�y kasa zawsze zapyta o cen� towaru
jaka ma zosta� u�yta. Nazwy towarów powinny wtedy by� dobrane do asortymentu jak np. CIASTKA, PIECZYWO,
S
ODYCZE, itp. Zaleca si� wybieranie towarów z cen� zerow� za pomoc� zdefiniowanych klawiszy.

Naciskamy , wy�wietla si�:
TOWAR  ZABLOKOWANY  ?

(T/N)   N

Parametr ten umo�liwia zablokowanie mo�liwo�ci sprzeda�y towaru wpisanego do pami�ci kasy, na przyk�ad przy braku
towaru w sklepie.

Zatwierdzamy brak blokowania  i wy�wietla si�:
CZY  TOWAR  JEST

OPAKOWANIEM  ?   (T/N)   N

Parametr umo�liwia wpisanie do pami�ci kasy, �e towar jest opakowaniem zwrotnym. Dla opakowa	 poprzednio
zdefiniowana stawka VAT nie jest brana pod uwag�, poniewa� opakowania wyst�puj� poza cz��ci� fiskaln� paragonu.

Jako opakowania mo�na zdefiniowa� maksymalnie 64 towary. Potwierdzamy naci�ni�ciem klawisza , �e
towar nie jest opakowaniem.

Wy�wietla si�:
TOWAR  WY
�CZONY  Z  RABATU

I  NARZUTU ?  (T/N)   N

Je�eli na towar nie maj� by� udzielane rabaty i narzuty (np. dla towarów akcyzowych), nale�y odpowiedzie� Tak.

Wy�wietli si� pytanie:
ZAWSZE MO�NA WPROWADZI�
CEN� DLA TOWARU ? (T/N)   N

Je�eli towar ma mie� zawsze mo�liwo�� zmiany ceny podczas sprzeda�y, to nale�y odpowiedzie� Tak. Towar ma cen�

zdefiniowan�, ale podczas sprzeda�y mo�na j� zmieni� naciskaj�c klawisz .

Wy�wietli si� pytanie:
TOWAR JEST NA LI�CIE
PODR�CZNEJ ? (T/N)   N

Je�eli towar jest cz�sto sprzedawany, to w celu przyspieszenia jego wyszukania mo�na umie�ci� go na tzw. li�cie
podr�cznej. Lista taka jest dost�pna pod klawiszem zdefiniowanym, mo�na równie� na niej wyszukiwa� towary za
pomoc� numerów, strza�ek lub nazwy towaru.

Je�eli jest w��czona opcja SYSTEM WAG PRIMA (str. 66) pojawi si�
pytanie:

TOWAR JEST PRZYPISANY
DO WAGI PRIMA NUMER:  1

Nale�y wybra� do której wagi wys�a� zapytanie o mas�, je�eli na klawiaturze kasy naci�ni�ty zostanie klawisz wa�enia,
np. mi�so na wadze nr 1 a w�dliny na wadze nr 2.

Nast�pnie wy�wietla si�:
CZY  ZEROWA�  STANY
SPRZEDA�Y  ?   (T/N)   N
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Odpowied Tak oznacza wyzerowanie liczników sprzeda�y: ilo�ciowego i warto�ciowego dla tego towaru. W przypadku
wprowadzania nowego towaru nale�y odpowiedzie� Tak, a w przypadku gdy korygowane s� dane towaru, nale�y wpisa� Nie.

Naci�ni�cie klawisza T lub N ko	czy definiowanie towaru
i powoduje powrót do wy�wietlenia nazwy:

0021   DRO�D�ÓWKA Z SEREM

  NR   -      NAZWA  TOWARU

Sygna� dwi�kowy potwierdza wpis do pami�ci. Definiowanie towaru jest zako	czone.

Uwaga: Zmiana nazwy towaru, zmiana stawki podatkowej i kasowanie towaru s� mo�liwe jedynie po raporcie
dobowym a przed pierwszym wystawionym paragonem. Definiowanie nowych towarów jest mo�liwe zawsze.
Nowe towary i towary ze zmienion� nazw� lub stawk� s� drukowane na RAPORCIE ZMIAN TOWARÓW.
Raport ten jest drukowany przed kolejnym raportem fiskalnym dobowym (je�eli wystapi�y tylko nowe
towary) lub przed nast�pnym paragonem (je�eli wyst�pi�y zmiany nazwy, stawki lub kasowanie towarów).

2.2 Funkcja DEFINIOWANIE KLAWISZY - adres 2 01 02 lub B A B

Funkcja umo�liwia przypisanie klawiszom „funkcyjnym” (oraz ich kombinacjom z klawiszami  i ) sprzeda�y
towarów, form p�atno�ci podstawowych i walutowych, rabatów, narzutów albo dost�pu do wybranych funkcji kasjera lub
kierownika. 
�cznie mo�na zdefiniowa� 71 klawiszy lub ich kombinacji.

Po wybraniu funkcji wy�wietli si�:
NACI�NIJ  KLAWISZ  DO

ZDEFINIOWANIA  ALBO  <WYJ>

Naciskamy klawisz lub kombinacj� któr� chcemy zdefiniowa�.

Je�eli klawisz nie by� jeszcze zdefiniowany, pojawi si� menu:
WYBÓR DEFINICJI KLAWISZA

 1  TOWAR
Mo�na wybra� jedn� z mo�liwo�ci zdefiniowania jako:

TOWAR klawisz szybkiej sprzeda�y towaru

FUNKCJA klawisz dost�pu do funkcji

P	ATNO
� klawisz formy p�atno�ci

WALUTA klawisz p�atno�ci walut�

RABAT LUB NARZUT klawisz rabatu lub narzutu
Je�eli klawisz jest ju� zdefiniowamy a chcemy zmieni� jego funkcj� na funkcj� innego rodzaju, nale�y najpierw
skasowa� definicj� tego klawisza (patrz str. 41).

2.2.1 Definiowanie klawisza szybkiej sprzeda�y towaru

Wy�wietli si� komunikat:

  0000

  NR -        NAZWA  TOWARU

Naciskamy   i wy�wietli si�

  0021 CIASTO Z SEREM

   NR -        NAZWA  TOWARU

Zatwierdzamy wybór towaru klawiszem  i pojawia si�:
CZY SPRZEDA�

1  SZTUK�  ?   (T/N)   N

W przypadku je�eli chcemy podczas sprzeda�y mie� mo�liwo�� wprowadzenia ilo�ci, nale�y odpowiedzie� Nie. Je�eli
natomiast chcemy �eby po naci�ni�ciu klawisza od razu sprzeda� si� towar z ilo�ci� równ� jeden, nale�y odpowiedzie� Tak.
Opcja ta ma znaczenie tylko w komputerowym trybie sprzeda�y.

Dalej pojawi si�:
CZY WPROWADZI�
CEN�   ?   (T/N)   N

Je�eli chcemy sprzedawa� ten towar z cen� zaprogramowan�, nale�y odpowiedzie� Nie. Je�eli chcemy �eby kasa zawsze
podczas sprzeda�y tego towaru pyta�a o cen�, nale�y odpowiedzie� Tak.
Opcja ta ma znaczenie tylko w komputerowym trybie sprzeda�y.

Dalej pojawi si�:
CZY ZAKO�CZY�

PARAGON  ?  (T/N)  N
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Je�eli chcemy �eby po sprzedaniu tego towaru paragon zosta� automatycznie zako	czony z p�atno�ci� gotówk� w walucie
podstawowej, nale�y odpowiedzie� Tak. Ten sposób sprzeda�y mo�e by� np. wykorzystany do sprzeda�y biletów: ka�de
naci�ni�cie klawisza powoduje wydrukowanie paragonu z jedn� pozycj� sprzeda�y zap�aconego gotówk�.

2.2.2 Definiowanie klawisza dost�pu do funkcji

Wy�wietli si� komunikat:
WYBIERZ  FUNKCJ�

  01 W
�CZENIE  KASJERA

Za pomoc� klawiszy   lub klawiszy numerycznych nale�y wybra� jedn� z dost�pnych funkcji:

1 W
�CZENIE KASJERA 23 SPRZEDA� WG GRUP ZERUJ�CY
2 WY
�CZENIE KASJERA 24 KONIEC ZMIANY DOWOLNY
3 WP
ATA DO KASY 25 SUMACYJNY I ZERUJ�CY
4 WYP
ATA Z KASY 26 SUMACYJNY II ZERUJ�CY
5 ZESTAW RAPORTÓW 27 SPRZEDAWCÓW ZERUJ�CY
6 WY�WIETLENIE ZEGARA 28 STAN KASY
7 ODCZYT Z WAGI 29 FINANSOWY PODATKOWY
8 SPRAWDZENIE CENY 30 SZCZEGÓ
OWY SPRZEDA�Y NIEZERUJ�CY
9 LISTA PODR�CZNA 31 ZWROTÓW OPAKOWA� NIEZERUJ�CY

10 PODGL�D PARAGONU 32 SPRZEDA� WG GRUP NIEZERUJ�CY
11 WYBÓR SPRZEDAWCY 33 STAN KASY DOWOLNY
12 DEFINIOWANIE TOWARÓW 34 SUMACYJNY I NIEZERUJ�CY
13 ZMIANA CEN 35 SUMACYJNY II NIEZERUJ�CY
14 MENU 36 RAPORT GODZINOWY
15 WY
�CZENIE KASY 37 RAPORT GODZINOWY POPRZEDNI
16 NUMER BEZ SPRZEDA�Y 38 RAPORTY OKRESOWE
17 NAZWY I KURSY WALUT 39 RAPORT MIESI�CZNY ZA POPRZEDNI
18 ZMIANA WALUTY EWIDENCYJNEJ 40 RAPORT OKRESOWY ZA MIESI�C BIE��CY
19 KONIEC ZMIANY KASJERA 41 SPRZEDAWCÓW NIEZERUJ�CY
20 DOBOWY FISKALNY 42 TOWARÓW NIEU�YWANYCH
21 SZCZEGÓ
OWY SPRZEDA�Y ZERUJ�CY 43 TOWARÓW STATYSTYCZNY
22 ZWROTÓW OPAKOWA� ZERUJ�CY 44 NIP NABYWCY

Gdy zdefiniowany klawisz zostanie u�yty, kasa sprawdzi czy kasjer ma uprawnienia wymagane do wykonania tej funkcji.

Je�eli nie, to pojawi si� komunikat:
BRAK  UPRAWNIE�

NACI�NIJ  DOWOLNY  KLAWISZ

Niektóre klawisze zosta�y wst�pnie zdefiniowane, przy czym mo�na zmieni� ich definicje:

naci�ni�cie wraz z klawiszem  wywo�uje funkcj� podgl�d paragonu (patrz str. 104).

naci�ni�cie wraz z klawiszem  wywo�uje funkcj� w��czenie kasjera (patrz str. 26).

naci�ni�cie wraz z klawiszem  wywo�uje funkcj� wy��czenie kasjera (patrz str. 26).

naci�ni�cie wraz z klawiszem  wywo�uje funkcj� wp�ata do kasy (patrz str. 29).

naci�ni�cie wraz z klawiszem  wywo�uje funkcj� wyp�ata z kasy (patrz str. 29).

naci�ni�cie wraz z klawiszem  wywo�uje funkcj� raport dobowy fiskalny (patrz str. 47).
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naci�ni�cie wraz z klawiszem  wywo�uje funkcj� koniec zmiany kasjera (patrz str. 26).

naci�ni�cie wraz z klawiszem  wywo�uje funkcj� zestaw raportów (patrz str. 30).

naci�ni�cie wraz z klawiszem  wywo�uje funkcj� raport szczegó�owy sprzeda�y (patrz str. 53).

naci�ni�cie wraz z klawiszem  wywo�uje funkcj� raport sprzeda�y wg grup (patrz str. 50).

naci�ni�cie wraz z klawiszem  raport okresowy za miesi�c poprzedni (patrz str. 56).

2.2.3 Definiowanie klawisza formy p�atno�ci

Wy�wietli si� komunikat:
  NR -       NAZWA  P
ATNO�CI
  01  GOTÓWKA

Za pomoc� klawiszy   lub klawiszy numerycznych nale�y wybra� jedn� z form p�atno�ci w walucie
podstawowej.

Po jej zatwierdzeniu klawiszem  pojawi si� np. komunikat:
  01  GOTÓWKA

0,00

Je�eli chcemy �eby dany klawisz dzia�a� np. jak zap�ata banknotem 20 z�, to wpisujemy warto�� 20,00. W przeciwnym razie
wpisujemy 0,00. Wtedy klawisz dzia�a jako zako	czenie paragonu z zap�at� w danej p�atno�ci takiej kwoty, jakiej
brakuje do op�acenia ca�ego paragonu. (Zob. opis sprzeda�y w Rozdziale 7).

2.2.4 Definiowanie klawisza p�atno�ci – waluty dodatkowe

Pojawi si� komunikat:
  NR -        NAZWA  WALUTY
  01  EUR

Za pomoc� klawiszy   lub klawiszy numerycznych nale�y wybra� jedn� z walut.

Po jej zatwierdzeniu klawiszem  pojawi si� np. komunikat:
  01  EUR

0,00

Je�eli chcemy �eby dany klawisz dzia�a� jako zap�ata np. 20 euro (gdzie euro jest zdefiniowan� walut�), to wpisujemy
warto�� 20,00. W przeciwnym razie wpisujemy 0,00. Wtedy klawisz dzia�a jako zako	czenie paragonu z zap�at� w walucie
dodatkowej takiej kwoty, jakiej brakuje do op�acenia ca�ego paragonu. (Zob. opis sprzeda�y w Rozdziale 7).

2.2.5 Definiowanie klawisza rabatu lub narzutu

Pojawi si� komunikat:
WYBÓR RABATU LUB NARZUTU

   1  RABAT PROCENTOWY

Mo�na wybra� jedn� z mo�liwo�ci zdefiniowania jako:
RABAT PROCENTOWY
NARZUT PROCENTOWY
RABAT KWOTOWY
NARZUT KWOTOWY

Po wybraniu rodzaju rabatu lub narzutu pojawi si� pytanie,
kiedy mo�e by� udzielany:

RABAT LUB NARZUT:
   3  NA POZYCJ� LUB PARAG.

Mo�na wybra� jedn� z nast�puj�cych mo�liwo�ci:

TYLKO NA POZYCJ� klawisza mo�na u�y� tylko w paragonie do udzielenia rabatu (lub narzutu)
dla pojedynczej pozycji sprzeda�y

TYLKO NA PARAGON klawisza mo�na u�y� tylko w podsumowaniu paragonu do udzielenia rabatu
(lub narzutu) na ca�y paragon

NA POZYCJ� LUB PARAGON klawisza mo�na u�y� zarówno do pozycji, jak i dla ca�ego paragonu
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Nast�pnie zale�nie od tego czy rabat (narzut) jest procentowy czy kwotowy, mo�na wprowadzi� procent lub kwot� tego

rabatu (lub narzutu) jaki ma udziela� klawisz i zatwierdzi� . Je�eli wprowadzono warto�� 0 to po naci�-
ni�ciu w trybie sprzeda�y tak zdefiniowanego klawisza kasa zapyta odpowiednio o procent lub warto�� rabatu (lub
narzutu) do udzielenia.

Uwaga: Kasa w trybie sprzeda�y nie sprawdza czy dla klawiszy z rabatem (narzutem) procentowym warto�� rabatu
(narzutu) nie przekracza warto�ci maksymalnych, zdefiniowanych w menu USTAWIENIA. Mo�na to
wykorzysta� do zdefiniowania sta�ych poziomów rabatu (narzutu), przy warto�ciach maksymalnych
ustawionych na zero (nie mo�na wtedy udziela� dowolnego rabatu/narzutu).

2.2.6 Kasowanie definicji klawisza
Aby skasowa� definicj� klawisza lub zmieni� rodzaj definicji
(np. z klawisza towaru na klawisz p�atno�ci), nale�y po wy�wietleniu:

NACI�NIJ  KLAWISZ  DO
ZDEFINIOWANIA  ALBO  <WYJ>

nacisn�� klawisz . Na wy�wietlaczu wy�wietli si�:
NACI�NIJ  KLAWISZ  DO

SKASOWANIA  ALBO  <WYJ>

Naci�ni�cie zdefiniowanego klawisza (lub kombinacji) spowoduje skasowanie definicji i wpis do pami�ci potwierdzony
sygna�em dwi�kowym.

Wyj�cie z trybu kasowania nast�puje po  naci�ni�ciu klawisza .

2.3 Funkcja DEFINIOWANIE GRUP - adres 2 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 raporcie sprzeda�y wed�ug grup. Mo�liwe jest zdefiniowanie 99 grup. Nazwa mo�e sk�ada� si� z 19 liter. Po wybraniu

funkcji pojawia si� lista grup. Za pomoc� klawiszy   lub cyfr nale�y wybra� numer grupy.

Po naci�ni�ciu  pojawi si� migaj�cy kursor:
  02    _
  NR -        NAZWA  GRUPY

który wskazuje miejsce wpisywania liter. Po wpisaniu nazwy (np. PIECZYWO) i naci�ni�ciu ,

wy�wietli si�:
  NR -        NAZWA  GRUPY
  02   PIECZYWO

Sygna� dwi�kowy potwierdzi wpis nazwy grupy do pami�ci kasy.

Operacj� ko	czymy naciskaj�c klawisz .

Uwaga: Towary z grupy nr 15 oraz od 90 do 99 mog� by� wy��czone z funkcji udzielania rabatu i narzutu (patrz
funkcja RABAT/NARZUT SPECJALNY str. 69).

2.4 Funkcja DEFINIOWANIE JEDNOSTEK - adres 2 01 04 lub B A D
Funkcja umo�liwia zdefiniowanie jednostek miary sprzedawanych towarów. Jednostki z tego menu s� póniej
przydzielane towarom podczas ich definiowania. Przyk�ady jednostek: szt., opak (-owanie), but (-elka), kg, gram, tona,
litr, dkg. Nazwa jednostki mo�e sk�ada� si� z 4 liter.
Operacje przeprowadza si� analogicznie jak opisane wy�ej DEFINIOWANIE GRUP. Fabrycznie, w pami�ci kasy
zapami�tanych jest 8 jednostek (numery od 01 do 08), które u�ytkownik mo�e zmieni�. Kasa ma mo�liwo��
zdefiniowania ��cznie 16 jednostek miary.

2.5 Funkcja DEFINIOWANIE WI�ZA� - adres 2 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). Mo�na zdefiniowa� 256 takich wi�za	. Przyk�ad:
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Po wybraniu funkcji na wy�wietlaczu pojawi si�:

  0001

WYBIERZ  TOWAR  PIERWSZY

Wpisujemy nr towaru pierwszego   . Wy�wietli si�:

  2300  WODA  MINERALNA  05L

WYBIERZ  TOWAR  PIERWSZY

Naciskamy . Wy�wietli si�:

  0001
BRAK  TOWARU  DRUGIEGO

Wpisujemy towar drugi    . Pojawi si� napis:

3100 BUTELKA  0.5L

BRAK  TOWARU  DRUGIEGO

Klawisz  powoduje zapis do pami�ci kasy potwierdzony sygna�em dwi�kowym.

Operacj� ko	czymy naciskaj�c klawisz .

2.6 Funkcja DEFINIOWANIE P�ATNO	CI - adres 2 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 mog� to by� karta kredytowa, czek, bon okoliczno�ciowy. Nazwa p�atno�ci mo�e sk�ada� si� z mak-
simum 13 liter. Mo�liwe jest zdefiniowanie sze�ciu p�atno�ci. P�atno�� gotówk� i trzy p�atno�ci definiowalne s� dostepne
bezpo�rednio z klawiatury funkcyjnej. Pozosta�e trzy dost�pne s� z klawiatury, po uprzednim zdefiniowaniu klawisza jako
p�atno��.
Operacje przeprowadza si� analogicznie jak opisane wcze�niej DEFINIOWANIE GRUP.

Kasowanie p�atno�ci: nale�y wybra� p�atno�� do skasowania, nacisn�� klawisz , nast�pnie .

Na wy�wietlaczu dana p�atno�� zostanie skasowana. Nale�y zatwierdzi� klawiszem . Sygna� dwi�kowy
potwierdza zapis do pami�ci kasy.

2.7 Funkcja KASOWANIE TOWARÓW - adres 2 01 07 lub B A G

Funkcja umo�liwia skasowanie towaru z pami�ci kasy. Przed skasowaniem towar musi mie� wyzerowane liczniki
sprzeda�y (i zwrotów, je�eli jest opakowaniem). Dlatego zaleca si� wykonanie zeruj�cego raportu szczegó�owego sprzeda�y
(zwrotów) z zerowaniem liczników.

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

01 CUKIER  KRYSZT.  1KG

WYBIERZ  TOWAR  DO  SKASOW.

Wpisanie numeru towaru np.   spowoduje wy�wietlenie:

24 WODA  MINERALNA  05L

WYBIERZ  TOWAR  DO  SKASOW.

Naci�ni�cie klawisza  skasuje towar z pami�ci kasy. Sygna� dwi�kowy potwierdzi wykonanie operacji.

Uwaga: Kasowanie towaru mo�liwe jest jedynie po raporcie dobowym a przed wydrukiem pierwszego paragonu.
Po skasowaniu towaru próba otwarcia paragonu powoduje wydruk RAPORTU ZMIAN TOWARÓW.

2.8 Funkcja KASOWANIE WI�ZA� - adres 2 01 08 lub B A H

Funkcja umo�liwia skasowanie wcze�niej zdefiniowanych wi�za	 pomi�dzy dwoma towarami (patrz funkcja
DEFINIOWANIE WI�ZA� str. 41).

Po wybraniu funkcji wy�wietla si� pierwsze wi�zanie, np.:

  0023    WODA  MINERALNA  05L

3100 BUTELKA 0.5L
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Kolejnymi naci�ni�ciami klawisza  znajdujemy wi�zanie, które chcemy skasowa�.

Kasujemy je klawiszem . Sygna� dwi�kowy potwierdzi wykonanie tej operacji.

2.9 Funkcja ZMIANA CEN TOWARÓW - adres 2 01 09 lub B A I
Funkcja umo�liwia zmian� ceny towaru.
Po wybraniu funkcji pojawia si� napis:

  0001   CUKIER  KRYSZT.  1KG

  NR -      NAZWA  TOWARU

Wpisujemy numer towaru np. 21 naciskaj�c  .

Na wy�wietlaczu pojawi si�:

  0021    DRO�D�ÓWKA  Z  SEREM

  NR -      NAZWA  TOWARU

Naci�ni�cie  pokazuje aktualn� cen� towaru:
  0021    DRO�D�ÓWKA  Z  SEREM

1,30
Nale�y wpisa� now� cen�.

Po wprowadzeniu ceny np.   , wy�wietli si�:
  0021    DRO�D�ÓWKA  Z  SEREM

1,40

Wpisan� cen� akceptujemy klawiszem . Sygna� dwi�kowy potwierdzi wykonanie operacji.

2.10 Funkcja SPRZEDAWCY - adres 2 01 10 lub B A J  (�)

Funkcja umo�liwia zdefiniowanie nazw tzw. sprzedawców - osób obs�uguj�cych klientów podlegaj�cych ocenie co do
wypracowanej sprzeda�y, ale nieobs�uguj�cych samej kasy. Mo�liwe jest zdefiniowanie do 30 sprzedawców.

Po wybraniu funkcji wy�wietli si�:
  NR - NAZWA SPRZEDAWCY
  01

Nale�y wpisa� nazw� sprzedawcy. Nazwa ta mo�e mie� maksymalnie 19 znaków. Je�eli w��czona jest OPCJA SPRZE-

DAWCÓW (str.77), to przed rozpocz�ciem lub w trakcie paragonu naciskaj�c klawisz  lub klawisz zdefiniowany
jako WYBÓR SPRZEDAWCY mo�na wybra� sprzedawc� któremu zostanie zaliczona sprzeda� za bie��cy paragon.

2.11 Funkcja DEFINIOWANIE DODATKOWYCH KODÓW - adres 2 01 11 lub B A K

Funkcja umo�liwia zdefiniowanie 4680 dodatkowych kodów kreskowych dla towarów co umo�liwia sprzeda� jednego
towaru z ró�nymi kodami kreskowymi. Nie ma ogranicze	 co do ilo�ci dodatkowych kodów zdefiniowanych do jednego
towaru.

Po wybraniu funkcji pojawia si� napis:

01 CUKIER  KRYSZT.  1KG

  NR -      NAZWA  TOWARU

Wybieramy towar, dla którego chcemy zdefiniowa� dodatkowy kod kreskowy. Na przyk�ad towar o numerze 23.

Pojawi si�:

  0023    WODA MINERALNA 05L

  NR -      NAZWA  TOWARU

Naciskamy klawisz ,wy�wietli si�:
  WPROWAD� KOD KRESKOWY
             000000000000000000

Przeczytanie kodu kreskowego za pomoc� czytnika spowoduje wpisanie do
pami�ci kasy i wy�wietlenie:

  0023    WODA MINERALNA 05L

  NR -      NAZWA  TOWARU
Sygna� dwi�kowy potwierdzi zapami�tanie danego kodu.
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Mo�na dalej dopisywa� nast�pne kody dla danego towaru lub zako	czy� dzia�anie klawiszem .
Dla danego towaru mo�liwe jest zdefiniowanie dodatkowych kodów kreskowych o maksymalnej d�ugo�ci 18 cyfr.
Kodów tych mo�na u�ywa� tak�e jako dodatkowych indeksów do wybierania towaru.
Na przyk�ad towarowi o numerze 1345 mo�na przypisa� dodatkowy kod kreskowy 1 i wybiera� go w czasie

sprzeda�y naciskaj�c klawisze  i  co u�atwia i przyspiesza sprzeda�.

Uwaga: Kody kreskowe dodatkowe nale�y wpisywa� tylko wtedy, gdy jest ju� zapisany kod kreskowy podstawowy. Je�li
do towaru przypisany zosta� kod kreskowy z warto�ci� (cen�), wówczas w definicji danego towaru nale�y
zapisa� jednostk� szt. lub opak. (patrz obs�uga kodów kreskowych w Rozdziale 8).

2.12 Funkcja KASOWANIE DODATKOWYCH KODÓW - adres 2 01 12 lub B A L
Funkcja umo�liwia skasowanie kodów kreskowych, wcze�niej przypisanych do danego towaru (patrz DEFINIOWANIE
DODATKOWYCH KODÓW str. 43).

Po wybraniu funkcji pojawia si� napis:

  0001    CUKIER  KRYSZT.  1KG

  NR -      NAZWA  TOWARU

Wybieramy towar, którego kod chcemy skasowa�. Na przyk�ad towar o numerze 23.

Po naci�ni�ciu  pojawi si�:
  0023    WODA MINERALNA 05L
              000005903050789943

Wci�ni�cie klawisza  spowoduje skasowanie aktualnie wy�wietlanego kodu. Potwierdzeniem wykonania
operacji jest sygna� dwi�kowy.

2.13 Funkcja RABATY AUTOMATYCZNE - adres 2 01 13 lub B A M  (�)
Funkcja umo�liwia definiowanie oraz kasowanie rabatów lub narzutów udzielanych automatycznie podczas sprzeda�y.
Zdefiniowana nazwa mo�e mie� max 18 znaków. Operacje zdefiniowane w tej funkcji b�d� wykonane bez udzia�u
kasjera dla odpowiednich towarów i przy spe�nieniu dodatkowych warunków takich jak: ilo�� lub warto��
sprzedawanych towarów oraz aktualna data czy dzie	 tygodnia. Mog� by� definiowane zarówno rabaty jak i narzuty
okre�lone procentowo oraz kwotowo. Je�eli nie zaznaczono inaczej, w dalszym opisie poj�cie “rabat” mo�e oznacza�
zarówno rabat jak i narzut.
Mo�liwe jest zaprogramowanie 3 rodzajów operacji:

AUTOMATYCZNY NA POZYCJ� Mo�e by� rabat lub narzut. Udzielany dla okre�lonego towaru lub grupy
towarów i drukowany bezpo�rednio pod pozycj� której dotyczy.

AUTOMATYCZNY NA
PARAGON

Mo�e by� rabat lub narzut. Udzielany dla okre�lonej grupy lub dla wszystkich
towarów i drukowany po podsumowaniu wszystkich pozycji na paragonie.

RABAT TYPU PROMOCJA Mo�e by� tylko rabat. Udzielany dla okre�lonego towaru i drukowany po
podsumowaniu wszystkich pozycji na paragonie. Ten typ rabatu ró�ni si� od
“automatycznego na paragon” sposobem obliczania opisanym poni�ej.

Ka�da z definicji zawiera nazw� rabatu która jest drukowana po s�owie RABAT lub NARZUT na paragonie.

Mo�na zdefiniowa� dodatkowe  kryteria decyduj�ce o udzieleniu rabatu i o jego wysoko�ci:
- Data i czas – rabaty automatyczne mog� by� udzielane w okre�lonym przedziale czasu z uwzgl�dnieniem dnia tygodnia.
- Od 0 do 3 progów ilo�ciowych lub warto�ciowych powy�ej których jest udzielany inny poziom rabatu

(dla AUTOMATYCZNEGO NA PARAGON).
- Dla RABATU TYPU PROMOCJA okre�lenie ilo�ci lub warto�ci progowej która skutkuje udzieleniem rabatu.

Mo�liwe jest zapisanie w kasie i jednoczesne dzia�anie do 30 definicji rabatów automatycznych. Przy czym u�ycie
niektórych typów rabatów podlega nast�puj�cym ograniczeniom:

- AUTOMATYCZNY NA PARAGON mo�e zosta� zdefiniowany tylko raz je�eli dotyczy wszystkich towarów.
- AUTOMATYCZNY NA PARAGON mo�e zosta� zdefiniowany tylko raz dla danej grupy towarowej.

- RABAT TYPU PROMOCJA mo�e zosta� zdefiniowany tylko raz dla danego towaru.
- RABAT TYPU PROMOCJA kwotowy mo�e by� zdefiniowany tylko dla progu podanego warto�ciowo.

Poni�ej przedstawiono przyk�ad paragonu zawieraj�cego rabaty udzielane automatycznie.
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ELZAB  SA
         UL. KRUCZKOWSKIEGO 39
             41-813 ZABRZE 1
  Tel:  0322722021    Fax:  0322722583
            WWW.ELZAB.COM.PL
           NIP 648-000-02-55

2 - dn.09r12.29                    wydr.1016 - 3
PARAGON  FISKALNY

WODA MINERAL. 1.5L     3 * 2,00 = 6,00 C
JAB�KA              1,84 * 2,99 = 5,50 B

5 - RABAT 10% NA JAB�KA                -0,55 4
PIZZA                  1 * 5,00 = 5,00 A
PODSUMA 15,95 - 6
RAZEM DO OBNI�KA �WI�TECZNA        16,50
RABAT OBNI�KA �WI�TECZNA           -1,65 7
RAZEM DO PROM. 3 W CENIE 2          6,00
RABAT PROM. 3 W CENIE 2            -2,00
Sp.op.A      4,50 PTU A=22,00%      0,81
Sp.op.B      4,40 PTU B= 7,00%      0,29 8
Sp.op.C      3,40 PTU C= 0,00%      0,00
                  Razem PTU         1,10 - 9
SUMA  PLN 12,30 - 10
ZAP�ACONO GOTÓWK� PLN              12,30 - 11

12 - 0036/0041 #0130 SZEF               12:28 - 13
A63133A96AC314BE9B73A76D2C168FB4B1C56A35 - 14

15 - PL XXX 0000000000 - 16

  1 - nag�ówek (u�ytkownik kasy)
  2 - data rozpocz�cia paragonu
  3 - numer kolejny wydruku
  4 - nazwa sprzedanych towarów, ilo��, cena, warto��
       i stawka podatku
  5 - rabat automatyczny udzielony na pozycj�
  6 - podsuma do sprzedanych towarów pomniejszona
       o rabat automatyczny na pozycj�
  7 - wyszczególnienie udzielonych rabatów automatycznych

        - na ca�y paragon
        - promocja
  8 - kwota brutto, kwota podatku w danej stawce podatkowej
  9 - sumaryczna kwota podatku
10 - sumaryczna kwota sprzeda�y (obejmuje udzielone rabaty)
11 - forma p�atno�ci
12 - numer paragonu dla danego raportu dobowego / numer

raportu dobowego do którego zostanie zaliczona
sprzeda�, numer kasy, numer i nazwa kasjera

13 - czas zako	czenia paragonu
14 - numer kontrolny
15 - logo fiskalne
16 - numer unikatowy

2.13.1 Sposób definiowania
Poni�ej przedstawiono przyk�adowy sposób definiowania rabatu AUTOMATYCZNEGO NA PARAGON.

Po wej�ciu do funkcji kasa wy�wietla pierwsz� pozycj� na li�cie definicji
rabatów.

  NR-      NAZWA  DEFINICJI
  01      PROMOCJA CUKIER

Za pomoc� strza�ek lub wpisuj�c numer na li�cie wybieramy definicj� któr�
chcemy edytowa� i zatwierdzamy klawiszem ZATWIERD�.

  05
  NR-      NAZWA  DEFINICJI

Je�eli chcemy tylko skasowa� istniej�c� definicj�, wystarczy skasowa� jej nazw� naciskaj�c klawisz 

a nast�pnie nacisn�� klawisz . Definicja rabatu która zawiera przynajmniej jeden znak w nazwie jest
traktowana jako aktywna. Nazwa mo�e mie� d�ugo�� do 18 znaków.

Wpisujemy nazw� definicji, zatwierdzamy.
  05    OBNI�KA NA OWOCE
  NR-      NAZWA  DEFINICJI

Wybieramy rodzaj rabatu.
WYBIERZ  TYP

    2  AUTOM. NA PARAGON

Wybieramy czy rabat ma by� udzielany zawsze czy czasowo.
         OBNI�KA NA OWOCE
    2  UDZIELANY CZASOWO

Nale�y wpisa� pocz�tkow� dat� i godzin� obowi�zywania oraz dat� i godzin� ko	ca. W datach wpisujemy najpierw
miesi�c, potem dzie	. Je�eli data pocz�tku jest wi�ksza ni� data ko	ca, oznacza to �e rabat b�dzie obowi�zywa� na
prze�omie roku kalendarzowego.

Przyk�ad definiuje okres obowi�zywania rabatu
od 1 lipca godz. 0:00 do 31 sierpnia godz. 23:59.

         OBNI�KA NA OWOCE
     07.01 00:00                 08.31 23:59

Okre�lamy dni tygodnia w których rabat obowi�zuje w��czaj�c lub wy��czaj�c dany dzie	 tygodnia poprzez naciskanie
klawiszy 1 do 7.

W przyk�adzie rabat obowi�zuje przez ca�y tydzie	
za wyj�tkiem pi�tku i soboty.

         OBNI�KA NA OWOCE
  1-7:    Pn    Wt    �r    Cz    --    --    Nd

Okre�lamy, �e rabat ma obejmowa� tylko towary z okre�lonej grupy towarów.
         OBNI�KA NA OWOCE
    2  DLA OKRE�LONEJ GRUPY
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Wybieramy grup� towarów.
WYBIERZ GRUP� TOWAROW�

  07   OWOCE KRAJOWE

Okre�lamy �e chcemy zdefiniowa� rabat.
         OBNI�KA NA OWOCE
  1    RABAT

Okre�lamy �e rabat b�dzie podany w procentach.
         OBNI�KA NA OWOCE
  1  PROCENTOWY

Okre�lamy �e rabat b�dzie udzielany w zale�no�ci od ilo�ci sprzeda�y
(w naszym przypadku w danej grupie od ilo�ci).

         OBNI�KA NA OWOCE
  1  PROGI ILO�CIOWE

Je�eli w ilo�ci lub warto�ci progowej wpiszemy 0, wtedy rabat b�dzie obowi�zywa� bez wzgl�du na ilo�� lub warto��
sprzedan�.
Wpisujemy ilo�� progow� powy�ej której rabat b�dzie udzielany
np. 1 kg.

         OBNI�KA NA OWOCE
  PRÓG 1                                        1,000

Wpisujemy procent rabatu udzielanego dla pierwszego progu.
         OBNI�KA NA OWOCE
                          PODAJ RABAT     10%

Wpisujemy ilo�� progow� powy�ej której rabat b�dzie udzielany w innej
wysoko�ci np. 5 kg.

         OBNI�KA NA OWOCE
  PRÓG 2                                        5,000

Wpisujemy procent rabatu udzielanego dla drugiego progu.
         OBNI�KA NA OWOCE
                          PODAJ RABAT     25%

Je�eli nie chcemy definiowa� trzeciego progu, zatwierdzamy ilo�� 0,000.
Wtedy b�d� obowi�zywa�y tylko 2 progi.

         OBNI�KA NA OWOCE
  PRÓG 3                                        0,000

Rabat zdefiniowany zgodnie z powy�szym przyk�adem mo�na sprawdzi� drukuj�c raport konfiguracji.

ELZAB  SA
         UL. KRUCZKOWSKIEGO 39
             41-813 ZABRZE 1
  Tel:  0322722021    Fax:  0322722583
            WWW.ELZAB.COM.PL
           NIP 648-000-02-55

2 - dn.09r06.03                    wydr.1017 - 3
             #NIEFISKALNY#

RAPORT  KONFIGURACJI
RABATY  AUTOMATYCZNE 4

----------------------------------------
01 NA JAB�KA         ¦AUTOM. NA POZYCJ�
UDZIELANY ZAWSZE¦DLA TOWARU: 00022 5
RAB: 10%
----------------------------------------
02 OBNI�KA �WI�TECZNA¦AUTOM. NA PARAGON
UDZIELANY CZASOWO¦DLA KA�DEGO TOWARU
MIES.DZIE� GODZ:12.27 00:00  12.31 23:59 6
W DNI TYGODNIA:  Pn Wt �r Cz Pt -- Nd
P1:WART.: 0,00 RAB: 10%
----------------------------------------
03 PROM. 3 W CENIE 2 ¦PROMOCJA
UDZIELANY ZAWSZE¦DLA TOWARU: 00013 7
P1:WART.: 6,00 RAB: 2,00
----------------------------------------
             #NIEFISKALNY#

8 - #0130 SZEF                         12:25 - 9
0000000000 - 10

  1 - nag�ówek (u�ytkownik kasy)
  2 - data wydruku dokumentu
  3 - numer kolejny wydruku
  4 - nazwa raportu
  5 - definicja rabatu automatycznego na pozycj�
  6 - definicja rabatu automatycznego na ca�y paragon
  7 - definicja rabatu automatycznego typu promocja
  8 - numer kasy (2 cyfry), numer kasjera (2 cyfry),
       nazwa kasjera
  9 - godzina wydruku dokumentu
10 - cyfry numeru unikatowego
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2.13.2 Sposób obliczania
Rabaty typu AUTOMATYCZNY NA POZYCJ� s� obliczane tak samo jak rabaty na pozycj� udzielane przez kasjera.
To znaczy w przypadku rabatów procentowych rabatowana jest cena towaru a w przypadku rabatów kwotowych warto��
pozycji.
Rabaty typu AUTOMATYCZNY NA PARAGON procentowe s� obliczane od sumy warto�ci towarów podlegaj�cych
rabatowi, wed�ug nast�puj�cego wzoru:
rabat =  ( warto��  * rabat% ) / 100.
Przy czym obliczona warto�� rabatu ulega obci�ciu do pe�nych groszy.

Rabaty TYPU PROMOCJA s� udzielane za ka�d� pe�n� porcj� okre�lon� w progu, przy czym obliczona warto�� rabatu
ulega obci�ciu do pe�nych groszy.

SOK POMARA�CZOWY     3 * 10,00 = 30,00 C
PODSUMA 30,00
RAZEM DO PROM. 3 W CENIE 2         30,00
RABAT PROM. 3 W CENIE 2           -10,00

Na przyk�ad, dla 3 sztuk towaru o cenie jednostkowej 10 z�, rabat
typu promocja z progiem równym 30,00 z� w wysoko�ci 10,00 z�
udzieli si� w nast�puj�cy sposób:

SOK POMARA�CZOWY     5 * 10,00 = 50,00 C
PODSUMA 50,00
RAZEM DO PROM. 3 W CENIE 2         30,00
RABAT PROM. 3 W CENIE 2           -10,00

Dla ilo�ci 5 sztuk natomiast:

SOK POMARA�CZOWY     6 * 10,00 = 60,00 C
PODSUMA 60,00
RAZEM DO PROM. 3 W CENIE 2         60,00
RABAT PROM. 3 W CENIE 2           -20,00

A dla ilo�ci 6 sztuk:

Rabaty automatyczne mog� si� ��czy� z innymi rabatami na paragonie.

3 Menu RAPORTY ZERUJ�CE - adres 2 02 lub B B

3.1 Raport DOBOWY FISKALNY - adres 2 02 1 lub B B A
Funkcja umo�liwia wydruk raportu dobowego fiskalnego. Raport dobowy powinien by� wykonywany codziennie po
zako	czeniu sprzeda�y w danym dniu, nie póniej jednak ni� przed dokonaniem pierwszej sprzeda�y w dniu nast�pnym.
Je�eli w kasie od ostatniego wykonania raportu dobowego zdefiniowano nowe towary to najpierw drukuje si� RAPORT
ZMIAN TOWARÓW (patrz opis funkcji DEFINIOWANIE TOWARÓW str. 36). Przed raportem dobowym mog�
drukowa� si� równie� dane o towarach zmienionych lub skasowanych, o ile nie zosta�y wydrukowane wcze�niej (patrz
opisy funkcji DEFINIOWANIE TOWARÓW str. 36 i KASOWANIE TOWARÓW str. 42).

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

BRAK  NOWYCH  SPRZEDA�Y
WYKONA�  RAPORT  ?   N

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,
� waluta ewidencyjna,
� sumowane narastaj�co z raportów dobowych warto�ci podatków (z podzia�em na stawki) i ��cznej nale�no�ci.

Je�eli wykonywane by�y zmiany w bazie towarowej drukowane s� linie:
� “Nowych towarów” – jest to ilo�� nowo zdefiniowanych towarów w kasie,
� “Zmian nazw lub stawek towarów” - jest to ilo�� towarów które by�y ju� zdefiniowane w kasie i którym

zosta�a zmieniona nazwa lub stawka,
� “Skasowanych towarów” – jest to ilo�� towarów które zosta�y skasowane w kasie,
� “Wykonano zmiany w bazie towarowej” – jest to suma zmian (opisanych powy�ej) w bazie towarowej

wykonanych od ostatniego raportu dobowego.
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Poni�ej przedstawiono przyk�ad raportu dobowego fiskalnego:

ELZAB  SA
         UL. KRUCZKOWSKIEGO 39
             41-813 ZABRZE 1
  Tel:  0322722021    Fax:  0322722583
             WWW.ELZAB.COM.PL
           NIP  648-000-02-55
dn.14r01.10                    wydr.0068 - 2

RAPORT    F ISKALNY
DOBOWY 3

Rozpocz	cie sprzeda
y:  15r01.10 g.07:45
Zako�czenie sprzeda
y:  15r01.10 g.09:45 4
dn.15r01.10                 nr rap. 0008 - 5
         PTU A            22,00%
         PTU B             7,00%
         PTU C             0,00% 6
         PTU D             3,00%
             G            ZW.PTU
----------------------------------------
Sprzed. opod.PTU A                142,53
Sprzed. opod.PTU B                 84,35
Sprzed. opod.PTU C                 34,20 7
Sprzed. opod.PTU D                  8,22
Sprzed. zwol.PTU G                  4,34
Kwota PTU A                        31,36
Kwota PTU B                         5,90 8
Kwota PTU D                         0,25
��czna kwota PTU                   37,51 - 9
��czna nale
no�                  311,15 - 10
----------------------------------------
Ilo� zerowa� RAM                      1 - 11
----------------------------------------
Zerowanie RAM*Z              dn.14r06.01 - 1312 nr 0001                          g.14:25 - 14
----------------------------------------
Wykonano zmiany w bazie towarowej      1 - 15
----------------------------------------
Anulowane paragony                     1 - 16
                                    3,28 - 17
----------------------------------------
Ilo� paragonów                       14 - 18
Ilo� pozycji                       0027 - 19
Waluta ewidencyjna                   PLN - 20
----------------------------------------
    WARTO�CI SUMOWANE NARASTAJ�CO
Kwota PTU A                     5.353,21
Kwota PTU B                     1.289,93 21
Kwota PTU D                       157,05
��czna nale
no�               32.267,53
----------------------------------------

22 - #0105 SZEF                         08:16 - 23
E63113A96AC314BE9B72A77D2C168FB1C56A35B0 - 24

25 - PL XXX 0000000000 - 26
A77D2C168FB1C56A35B0E63113A96AC314BE9B72 - 27

 1 - nag�ówek (u�ytkownik kasy)
 2 - numer kolejny wydruku i data wydruku dokumentu
 3 - nazwa raportu
 4 - data rozpocz�cia i zako	czenia sprzeda�y
 5 - numer kolejny raportu dobowego i data wydruku
dokumentu
 6 - stawki podatkowe
 7 - warto�� sprzeda�y w danej stawce podatkowej (bez
podatku)
 8 - kwota podatku w danej stawce podatkowej
 9 - sumaryczna kwota podatku
 10 - sumaryczna kwota sprzeda�y (z podatkiem)
 11 - ilo�� zerowa	 RAM
 12 - linie wyst�puj�ce opcjonalnie je�eli zdarzenie wyst�pi�o
 13 - data zerowania RAM
 14 - numer i godzina zerowania RAM
 15 - sumaryczna ilo�� zmian w bazie towarowej od ostat-
niego raportu dobowego
 16 - ilo�� anulowanych paragonów
 17 - kwota anulowanych paragonów
 18 -  liczba paragonów
 19 - ilo�� wierszy raportu liczona od pierwszej linii definicji
stawki podatkowej do linii poprzedzaj�cej niniejsz�
(do linii 27) z pomini�ciem linii rozdzielaj�cych
 20 - waluta ewidencyjna
 21 - liczniki narastaj�ce podatku i ��cznej nale�no�ci
 22 - numer kasy (2 cyfry), numer kasjera (2 cyfry), nazwa
kasjera
 23 - godzina wydruku dokumentu
 24 - numer kontrolny
 25 - logo fiskalne
 26 - numer unikatowy
 27 - podpis doby.

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. Raport dobowy
nie zawiera informacji o ilo�ci i ��cznej sumie anulowanych pozycji paragonowych – informacje te zawiera raport
zamkni�cia zmiany kasjera.
Ilo�� pozycji podaje liczb� wierszy raportu dobowego od linii z pierwsz� definicj� stawki podatkowej do linii ilo��
paragonów w��cznie, 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. Po wydrukowaniu raportu fiskalnego
dobowego, je�eli karta znajduje si� w kasie, nast�puje zapis na kart� danych o kopiach wydruków. Nie nale�y wtedy
od��cza� karty. Po jego zako	czeniu kasa przed kolejnym wydrukiem wydrukuje raport z tego zapisu.
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3.2 Raport SZCZEGÓ�OWY SPRZEDA
Y - adres 2 02 2 lub B B B
Umo�liwia wydrukowanie raportu sprzeda�y towarów w oparciu o niefiskalne liczniki sprzeda�y (ilo�� i warto��
sprzeda�y). Na raporcie wyszczególnione s� ilo�ci i warto�ci sprzeda�y ka�dego towaru.
Tre�� raportu zale�y od nast�puj�cych funkcji:

� WYDRUK WSZYSTKICH SPRZEDA�Y (str. 76):
- ustawiony na Tak powoduje, �e wydruk obejmuje wszystkie towary, których liczniki s� ró�ne od zera,

- ustawiony na Nie powoduje, �e wydruk obejmuje tylko towary, które od poprzedniego raportu zosta�y sprzedane,

� PROGRAM MAGAZYNOWY (str. 76):
- ustawienie na Tak powoduje, �e po wydrukowaniu raportu, niefiskalne liczniki sprzeda�y dla towarów nie

s� zerowane, w takim przypadku raport jest identyczny z odpowiednim raportem niezeruj�cym oraz na
wydruku nie wyst�pi linia “WYZEROWANO LICZNIKI”

- ustawiony na Nie powoduje, �e po wydrukowaniu raportu wyzerowane zostan� niefiskalne liczniki
sprzeda�y dla towarów a wydruk b�dzie zawiera� lini�: “WYZEROWANO LICZNIKI”

� POMI� WYDRUK DANYCH (str. 76):
- ustawiony na Tak powoduje pomini�cie wydruku danych o sprzeda�ach, na wydruku pojawia si� napis

“POMINI�TY WYDRUK DANYCH”,
- ustawiony na Nie powoduje wydruk danych o sprzeda�ach.

Poni�ej przedstawiono przyk�ad raportu:

ELZAB  SA
         UL. KRUCZKOWSKIEGO 39
             41-813 ZABRZE 1
  Tel:  0322722021    Fax:  0322722583
             WWW.ELZAB.COM.PL
           NIP 648-000-02-55

2 - dn.09r06.02                    wydr.1002 - 3
             #NIEFISKALNY#

RAPORT  SZCZEGÓ�OWY
SPRZEDA
Y 4

od 09r06.02 g.09:42  do 09r06.02 g.16:11 - 5
-NR-----NAZWA TOWARU--------------------
------ILO��----------------------KWOTA--
0001 MCCHICKEN
          7                        18,70
0020 GRUSZKI
      7,325                        19,10 6
0041 PIWO 0.5 L
          1                         1,80
0501 BUTELKA 0.5 L                  *OP*
          1                         0,35
----------------------------------------
SPRZEDA� RAZEM:                    39,95
W TYM OPAKOWANIA:                   0,35 7
----------------------------------------

WYZEROWANO  LICZNIKI
             #NIEFISKALNY#

8 - #0130 SZEF                         16:11 - 9
0000000000 - 10

 1 - nag�ówek (u�ytkownik kasy)
 2 - data wydruku dokumentu
 3 - numer kolejny wydruku
 4 - nazwa raportu
 5 - okres z którego dane znajduj� si� na raporcie
 6 - dane o sprzeda�y poszczególnych towarów
 7 - suma sprzeda�y z wyszczególnion� sum� opakowa	
 8 - numer kasy (2 cyfry), numer kasjera (2 cyfry), nazwa
kasjera
 9 - godzina wydruku dokumentu
 10 - cyfry numeru unikatowego

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 niefiskalnych liczników sprzeda�y z komputera.

3.3 Raport ZWROTÓW OPAKOWA� - adres 2 02 3 lub B B C
Funkcja umo�liwia wydrukowanie raportu zwrotów opakowa	 z podaniem ilo�ci i warto�ci przyj�tych opakowa	 zwrotnych.

Uwaga: Tre�� tego raportu zale�y od parametrów ustawianych w menu USTAWIENIA i opisanych dla RAPORTU
SZCZEGÓ�OWEGO SPRZEDA�Y.

Wydrukowane ilo�ci i warto�ci zwrotów 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 niefiskalnych liczników sprzeda�y z komputera.
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Poni�ej przedstawiono przyk�ad raportu:

ELZAB  SA
         UL. KRUCZKOWSKIEGO 39
             41-813 ZABRZE 1
  Tel:  0322722021    Fax:  0322722583
             WWW.ELZAB.COM.PL
           NIP 648-000-02-55

2 - dn.09r06.02                    wydr.1003 - 3
             #NIEFISKALNY#

RAPORT  ZWROTÓW
OPAKOWA� 4

od 09r06.02 g.09:42  do 09r06.02 g.16:11 - 5
-NR-----NAZWA TOWARU--------------------
------ILO��----------------------KWOTA--
0501 BUTELKA 0.5 L 6
         15                         5,25
----------------------------------------
ZWROTÓW RAZEM:                      5,25 - 7
----------------------------------------

WYZEROWANO  LICZNIKI
             #NIEFISKALNY#

8 - #0130 SZEF                         16:11 - 9
0000000000 - 10

 1 - nag�ówek (u�ytkownik kasy)
 2 - data wydruku dokumentu
 3 - numer kolejny wydruku
 4 - nazwa raportu
 5 - okres z którego dane znajduj� si� na raporcie
 6 - dane o zwrotach opakowa	
 7 - suma zwrotów
 8 - numer kasy (2 cyfry), numer kasjera (2 cyfry), nazwa
kasjera
 9 - godzina wydruku dokumentu
 10 - cyfry numeru unikatowego

3.4 Raport SPRZEDA
Y WG GRUP - adres 2 02 4 lub B B D
Umo�liwia wydrukowanie raportu sprzeda�y wed�ug zdefiniowanych grup towarowych z podaniem warto�ci sprzeda�y
dla poszczególnych grup.

ELZAB  SA
         UL. KRUCZKOWSKIEGO 39
             41-813 ZABRZE 1
  Tel:  0322722021    Fax:  0322722583
             WWW.ELZAB.COM.PL
           NIP 648-000-02-55

2 - dn.09r06.02                    wydr.1004 - 3
             #NIEFISKALNY#

RAPORT  SPRZEDA
Y
WED�UG  GRUP 4

od 09r06.02 g.09:42  do 09r06.02 g.16:11 - 5
----------------------------------------
GR.01 PIECZYWO                    118,50
GR.03 NABIA�                      420,35 6
----------------------------------------
SPRZEDA� RAZEM:                   538,85 - 7
----------------------------------------

WYZEROWANO  LICZNIKI
             #NIEFISKALNY#

8 - #0130 SZEF                         16:11 - 9
0000000000 - 10

 1 - nag�ówek (u�ytkownik kasy)
 2 - data wydruku dokumentu
 3 - numer kolejny wydruku
 4 - nazwa raportu
 5 - okres z którego dane znajduj� si� na raporcie
 6 - dane o sprzeda�y w poszczególnych grupach
 7 - suma sprzeda�y w grupach
 8 - numer kasy (2 cyfry), numer kasjera (2 cyfry), nazwa
kasjera
 9 - godzina wydruku dokumentu
 10 - cyfry numeru unikatowego

3.5 Raport KONIEC ZMIANY KASJERA - adres 2 02 5 lub B B E
Funkcja drukuje dane o operacjach wykonanych przez kasjera, takich jak sprzeda�, przyj�te zwroty, rabaty, narzuty itd. oraz
o uzyskanych ze sprzeda�y kwotach. Zrealizowanie funkcji zamkni�cia zmiany powoduje wy��czenie kasjera i wyzerowanie
liczników zmiany tego kasjera. Funkcj� mo�na wykona� dla dowolnego kasjera który ma w danej chwili otwart� zmian�.

Po wybraniu funkcji na wy�wietlaczu pojawi si� napis:
  NR-           NAZWA  KASJERA
  30   SZEF

Za pomoc� strza�ek:  i  nale�y wybra� kasjera dla którego chcemy wykona� raport ko	ca zmiany oraz po

wybraniu zatwierdzi� za pomoc� klawisza: .
Je�eli wybrany kasjer ma otwart� zmian�, to nast�pi otwarcie szuflady na pieni�dze i przej�cie do wprowadzenia zliczonej
kwoty gotówki oraz innych rodzajów p�atno�ci oraz p�atno�ci walutowych (je�eli s� u�ywane) identycznie jak to ma miejsce
w raporcie ko	ca zmiany opisanym w funkcji: KONIEC ZMIANY KASJERA w menu kasjera.
Przyk�ad raportu zamieszczono w opisie funkcji kasjera.
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Je�eli wybrany kasjer nie ma otwartej zmiany na wy�wietlaczu pojawi si�
informacja o niemo�liwo�ci wykonania raportu dla wybranego kasjera:

ZMIANA  NIE  JEST  OTWARTA
NACI�NIJ  DOWOLNY  KLAWISZ

3.6 Raport SUMACYJNY I i SUMACYJNY II - adres 2 02 6 lub B B F i 2 02 7 lub B B G
Funkcja pozwala na drukowanie informacji podobnych do zawartych na raportach kasjerskich (RAPORT ZAMKNI�CIA
ZMIANY oraz RAPORT STANU KASY). Zasadnicza ró�nica polega na tym �e raporty SUMACYJNE mo�na
wykonywa� dla dowolnie wybranych okresów, w zale�no�ci od potrzeb rozliczania wyst�puj�cych w sklepie oraz
�e zawieraj� one sum� obrotów dla wszystkich kasjerów pracuj�cych w tym okresie.
Przyk�adowy system u�ycia raportów SUMACYJNYCH mo�e by� zorganizowany nast�puj�co:

- RAPORT SUMACYJNY I - jest robiony na koniec tygodnia i zawiera informacje o obrotach w okresie tygodnia,
- RAPORT SUMACYJNY II - jest robiony na koniec miesi�ca i zawiera informacje o obrotach miesi�cznych.

Na raportach SUMACYJNYCH nie wyst�puj� informacje o p�atno�ciach zliczonych w szufladzie. Numeracja raportów
SUMACYJNYCH jest niezale�na dla raportu typu I oraz typu II. Numer raportu, podobnie jak dla RAPORTU KO�CA
ZMIANY jest niezerowalny.
Poni�ej przedstawiono przyk�ad raportu SUMACYJNEGO I:

ELZAB  SA
         UL. KRUCZKOWSKIEGO 39
             41-813 ZABRZE 1
  Tel:  0322722021    Fax:  0322722583
            WWW.ELZAB.COM.PL
           NIP 648-000-02-55

2 - dn.09r06.02                    wydr.1005 - 3
             #NIEFISKALNY#
----------------------------------------

RAPORT  SUMACYJNY
OKRESOWY  I 4

----------------------------------------
                 NR 0003 - 5
od 09r06.02 g.09:42  do 09r06.02 g.16:11 - 6
      ILO�� PARAGONÓW                107
      SPRZEDA� OGÓ�EM            2172,79
  PRZYJ�TE OPAKOWANIA               2,28
    SPRZEDA� OPAKOWA�              28,50
ILO�� ANULOW. POZYCJI                  3
KWOTA ANULOW. POZYCJI               5,07
KWOTA ANULOW. RABATÓW               0,00
KWOTA ANULOW.NARZUTÓW               0,00
   RABATÓW NA POZYCJE               1,70
   RABATÓW NA PARAGON              84,50
  NARZUTÓW NA POZYCJE               1,70 7
  NARZUTÓW NA PARAGON              17,07
ILO�� ANUL. PARAGONÓW                  7
KWOTA ANUL. PARAGONÓW              89,57
 DOD. OTWAR� SZUFLADY                  0
IL. POZ.Z KODU KRESK.                248
IL. POZ. Z KLAWIATURY                286
----------------------------------------
        GOTÓWKA
  WP�YWY ZE SPRZEDA�Y            2022,52
       WP�ATY DO KASY              25,00
   RAZEM W SZUFLADZIE            2047,52
----------------------------------------
        KARTA
  WP�YWY ZE SPRZEDA�Y              32,11
   RAZEM W SZUFLADZIE              32,11 7
----------------------------------------
        GOTÓWKA EUR
  WP�YWY ZE SPRZEDA�Y              30,93
   RÓWNOWARTO�� W PLN             118,16
 W TYM WYMIANA NA PLN              18,45
   RAZEM W SZUFLADZIE              30,93
----------------------------------------

WYZEROWANO  LICZNIKI
             #NIEFISKALNY#

8 - #0130 SZEF                         16:11 - 9
0000000000 - 10

 1 - nag�ówek (u�ytkownik kasy)
 2 - data wydruku dokumentu
 3 - numer kolejny wydruku
 4 - nazwa raportu
 5 - numer raportu SUMACYJNEGO I
 6 - okres z którego dane znajduj� si� na raporcie
 7 - dane o sprzeda�y w okresie RAPORTU
SUMACYJNEGO I (jak w raporcie ko	ca zmiany
opisanym w funkcji: KONIEC ZMIANY KASJERA
w menu kasjera)
 8 - numer kasy (2 cyfry), numer kasjera (2 cyfry), nazwa
kasjera
 9 - godzina wydruku dokumentu
 10 - cyfry numeru unikatowego
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3.7 Raport SPRZEDAWCÓW – adres 2 02 8 lub B B H  (�)
Funkcja umo�liwia wydrukowanie raportu o ilo�ci pozycji na paragonach, ilo�ci samych paragonów i ��cznej kwocie
obrotu przypisanych sprzedawcom. Poni�ej przedstawiono przyk�ad takiego raportu.

ELZAB  SA
         UL. KRUCZKOWSKIEGO 39
             41-813 ZABRZE 1
  Tel:  0322722021    Fax:  0322722583
            WWW.ELZAB.COM.PL
           NIP 648-000-02-55

2 - dn.09r06.02                    wydr.1006 - 3
             #NIEFISKALNY#

RAPORT  SPRZEDAWCÓW - 4
od 09r06.02 g.09:42  do 09r06.02 g.16:11 - 5
NR-----SPRZEDAWCA-----
-----PARAGONY-----POZYCJE------SPRZEDA�-
01 JAN KOWALSKI
         1          2              10,00
31 BEZ SPRZEDAWCY 6
         5         13             120,20
----------------------------------------
RAZEM:   6         15             130,20 - 7
----------------------------------------

WYZEROWANO  LICZNIKI
             #NIEFISKALNY#

8 - #0130 SZEF                         16:11 - 9
0000000000 - 10

  1 - nag�ówek (u�ytkownik kasy)
  2 - data wydruku dokumentu
  3 - numer kolejny wydruku
  4 - nazwa raportu
  5 - okres z którego dane znajduj� si� na raporcie
  6 - dane o sprzeda�y poszczególnych sprzedawców
  7 - suma obrotów sprzedawców z wyszczególnieniem

ilo�ci paragonów i pozycji
  8 - numer kasy (2 cyfry), numer kasjera (2 cyfry), nazwa

kasjera
  9 - godzina wydruku dokumentu
10 - cyfry numeru unikatowego

4 Menu RAPORTY NIEZERUJ�CE - adres 2 03 lub B C

4.1 Raport FINANSOWY PODATKOWY - adres 2 03 01 lub B C A
Funkcja s�u�y do wydrukowania aktualnego stanu liczników fiskalnych. Pola drukowane w raporcie s� identyczne
z polami raportu dobowego fiskalnego z tym �e wydrukowanie raportu finansowego nie powoduje wyzerowania tych
liczników. Numer raportu finansowego jest zgodny z numerem kolejnego raportu dobowego (tego w którym bie��ce
liczniki zostan� uwzgl�dnione).
Poni�ej przedstawiono przyk�ad raportu FINANSOWEGO PODATKOWEGO:

ELZAB  SA
         UL. KRUCZKOWSKIEGO 39
             41-813 ZABRZE 1
  Tel:  0322722021    Fax:  0322722583
            WWW.ELZAB.COM.PL
           NIP 648-000-02-55
dn.15r01.10                    wydr.0088 - 2
             #NIEFISKALNY#

RAPORT  FINANSOWY
PODATKOWY 3

Rozpocz	cie sprzeda
y:  15r01.10 g.07:45
Zako�czenie sprzeda
y:  15r01.10 g.12:27 4
dn.15r01.10                 nr rap. 0009 - 5
         PTU A            22,00%
         PTU B             7,00%
         PTU C             0,00% 6
         PTU D             3,00%
             G            ZW.PTU
----------------------------------------
Sprzed. opod.PTU A                786,00
Sprzed. opod.PTU B                184,45
Sprzed. opod.PTU C                 39,13 7
Sprzed. opod.PTU D                  4,45
Sprzed. zwol.PTU G                  1,49
Kwota PTU A                       172,92
Kwota PTU B                        12,91 8
Kwota PTU D                         0,13
��czna kwota PTU                  185,96 - 9
��czna nale
no�                1,201,48 - 10
----------------------------------------
Ilo� zerowa� RAM                      0 - 11
----------------------------------------
Wykonano zmiany w bazie towarowej      0 - 12
----------------------------------------
Anulowane paragony                     0 - 13
                                    0,00 - 14

 1 - nag�ówek (u�ytkownik kasy)
 2 - numer kolejny wydruku i data wydruku dokumentu
 3 - nazwa raportu
 4 - data rozpocz�cia i zako	czenia sprzeda�y
 5 - numer kolejny raportu dobowego
 6 - stawki podatkowe
 7 - warto�� sprzeda�y w danej stawce podatkowej (bez
podatku)
 8 - kwota podatku w danej stawce podatkowej
 9 - sumaryczna kwota podatku
 10 - sumaryczna kwota sprzeda�y (z podatkiem)
 11 - ilo�� zerowa	 RAM
 12 - sumaryczna ilo�� zmian w bazie towarowej od ostat-
niego raportu dobowego
 13 - ilo�� anulowanych paragonów
 14 - kwota anulowanych paragonów
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----------------------------------------
Ilo� paragonów                       19 - 15
Waluta ewidencyjna                   PLN - 16
----------------------------------------

WARTO�CI SUMOWANE NARASTAJ�CO
Kwota PTU A                     1.353,21
Kwota PTU B                       289,93
Kwota PTU D                        57,05
��czna nale
no�               22.467,53

17

----------------------------------------
             #NIEFISKALNY#

18 - #0105 SZEF                         11:16 - 19
0000000000 - 20

 15 - liczba paragonów
 16 - waluta ewidencyjna
 17 - liczniki narastaj�ce podatku i ��cznej nale�no�ci
 18 - numer kasy (2 cyfry), numer kasjera (2 cyfry), nazwa
kasjera
 19 - godzina wydruku dokumentu
 20 - cyfry numeru unikatowego

4.2 Raport SZCZEGÓ�OWY SPRZEDA
Y - adres 2 03 02 lub B C B

Umo�liwia wydrukowanie raportu sprzeda�y towarów w oparciu o niefiskalne liczniki sprzeda�y (ilo�� i warto��
sprzeda�y). Na raporcie wyszczególnione s� ilo�ci i warto�ci sprzeda�y ka�dego towaru.
Tre�� raportu jest identyczna z odpowiednim raportem zeruj�cym z t� ró�nic�, �e liczniki nie s� zerowane oraz nie
wyst�puje linia WYZEROWANO LICZNIKI.

4.3 Raport ZWROTÓW OPAKOWA� - adres 2 03 03 lub B C C

Funkcja umo�liwia wydrukowanie raportu zwrotów opakowa	 z podaniem ilo�ci i warto�ci przyj�tych opakowa	
zwrotnych.
Tre�� raportu jest identyczna z odpowiednim raportem zeruj�cym z t� ró�nic�, �e liczniki nie s� zerowane oraz
nie wyst�puje linia WYZEROWANO LICZNIKI.

4.4 Raport SPRZEDA
Y WG GRUP - adres 2 03 04 lub B C D

Umo�liwia wydrukowanie raportu sprzeda�y wed�ug zdefiniowanych grup towarowych z podaniem warto�ci sprzeda�y
dla poszczególnych grup.
Tre�� raportu jest identyczna z odpowiednim raportem zeruj�cym z t� ró�nic�, �e liczniki nie s� zerowane oraz
nie wyst�puje linia WYZEROWANO LICZNIKI.

4.5 Raport STANU KASY - adres 2 03 05 lub B C E

Funkcja drukuje dane o operacjach wykonanych przez kasjera, takich jak sprzeda�, przyj�te zwroty, rabaty, narzuty itd.
oraz o uzyskanych ze sprzeda�y kwotach. Zrealizowanie funkcji nie powoduje zamkni�cia zmiany kasjera i wyzerowania
liczników. Kasa nie pyta o stan poszczególnych p�atno�ci w szufladzie. Na wydruku pojawiaj� si� tylko warto�ci
w p�atno�ciach obliczone przez kas�.
Tre�� raportu jest identyczna z odpowiednim raportem zeruj�cym z t� ró�nic�, �e liczniki nie s� zerowane oraz nie
wyst�puje linia WYZEROWANO LICZNIKI.

4.6 Raport SUMACYJNY I i SUMACYJNY II - adres 2 03 06 lub B C F i 2 03 07 lub B C G

Funkcja pozwala na drukowanie informacji podobnych do zawartych na raportach kasjerskich (RAPORT ZAMKNI�CIA
ZMIANY oraz RAPORT STANU KASY). Zasadnicza ró�nica polega na tym �e raporty SUMACYJNE mo�na
wykonywa� z cz�stotliwo�ci� wybran� przez u�ytkownika kasy, w zale�no�ci od potrzeb rozliczania wyst�puj�cych
w sklepie. Ponadto zawieraj� one sum� obrotów dla wszystkich kasjerów pracuj�cych w tym okresie.
Tre�� raportu jest identyczna z odpowiednim raportem zeruj�cym z t� ró�nic�, �e liczniki nie s� zerowane oraz nie
wyst�puje linia WYZEROWANO LICZNIKI.

4.7 Raport SPRZEDAWCÓW - adres 2 03 08 lub B C H  (�)

Funkcja umo�liwia wydrukowanie raportu o ilo�ci pozycji na paragonach, ilo�ci samych paragonów i ��cznej kwocie
obrotu przypisanych sprzedawcom.
Tre�� raportu jest identyczna z odpowiednim raportem zeruj�cym z t� ró�nic�, �e liczniki nie s� zerowane oraz
nie wyst�puje linia WYZEROWANO LICZNIKI.
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4.8 Raport GODZINOWY AKTUALNY - adres 2 03 09 lub B C I

Funkcja umo�liwia wydrukowanie raportu godzinowego z bie��cego dnia pracy kasy. W raporcie tym drukowane s� dane
z kolejnych godzin pracy kasy, czyli od pierwszej do ostatniej sprzeda�y w danym dniu.
Poni�ej przedstawiono przyk�ad raportu GODZINOWEGO.

ELZAB  SA
         UL. KRUCZKOWSKIEGO 39
             41-813 ZABRZE 1
  Tel:  0322722021    Fax:  0322722583
            www.elzab.com.pl
           NIP 648-000-02-55

2 - dn.09r06.03                    wydr.1011 - 3
             #NIEFISKALNY#

SPRZEDA
  GODZINOWO
W  DNIU:    09r06.03 4

od 09:00    do 09:59               19,00
POZYCJI    8   PARAGONÓW    5
od 10:00    do 10:59               10,00 5
POZYCJI    1   PARAGONÓW    1
----------------------------------------
RAZEM:                             29,00 - 6
----------------------------------------
             #NIEFISKALNY#

7 - #0130 SZEF                         10:30 - 8
                0000000000 - 9

 1 - nag�ówek (u�ytkownik kasy)
 2 - data wydruku dokumentu
 3 - numer kolejny wydruku
 4 - nazwa raportu
 5 - zestawienie kolejnych godzin w których wyst�pi�
obrót oraz warto�� obrotu, ilo�� pozycji i paragonów
dla danej godziny
 6 - razem obrót w danym dniu
 7 - numer kasy (2 cyfry), numer kasjera (2 cyfry), nazwa
kasjera
 8 - godzina wydruku dokumentu
 9 - cyfry numeru unikatowego

Dane liczbowe na raportach godzinowych: aktualnym i poprzednim mog� zawiera� lub nie, obrót opakowaniami
zwrotnymi. O tym czy opakowania b�d� zaliczane do raportów godzinowych decyduje ustawienie kasy za pomoc�
programu komputerowego wspó�pracuj�cego z kas�. Pozycja “PARAGONÓW” oznacza liczb� paragonów i liczb�
niefiskalnych wydruków przyj�cia lub sprzeda�y opakowa	, o ile nie wyst�pi�y one ��cznie z paragonem.

Napis “POZYCJI” oznacza ilo�� pozycji sprzeda�y na paragonach oraz pozycji sprzeda�y i zwrotów opakowa	.

4.9 Raport GODZINOWY POPRZEDNI - adres 2 03 10 lub B C J
Funkcja umo�liwia wydrukowanie raportu godzinowego z poprzedniego dnia pracy kasy. Wydruk b�dzie analogiczny jak
dla raportu godzinowego aktualnego.

4.10 Raport DANYCH O TOWARACH - adres 2 03 11 lub B C K

Funkcja umo�liwia wydrukowanie danych o towarach z wyszczególnieniem m. in. numeru towaru (PLU), jego nazwy,
stawki podatkowej, grupy towarowej, jednostki miary, kodu kreskowego, zdefiniowanej ilo�ci miejsc po przecinku,
informacji czy towar jest zablokowany, informacji czy towar jest opakowaniem oraz ceny. Wydrukowanie tego raportu
wymaga podania numeru pocz�tkowego, tzn. towaru, od którego chcemy rozpocz�� drukowanie danych.

Pojawia si� napis:
PODAJ NUMER POCZ�TKOWY

TOWARU:   00000

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

Wydruk mo�na zako	czy� naci�ni�ciem dowolnego klawisza.

Poni�ej przedstawiono przyk�ad raportu:
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ELZAB SA
         UL. KRUCZKOWSKIEGO 39
             41-813 ZABRZE 1
  Tel:  0322722021    Fax:  0322722583
            WWW.ELZAB.COM.PL
           NIP 648-000-02-55

2 - dn.14r01.10                    wydr.0083 - 3
             #NIEFISKALNY#

DANE  O  TOWARACH - 4
-NR-----NAZWA TOWARU--

--PTU-JEDN-GR-MP-B 5
  -WAGA-  -RBT/NARZ- -ZM.CENA- -LISTA-
  --CENA--           --KOD KRESKOWY--OP-
0012 WODA MINERALNA 0.5L
                          B litr 08 0  N
   nr:1       N          N        N
    0,79              9770137680994
0015 SOK POMARA�CZOWY
                          B litr 08 0  N
   nr:1       N          N        N
    2,45              5900045789364 6
0034 GRUSZKI
                          B kg   06 3  N
   nr:1       N          T        T
    2,50                     270001
0501 BUTELKA 0.5L
                          C szt. 14 0  N
   nr:1       N          N        N
    0,49                   ----      OP
             #NIEFISKALNY#

7 - #0130 SZEF                         10:30 - 8
0000000000 - 9

 1- nag�ówek (u�ytkownik kasy)
 2- data wydruku dokumentu
 3- numer kolejny wydruku
 4- nazwa raportu
 5- legenda obja�niaj�ca zawarto�� 4-liniowych danych
o towarach:
- NR  numer towaru,
- NAZWA TOWARU,
- PTU stawka podatkowa,
- JEDN jednostka miary,
- GR grupa,
- MP zdefiniowana ilo�� miejsc po przecinku,
- B informacja czy towar jest zablokowany,
- WAGA przypisanie towaru do wagi,
- RBT/NARZ informacja czy towar jest
  wy��czony z rabatów i narzutów,
- ZM.CENA informacja czy mo�na zawsze
  wprowadzi� cen� do towaru,
- LISTA informacja czy towar znajduje si� na
   li�cie podr�cznej,
- CENA
- KOD KRESKOWY,
- OP informacja czy towar jest opakowaniem,
 6- dane o towarach w kasie,
 7- numer kasy (2 cyfry), numer kasjera (2 cyfry), nazwa
kasjera,
 8- godzina wydruku dokumentu,
 9- cyfry numeru unikatowego.

4.11 Menu RAPORTY OKRESOWE - adres 2 03 12 lub B C L
W menu tym znajduj� si� funkcje umo�liwiaj�ce wydrukowanie raportów okresowych: szczegó�owych, skróconych oraz
historii kopii elektronicznej. Raporty szczegó�owe s� raportami fiskalnymi, a raporty skrócone i historia kopii
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 zakres raportu na pi�� ró�nych sposobów:

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

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

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

� za miesi�c poprzedni (raport za miesi�c poprzedzaj�cy aktualny miesi�c),

� za miesi�c bie��cy (od pierwszego dnia bie��cego miesi�ca do dzisiaj).

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

BRAK  RAPORTÓW  W  OKRESIE
NACI�NIJ  DOWOLNY  KLAWISZ

Wydruk raportu okresowego szczegó�owego mo�na przerwa� w dowolnym momencie naciskaj�c dowolny klawisz
i odpowiadaj�c na pytanie Tak.

Na wy�wietlaczu pojawi si� komunikat:
CZY  PRZERWA�  WYDRUK  ?

(T/N)   N

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

4.11.1 Menu RAPORT SZCZEGÓ�OWY - adres 2 03 12 1 lub B C L A

4.11.1.1 Raport SZCZEGÓ�OWY MIESI�CZNY - adres 2 03 12 1 1 lub B C L A A
Funkcja umo�liwia wydrukowanie raportu fiskalnego okresowego (szczegó�owego) za zako	czony miesi�c kalendarzowy.
W raporcie drukowane s� dane z raportów fiskalnych dobowych podanego miesi�ca. Raport ten zosta� wyró�niony nag�ówkiem
o tre�ci: “RAPORT FISKALNY MIESI�CZNY” wraz z miesi�cem i rokiem którego dotyczy raport.

Po wybraniu funkcji wy�wietli si�:
PODAJ  ROK  I  MIESI�C

RR.MM
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Okre�lamy miesi�c, za jaki ma by� wydrukowany raport wpisuj�c

w kolejno�ci ROK, MIESI�C np.     .

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

4.11.1.2 Raport SZCZEGÓ�OWY WED�UG DAT - adres 2 03 12 1 2 lub B C L 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�:
PODAJ  POCZ�TKOW�  DAT�

RR.MM.DD

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

w kolejno�ci ROK, MIESI�C, DZIE�  np.        .

Na wy�wietlaczu wy�wietli si�:
PODAJ  KO�COW�  DAT�

RR.MM.DD

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

np.        

Po wpisaniu, rozpoczyna si� drukowanie raportu.

Je�eli w okresie którego dotyczy raport wyst�pi�y zmiany stawek podatkowych, to w cz��ci ��cznej raportu przy
odpowiedniej kwocie PTU 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�).

4.11.1.3 Raport SZCZEGÓ�OWY WED�UG NUMERÓW - adres 2 03 12 1 3 lub B C L 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�:
PODAJ  NUMER  POCZ�TKOWY

0 0 0 0

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

np.  . Na wy�wietlaczu wy�wietli si�:
PODAJ  NUMER  KO�COWY

0 0 0 0

Nast�pnie wpisujemy ko	cowy numer raportu fiskalnego dobowego, np.  i naciskamy klawisz .

Je�eli numery wpisane s� b��dnie wy�wietla si� komunikat:
B
�DNE  NUMERY  RAPORTÓW
NACI�NIJ  DOWOLNY  KLAWISZ

4.11.1.4 Raport SZCZEGÓ�OWY ZA MIESI�C POPRZEDNI - adres 2 03 12 1 4 lub B C L A D

Funkcja umo�liwia wydrukowanie raportu fiskalnego okresowego (szczegó�owego) za poprzedni miesi�c. W raporcie
drukowane s� dane z raportów fiskalnych dobowych. Raport ten zosta� wyró�niony nag�ówkiem o tre�ci: “RAPORT
FISKALNY MIESI�CZNY” wraz z miesi�cem i rokiem którego dotyczy raport.

4.11.1.5 Raport SZCZEGÓ�OWY ZA MIESI�C BIE
�CY - adres 2 03 12 1 5 lub B C L A E
Funkcja umo�liwia wydrukowanie raportu fiskalnego okresowego (szczegó�owego) za bie��cy miesi�c, tzn. od pierwszego
dnia bie��cego miesi�ca do dzisiaj. W raporcie drukowane s� dane z raportów fiskalnych dobowych. Raport ten zosta�
wyró�niony nag�ówkiem o tre�ci: “RAPORT FISKALNY OKRESOWY” wraz z zakresem dat którego dotyczy raport.
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4.11.2 Menu RAPORT SKRÓCONY - adres 2 03 12 2 lub B C L B
4.11.2.1 Raport SKRÓCONY MIESI�CZNY - adres 2 03 12 2 1 lub B C L 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 4.11.1.1).
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.

4.11.2.2 Raport SKRÓCONY WED�UG DAT - adres 2 03 12 2 2 lub B C L B B
Funkcja umo�liwia wydrukowanie raportu niefiskalnego (skróconego) okresowego. 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.
Okres raportu nale�y poda� analogicznie jak w punkcie 4.11.1.2.

4.11.2.3 Raport SKRÓCONY WED�UG NUMERÓW - adres 2 03 12 2 3 lub B C L B C
Funkcja umo�liwia wydrukowanie raportu niefiskalnego (skróconego) okresowego. 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.
Okres raportu nale�y poda� analogicznie jak w punkcie 4.11.1.3.

4.11.2.4 Raport SKRÓCONY ZA MIESI�C POPRZEDNI - adres 2 03 12 2 4 lub B C L B D
Funkcja umo�liwia wydrukowanie raportu niefiskalnego (skróconego) okresowego za poprzedni miesi�c. 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. Raport ten zosta� wyró�niony nag�ówkiem
o tre�ci: “RAPORT SKRÓCONY MIESI�CZNY” wraz z miesi�cem i rokiem którego dotyczy raport.

4.11.2.5 Raport SKRÓCONY ZA MIESI�C BIE
�CY - adres 2 03 12 2 5 lub B C L B E
Funkcja umo�liwia wydrukowanie raportu niefiskalnego (skróconego) okresowego za bie��cy miesi�c, tzn. od
pierwszego dnia bie��cego miesi�ca do dzisiaj. 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. Raport ten zosta� wyró�niony nag�ówkiem o tre�ci: “RAPORT SKRÓCONY OKRESOWY” wraz
z zakresem dat którego dotyczy.

4.11.3 Menu HISTORIA KOPII ELEKTRONICZNEJ - adres 2 03 12 3 lub B C L C

4.11.3.1 Raport SUM WG DAT - adres 2 03 12 3 1 lub B C L C A
Funkcja umo�liwia wydrukowanie raportu niefiskalnego obejmuj�cego informacje z raportów dobowych fiskalnych,
dotycz�ce podpisów poszczególnych raportów, etykiety karty na której zosta�y zapisane kopie wydruków nale��ce do
tych raportów dobowych oraz ��czne kwoty podatku, ��czne nale�no�ci, waluty ewidencyjne i ilo�ci paragonów.
Okres raportu nale�y poda� analogicznie jak w punkcie 4.11.1.2.

4.11.3.2 Raport SUM WG NUMERÓW - adres 2 03 12 3 2 lub B C L C B
Funkcja umo�liwia wydrukowanie raportu niefiskalnego obejmuj�cego informacje z raportów dobowych fiskalnych,
dotycz�ce podpisów poszczególnych raportów, etykiety karty na której zosta�y zapisane kopie wydruków nale��ce do
tych raportów dobowych oraz ��czne kwoty podatku, ��czne nale�no�ci, waluty ewidencyjne i ilo�ci paragonów.
Okres raportu nale�y poda� analogicznie jak w punkcie 4.11.1.3.

4.11.3.3 Raport HISTORII KOPII - adres 2 03 12 3 3 lub B C L C C
Funkcja umo�liwia wydruk informacji z pami�ci fiskalnej, dotycz�cych etykiet kart na których by�y zapisywane kopie
wydruków dla tej kasy. Raport podaje etykiet� karty oraz zakres numerów i dat raportów fiskalnych dobowych, które by�y
zapisywane na poszczególnych kartach. Mo�na dzi�ki temu odnale� kart� która zosta�a ju� zamkni�ta (np. z powodu
zape�nienia) a z której chcemy wydrukowa� kopie wydruków.

4.12 Raport KONFIGURACJI - adres 2 03 13 lub B C M
Raport konfiguracji kasy zawiera dane o wprowadzonych do pami�ci kasy kasjerach, grupach towarowych, p�atno�ciach,
jednostkach miary oraz innych ustawieniach kasy. Mo�e s�u�y� kontroli jak kasa jest zaprogramowana. Mo�na wybra� do
wydruku raport o kasjerach i ich rodzajach, o rabatach automatycznych lub pozosta�e ustawienia.
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4.13 Raport TOWARÓW NIEU
YWANYCH - adres 2 03 14 lub B C N

Funkcja umo�liwia wydruk raportu z informacj� na temat tego od ilu dni towary nie by�y u�ywane. Przez u�ycie towaru
nale�y rozumie� jego sprzeda� lub zdefiniowanie (z klawiatury kasy lub komputera). Przez dni nale�y rozumie� ilo��
wykonanych raportów dobowych.

Po wybraniu funkcji wy�wietli si�:
WYDRUK TOWARÓW NIEU�YWA-

NYCH OD ILU DNI: 000

Je�eli chcemy np. wiedzie� które towary by�y nieu�ywane od roku, wpisujemy   . Na raporcie zostan�
wydrukowane takie towary, zaczynaj�c od towarów o najni�szych numerach.

Poni�ej przedstawiono przyk�ad takiego wydruku.

ELZAB  SA
         UL. KRUCZKOWSKIEGO 39
             41-813 ZABRZE 1
  Tel:  0322722021    Fax:  0322722583
            WWW.ELZAB.COM.PL
           NIP 648-000-02-55

2 - dn.09r06.03                    wydr.1014 - 3
             #NIEFISKALNY#

RAPORT  TOWARÓW
NIEU
YWANYCH 4

0001 MCCHICKEN               od:   0 dni
0002 WODA MINERAL. 0.5L      od:  21 dni
0003 SOK JAB�KOWY            od:   2 dni 5
0004 GRUSZKI                 od:   0 dni
0005 TRUSKAWKI               od:   7 dni

WYDRUK  PRZERWANY
PRZEZ  U
YTKOWNIKA 6

             #NIEFISKALNY#
7 - #0130 SZEF                         12:20 - 8

0000000000 - 9

 1 - nag�ówek (u�ytkownik kasy)
 2 - data wydruku dokumentu
 3 - numer kolejny wydruku
 4 - nazwa raportu
 5 - informacje o nieu�ywanych towarach w kasie
 6 - komunikat o przerwaniu wydruku
 7 - numer kasy (2 cyfry), numer kasjera (2 cyfry),
      nazwa kasjera
 8 - godzina wydruku dokumentu
 9 - cyfry numeru unikatowego

4.14 Raport TOWARÓW STATYSTYCZNY - adres 2 03 15 lub B C O

Funkcja umo�liwia wydruk raportu o ilo�ci towarów zdefiniowanych w kasie z podzia�em na towary nieu�ywane od
tygodnia, miesi�ca, trzech miesi�cy, sze�ciu miesi�cy lub roku. Informacja ta mo�e by� pomocna przy porz�dkowaniu
bazy towarowej i usuwaniu zb�dnych towarów.

Poni�ej przedstawiono przyk�ad takiego wydruku.

ELZAB  SA
         UL. KRUCZKOWSKIEGO 39
             41-813 ZABRZE 1
  Tel:  0322722021    Fax:  0322722583
            WWW.ELZAB.COM.PL
           NIP 648-000-02-55

2 - dn.09r06.03                    wydr.1013 - 3
             #NIEFISKALNY#

RAPORT  STATYSTYCZNY
TOWARÓW 4

----------------------------------------
         Towarów ogó�em:  1525 - 5
----------------------------------------
         W tym nieu
ywanych od:
 365 i wi	cej dni   209 towarów  ( 14 %)
    180 - 364 dni    96 towarów  (  6 %)
     90 - 179 dni   172 towarów  ( 11 %) 6
     30 -  89 dni   204 towarów  ( 13 %)
      7 -  29 dni   315 towarów  ( 21 %)
      0 -   6 dni   529 towarów  ( 35 %)
             #NIEFISKALNY#

7 - #0130 SZEF                         12:15 - 8
0000000000 - 9

 1 - nag�ówek (u�ytkownik kasy)
 2 - data wydruku dokumentu
 3 - numer kolejny wydruku
 4 - nazwa raportu
 5 - informacja o ilo�ci zdefiniowanych towarów w  kasie
 6 - informacje statystyczne dotycz�ce nieu�ywanych
      towarów
 7 - numer kasy (2 cyfry), numer kasjera (2 cyfry),
     nazwa kasjera
 8 - godzina wydruku dokumentu
 9 - cyfry numeru unikatowego
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4.15 Menu RAPORTY Z KOPII ELEKTRONICZNEJ - adres 2 03 16 lub B C P

Menu zawiera funkcje pozwalaj�ce wydrukowa� na kasie kopie wydruków zapisane w pami�ci podr�cznej samej kasy oraz
na karcie w�o�onej do kasy. Mo�liwy jest wydruk z karty która by�a u�ywana w tej kasie lub z innej kasy tego samego typu,
np. w celach kontrolnych. W menu znajduje si� tak�e funkcja pozwalaj�ca wydrukowa� histori� zapisów na karcie.

Korzystanie z funkcji drukowania z kopii elektronicznej jest mo�liwe tylko wtedy je�eli kasa nie jest
w trakcie weryfikacji karty microSD oraz nie jest w trakcie archiwizowania danych na kart�.

Po wej�ciu do menu nale�y wybra� numer raportu fiskalnego dobowego, w zakresie którego chcemy dokona� wydruku
kopii dokumentów zapisanych na karcie lub w pami�ci podr�cznej. Domy�lnie kasa proponuje numer raportu do którego
zostanie zaliczona aktualna sprzeda�, co pozwala wydrukowa� kopi� ostatniego paragonu lub innego wydruku. Po�o�enie
numeru raportu dobowego pokazane jest w przyk�adzie raportu, patrz strona 47.

Po wybraniu raportu dobowego dost�pne s� nast�puj�ce funkcje:

� CA�EJ DOBY
Wydruk kopii wszystkich paragonów i innych wydruków nale��cych do
danej doby oraz raportu dobowego.

� TYLKO RAPORT DOBOWY Wydruk kopii samego raportu dobowego.

� POJEDYNCZY PARAGON

Wydruk kopii pojedynczego paragonu fiskalnego z danego raportu dobowego.
Kasa zapyta o numer paragonu do wydrukowania. Po�o�enie numeru paragonu
i numeru raportu dobowego pokazane s� w przyk�adzie paragonu, patrz
strona 106. Numer paragonu jest zerowany po raporcie fiskalnym dobowym
– pierwszy paragon po raporcie ma numer jeden.

� POJEDYNCZY WYDRUK

Wydruk kopii pojedynczego wydruku (wydrukiem tym mo�e by� tak�e
paragon fiskalny i raport dobowy). Kasa zapyta o numer wydruku do
wydrukowania. Ka�dy wydruk (z wyj�tkiem np. raportów fiskalnych
okresowych, które nie s� zapisywane do kopii) ma numer umieszczony w linii
pod numerem NIP, z prawej strony po skrócie: wydr.

5 Funkcja WY	WIETL SPRZEDA
 - adres 2 04 lub B D

Funkcja umo�liwia przegl�danie ilo�ci i warto�ci sprzeda�y, a dla opakowa	 zwrotnych dodatkowo ilo�ci i warto�ci
zwrotów dla poszczególnych towarów.

Po wybraniu funkcji wy�wietli si�:

  0001  CUKIER  KRYSZT.  1KG

  NR -       NAZWA  TOWARU

Wpisujemy numer towaru np.  , wy�wietli si�:

  0021  DRO�D�ÓWKA  Z  SEREM

  NR -       NAZWA  TOWARU

Po naci�ni�ciu  wy�wietla si�:
SPRZEDA�Y:

  ILO��:             27 szt.

Kolejne naci�ni�cie  pokazuje:
SPRZEDA�Y:

  WARTO��:      35,10 PLN

Po nast�pnym naci�ni�ciu  mo�liwe jest wybranie nast�pnego numeru towaru.

Je�eli towar jest opakowaniem po nast�pnym naci�ni�ciu  pojawia si� informacja o ilo�ci i warto�ci
przyj�tych zwrotów opakowa	.

Operacj� ko	czymy naciskaj�c klawisz .
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6 Menu USTAWIENIA - adres 2 05 lub B E

6.1 Funkcja WPROWADZANIE U
YTKOWNIKA - adres 2 05 01 lub B E A
Funkcja umo�liwia wprowadzenie danych u�ytkownika do pami�ci kasy. Dane te b�d� drukowane w nag�ówku ka�dego
wydruku.

Po wybraniu funkcji wy�wietla si�:

WPROWADZENIE  U�YTKOWNIKA
  1*NAZWA  U�YTKOWNIKA
  2  PIERWSZA LINIA ADRESU
  3 DRUGA LINIA ADRESU

Nale�y wtedy wybra� któr� z pi�ciu linii nag�ówka chcemy wprowadza�. Lini� szóst� (z numerem NIP) wprowadza si�
w funkcjach serwisowych i nie mo�e ona zosta� zmieniona po fiskalizacji kasy.

Po naci�ni�ciu  pojawia si�:
ILE  ZNAKÓW  W  LINII?

20  ALBO  40  (1/2)   2

W zale�no�ci od tego czy chcemy u�y� znaków o podwójnej szeroko�ci (w linii mie�ci si� 20 znaków), czy znaków
o normalnej szeroko�ci (w linii mie�ci si� 40 znaków) nale�y nacisn�� klawisz 1 lub 2. Pojawia si� okno edycji nazwy
u�ytkownika. Wpisanie nazwy u�ytkownika

i naci�ni�cie klawisza , powoduje pojawienie si�:
CENTROWA�  TEKST?

(T/N)   T

Mo�na wtedy zdecydowa� czy wprowadzony tekst ma zosta� automatycznie wyrównany do �rodka.

Nast�pnie pojawia si� pytanie:
WYDRUK  O  PODWÓJNEJ
WYSOKO�CI  ?   (T/N)   N

Mo�na wtedy zdecydowa�, czy linia ma by� drukowana znakami o podwójnej wysoko�ci.
Odpowied na powy�sze pytanie powoduje zapisanie linii danych u�ytkownika. Analogicznie nale�y wprowadzi� dane
do pozosta�ych linii. Po zako	czeniu edycji danych u�ytkownika powstaje wydruk potwierdzaj�cy zmiany.

6.2 Funkcja NUMER KASY - adres 2 05 02 lub B E B

Funkcja s�u�y do zapisu w kasie jej numeru, który jest drukowany w stopce ka�dego dokumentu umo�liwiaj�c
identyfikacj� która kasa go wydrukowa�a oraz adresowanie przy wspó�pracy z komputerem (z zakresu od 01 do 99).
Je�eli w systemie kasowym wyst�puje wi�cej ni� 99 kas to do identyfikacji nale�y u�y� funkcji IDENTYFIKATOR
KASY (str. 61).

Po wybraniu funkcji pojawia si� komunikat,
który umo�liwia wpisanie numeru kasy:

NUMER  KASY
#01

Po wpisaniu liczby nast�puje zapis do pami�ci zasygnalizowany sygna�em dwi�kowym.
Fabryczne ustawienie to 01.

6.3 Menu KOMUNIKACJA Z PC - adres 2 05 03 lub B E C
W menu zgrupowane zosta�y funkcje zwi�zane z komunikacj� kasy z komputerem. Aby ustawi� parametry transmisji
nale�y ustawi� RODZAJ TRANSMISJI oraz SZYBKO�� TRANSMISJI (dla sieci LAN/WAN tylko rodzaj transmisji).
Dla ustawionej transmisji przez modem nale�y skonfigurowa� ustawienia modemu. Dla ustawionej transmisji przez
LAN/WAN nale�y skonfigurowa� ustawienia sieci LAN/WAN.

6.3.1 Menu SZYBKO	� TRANSMISJI - adres 2 05 03 1 lub B E C A
Funkcja umo�liwia ustawienie szybko�ci transmisji z komputerem przez RS-232 lub USB. Mo�liwy jest wybór jednej
z czterech szybko�ci:

� 9600 bitów/s
� 19200 bitów/s
� 28800 bitów/s
� 57600 bitów/s

Ustawienie fabryczne to 9600 bitów/sekund�.



Redakcja 1.0

ELZAB Jota E – Instrukcja Obs�ugi 61

Zatwierdzamy aktualny wybór naciskaj�c , lub u�ywaj�c klawiszy:   zmieniamy pr�dko��.
Ogóln� zasad� jest stosowanie ni�szych pr�dko�ci transmisji dla d�u�szych po��cze	 przez RS-232. Natomiast przy
po��czeniu przez USB zaleca si� ustawi� 57600 bitów/s.

Pr�dko�� 57600 bitów/s przez RS-232 mo�na stosowa� tylko przy bezpo�rednim po��czeniu kasy z komputerem.

6.3.2 Menu RODZAJ TRANSMISJI - adres 2 05 03 2 lub B E C B
Kasa mo�e by� pod��czona do komputera: bezpo�rednio, za pomoc� modemu lub sieci Ethernet.

Po wybraniu funkcji mo�liwy jest wybór rodzaju transmisji:

1 BEZPO
REDNIA Po��czenie bezpo�rednie (przez z��cze PC lub USB)
2 PRZEZ MODEM Po��czenie przez zewn�trzny modem (przez z��cze PC)
3 PRZEZ LAN/WAN Po��czenie przez sie� Ethernet (przez z��cze LAN, dost�pne tylko w opcji kasy

z interfejsem Ethernet).

Je�eli zosta�a ustawiona transmisja:

� przez modem, to nale�y przej�� do menu USTAWIENIA MODEMU (str. 61). W menu tym nale�y ustawi�:
typ modemu, liczb� dzwonków, a nast�pnie zaprogramowa� modem,

� przez LAN/WAN, to nale�y przej�� do menu USTAWIENIA LAN/WAN (str. 62). W menu tym nale�y
ustawi� parametry sieci LAN/WAN.

6.3.3 Funkcja IDENTYFIKATOR KASY - adres 2 05 03 3 lub B E C C
Funkcja umo�liwia identyfikacj� kasy przy wspó�pracy z komputerem w du�ych systemach kasowych (powy�ej 99 kas).

Po wybraniu funkcji pojawia si� komunikat,
który umo�liwia wpisanie nowego identyfikatora:

IDENTYFIKATOR  KASY:
*0000000000000000*

Mo�liwe jest wprowadzenie dowolnego ci�gu znaków lub cyfr. W celu zatwierdzenia zmiany nale�y nacisn�� klawisz

.

6.3.4 Funkcja HAS�O DOST�PU DO KASY - adres 2 05 03 4 lub B E C D
Funkcja umo�liwia zmian� has�a dost�pu do kasy przy transmisji danych przez modem lub Ethernet.
Dzi�ki zabezpieczeniu has�em osoby nieupowa�nione nie mog� ani odczytywa� ani modyfikowa� danych zawartych
w kasie. Has�o dost�pu mo�e by� równie� zmieniane zdalnie przez program serwisowy.

Po wybraniu funkcji pojawia si� komunikat,
który umo�liwia wpisanie nowego has�a:

HAS
O DOST�PU DO KASY:
*ELZABMOD*

Mo�liwe jest wprowadzenie dowolnego ci�gu znaków lub cyfr. W celu zatwierdzenia zmiany nale�y nacisn�� klawisz

.

Ustawienie domy�lne: ELZABMOD.

6.3.5 Menu USTAWIENIA MODEMU - adres 2 05 03 5 lub B E C E
W menu zgrupowane zosta�y funkcje umo�liwiaj�ce konfiguracj� i programowanie wst�pne modemu. Poni�ej
przedstawiono jej kolejne kroki.

6.3.5.1 Funkcja LICZBA DZWONKÓW - adres 2 05 03 5 1 lub B E C E A

Funkcja okre�la po ilu sygna�ach dzwonienia modem odbierze po��czenie przychodz�ce.

Po wybraniu funkcji pojawia si� komunikat:
LICZBA DZWONKÓW:

3

Mo�na wprowadzi� cyfry z zakresu od 1 do 9. Np. po naci�ni�ciu klawisza  modem b�dzie “podnosi� s�uchawk�”
po 5 dzwonkach po��czenia przychodz�cego.
Ustawienie domy�lne: 3.
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6.3.5.2 Funkcja TYP MODEMU - adres 2 05 03 5 2 lub B E C E B

Funkcja umo�liwia ustawienie typu modemu. Mo�liwy jest wybór jednej z trzech mo�liwo�ci:

� PSTN (ANALOGOWY) Do kasy pod��czony jest modem ASOTEL GVC-R21 (w ofercie ELZAB)
� GSM Do kasy pod��czony jest modem Siemens TC35 terminal (w ofercie ELZAB)
� U�YTKOWNIKA Inny modem

Parametr ten okre�la zestaw komend, które b�d� wys�ane do modemu celem przygotowania go do wspó�pracy z kas�.
Przy wybraniu opcji RODZAJ TRANSMISJI PRZEZ MODEM (str. 61) kasa po ka�dym za��czeniu zasilania wysy�a do
modemu ci�g instrukcji programuj�cych. W przypadku modemów PSTN lub GSM komendy zosta�y na sta�e wpisane do
kasy. W przypadku modemu U�YTKOWNIKA sporz�dzenie odpowiedniego zestawu komend pozostawione jest
u�ytkownikowi lub serwisantowi. Zapis przygotowanego zestawu komend mo�e odby� si� tylko przez interfejs
szeregowy/modem/LAN np. programem serwisowym.

Dla modemów GSM i U�YTKOWNIKA (zdefiniowanego jako modem GSM) w trakcie ustawiania

typu modemu pojawi si� dodatkowe pytanie o kod pin karty GSM:
PIN KARTY GSM:

*0000*

Ustawienie domy�lne: PSTN (analogowy).

6.3.5.3 Funkcja PROGRAMOWANIE MODEMU - adres 2 05 03 5 3 lub B E C E C
Wybranie tej funkcji powoduje programowanie modemu. Dzi�ki temu zawsze po w��czeniu zasilania modem b�dzie
gotowy do odbioru przychodz�cego po��czenia (b�dzie w trybie AutoAnswer).

Po wybraniu funkcji pojawia si� komunikat:
PROGRAMOWANIE MODEMU

CZEKAJ ...

W przypadku prawid�owego zaprogramowania modemu po kilkunastu
sekundach pojawi si� komunikat:

ZAPROGRAMOWANO MODEM
NACI�NIJ DOWOLNY KLAWISZ

W trakcie programowania mog� si� pojawi� komunikaty o b��dzie:

� WYBIERZ TRANSMISJ�
PRZEZ MODEM

Próba programowania modemu gdy nie wybrano rodzaju transmisji przez
modem.

� ZESTAWIONE PO	�CZENIE
PRZEZ MODEM

Próba programowania modemu w trakcie zestawionego po��czenia
mi�dzy modemami

� BRAK KONFIGURACJI
MODEMU U�YTKOWNIKA

Ustawiony typ modemu u�ytkownika, dla którego brakuje zestawu
komend (nie przes�ano ich z komputera lub zosta�y skasowane)

� NIE WYKRYTO MODEMU Kasa nie mo�e zainicjowa� modemu. Nale�y sprawdzi� czy wybrano
w�a�ciwy typ modemu, czy modem jest w��czony i po��czony przewodem
z kas�. Je�eli wybrano modem u�ytkownika sprawdzi� zestaw komend
dla tego modemu.

� WYST�PI	 B	�D NR: XX B��d w trakcie programowania modemu (XX wskazuje nr b��dnej
komendy). Przyczyn� jest nieprawid�owy zestaw komend.

6.3.6 Menu USTAWIENIA LAN/WAN - adres 2 05 03 6 lub B E C F
W menu zgrupowane zosta�y funkcje umo�liwiaj�ce konfiguracj� kasy do pracy przez sie� Ethernet. Poni�ej
przedstawiono jej kolejne kroki. Menu to jest dost�pne tylko w opcji kasy z interfejsem Ethernet.

6.3.6.1 Funkcja ADRES IP KASY - adres 2 05 03 6 1 lub B E C F A
W przypadku u�ycia kasy w sieci lokalnej (LAN) nale�y nada� adres IP zgodny z ustawieniami danej sieci.
W przypadku u�ycia kasy w sieci rozleg�ej (WAN) mo�liwe s� nast�puj�ce ustawienia:

� Kasa jest pod��czona bezpo�rednio do sieci WAN - w tym przypadku ADRES IP KASY jest globalny
i widoczny w ca�ej sieci WAN.

� Kasa jest pod��czona za bram� - w tym przypadku kasa posiada lokalny adres IP, a brama przekierowuje ruch
sieciowy.

� Kasa jest pod��czona do sieci VPN - w tym przypadku nale�y nada� adres IP zgodny z ustawieniami sieci VPN.



Redakcja 1.0

ELZAB Jota E – Instrukcja Obs�ugi 63

Po wybraniu funkcji pojawia si� komunikat,
który umo�liwia wpisanie adresu IP kasy:

PODAJ NUMER IP KASY
010.000.000.001

Wprowadzenie ci�gu klawiszy           
spowoduje ustawienie adresu IP na: 192.168.1.100.
Ustawienie domy�lne: 10.0.0.1

6.3.6.2 Funkcja MASKA PODSIECI - adres 2 05 03 6 2 lub B E C F B
Mask� podsieci nale�y skonfigurowa� analogicznie jak ADRES IP kasy.
Ustawienie domy�lne: 255.255.255.0

6.3.6.3 Funkcja NUMER PORTU TCP - adres 2 05 03 6 3 lub B E C F C
Domy�ln� warto�ci� jest 1001, warto�ci tej zwykle nie ma potrzeby zmienia�. W przypadku zmiany nale�y zapewni�
odpowiedni� konfiguracj� oprogramowania obs�uguj�cego sprzeda� lub programu serwisowego.

6.3.6.4 Funkcja ADRES IP BRAMY - adres 2 05 03 6 4 lub B E C F D
W przypadku pod��czenia kasy za bram� nale�y wpisa�  ADRES IP BRAMY. W przypadku u�ycia kasy w sieci bez
bramy nale�y wpisa� ADRES IP KASY.
Ustawienie domy�lne: 10.0.0.1

6.3.6.5 Funkcja OGRANICZ IP DOCELOWY - adres 2 05 03 6 5 lub B E C F E
Funkcja ta umo�liwia ograniczenie adresu IP z którego nast�puje po��czenie z kas�. Domy�lnie ograniczenie to jest
wy��czone (adres IP jest ustawiony na 0.0.0.0). W przypadku wpisania w to miejsce niezerowego adresu IP kasa b�dzie
odrzuca� próby po��czenia z innych ni� wpisany adresów.
Ustawienie domy�lne: 0.0.0.0

6.3.6.6 Funkcja PRZYWRÓ� DOMY	LNE - adres 2 05 03 6 6 lub B E C F F
Wywo�anie funkcji powoduje przywrócenie ustawie	 domy�lnych dla ustawie	 sieci Ethernet.

6.4 Funkcja U
YCIE KASJERÓW - adres 2 05 04 lub B E D
Funkcja umo�liwia wybór czy po w��czeniu kasy ma by� automatycznie w��czony kasjer SZEF, któremu zostan�
przypisane uprawnienia administratora. Mo�liwo�� wy��czenia kasjerów jest u�yteczna je�eli kasa jest np. obs�ugiwana
tylko przez jedn� osob�.

Po wybraniu pojawia si� napis:
CZY  KASJERZY  S�

U�YWANI  ?   (T/N)   T
Fabryczne ustawienie to Tak.

6.5 Funkcja CZAS WY��CZENIA KASY - adres 2 05 05 lub B E E
Funkcja pozwala ustali� czas po jakim (przy braku aktywno�ci) kasa wy��cza si�, je�eli pracuje na wewn�trznym akumulatorze
a klawiatura, waga i czytnik kodów kreskowych nie s� u�ywane. Mo�na ustawi� czas w zakresie 1 do 120 minut.

Po wybraniu wy�wietla si�:
PODAJ  CZAS  WY
�CZENIA

KASY  (min):  015

Nale�y wpisa� czas za pomoc� klawiszy cyfrowych. Fabryczne ustawienie to 15 minut.

6.6 Funkcja ZMIANY TYLKO NA KOPII - adres 2 05 06 lub B E F
Funkcja umo�liwia w��czenie raportowania zmian w bazie towarowej wy��cznie na kopii elektronicznej w celu
zmniejszenia zu�ycia papieru i przyspieszenia samej operacji.

Po wybraniu wy�wietla si�:
RAPORTY ZMIAN TOWARÓW
TYLKO NA KOPII  ?    (T/N)     T

Fabryczne ustawienie to raportowanie zmian towarów tylko na kopii.

6.7 Funkcja WIADOMO	CI KASJERA - adres 2 05 07 lub B E G  (�)

Funkcja pozwala w��czy� obs�ug� wiadomo�ci przychodz�cych i wychodz�cych kasjera. Aby korzysta� z tej mo�liwo�ci
oprogramowanie dzia�aj�ce na pod��czonym komputerze, obs�uguj�ce sprzeda� musi z tej mo�liwo�ci korzysta�.
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Wiadomo�ci wychodz�ce kasjera s� wysy�ane z funkcji w menu kasjera do zewn�trznego komputera i mog� dotyczy� np.
potrzeby dostawy ko	cz�cych si� towarów. Wiadomo�ci przychodz�ce z komputera mog� si� pojawia� po zalogowaniu
si� kasjera, przed raportem ko	ca zmiany lub przed paragonem.

Po wybraniu wy�wietla si�:
WIADOMO�CI KASJERA
W
�CZONE  ?   (T/N)   N

Fabryczne ustawienie to Nie.

6.8 Menu USTAWIENIA WALUT - adres 2 05 08 lub B E H
6.8.1 Funkcja NAZWY I KURSY WALUT - adres 2 05 08 1 lub B E H A
Funkcja umo�liwia zdefiniowanie o�miu walutowych form p�atno�ci (posiadaj�cych kurs wymiany). Po wybraniu funkcji

pojawi si� lista walut do zdefiniowania. Nale�y wybra� klawiszami   walut� do zdefiniowania i zatwierdzi�

wybór klawiszem .

Pojawi si� pytanie o kurs wymiany w stosunku do z�, np.:
WPROWAD�  KURS  WYMIANY:

*00046014*

Je�eli chcemy wprowadzi� np. kurs 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 bo wtedy kasa wy�wietla�
b�dzie kwot� sumy do zap�aty w drugiej walucie na wy�wietlaczu klienta.
Je�eli p�atno�� walutowa nie ma by� u�ywana, nale�y wprowadzi� kurs wymiany równy 00000000.

6.8.2 Funkcja RESZTA W WALUCIE - adres 2 05 08 2 lub B E H 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.

6.8.3 Funkcja WYDRUK RÓWNOWARTO	CI - adres 2 05 08 3 lub B E H 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.

6.8.4 Funkcja DEFINICJA WALUTY EWIDENCYJNEJ - adres 2 05 08 4 lub B E H D
Funkcja pozwala zdefiniowa�, kiedy i na jak� walut� zostanie zmieniona waluta podstawowa w kasie, np. zmiana ze
z�otych na euro.

Po wybraniu wy�wietla si�:
DATA ZMIANY WALUTY
2000r00.00                     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:

         .
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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�� . Po zatwierdzeniu pojawi si� pytanie
o nazw� przysz�ej waluty.

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

*EUR*

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.

6.8.5 Funkcja ZMIANA WALUTY EWIDENCYJNEJ - adres 2 05 08 5 lub B E H E
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 z zerowaniem liczników.
– Wykona� obydwa raporty sumacyjne z zerowaniem liczników.
– Wykona� raport sprzedawców z zerowaniem liczników.
– 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

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

6.9 Menu USTAWIENIA WAGI - adres 2 05 09 lub B E I
Ta grupa funkcji pozwala zmieni� ustawienia zwi�zane z wagami pod��czonymi do kasy.

6.9.1 Funkcja TYP WAGI - adres 2 05 09 1 lub B E I A
Funkcja s�u�y do wyboru typu pod��czonej do kasy wagi.

Po wybraniu pojawi si�:

TYP    WAGI
   1* ELZAB  PRIMA/PRIMA K
   2  ANGEL AP1-15xx PODST.
   3  ANGEL AP1-15xx ROZSZ.

Mo�liwe jest wybranie wagi lub wag pod��czonych do kasy, przy czym do kasy musz� by� pod��czone wagi zgodne
pod wzgl�dem u�ywanego protoko�u. Mo�na poda� numer typu wagi lub przegl�da� je

klawiszami  . Po wybraniu z menu w�a�ciwego typu wagi potwierdzamy klawiszem 
(wybieramy typ wagi zgodnie z wag� pod��czon� do kasy).
W Rozdziale 2 za��czono wykaz wag oraz informacje o ich pod��czeniu i obs�udze.
Fabryczne ustawienie to waga nr 1.

6.9.2 Funkcja SYSTEM WAG PRIMA - adres 2 05 09 2 lub B E I B
Funkcja s�u�y do okre�lenia czy kasa obs�uguje system wag Prima, pod��czony do z��cza WAGA przez ROZDZIELACZ
WAG (kod: A13).

Po wybraniu wy�wietla si�:
POD
�CZONY  SYSTEM  WAG

PRIMA  ?   (T/N)   N

Wpisanie Tak lub Nie spowoduje zapisanie wybranej warto�ci, potwierdzone sygna�em dwi�kowym.
Adresy wag ustawia si� w wagach Prima zgodnie z instrukcj� obs�ugi wagi.
Towary przypisuje si� do wag podczas definiowania towarów, przy czym system wag Prima musi by� wtedy w��czony.
Fabryczne ustawienie to Nie.

6.9.3 Funkcja WPROWADZANIE WAGI - adres 2 05 09 3 lub B E I C
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�:
BLOKADA  WPROWADZ.  WAGI  Z
KLAWIATURY  KASY  ?   (T/N)   N

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

6.9.4 Funkcja BLOKADA WPROWADZANIA Z WAGI - adres 2 05 09 4 lub B E I D
Funkcja s�u�y do zablokowania mo�liwo�ci przesy�ania wagi towaru przez naci�ni�cie przycisku na wadze. Odczyt wagi jest
wtedy mo�liwy tylko przez naci�ni�cie klawisza na kasie. Jest to u�yteczne w przypadku gdy jedna waga jest pod��czona do
kilku kas. W takim przypadku wynik zostanie przyj�ty tylko przez t� kas�, która wys�a�a pytanie.

Po wybraniu wy�wietla si�:
BLOKADA  WPROWADZ. WAGI  Z

KLAW. NA  WADZE  ?   (T/N)   N

Fabryczne ustawienie to Nie.

6.9.5 Funkcja SPOSÓB DOWA
ANIA - adres 2 05 09 5 lub B E I E
Funkcja wyboru sposobu obs�ugi wagi za pomoc� klawiszy na kasie. Kasa obs�uguje dwie funkcje dotycz�ce wagi:
odczyt bie��cej, stabilnej wagi i tzw. dowa�anie. Podczas dowa�ania kasa wy�wietla w sposób ci�g�y wag� towaru
i odpowiadaj�c� mu warto��, co umo�liwia np. sprzeda� towaru za okre�lon� kwot�.

Mo�na wybra� jedn� z mo�liwo�ci uk�adu klawiszy obs�uguj�cych wag�:
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UK	AD: � / NAZWA
klawisz +  s�u�y do obs�ugi odczytu, a klawisz  +
do obs�ugi dowa�ania.

UK	AD: NAZWA / �
klawisz  +  s�u�y do obs�ugi odczytu, a klawisz +
do obs�ugi dowa�ania.

UK	AD: � / �
klawisz +  s�u�y do obs�ugi odczytu, a klawisz +
do obs�ugi dowa�ania.

Fabryczne ustawienie to UK	AD: � / �. Pozosta�e uk�ady zapewniaj� zgodno�� z wcze�niejszymi modelami kas.

6.10 Menu USTAWIENIA KODÓW KRESKOWYCH - adres 2 05 10 lub B E J
Ta grupa funkcji pozwala zmieni� ustawienia zwi�zane z obs�ug� kodów kreskowych.

6.10.1 Funkcja PRZEDROSTKI KODÓW KRESKOWYCH - adres 2 05 10 1 lub B E J A
Funkcja dotyczy kodów kreskowych zawieraj�cych ilo�� lub cen� (warto��) danego towaru. Po wybraniu funkcji pojawi�
si� (pisane obok siebie) dwucyfrowe przedrostki kodów. Mo�liwe jest zdefiniowanie do trzech par przedrostków dla
ka�dego rodzaju kodów. Na pierwszym znaku pojawi si� migaj�cy kursor.

Zmian� po�o�enia kursora uzyskujemy klawiszami +  i + , natomiast klawisz

 powoduje przej�cie kursora do przedrostków dla kodów z cen�.

Dla kodów zawieraj�cych ilo�� zalecane warto�ci to 27 oraz 29.
Dla kodów zawieraj�cych cen� zalecane warto�ci to 23 oraz 24.

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

Skasowanie danego przedrostka uzyskujemy przez wpisanie w jego miejsce dwóch spacji.

Klawiszem  potwierdzamy wprowadzone przedrostki. Klawiszem  rezygnujemy ze zmian.
Fabryczne ustawienia to 27 29 i 23 24.

6.10.2 Funkcja CYFRA KONTROLNA - adres 2 05 10 2 lub B E J B
Funkcja umo�liwia w��czenie kontroli wewn�trznej cyfry kontrolnej dla kodów z ilo�ci� i warto�ci� (patrz Rozdzia� 8 str.
116). Je�eli wszystkie towary z kodami kreskowymi zawieraj�cymi ilo�� i warto��, posiadaj� zgodnie z norm� wyliczan�
wewn�trzn� cyfr� kontroln�, to zaleca si� ustawienie na Tak.

Po wybraniu wy�wietli si�:
Fabryczne ustawienia to Nie.

KONTROLA  SUMY  DLA  KODÓW
WEWN�TRZNYCH  ?   (T/N)   N

6.10.3 Funkcja D�UGO	� KODÓW Z CEN�/WAG� - adres 2 05 10 3 lub B E J C
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.
Uwaga: Sprawdzanie dodatkowej sumy kontrolnej dla kodu kreskowego z ilo�ci� lub warto�ci� jest mo�liwe tylko

w przypadku, je�eli wybrano ustawienie sze�� cyfr.

6.10.4 Funkcja KOD KRESKOWY NA PARAGON - adres 2 05 10 4 lub B E J D
Funkcja umo�liwia wydrukowanie cyfr kodu kreskowego na paragonie. S� one drukowane nad pozycj� sprzeda�y której
dotycz� (czcionk� o zmniejszonej wysoko�ci znaku) w przypadku je�li towar zosta� sprzedany przy u�yciu czytnika
kodów kreskowych lub kod kreskowy zosta� wpisany r�cznie. Je�eli towar zosta� wybrany w inny sposób a opcja jest
w��czona, drukowany jest numer towaru.

Po wybraniu wy�wietla si�:
Fabryczne ustawienie to Nie.

DRUKOWA�  KOD  KRESKOWY
NA PARAGONIE  ?   (T/N)   N

6.11 Menu USTAWIENIA PARAGONU - adres 2 05 11 lub B E K
Ta grupa funkcji pozwala zmieni� ustawienia zwi�zane z paragonem i sprzeda��.
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6.11.1 Funkcja TRYB KOMPUTEROWY - adres 2 05 11 01 lub B E K A
Funkcja s�u�y do prze��czenia sposobu sprzeda�y na kasie (patrz Rozdzia� 7).

Po wybraniu wy�wietla si�:
Fabryczne ustawienie to Tak.

TRYB  KOMPUTEROWY
SPRZEDA�Y  ?   (T/N)   T

6.11.2 Funkcja KOLEJNO	� WYBORU - adres 2 05 11 02 lub B E K B
Funkcja s�u�y do wyboru, w jaki sposób maj� by� traktowane cyfry wprowadzane podczas sprzeda�y. W zale�no�ci od
ustawie	, mog� zosta� potraktowane jako numer towaru albo jako kod kreskowy. Mo�na w ten sposób zdecydowa�
w jaki sposób maj� pracowa� kasjerzy, np. wy��cznie za pomoc� kodów kreskowych w celu unikni�cia pomy�ek
w wyborze towarów.

Do wyboru s� nast�puj�ce mo�liwo�ci:

NUMER, KOD KRESKOWY Wprowadzane cyfry domy�lnie b�d� traktowane jako numer towaru. Je�eli ma zosta�

wprowadzony kod kreskowy, nale�y najpierw nacisn�� klawisz . Ta opcja jest
ustawiona fabrycznie.

KOD KRESKOWY, NUMER Wprowadzane cyfry domy�lnie b�d� traktowane jako kod kreskowy. Je�eli ma zosta�

wprowadzony numer towaru, nale�y najpierw nacisn�� klawisz .

TYLKO NUMER TOWARU Wprowadzane cyfry domy�lnie b�d� traktowane jako numer towaru. Nie ma
mo�liwo�ci wyboru towaru wg kodu kreskowego.

TYLKO KOD KRESKOWY Wprowadzane cyfry domy�lnie b�d� traktowane jako kod kreskowy. Nie ma
mo�liwo�ci wyboru towaru wg numeru. Podczas sprzeda�y nie mo�na te� u�ywa�
strza�ek do wyboru towaru poprzedniego lub nast�pnego.

6.11.3 Funkcja SPRZEDA
 WG NAZWY - adres 2 05 11 03 lub B E K C
Funkcja umo�liwia wy��czenie podczas sprzeda�y mo�liwo�ci wyszukiwania towarów wed�ug nazwy. Mo�na w ten sposób
w celu unikni�cia pomy�ek, wymusi� sprzeda� towarów np. tylko wg kodów kreskowych je�eli nazwy s� bardzo podobne.

Po wybraniu funkcji wy�wietla si�:
Fabryczne ustawienie to Tak.

SPRZEDA�  WG NAZWY TOWA-
RU  DOZWOLONA  ?   (T/N)   T

6.11.4 Funkcja ZMIENNA CENA - adres 2 05 11 04 lub B E K D
Funkcja umo�liwia tymczasow� zmian� ceny podczas wystawiania paragonu. Ustawienie dotyczy wszystkich towarów.

Po wybraniu funkcji wy�wietla si�:
Fabryczne ustawienie to Tak.

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

6.11.5 Funkcja DRUKOWANIE JEDNOSTEK - adres 2 05 11 05 lub B E K E
Funkcja umo�liwia drukowanie jednostek miary po cyfrach ilo�ci w pozycji paragonowej.

Po wybraniu wy�wietla si�:
JEDNOSTKI  NA   PARAGONIE

W
�CZONE  ?   (T/N)   N

Fabryczne ustawienie to Nie.

6.11.6 Funkcja WPROWADZANIE KWOT - adres 2 05 11 06 lub B E K F
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 naciskamy    (gdy z przecinkiem) lub 250    (gdy bez przecinka).

Po wybraniu wy�wietli si�:
Fabryczne ustawienie to Nie.

WPROWADZANIE  KWOT  BEZ
PRZECINKA  ?   (T/N)   N

6.11.7 Menu RABATY I NARZUTY - adres 2 05 11 07 lub B E K G
Ta grupa funkcji pozwala zmieni� ustawienia zwi�zane z udzielaniem rabatów i narzutów.
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6.11.7.1 Funkcja MAKSYMALNY RABAT - adres 2 05 11 07 1 lub B E K G A

Funkcja umo�liwia ustalenie maksymalnego poziomu rabatu, który jest mo�liwy do wprowadzenia przez kasjera podczas
wystawiania paragonu. Funkcja nie dotyczy rabatu udzielanego za pomoc� zdefiniowanych klawiszy z okre�lonym
procentem rabatu ani rabatów automatycznych. Rabaty udzielane kwotowo w celu sprawdzenia maksymalnego poziomu
s� przeliczane na procent rabatu.

Po wybraniu funkcji wy�wietli si� napis:
PODAJ  MAKSYMALNY

RABAT:        010%

Fabryczne ustawienie to 10%.

6.11.7.2 Funkcja MAKSYMALNY NARZUT - adres 2 05 11 07 2 lub B E K G B

Funkcja umo�liwia ustalenie maksymalnego poziomu narzutu, który jest mo�liwy do wprowadzenia przez kasjera
podczas wystawiania paragonu. Funkcja nie dotyczy narzutu udzielanego za pomoc� zdefiniowanych klawiszy
z okre�lonym procentem narzutu ani narzutów automatycznych. Narzuty udzielane kwotowo w celu sprawdzenia
maksymalnego poziomu s� przeliczane na procent narzutu.

Po wybraniu funkcji pojawia si� napis:
PODAJ  MAKSYMALNY

NARZUT:        010%

Fabryczne ustawienie to 10%.

6.11.7.3 Funkcja RABAT/NARZUT SPECJALNY - adres 2 05 11 07 3 lub B E K G C

Funkcja dotyczy udzielania rabatów i narzutów na towary z grup towarowych 15 oraz 90 do 99. Ustawienie opcji na Tak
powoduje, �e towary które zdefiniowano jako nale��ce do grup numer 15 oraz 90 do 99 nie b�d� obj�te
rabatem/narzutem na pozycj� i na ca�y paragon. Mo�e to mie� zastosowanie np. dla towarów z akcyz� lub takich, na
które nie chcemy udziela� rabatów i narzutów.

Po wybraniu funkcji pojawi si� pytanie:
TOWARY  GR.  SPEC.  NIE  PODL.
RABAT.  I  NARZUT.  ?   (T/N)   N

Fabryczne ustawienie to Nie.

6.11.7.4 Funkcja KWOTOWY NA POZYCJ� - adres 2 05 11 07 4 lub B E K G D

Funkcja dotyczy udzielania rabatów/narzutów kwotowych na pozycj� sprzeda�y. Ustawienie opcji na Tak powoduje, �e
mo�liwe jest udzielanie rabatów/narzutów kwotowych na pojedyncz� pozycj� sprzeda�y.

Po wybraniu funkcji pojawi si� pytanie:
KWOTOWY  NA  POZYCJ�
DOZWOLONY  ?   (T/N)   T

Fabryczne ustawienie to Tak.

6.11.7.5 Funkcja KWOTOWY I AUTOMATYCZNY NA PARAGON - adres 2 05 11 07 5 lub B E K G E

Funkcja dotyczy udzielania rabatów/narzutów kwotowych na ca�y paragon oraz rabatów i narzutów automatycznych.
Ustawienie opcji na Tak powoduje, �e mo�liwe jest udzielanie rabatów/narzutów kwotowych na ca�y paragon.

Po wybraniu funkcji pojawi si� pytanie:
KWOT.  I  AUT.  NA  PARAGON

DOZWOLONY  ?   (T/N)   T

Fabryczne ustawienie to Tak.

6.11.7.6 Funkcja OGRANICZENIE RABATU - adres 2 05 11 07 6 lub B E K G F

Funkcja s�u�y do globalnego ograniczenia wysoko�ci udzielanych rabatów. Opis dzia�ania podano w Rozdziale 8.

Po wybraniu funkcji wy�wietli si�:
PODAJ  OGRANICZENIE
SUMY  RABATU:    100%

Fabryczne ustawienie: 100%, oznacza �e ograniczenie jest nieaktywne.

6.11.7.7 Funkcja OGRANICZENIE NARZUTU - adres 2 05 11 07 7 lub B E K G G

Funkcja s�u�y do globalnego ograniczenia wysoko�ci udzielanych narzutów. Opis dzia�ania podano w Rozdziale 8.

Po wybraniu funkcji wy�wietli si�:
PODAJ  OGRANICZENIE
SUMY  NARZUTU:   100%

Fabryczne ustawienie: 100%, oznacza �e ograniczenie jest nieaktywne.
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6.11.7.8 Funkcja RABAT NA GRUP� - adres 2 05 11 07 8 lub B E K G H

Funkcja s�u�y do ograniczenia wysoko�ci udzielanych rabatów dla towarów z danej grupy towarowej. Przez ustawienie

0% jest mo�liwe ca�kowite wy��czenie grupy z rabatu. Za pomoc� klawiszy   nale�y wybra� numer grupy,
dla której chcemy ograniczy� rabat.

Po wybraniu grupy wy�wietli si�:
PODAJ  MAKSYMALNY

RABAT:        100%

Fabryczne ustawienie: 100%, oznacza �e ograniczenie jest nieaktywne.

6.11.7.9 Funkcja NARZUT NA GRUP� - adres 2 05 11 07 9 lub B E K G I

Funkcja s�u�y do ograniczenia wysoko�ci udzielanych narzutów dla towarów z danej grupy towarowej. Przez ustawienie

0% jest mo�liwe ca�kowite wy��czenie grupy z narzutu. Za pomoc� klawiszy   nale�y wybra� numer grupy,
dla której chcemy ograniczy� narzut.

Po wybraniu grupy wy�wietli si�:
PODAJ  MAKSYMALNY

NARZUT:        100%

Fabryczne ustawienie: 100%, oznacza �e ograniczenie jest nieaktywne.

6.11.8 Funkcja MAKSYMALNA SUMA PARAGONU - adres 2 05 11 08 lub B E K H
Funkcja s�u�y do okre�lania kwoty sumy paragonu, której przekroczenie sygnalizowane b�dzie wy�wietleniem
komunikatu z mo�liwo�ci� dalszej sprzeda�y.

Po wybraniu funkcji wy�wietla si�:
MAKS.  SUMA  NA  PARAGON

0,00

Nale�y wpisa� sum� i nacisn�� klawisz . Warto�� 0,00 oznacza brak ograniczenia.

Je�eli suma paragonu w czasie realizacji paragonu przekracza
wprowadzon� kwot�, na wy�wietlaczu kasjera pojawi si� napis:

ZA  DU�A  KWOTA  PARAGONU
WYKONA�  ?   <ZATW/WYJ>

Naci�ni�cie klawisza  spowoduje wystawienie pozycji, a naci�ni�cie klawisza  wycofanie
z wystawienia pozycji. Fabryczne ustawienie to 0,00.

6.11.9 Funkcja OBOWI�ZEK WPISANIA ZAP�ATY - adres 2 05 11 09 lub B E K I
Funkcja umo�liwia wprowadzenie obowi�zku wpisania kwoty zap�aconej podczas zako	czenia paragonu. Wpisanie Tak
oznacza obowi�zek wprowadzenia kwoty zap�aty przy zako	czeniu paragonu.

Po wybraniu funkcji wy�wietli si�:
CZY  OBOWI�ZEK  WPISANIA

KWOTY  ZAP
ACONEJ  ?   (T/N)   N

Fabryczne ustawienie to Nie.

6.11.10 Funkcja P�ATNO	� BONEM - adres 2 05 11 10 lub B E K J
Funkcja dotyczy bonów towarowych (lub innej p�atno�ci), które nie mog� podlega� wymianie na gotówk� podczas
sprzeda�y (nie mo�na wydawa� reszty gotówk�).

Po wybraniu funkcji pojawi si� pytanie:
P
ATNO��  NR  4  JEST  BONEM

TOWAROWYM  ?   (T/N)   N

Je�li funkcja ustawiona jest na Tak, wówczas p�atno�� zdefiniowana jako czwarta (patrz DEFINIOWANIE P
ATNO�CI
str. 42) traktowana jest przez kas� jako bon towarowy (bez wzgl�du na nazw� przypisan� tej p�atno�ci). Przy
zako	czeniu paragonu z u�yciem czwartej p�atno�ci (czyli bonu towarowego), warto�� sprzeda�y musi by� równa lub
wi�ksza od warto�ci bonu (patrz Rozdzia� 7). Nie mo�na wyda� reszty z bonu towarowego.
Je�li funkcja ustawiona jest na Nie, wówczas p�atno�� czwarta traktowana jest jak pozosta�e. Fabryczne ustawienie to Nie.

6.11.11 Funkcja P�ATNO	� KO�CZY PARAGON - adres 2 05 11 11 lub B E K K
Funkcja decyduje czy jednokrotne naci�ni�cie klawisza p�atno�ci powoduje zako	czenie paragonu i jego wydruk, czy te�
powoduje tylko przej�cie do podsumowania paragonu i oczekiwanie na wprowadzenie kwoty w tej p�atno�ci.
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Po wybraniu funkcji pojawi si� pytanie:
Fabryczne ustawienie to Nie.

KLAWISZ  P
ATNO�CI  KO�CZY
PARAGON  OD  RAZU  ?   (T/N)   N

6.11.12 Funkcja POTWIERDZANIE P�ATNO	CI - adres 2 05 11 12 lub B E K L
Funkcja decyduje o wprowadzaniu kwot poszczególnych p�atno�ci w podsumowaniu paragonu. Je�eli opcja jest
ustawiona na Tak, nale�y najpierw wprowadzi� klawisz p�atno�ci, a nast�pnie wprowadzi� kwot� i nacisn��

. Je�eli opcja jest ustawiona na Nie, to nale�y najpierw wprowdzi� kwot� a nast�pnie zatwierdzi� j�
bezpo�rednio klawiszem p�atno�ci.

Po wybraniu funkcji pojawi si� pytanie:
POTWIERDZANIE  P
ATNO�CI

KLAW.  <ZATW>  ?   (T/N)   T

Fabryczne ustawienie to Tak.

6.11.13 Funkcja W��CZENIE DODATKÓW - adres 2 05 11 13 lub B E K M
Funkcja s�u�y do w��czenia linii z tre�ci� dodatku drukowanej na ko	cu paragonu i wybieranej w funkcji WYBÓR
DODATKÓW.

Po wybraniu wy�wietla si�:
DODATKI  NA  PARAGONIE

W
�CZONE  ?   (T/N)   N

Fabryczne ustawienie to Nie.

6.11.14 Funkcja WYBÓR DODATKÓW - adres 2 05 11 14 lub B E K N
Funkcja umo�liwia wybranie tekstu dodatku drukowanego na ko	cu paragonu.

Po wybraniu wy�wietli si�:
  01  ZAPRASZAMY  PONOWNIE

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

01 ZAPRASZAMY  PONOWNIE 06 DZI�KUJEMY ZA ZAKUPY W NASZYM SKLEPIE

02 ZAPRASZAMY 07 DZI�KUJEMY I �YCZYMY WESO�YCH �WI�T

03 DZI�KUJEMY 08 ZAPRASZAMY NA PROMOCYJNE ZAKUPY

04 DZI�KUJEMY I ZAPRASZAMY 09 U NAS Z KART� STA�EGO KLIENTA TANIEJ

05 DZI�KUJEMY I ZAPRASZAMY PONOWNIE 10 ZACHOWAJ PARAGON DO REKLAMACJI

Fabryczne ustawienie to tekst nr 01.

6.11.15 Funkcja KARTY RABATOWE KRESKOWE - adres 2 05 11 15 lub B E K O  (�)
Funkcja dotyczy obs�ugi karty rabatowej z kodem kreskowym, wydawanej klientowi.

Po wybraniu funkcji na wy�wietlaczu kasjera pojawi si� pytanie:
CZY  KARTY  RABAT. Z  KODEM

KRESK. W
�CZ. ?   ( T / N )   N

Wprowadzenie Tak oznacza, �e kasa b�dzie obs�ugiwa�a karty rabatowe z wydrukowanym kodem kreskowym. Rabat
okre�lony na karcie udzielany jest na ca�y paragon (na podstawie karty rabatowej nie mo�na udzieli� rabatu na pojedyncz�
pozycj� sprzeda�y).

Nast�pnie pojawi si� pytanie:
CZY  OBS
UGIWA�  PODCZAS

SPRZEDA�Y  ?    ( T / N )   N

Wprowadzenie Tak oznacza, �e dane karty rabatowej mo�na wprowadzi� (za pomoc� czytnika kodów kreskowych lub
z klawiatury) tak�e podczas sprzeda�y, po sprzedaniu pierwszego towaru. Wybranie Nie oznacza, �e dane karty mo�na
wprowadzi� tylko za pomoc� czytnika kodów kreskowych podczas podsumowania paragonu.
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Fabryczne ustawienie to Nie. Struktura kodu kreskowego (kolejno�� danych) mo�e by� zmieniana przy u�yciu programu
komputerowego lub te� funkcj� DEFINICJA KART RABATOWYCH (patrz poni�ej).

6.11.16 Funkcja DEFINICJA KART RABATOWYCH - adres 2 05 11 16 lub B E K P  (�)
Funkcja dotyczy karty rabatowej z kodem kreskowym i umo�liwia zmian� ustawie	 kasy zwi�zanych ze sposobem
odczytywania (interpretowania) danych z karty.
W kodzie kreskowym zawarte s� nast�puj�ce dane:

� identyfikator karty, który s�u�y do rozpoznawania czy dany kod kreskowy pochodzi z karty rabatowej;
� data wa�no�ci karty;
� indeks rabatu który s�u�y do okre�lenia wysoko�ci procentowego rabatu na ca�y paragon.
� wysoko�� rabatu procentowego.

W kodzie kreskowym mo�na umie�ci� inne dane (cyfrowe) które nie b�d� interpretowane przez kas� np. numer kolejny
karty lub klienta. Cyfry ca�ego kodu z kart zapisywane s� do bufora pozycji paragonowych co umo�liwia przekazywanie
do komputera szczegó�owych danych o zakupach na dan� kart� rabatow�. Fabrycznie ustawiona struktura nr 01
przedstawiona jest poni�ej:

209 RRMM XXXX Y K     gdzie:

209 – Identyfikator karty.
RRMM – Data wa�no�ci w kolejno�ci: rok (dziesi�tki lat), miesi�c (w��cznie).
XXXX – Identyfikator klienta.
Y – Indeks rabatowy; przy ustawieniach fabrycznych indeks rabatowy zwi�kszony o 1 daje wielko��

rabatu w procentach (czyli od 1 do 10% rabatu).
K – Cyfra kontrolna dla kodu kreskowego EAN-13.

W przypadku projektowania innego formatu kodu kreskowego karty rabatowej w celu wyeliminowania pomy�ek zaleca
si� by kod rozpoczyna� si� od cyfr 20.

Po wybraniu funkcji wy�wietli si�:
PODAJ NUMER DEFINICJI

KARTY (1-11):      01

Kasa mo�e obs�ugiwa� jednocze�nie do 11 formatów kart rabatowych. Po wybraniu numeru definicji pojawi si� menu:

� DEFINICJA IDENTYFIKATORA KARTY
� DEFINICJA DATY WA�NO
CI
� DEFINICJA INDEKSU RABATU
� DEFINICJA RABATÓW
� DEFINICJA SUM KONTROLNYCH
� KASOWANIE DEFINICJI

Identyfikator jest ci�giem o d�ugo�ci do 6 cyfr. Na podstawie tego identyfikatora kasa okre�la czy dany kod kreskowy
zosta� odczytany z karty rabatowej. Miejsce gdzie znajduje si� identyfikator w barkodzie mo�e by� zmienione przez
podanie numeru (licz�c od lewej) pierwszej cyfry identyfikatora (0 oznacza pierwszy znak kodu kreskowego).

Naci�ni�cie klawisza  wy�wietli:
PODAJ NUMER PIERWSZEGO

ZNAKU IDENTYFIKATORA:  00

Nale�y wprowadzi� liczb� (podaj�c zawsze dwie cyfry) z zakresu od 00 do 12.

Po wprowadzeniu pojawi si�:
LICZBA ZNAKÓW

IDENTYFIKATORA:  3

Nale�y poda� liczb� znaków identyfikatora. Zakres liczb od 0 do 6.

Po wprowadzeniu pojawi si�:
WPROWAD�  IDENTYFIKATOR:
209

Druga linia przedstawia aktualny identyfikator oraz jego miejsce po�o�enia w kodzie kreskowym. W cz��ci któr� mo�na
edytowa� nale�y wprowadzi� identyfikator.
Nast�pnie definiuje si� dat� wa�no�ci karty rabatowej.

Pojawia si� komunikat:
PODAJ NUMER PIERWSZEGO

ZNAKU DATY:  03



Redakcja 1.0

ELZAB Jota E – Instrukcja Obs�ugi 73

Nale�y wprowadzi� (zawsze dwucyfrowo) warto�� z zakresu od 00 do 12 (0 to pierwszy znak kodu kreskowego).

Nast�pnie pojawia si� komunikat z pytaniem o liczb� znaków daty:
LICZBA ZNAKÓW

DATY:  4

Zakres liczby znaków daty od 0 do 6. Liczba ta okre�la ile cyfr zawiera data wa�no�ci w formacie: rok (dwie cyfry),
miesi�c, dzie	 (RRMMDD).

Po wpisaniu liczby znaków zostanie wy�wietlony kod kreskowy
z miejscem wyst�powania daty i jej formatem.

RRMM
NACI�NIJ  DOWOLNY  KLAWISZ

Nast�pnie definiuje si� miejsca wyst�powania indeksu rabatu. Indeks jest jednocyfrowy (mo�e przyj�� warto�� od 0 do 9).

Wy�wietla si�:
PODAJ  NUMER  ZNAKU
INDEKSU  RABATU:  11

Nale�y wprowadzi� (zawsze dwucyfrowo) numer znaku indeksu rabatu. Mo�liwy zakres do wprowadzenia wynosi
od 00 do 17 (0 oznacza pierwszy znak kodu kreskowego).
Po wprowadzeniu pojawi si� linia
z miejscem wyst�powania indeksu rabatu.

  I 
NACI�NIJ  DOWOLNY  KLAWISZ

Nast�pnie definiuje si� rabaty. Po wybraniu funkcji pojawia si�:
PODAJ RABAT

DLA  CYFRY:   0        01%

Funkcja umo�liwia ustalenie procentów rabatów dla dziesi�ciu warto�ci indeksu rabatu. Nale�y wprowadza� liczby
(podaj�c zawsze dwie cyfry) z zakresu od 00 do 99 procent.

Klawiszem  mo�emy zatwierdzi� nie zmieniane warto�ci.
Nast�pnie definiuje si�, czy dla kart maj� by� sprawdzane sumy kontrolne. Kasa mo�e sprawdza� sum� kontroln� wed�ug
metody dla kodów EAN13 lub metody stosowanej przez niektóre spó�dzielnie PSS Spo�em.
Za pomoc� funkcji kasowania mo�na usun�� bie��c� definicj� karty rabatowej, np. w przypadku je�eli kasa ma ju� nie
obs�ugiwa� tego typu kart.

6.11.17 Funkcja CZYTNIK KART BONUS - adres 2 05 11 17 lub B E K Q  (�)
Funkcja s�u�y do okre�lenia czy do kasy pod��czony jest zewn�trzny czytnik kart rabatowych Bonus. Czytnik w��cza si�
do gniazda EXT.

Po wybraniu wy�wietla si�:
CZYTNIK KART RAB. BONUS

W
�CZONY ? (T/N) N

Fabryczne ustawienie to Nie.

6.11.18 Funkcja TERMINAL KART P�ATNICZYCH - adres 2 05 11 18 lub B E K R
Funkcja dotyczy terminala kart p�atniczych i umo�liwia ustawienie typu terminala pod��czonego do kasy.

Po wybraniu pojawia si�:

TERMINAL KART P
ATNICZ.
   1*TERMINAL NIEPOD
�CZ.
   2  PROTOKÓ
 ELTERM
   3  TERMINAL CARTADIS TCP

Klawiszami   nale�y wybra� odpowiedni typ terminala i nacisn�� klawisz .

Po wybraniu typu terminala pojawi si� komunikat:
WYP
ATA PRZEZ CASHBACK

DOZWOLONA ? (T/N) N

Ustawienie funkcji na Tak umo�liwi wyp�at� gotówki (us�uga CASHBACK) przy p�atno�ci realizowanej kart� p�atnicz�.
Fabryczne ustawienie to TERMINAL NIEPOD
�CZONY i WYP
ATA PRZEZ CASHBACK DOZWOLONA
ustawiona na Nie.
Poni�ej w tabeli przedstawiono jakie terminale mo�na pod��czy� do kasy:

Nazwa Typ terminala
PROTOKÓ
 ELTERM
TERMINAL CARTADIS TCP CARTADIS TCP2 / protokó� v.2.2
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TERMINAL FIRSTDATA Verifone Vx510 / protokó� v.2.6
TERMINAL ESERVICE Verifone Vx510 / protokó� v.2.1
TERMINAL ELAVON Hyperom Optimum T4200 / protokó� v.1.2
TERMINAL NOVITUS Engenico 5100 / protokó� v.1.2.2a
TERMINAL PEP Verifone Vx510 / protokó� v.1.2.0.9

6.11.19 Funkcja P�ATNO	CI TERMINALA - adres 2 05 11 19 lub B E K S
Funkcja terminala kart p�atniczych. S�u�y do wybrania p�atno�ci, która (lub które) ma by� realizowana za pomoc�
terminala kart p�atniczych. Po wybraniu wy�wietla si� lista p�atno�ci zdefiniowanych w kasie. Form� p�atno�ci nale�y

wybra� klawiszami   i nacisn�� klawisz .

Po wybraniu p�atno�ci wy�wietla si�:
WYBRANA P
ATNO�� JEST
KART� P
ATNICZ� (T/N) N

Wpisanie Tak lub Nie spowoduje zapisanie wybranej p�atno�ci, potwierdzone sygna�em dwi�kowym. Wpisanie Tak
powoduje, �e obs�uga danej p�atno�ci b�dzie wymaga�a po��czenia kasy z terminalem. P�atno�� gotówk� nie mo�e zosta�
przypisana do terminala. Fabryczne ustawienie to Nie dla wszystkich p�atno�ci.

Je�eli p�atno�� zosta�a przypisana do terminala, pojawi si� pytanie:
WYBRANA P
ATNO�� JEST
ALTERNATYWN�? (T/N) N

Je�eli p�atno�� b�dzie obs�ugiwana przez zewn�trzne urz�dzenie pod��czane przez port EXT, nale�y odpowiedzie� Tak.
Domy�lne ustawienie to nie.

6.11.20 Funkcja SYGNA� CO N-TY PARAGON - adres 2 05 11 20 lub B E K T
Funkcja umo�liwia ustawienie kasy w tryb sygnalizowania dwi�kowego co N-tego paragonu. Funkcja ma zastosowanie
np. przy promocjach prowadzonych przez sklep.

Po wybraniu funkcji pojawi si�:
PODAJ LICZB� PARAGONÓW

0000

Nale�y wpisa� co który paragon ma wyst�pi� sygnalizacja, np. 50 i nacisn�� klawisz .
Zerowa liczba paragonów oznacza wy��czon� opcj�. Fabryczne ustawienie to 0.

6.11.21 Funkcja KONTROLA SZUFLADY - adres 2 05 11 21 lub B E K U
Je�li funkcja ustawiona jest na Tak, wówczas kasa uniemo�liwia rozpocz�cie paragonu z otwart� szuflad�. Przy próbie
rozpocz�cia paragonu wy�wietlony zostanie komunikat ZAMKNIJ SZUFLAD� NACI�NIJ DOWOLNY KLAWISZ. Je�li
funkcja ustawiona jest na Nie, po�o�enie szuflady nie b�dzie kontrolowane. Je�eli szuflada jest niepod��czona traktowana
jest jak zamkni�ta.
Po wybraniu wy�wietli si�:

Fabryczne ustawienie to Nie.
KONTROLOWA� PO
O�ENIE

SZUFLADY  ?     (T/N)  N

6.11.22 Funkcja WY��CZENIE KASJERA PO PARAGONIE - adres 2 05 11 22 lub B E K V
Funkcja umo�liwia automatyczne wylogowanie kasjera po wykonanym paragonie. Gdy funkcja ustawiona jest na Tak to
oznacza, �e po zako	czonym paragonie kasjer zostanie wylogowany (nie b�dzie mo�na prowadzi� dalszej sprzeda�y bez
wcze�niejszego zalogowania kasjera do kasy). Wylogowanie nast�puje po wydrukowaniu paragonu, a potwierdzane jest
tylko sygna�em dwi�kowym (brak informacji na wy�wietlaczu o wylogowaniu kasjera).

Po wybraniu wy�wietli si�:
Fabryczne ustawienie to Nie.

WY
�CZY� KASJERA PO
PARAGONIE ?   (T/N)  N

6.11.23 Funkcja WY��CZENIE KASJERA PO CZASIE - adres 2 05 11 23 lub B E K W
Funkcja umo�liwia wylogowanie kasjera po okre�lonym czasie nieaktywno�ci kasjera. Je�eli kasjer nie naciska klawiszy, to po
up�ywie podanej liczby sekund kasa automatycznie go wyloguje. Funkcja ta jest nieaktywna w trakcie otwartego paragonu.

Po wybraniu wy�wietli si�:
WY
�CZY� KASJERA PO
CZASIE    (sekund):       000

Edycja liczby sekund polega na wpisaniu warto�ci w dziesi�tkach sekund (np. wpisanie 12 oznacza 120 sekund, czyli
dwie minuty). Fabryczne ustawienie to 0 sekund czyli brak wy��czania po czasie.
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6.11.24 Funkcja DRUKARKA ZAMÓWIE� - adres 2 05 11 24 lub B E K X
Funkcja umo�liwia wysy�anie informacji na drukark� zamówie	, pod��czon� do gniazda EXT. Po wydruku paragonu na
drukarce kasy, na drukark� zamówie	 wys�ane zostan� nazwy i ilo�ci sprzedanych towarów z grup 1-8 i 51-99.
Dodatkowo drukowany jest numer tego zamówienia oraz dane identyfikuj�ce kas� i paragon (m. in. numer kasy i kasjera,
data i czas). Numer zamówienia jest równie� drukowany na paragonie w cz��ci po logo fiskalnym. Umo�liwia to �atw�
identyfikacj� do którego paragonu wydrukowano dane zamówienie.

Po wybraniu wy�wietli si�:
DRUKARKA ZAMÓWIE�
W
�CZONA ?   (T/N)  N

Fabryczne ustawienie to Nie.

6.11.25 Funkcja PRZEPE�NIENIE LICZNIKÓW - adres 2 05 11 25 lub B E K Y
Funkcja w��cza kontrol� przepe�nienia niefiskalnych liczników sprzeda�y.

Po wybraniu wy�wietli si�:
KONTROLA PRZEPE
NIENIA

LICZNIKÓW ?   (T/N)  N

Fabryczne ustawienie to Nie.

6.12 Funkcja BLOKADA OTWARCIA SZUFLADY - adres 2 05 12 lub B E L

Funkcja umo�liwia zablokowanie funkcji dodatkowego (innego ni� zako	czenie paragonu, wp�ata, wyp�ata i zako	-
czenie zmiany kasjera) otwierania szuflady.

Po wybraniu wy�wietla si�:
BLOKADA  DODATKOWEGO
OTW.  SZUFLADY  ?   (T/N)   N

Fabryczne ustawienie to Nie.

6.13 Funkcja OTWARCIE SZUFLADY PO WYP�ACIE - adres 2 05 13 lub B E M

Funkcja umo�liwia sterowanie momentem otwarcia szuflady w funkcji wyp�ata z kasy. Je�li funkcja ustawiona jest na Tak,
to szuflada zostanie otwarta po zatwierdzeniu danych do wydruku pokwitowania wyp�aty. Je�li jest ustawiona na Nie,
wówczas otwarcie szuflady nast�puje przy wej�ciu do wprowadzania kwoty do wyp�aty.

Po wybraniu wy�wietli si�:
OTWARCIE SZUFLADY PO

WYP
ACIE ?   (T/N)  N

Fabryczne ustawienie to Nie.

6.14 Funkcja MAKSYMALNA GOTÓWKA W SZUFLADZIE - adres 2 05 14 lub B E N
Funkcja s�u�y do ustalania kwoty gotówki (w walucie podstawowej) w szufladzie, po przekroczeniu której wyst�pi
sygnalizacja na wy�wietlaczu kasjera.

Po wybraniu funkcji wy�wietli si�:
MAKS.  GOTÓWKA  W  SZUFLAD.

0,00

Nale�y wpisa� kwot� i nacisn�� klawisz . Warto�� 0,00 oznacza brak ograniczenia. W przypadku gdy kwo-
ta gotówki zostanie przekroczona podczas sprzeda�y, na wy�wietlaczu kasjera pojawi� si� dodatkowe symbole “$” po
prawej i lewej stronie napisów. Fabryczne ustawienie to 0,00.

6.15 Funkcja KONTROLA LICZNIKÓW - adres 2 05 15 lub B E O
Funkcj� nale�y ustawi� na podstawie instrukcji programu magazynowego. Je�li kasa nie wspó�pracuje z programem
magazynowym, wówczas zalecane jest ustawienie na Tak.

Po wybraniu funkcji pojawi si� na wy�wietlaczu:
CZY   KONTROLOWA�  STANY

LICZNIKÓW  ?   (T/N)   T

Ustawienie na Nie pozwala na zmian� lub kasowanie towarów z niezerow� sprzeda��, za pomoc� komputera.
Fabryczne ustawienie to Tak.

6.16 Funkcja NADPISYWANIE LICZNIKÓW - adres 2 05 16 lub B E P
Funkcja umo�liwia w��czenie zerowania liczników sprzeda�y i zwrotów dla danego towarów podczas wpisywania nowych
danych o towarze z komputera. Nale�y ustawi� j� zgodnie z instrukcj� obs�ugi programu magazynowego.
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Po wybraniu wy�wietla si�:
ZEROWANIE  LICZ.  TOWARU

PRZY  WPISIE  Z  PC  ?   (T/N)   N

Fabryczne ustawienie to Nie.

6.17 Funkcja KONTROLA BUFORA POZYCJI - adres 2 05 17 lub B E Q
Funkcj� nale�y ustawi� na podstawie instrukcji programu magazynowego. Je�eli kasa wspó�pracuje z programem
magazynowym wykorzystuj�cym bufor pozycji paragonowych, nale�y ustawi� Tak. Je�eli kasa wspó�pracuje
z programem wykorzystuj�cym liczniki ilo�ciowo-warto�ciowe lub kasa dzia�a samodzielnie, nale�y ustawi� Nie.

Po wybraniu funkcji pojawi si� na wy�wietlaczu:
CZY  KONTROLOWA�  BUFOR

POZYCJI  ?   (T/N)   N

Fabryczne ustawienie to Nie.

6.18 Funkcja PROGRAM MAGAZYNOWY - adres 2 05 18 lub B E R
Funkcja mo�e by� wykorzystana w przypadku wspó�pracy kasy z komputerem. Umo�liwia zablokowanie funkcji
definiowania i kasowania towarów oraz kasowania niefiskalnych liczników sprzeda�y w celu wyeliminowania
ewentualnych b��dów operatora kasy.

Po wybraniu funkcji wy�wietla si� komunikat:
CZY  PRACA  Z  MAGAZYNEM  NA

KOMPUTERZE  ?   (T/N)   N

Zaleca si� ustawia� funkcj� zgodnie z instrukcj� oprogramowania magazynowego.
Fabryczne ustawienie to Nie.

6.19 Funkcja UPROSZCZONE WP�ATY/WYP�ATY - adres 2 05 19 lub B E S
Funkcja umo�liwia uproszczenie funkcji WP
ATA i WYP
ATA. Ustawienie na Tak powoduje, �e podczas wp�at
i wyp�at nie s� zadawane pytania o wp�acaj�cego wzgl�dnie otrzymuj�cego.

Po wybraniu pojawia si�:
UPROSZCZONE  WP
ATY  I

WYP
ATY  ?   (T/N)   N

Fabryczne ustawienie to Nie.

6.20 Funkcja PODPISY WP�AT/WYP�AT - adres 2 05 20 lub B E T
Funkcja umo�liwia drukowanie miejsca na podpis na wydrukach pokwitowania wp�aty do kasy i wyp�aty z kasy.

Po wybraniu pojawia si�:
CZY  PODPISY  NA  WP
ATACH

I  WYP
ATACH  ?   (T/N)   N

Fabryczne ustawienie to Nie.

6.21 Funkcja WYDRUK WSZYSTKICH SPRZEDA
Y - adres 2 05 21 lub B E U
Funkcja dotyczy RAPORTU SZCZEGÓ
OWEGO SPRZEDA�Y. Je�li funkcja ustawiona jest na Nie, 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 Tak, 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).

Po wybraniu pojawi si�:
CZY  DRUKOWA�  WSZYSTKIE

SPRZEDA�E  ?   (T/N)   N

Fabryczne ustawienie to Tak.

6.22 Funkcja POMI� WYDRUK DANYCH - adres 2 05 22 lub B E V
Funkcja umo�liwia drukowanie raportów SZCZEGÓ
OWEGO SPRZEDA�Y i ZWROTÓW OPAKOWA� z pomi-
ni�ciem wydruku danych o sprzeda�y towarów i przyj�tych opakowaniach. Umo�liwia to wyzerowanie liczników sprzeda�y,
bez konieczno�ci drukowania zb�dnego wydruku. Wpisanie Nie pozostawia wydruk raportów w pe�nej wersji.

Po wybraniu pojawia si�:
CZY  POMIN��  WYDRUK TOW.
I  OPAK.  NA  RAP.  ?   (T/N)   N

Fabryczne ustawienie to Nie.

6.23 Funkcja OBOWI�ZKOWY ODCZYT PRZEZ PC - adres 2 05 23 lub B E W
Funkcja ta zwi�zana jest ze wspó�prac� kasy z komputerem i umo�liwia w��czenie kontroli codziennego odczytu danych
przez komputer. Funkcj� nale�y ustawi� zgodnie z instrukcj� programu magazynowego.
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Po wybraniu funkcji wy�wietla si�:
   CZY  OBOWI�ZKOWY  ODCZYT
   DANYCH  PRZEZ  PC  ?   (T/N)   N

Fabryczne ustawienie to Nie.

6.24 Funkcja OPCJA SPRZEDAWCÓW - adres 2 05 24 lub B E X  (�)
Funkcja umo�liwia w��czenie funkcjonalno�ci sprzedawców, tzn. umo�liwi dodawanie warto�ci sprzeda�y dla
sprzedawcy i drukowanie w stopce paragonu jego numeru i nazwy. Definiowanie nazw sprzedawców odbywa si�
w funkcji SPRZEDAWCY (str. 43).

Po wybraniu wy�wietli si�:
OPCJA SPRZEDAWCÓW
W
�CZONA ?   (T/N)  N

Po ustawieniu funkcji na Tak pojawi si� nast�pne pytanie:
KLAW. <GOTÓWKA> WYBIERA

SPRZEDAWC�  ?   (T/N)  T

Wprowadzenie Tak spowoduje przypisanie klawisza  jako klawisz wyboru sprzedawcy.

Fabryczne ustawienie to: opcja sprzedawców w��czona – Nie, klawisz  wybiera sprzedawc� – Tak.

6.25 Menu D�WI�K I WY	WIETLACZE - adres 2 05 25 lub B E Y

Ta grupa funkcji pozwala zmieni� ustawienia zwi�zane z regulacj� dwi�ku oraz konfiguracj� wy�wietlacza klienta.

6.25.1 Funkcja G�O	NO	� - adres 2 05 25 1 lub B E Y A
Funkcja pozwala zmienia� g�o�no�� dwi�ków którymi kasa potwierdza poszczególne operacje. G�o�no�� mo�na
regulowa� w zakresie 00 � 08. Fabryczne ustawienie wynosi 04. Przy ustawieniu 00 dwi�k jest wy��czony.

Po wybraniu funkcji wy�wietli si�:
G
O�NO��:   04

<-  ZMNIEJSZ        ->  ZWI�KSZ

Klawiszami +  i +  nale�y zmieni� poziom g�o�no�ci dwi�ku i zatwierdzi�

ustawienie naciskaj�c .

6.25.2 Funkcja RODZAJ WYGASZACZA - adres 2 05 25 2 lub B E Y B
Funkcja pozwala wybra� co wy�wietla si� na wy�wietlaczu klienta w sytuacji gdy na kasie nie prowadzi si� sprzeda�y.
Wygaszacz w��cza si� automatycznie po czasie ok. 1 minuty od ostatniego zako	czenia paragonu. Do wyboru s�
nast�puj�ce mo�liwo�ci:

BRAK WYGASZACZA Wy�wietlacz klienta zostanie skasowany.

WY
WIETLENIE ZEGARA Na wy�wietlaczu pojawi si� wy�wietlenie zegara.

Klawiszami   nale�y wybra� rodzaj wygaszacza i zatwierdzi� wybór klawiszem .
Ustawienie fabryczne to brak wygaszacza.

6.25.3 Funkcja KONTRAST WY	WIETLACZA KASJERA - adres 2 05 25 3 lub B E Y C

Funkcja pozwala zmienia� kontrast na wy�wietlaczu kasjera. Zmian dokonuje si� klawiszami  i  odpo-

wiednio zmniejszaj�c lub zwi�kszaj�c kontrast. Wyj�cie nast�puje po naci�ni�ciu klawisza .

6.25.4 Funkcja KONTRAST WY	WIETLACZA KLIENTA - adres 2 05 25 4 lub B E Y D

Funkcja pozwala zmienia� kontrast na wy�wietlaczu klienta. Zmian dokonuje si� klawiszami  i 

odpowiednio zmniejszaj�c lub zwi�kszaj�c kontrast. Wyj�cie nast�puje po naci�ni�ciu klawisza .
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6.26 Funkcja USTAWIENIE ZGODNO	CI - adres 2 05 26 lub B E Z
Wywo�anie funkcji powoduje przywrócenie ustawie	 kasy do ustawie	 zgodnych z wcze�niejszymi modelami kas
ELZAB. Dzi�ki temu w sklepach w których zainstalowano zarówno kasy ELZAB Jota E jak i wcze�niejsze typy kas na
wszystkich stanowiskach sprzeda�y operacje sprzeda�y, wp�at i wyp�at b�d� przebiega�y tak samo je�eli chodzi np.
o kolejno�� naciskanych klawiszy. Usprawni to prac� kasjerów pracuj�cych na ró�nych stanowiskach sprzeda�y.

Po wybraniu funkcji wy�wietli si�:
USTAWIENIE ZGODNO�CI

SPOWODUJE

Po naci�ni�ciu klawisza  wy�wietli si�:
ZMIANY W PARAMETRACH
KASY. KONTYNUOWA� ?  N

Naci�ni�cie klawiszy  +  spowoduje ustawienie nast�puj�cych funkcji na warto�ci:

Nazwa funkcji Ustawienie fabryczne Opis na stronie
U�YCIE KASJERÓW Tak 63

TRYB KOMPUTEROWY Tak 68

KOLEJNO�� WYBORU Numer, kod kreskowy 68

SPRZEDA� WG NAZWY Tak 68

P
ATNO�� KO�CZY PARAGON Nie 70

POTWIERDZANIE P
ATNO�CI Tak 71

WY
�CZENIE KASJERA PO PARAGONIE Nie 74

OTWARCIE SZUFLADY PO WYP
ACIE Nie 75

W funkcji OPCJA SPRZEDAWCÓW ustawienie
KLAWISZ <GOTÓWKA> WYBIERA SPRZEDAWC�

Tak 77

7 Menu KASJERZY - adres 2 06 lub  B F

7.1 Funkcja EDYCJA KASJERÓW - adres 2 06 1 lub B F A
Funkcja umo�liwia zdefiniowanie nazwy kasjera, jego has�a oraz przypisanie go do jednego z rodzajów kasjera
(o rodzajach patrz ni�ej). Z rodzaju do jakiego jest przypisany kasjer wynikaj� uprawnienia tego kasjera, sk�ad zestawu
raportów oraz maksymalny rabat i narzut jakiego kasjer mo�e udzieli�. Mo�na zdefiniowa� do 30 kasjerów. Fabrycznie
jest zdefiniowany kasjer nr 30 o nazwie SZEF, posiadaj�cy pe�ne uprawnienia dost�pu do funkcji kasy.

Po wybraniu funkcji wy�wietli si� lista kasjerów. Mo�na wpisa� numer kasjera np.:   i nacisn��

. Je�eli nie znamy wolnego numeru, mo�emy klawiszami   wyszuka� wolne miejsce,

Naci�ni�cie  umo�liwi wpisanie nazwy. Nale�y wpisa� nazw� (o d�ugo�ci do 19 znaków) np.:

imi� lub nazwisko. Po wpisaniu wy�wietli si� np.:
  04   JANINA
  NR -        NAZWA  KASJERA

Po naci�ni�ciu  wy�wietli si�:
  04   _
  NR -        HAS
O  KASJERA

Nale�y wpisa� has�o sk�adaj�ce si� z liter lub cyfr, o d�ugo�ci do 13 znaków. Mo�liwe jest równie� wprowadzenie has�a

za pomoc� czytnika kodów kreskowych. Po zdefiniowaniu kasjera nale�y wybra� do jakiego rodzaju ma zosta� przypisany
definiowany kasjer. Mo�na wybra� jeden z o�miu rodzajów, przy czym fabrycznie s� zdefiniowane pierwsze cztery.

Naci�ni�cie  ko	czy definiowanie kasjera.
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7.2 Funkcja KASOWANIE KASJERÓW - adres 2 06 2 lub B F B

Funkcja umo�liwia wykasowanie kasjera z pami�ci kasy. Kasjer ten musi mie� zamkni�t� zmian�.

Wybieramy kasjera przez wpisanie numeru kasjera lub za pomoc� klawiszy  . Naci�ni�cie klawisza

 spowoduje usuni�cie wy�wietlonego kasjera z pami�ci kasy, co potwierdza sygna� dwi�kowy.

7.3 Funkcja OTWARTE ZMIANY - adres 2 06 3 lub B F C

Funkcja umo�liwia wy�wietlenie listy kasjerów posiadaj�cych otwarte zmiany. Aktualnie w��czony kasjer
sygnalizowany jest gwiazdk� obok jego numeru i nazwy. Naci�ni�cie dowolnego klawisza powoduje wy�wietlenie

kolejnego kasjera. Wy�wietli si� np.:
co oznacza � kasjer aktualnie w��czony

  04 * JANINA  NOWAK
OTWARTE  ZMIANY

co oznacza � kasjer z otwart� zmian�
  30   SZEF

OTWARTE  ZMIANY

8 Menu RODZAJE KASJERÓW - adres 2 07 lub B G

8.1 Funkcja NAZWY RODZAJÓW - adres 2 07 1 lub B G A
Funkcja umo�liwia zdefiniowanie nazw o�miu rodzajów kasjera. Rodzaje te s� u�ywane podczas definiowania kasjerów,
z rodzaju wynikaj� uprawnienia kasjera, sk�ad zestawu raportów oraz maksymalny rabat i narzut jakiego kasjer mo�e
udzieli�. Fabrycznie w kasie zdefiniowane s� pierwsze cztery rodzaje (mo�liwa jest równie� ich edycja).

Po wybraniu funkcji wy�wietli si�:

  NR -      NAZWA  RODZAJU
   01 * KASJER
   02   STARSZY KASJER
   03   ADMINISTRATOR

mo�na wybra� numer rodzaju i nacisn�� . Po wpisaniu nazwy o d�ugo�ci maksymalnie 19 znaków nale�y

nacisn�� ponownie .

8.2 Funkcja UPRAWNIENIA RODZAJÓW - adres 2 07 2 lub B G B

Funkcja umo�liwia zdefiniowanie uprawnie	, jakie b�d� mieli wszyscy kasjerzy przypisani do danego rodzaju. Po
wybraniu funkcji nale�y wybra� rodzaj, dla którego b�d� zmieniane uprawnienia.

Po wybraniu rodzaju kasa przejdzie do edycji uprawnie	:
SPRZEDA�

RODZAJ:  1  UPR.:  01  (T/N)  T

W pierwszej linii znajduje si� nazwa uprawnienia, a w drugiej kolejno: numer rodzaju, numer kolejny tego uprawnienia
i stan uprawnienia. Je�eli uprawnienie jest przyznane, wy�wietlona jest litera T, je�eli nieprzyznane wy�wietla si� litera N.

Do kolejnych uprawnie	 przechodzimy klawiszami   lub wpisuj�c dwucyfrowo numer uprawnienia. Aby

zmieni� uprawnienie, nale�y nacisn��  a nast�pnie odpowiednio Tak lub Nie. Poni�ej przedstawiono
uprawnienia fabrycznie zdefiniowane dla pierwszych czterech rodzajów.

Rodzaj kasjera
Nr Uprawnienie do funkcji

KASJER STARSZY
KASJER

ADMINISTRA-
TOR

KIEROWNIK /
SERWISANT

  1 SPRZEDA� Tak Tak Nie Tak
  2 KONIEC ZMIANY KASJERA Tak Tak Tak Tak
  3 STAN KASY Nie Nie Tak Tak
  4 WP
ATA DO KASY Tak Tak Nie Tak
  5 WYP
ATA Z KASY Tak Tak Nie Tak
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Rodzaj kasjera
Nr Uprawnienie do funkcji

KASJER STARSZY
KASJER

ADMINISTRA-
TOR

KIEROWNIK /
SERWISANT

  6 ZESTAW RAPORTÓW Tak Tak Nie Tak
  7 ANULOWANIE POZYCJI Tak Tak Nie Tak
  8 ANULOWANIE PARAGONÓW Tak Tak Nie Tak
  9 RABATY DOWOLNE Tak Tak Nie Tak
10 RABATY ZDEFINIOWANE Tak Tak Nie Tak
11 NARZUTY DOWOLNE Tak Tak Nie Tak
12 NARZUTY ZDEFINIOWANE Tak Tak Nie Tak
13 WPROWADZENIE KARTY RABATOWEJ Tak Tak Nie Tak
14 EDYCJA KARTY RABATOWEJ Tak Tak Nie Tak
15 OTWARCIE SZUFLADY Tak Tak Tak Tak
16 DOPUSZCZENIE DO FUNKCJI Nie Nie Nie Tak
17 MENU KIEROWNIKA Nie Nie Tak Tak
18 MENU SERWISOWE Nie Nie Nie Tak
19 DOBOWY FISKALNY Nie Tak Nie Tak
20 FINANSOWY PODATKOWY Nie Nie Tak Tak
21 SZCZEGÓ
OWY SPRZEDA�Y ZERUJ�CY Nie Nie Nie Tak
22 SZCZEGÓ
OWY SPRZEDA�Y NIEZERUJ�CY Nie Nie Tak Tak
23 ZWROTÓW OPAKOWA� ZERUJ�CY Nie Nie Nie Tak
24 ZWROTÓW OPAKOWA� NIEZERUJ�CY Nie Nie Tak Tak
25 SPRZEDA�Y WG GRUP ZERUJ�CY Nie Nie Nie Tak
26 SPRZEDA�Y WG GRUP NIEZERUJ�CY Nie Nie Tak Tak
27 KONIEC ZMIANY DOWOLNY Nie Nie Nie Tak
28 STAN KASY DOWOLNY Nie Nie Tak Tak
29 SUMACYJNY I ZERUJ�CY Nie Nie Nie Tak
30 SUMACYJNY I NIEZERUJ�CY Nie Nie Tak Tak
31 SUMACYJNY II ZERUJ�CY Nie Nie Nie Tak
32 SUMACYJNY II NIEZERUJ�CY Nie Nie Tak Tak
33 SPRZEDAWCÓW ZERUJ�CY Nie Nie Nie Tak
34 SPRZEDAWCÓW NIEZERUJ�CY Nie Nie Tak Tak
35 RAPORT GODZINOWY Nie Nie Tak Tak
36 RAPORT GODZINOWY POPRZEDNI Nie Nie Tak Tak
37 TOWARÓW NIEU�YWANYCH Nie Nie Tak Tak
38 TOWARÓW STATYSTYCZNY Nie Nie Tak Tak
39 RAPORTY OKRESOWE Nie Nie Tak Tak
40 RAPORT MIESI�CZNY ZA POPRZEDNI Nie Nie Tak Tak
41 RAPORT OKRESOWY ZA MIESI�C BIE��CY Nie Nie Tak Tak
42 RAPORT DANYCH O TOWARACH Nie Nie Tak Tak
43 RAPORT KONFIGURACJI Nie Nie Tak Tak
44 DEFINIOWANIE TOWARÓW Nie Nie Tak Tak
45 ZMIANA CEN Nie Nie Tak Tak
46 WYBÓR SPRZEDAWCY Tak Tak Nie Tak
47 NAZWY I KURSY WALUT Nie Nie Tak Tak
48 ZMIANA WALUTY EWIDENCYJNEJ Nie Nie Tak Tak
49 KONFIGURACJA Nie Nie Tak Tak
50 WY�WIETL SPRZEDA� Nie Nie Tak Tak
51 USTAWIENIA Nie Nie Tak Tak
52 KASJERZY Nie Nie Tak Tak
53 RODZAJE KASJERÓW Nie Nie Tak Tak
54 PRZESTAWIENIE ZEGARA Nie Nie Tak Tak
55 STAWKI PODATKU Nie Nie Tak Tak
56 USTAWIENIA SPRZ�TOWE Nie Nie Nie Tak
57 RAPORTY Z KOPII ELEKTRONICZNEJ Nie Nie Tak Tak
58 USTAWIENIA KOPII ELEKTRONICZNEJ Nie Nie Nie Tak
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8.3 Funkcja ZESTAW RAPORTÓW RODZAJÓW - adres 2 07 3 lub B G C
Funkcja umo�liwia zdefiniowanie zawarto�ci zestawu raportów, jaki b�d� mieli wszyscy kasjerzy przypisani do danego
rodzaju. Zestaw ten jest drukowany za pomoc� funkcji ZESTAW RAPORTÓW z menu FUNKCJE KASJERA lub
z zdefiniowanego klawisza. W sk�ad zestawu raportów mog� wchodzi� raporty:

� raport ko	ca zmiany kasjera (jako zeruj�cy) albo raport stanu kasy (jako niezeruj�cy),
� raport sprzeda�y wg grup,
� raport szczegó�owy sprzeda�y,
� raport zwrotów opakowa	,
� raport godzinowy,
� raport dobowy fiskalny (jako zeruj�cy) albo raport finansowy podatkowy (jako niezeruj�cy),
� raport sumacyjny okresowy I,
� raport sprzedawców.

Drukowanie ka�dego z wymienionych raportów mo�e zosta� w��czone lub wy��czone. Ponadto ka�dy z nich
(z wyj�tkiem raportu godzinowego) mo�e by� wykonywany jako raport zeruj�cy lub niezeruj�cy. Raport godzinowy jest
zawsze raportem niezeruj�cym. Kasa kolejno dla ka�dego z raportów zada pytanie czy raport drukowa� i czy ma by� to
raport zeruj�cy.

Nale�y wybra� rodzaj kasjera, którego zestaw raportów ma by� definiowany i zatwierdzi� klawiszem .

Np. dla raportu ko	ca zmiany kasjera/stanu kasy pojawi si� pytanie:
RAPORT  KASJERA

WYKONA�  ?   (T/N)   N

Je�eli raport ma by� wydrukowany w zestawie, nacisn�� Tak, w przeciwnym przypadku Nie. Je�eli raport nie ma by�
drukowany, kasa przejdzie do pytania o kolejny raport.

Je�eli raport ma by� drukowany, kasa zapyta:
WYKONA�  JAKO  RAPORT
NIEZERUJ�CY  ?   (T/N)   N

Je�eli ma by� raportem niezeruj�cym nale�y nacisn�� Tak, je�eli zeruj�cym – nacisn�� Nie.
Dla pozosta�ych raportów definiowanie przebiega analogicznie.

8.4 Funkcja MAKSYMALNY RABAT RODZAJU - adres 2 07 4 lub B G D
Funkcja s�u�y do ograniczenia wysoko�ci rabatów udzielanych przez kasjerów danego rodzaju. Po wybraniu funkcji
nale�y wybra� rodzaj, dla którego b�dzie zmieniane ustawienie.

Po wybraniu rodzaju kasa przejdzie do edycji maksymalnego rabatu
dla wybranego rodzaju:

PODAJ  MAKSYMALNY
RABAT:        100%

Fabryczne ustawienie: 100%, oznacza �e ograniczenie jest nieaktywne.

8.5 Funkcja MAKSYMALNY NARZUT RODZAJU - adres 2 07 5 lub B G E

Funkcja s�u�y do ograniczenia wysoko�ci narzutów udzielanych przez kasjerów danego rodzaju. Po wybraniu funkcji
nale�y wybra� rodzaj, dla którego b�dzie zmieniane ustawienie.

Po wybraniu rodzaju kasa przejdzie do edycji maksymalnego narzutu
dla wybranego rodzaju:

PODAJ  MAKSYMALNY
NARZUT:        100%

Fabryczne ustawienie: 100%, oznacza �e ograniczenie jest nieaktywne.

8.6 Funkcja KASOWANIE RODZAJÓW - adres 2 07 6 lub B G F

Funkcja s�u�y do usuwania definicji rodzaju kasjera. Zostanie usuni�ta jego nazwa, wszystkie uprawnienia i sk�ad
zestawu raportów. W kasowanym rodzaju nie mog� by� zdefiniowani kasjerzy. Po wybraniu funkcji nale�y wybra�
rodzaj, który ma zosta� skasowany.

Po wybraniu rodzaju kasa zapyta o potwierdzenie kasowania rodzaju:
  02   STARSZY  KASJER

SKASOWA�  RODZAJ ?  T/N    N
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8.7 Funkcja KOPIOWANIE RODZAJÓW - adres 2 07 7 lub B G G

Funkcja s�u�y do kopiowania definicji jednego rodzaju kasjera do innego rodzaju. Zostanie skopiowana jego nazwa,
wszystkie uprawnienia i sk�ad zestawu raportów. Skopiowany rodzaj mo�e s�u�y� jako punkt wyj�cia dla rodzaju
podobnego, np. o nieco innych uprawnieniach. Po wybraniu funkcji nale�y wybra� rodzaj, który ma zosta� skopiowany.
Nast�pnie kasa zapyta o rodzaj do którego ma nast�pi� kopiowanie.

8.8 Funkcja PRZYWRÓCENIE RODZAJÓW - adres 2 07 8 lub B G H

Funkcja s�u�y do przywrócenia fabrycznej definicji rodzaju kasjera. Zostanie przywrócona jego nazwa, wszystkie upraw-
nienia i sk�ad zestawu raportów. Mo�liwe jest przywrócenie fabrycznie zdefiniowanych rodzajów o numerach od 1 do 4. Po
wybraniu funkcji nale�y wybra� rodzaj, który ma zosta� przywrócony.

Po wybraniu rodzaju kasa zapyta o potwierdzenie przywrócenia rodzaju:
  02   STARSZY  KASJER

PRZYWRÓCI�  RODZAJ ?  T/N    N

9 Funkcja PRZESTAWIENIE ZEGARA - adres 2 08 lub B H

Funkcja umo�liwia przestawienie wskaza	 zegara bie��cego czasu. Ma zastosowanie przy koniecznej niewielkiej
korekcji wskaza	 zegara. Przestawienia mo�na dokona� raz na dob�, tylko po wykonanym raporcie fiskalnym dobowym.

Po wybraniu funkcji wy�wietli si�:
2009r01.10                           09:34
W  PRZÓD/TY
    (1/2)  ?         _

Przestawienie czasu wymaga okre�lenia kierunku zmiany. Wpisanie znaku "1" oznacza przestawienie czasu wprzód
a wpisanie znaku "2" oznacza przestawienie czasu wstecz.

Nast�pnie nale�y wpisa� o ile minut ma by� czas przestawiony.
2009r01.10                          09:34
O  ILE  MINUT  ?             +    _ _

Przy podawaniu minut, nale�y podawa� zawsze dwie cyfry. Przestawienie zegara jest mo�liwe do max 60 minut
w ramach jednej doby. Dokonana korekta czasu jest potwierdzana wydrukiem.

10 Funkcja STAWKI PODATKU - adres 2 09 lub B I

Wybranie tej funkcji umo�liwia wpisanie do pami�ci kasy stawek podatkowych (PTU) jakie b�d� obowi�zywa�y przy
sprzeda�y towarów. Je�eli by�a na kasie wykonana sprzeda�, dost�p do funkcji jest mo�liwy po wykonaniu raportu
fiskalnego dobowego. Definiuje si� siedem stawek podatkowych, przy czym jako stawk� nale�y rozumie� tak�e stawk�
zdefiniowan� jako rezerwow� (za pomoc� klawisza R) oraz jako zwolnion� (za pomoc� klawisza Z).

Zaleca si� zdefiniowanie stawki zwolnionej jako G ze wzgl�du na zgodno�� 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 pojawi si�:

PODAJ  STAWK�  PODATKU  X
Z/R/CYFRA                                100,00

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�.

Uwaga: Je�eli w kasie zosta�a ustawiona opcja WPROWADZANIE KWOT na tryb “bez przecinka”, nale�y warto��
podatku wpisywa� tak�e bez przecinka, np.: 700, 2200, itd.

Po wpisaniu wszystkich stawek drukarka wydrukuje raport wprowadzenia stawek podatku. Stawki które zosta�y
zdefiniowane jako rezerwowe nie s� drukowane.
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11 Menu USTAWIENIA KOPII ELEKTRONICZNEJ - adres 2 10 lub B J
Menu pozwala sprawdzi� stan karty na której dokonuje si� zapis kopii wydruków lub dokona� operacji zwi�zanych ze
zmian� karty. W menu znajduj� si� nast�puj�ce funkcje:

11.1 Funkcja STAN KOPII ELEKTRONICZNEJ - adres 2 10 1 lub B J A
Funkcja pozwala sprawdzi� stan karty, np. ilo�� miejsca na karcie i zaj�to�� tego miejsca przez zapisane wydruki.

11.2 Funkcja INICJOWANIE KARTY - adres 2 10 2 lub B J B
Funkcja pozwala zainicjowa� now� kart�, np. w przypadku gdy brak ju� miejsca na zapis wydruków. Karta inicjowana
powinna by� skasowana i nie mo�e zawiera� wydruków z kasy (tak�e z innej kasy z kopi� elektroniczn�).

11.3 Funkcja ZAMKNI�CIE KARTY - adres 2 10 3 lub B J C
Funkcja pozwala zako	czy� zapis kopii wydruków na karcie, np. z powodu ma�ej ilo�ci miejsca pozosta�ego na karcie.
Z zamkni�tej karty mo�na natomiast drukowa� kopie zapisanych na niej wydruków. Po zamkni�ciu nale�y zainicjowa�
now� kart�.
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Rozdzia� 6 - Menu FUNKCJE SERWISOWE
1 Opis ogólny

Dost�p do menu FUNKCJE SERWISOWE opisany jest w Rozdziale 3 Zasady obs�ugi funkcji kasy.

Na wy�wietlaczu pojawi si� napis:
FUNKCJE  SERWISOWE

  01  PRZESTAWIENIE  ZEGARA

Schemat menu wraz z podanymi adresami funkcji pokazano poni�ej.

3 FUNKCJE SERWISOWE
01 PRZESTAWIENIE ZEGARA
02 STAWKI PODATKU
03 SPRAWDZ. STANU MODU�U
04 USTAWIANIE ZEGARA
05 RAPORT STANU MODU�U
06 WPROWADZENIE NIP
07 FISKALIZACJA KASY
08 TESTY PODZESPO�ÓW

01 TEST WY	WIETLACZA KL.
02 TEST DRUKARKI
03 TEST SZUFLADY
04 TEST KLAWIATURY
05 TEST G�O	NIKA
06 TEST WAGI
07 TEST CZYTNIKA KODÓW
08 TEST D�UGOTRWA�Y
09 TEST PAMI�CI PROM

09 PROGRAM SERWISU Z PC
10 KASOW. LICZN. SPRZED.
11 RAPORT ROZLICZENIOWY

1 RAPORT WED�UG DAT
2 RAPORT WED�UG NUMERÓW
3 RAPORT CA�O	CI

12 WYDR.TEKSTÓW STA�YCH
13 NAST�PNY PRZEGL�D
14 KASOWANIE BAZY TOW.
15 HAS�O SPECJALNE
16 SUMA KONTROLNA PROG.
17 KOD ODBLOKOWANIA

W menu FUNKCJE SERWISOWE dla u�ytkownika kasy przeznaczona jest funkcja NAST�PNY PRZEGL�D,
umo�liwiaj�ca podgl�d terminu tego przegl�du. Pozosta�e funkcje przeznaczone s� wy��cznie dla autoryzowanego serwisanta.
Opis pozosta�ych funkcji tego menu, przeznaczonych dla serwisanta znajduje si� w odr�bnym dokumencie pt. “Instrukcja
Serwisowa ELZAB Jota E”.

2 Funkcja NAST�PNY PRZEGL�D - adres 3 13 lub C M

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 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� 11r07.20 to kasa zacznie przypomina� o przegl�dzie od 21 czerwca 2011r.
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Po wej�ciu do funkcji pojawi si� informacja:
Oznacza to dat� przegl�du 20 lipiec 2011r.

NAST�PNY  PRZEGL�D  PRZED:
11r07.20

Po naci�ni�ciu  mo�e si� pojawi�:
INFORMACJA  DODATKOWA:

ZADZWO�  TEL. 32 2722021
Powy�sz� informacj� dodatkow� mo�e wprowadzi� serwisant podczas definiowania przegl�du, mo�e ona zawiera� np.
numer kontaktowy.

Je�eli kasa przed raportem fiskalnym dobowym wy�wietli napis:
NAST�PNY  PRZEGL�D  PRZED:

11r07.20

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.
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Rozdzia� 7 - Sprzeda�
1 Opis ogólny
Sprzeda� na kasie mo�na podzieli� na nast�puj�ce etapy:

� sprzeda� towarów,
� przegl�danie z mo�liwo�ci� kasowania pozycji,
� podsuma,
� zako	czenie paragonu.

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

W przypadku, gdy wykonywane by�y inne funkcje na kasie, nale�y u�y� klawisza  do momentu wy�wietlenia
napisu: TRYB SPRZEDA�Y.
W zale�no�ci od ustawienia, kasa mo�e prowadzi� sprzeda� w trybie komputerowym lub w trybie ECR. Wybór zale�y od
preferencji osób u�ywaj�cych kasy.
Prze��czanie pomi�dzy trybami sprzeda�y dokonuje si� w funkcji TRYB KOMPUTEROWY (str. 68).

2 Sprzeda� towarów

2.1 Sprzeda� towarów w trybie komputerowym
Sprzeda�� towaru nazywamy wybranie towaru, okre�lenie jego ilo�ci i wydrukowanie na paragonie. Obowi�zuje
nast�puj�ca kolejno��:

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

Mo�liwe metody wytworzenia pozycji sprzeda�y:
� przez wpisanie numeru towaru,
� za pomoc� kodu kreskowego,
� przez wpisanie nazwy towaru,
� za pomoc� zdefiniowanych klawiszy,
� za pomoc� wagi (dotyczy wybranych typów wag).

Poszczególne metody opisane s� poni�ej.

2.1.1 Sprzeda� towaru za pomoc� numeru towaru

2.1.1.1 Sprzeda� towaru z ilo�ci� jednostkow�

Nale�y wpisa� numer towaru bez pocz�tkowych zer (tylko cyfry znacz�ce).
Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

 
0021 MIÓD PSZCZELI wprowad numer towaru

W bliskiej okolicy podanego numeru, to mo�emy klawiszami   wyszuka� w�a�ciwy towar. Naciskamy:
Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

0021 MIÓD PSZCZELI
       1 szt.       6,00

zatwierd wybór towaru i przejd do
wprowadzenia ilo�ci

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

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi
 1. MIÓD PSZCZELI

       1 szt.       6,00
SUMA PLN            6,00

po zatwierdzeniu ilo�ci nast�puje
wydruk pozycji sprzeda�y
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Na wy�wietlaczu w pierwszej linii pojawi si� numer pozycji sprzeda�y i drukuje si� wprowadzona pozycja. W ostatniej
linii wy�wietlacza, wy�wietlana jest bie��ca suma paragonu. W dalszym opisie sprzeda�y dla uproszczenia pomini�to
wy�wietlenie sumy.

2.1.1.2 Sprzeda� towaru z ilo�ci� inn� ni� jednostkowa
Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

  
0234 KIE�BASA wprowad numer towaru

0234 KIE�BASA
   1,000 kg         8,00 zatwierd wybór towaru

  
0234 KIE�BASA
   1,500 kg        12,00

Ilo�� z wagi mo�na wprowadzi� naciska-

j�c przycisk  na wadze lub nacis-

kaj�c klawisze  + 
na kasie.

W przypadku poprawiania b��dnej ilo�ci nale�y u�y� klawisza  i ponownie wprowadzi� w�a�ciw� ilo��. Ko	czymy:
Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

 1. KIE�BASA
   1,500 kg        12,00

po zatwierdzeniu ilo�ci nast�puje
wydruk pozycji sprzeda�y

2.1.2 Sprzeda� towaru za pomoc� kodu kreskowego
2.1.2.1 Sprzeda� towaru z ilo�ci� jednostkow�

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

 1. CIASTO OWOCOWE
       1 szt.       4,60

po odczycie kodu kreskowego
nast�puje wydruk pozycji sprzeda�y

2.1.2.2 Sprzeda� towaru z ilo�ci� inn� ni� jednostkowa
Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

   U�YJ CZYTNIKA LUB
  PODAJ ILO��:

   U�YJ CZYTNIKA LUB
  PODAJ ILO��: 2 wprowadzenie ilo�ci

 1. CIASTO OWOCOWE
       2 szt.       9,20

po odczycie kodu kreskowego
nast�puje wydruk pozycji sprzeda�y

2.1.2.3 Sprzeda� towaru z r�cznie wprowadzonego kodu kreskowego
Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

 WPROWAD� KOD KRESKOWY
 >

5960032005471 
0070 CIASTO OWOCOWE
       1 szt.       4,60

wprowadzenie kodu kreskowego
z klawiatury

1. CIASTO OWOCOWE
       1 szt.       4,60 wydruk pozycji sprzeda�y

Uwaga: Dla kodów kreskowych z ilo�ci� lub warto�ci�, wydruk pozycji sprzeda�y nast�puje po wprowadzeniu cyfr
i pierwszym naci�ni�ciu klawisza

2.1.3 Sprzeda� towaru za pomoc� zdefiniowanych klawiszy
Metoda ta zalecana jest przy cz�stej sprzeda�y tych samych towarów. Wcze�niej w DEFINIOWANIE KLAWISZY (str. 38)
nale�y przypisa� poszczególnym klawiszom towary.
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Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi
0348 BU�KA ZWYK�A
       1 szt.       2,00  BU
KA ZWYK
A

 1. BU�KA ZWYK�A
       1 szt.       2,00 zatwierd ilo�� jednostkow�

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

0348 BU�KA ZWYK�A
       1 szt.       2,00  BU
KA ZWYK
A

  
 1. BU�KA ZWYK�A
       10 szt.     20,00

zatwierd wybrany towar
i wprowadzon� ilo��

W zale�no�ci od tego jak zdefiniowany jest klawisz, mo�liwe jest ró�ne dzia�anie:
je�eli opcja SPRZEDA� JEDN� SZTUK� jest w��czona, to w trybie komputerowym sprzeda�y kasa nie b�dzie czeka�
na wprowadzenie ilo�ci ale od razu sprzeda jedn� sztuk� towaru,
je�eli opcja WPROWADZI� CEN� jest w��czona, to w trybie komputerowym sprzeda�y kasa zawsze b�dzie pyta�
o cen� z jak� ten towar ma zosta� sprzedany,
je�eli opcja ZAKO�CZY� PARAGON jest w��czona, to po sprzedaniu tego towaru paragon zostanie zako	czony
z p�atno�ci� gotówk�.

2.1.4 Sprzeda� towaru ze zdefiniowan� zerow� cen�
Je�eli towar ma zdefiniowan� cen� zerow�, kasa zawsze w trakcie tworzenia pozycji sprzeda�y poprosi o wprowadzenie ceny:

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

 
0021 GWO�DZIE wprowad numer towaru

0021 GWO�DZIE
PODAJ CEN�:         0,00 wprowad cen� towaru

      0021 GWO�DZIE
   1,000 kg         2,25

przed zatwierdzeniem mo�liwe jest
wprowadzenie ilo�ci

 1. GWO�DZIE
   1,000 kg         2,25 zatwierd wybrany towar

2.1.5 Sprzeda� towarów z u�yciem wagi
Uwaga: towar taki powinien mie� zdefiniowane trzy miejsca po przecinku dla ilo�ci.
W celu sprzeda�y towarów z u�yciem wagi nale�y najpierw wybra� towar dowoln� z metod.

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

 lub  + 
0215 SER EDAMSKI
   1,000 kg        15,00

nacisn�� przycisk  na wadze lub

klawisze  +  na
kasie

 1. SER EDAMSKI
   0,100 kg         1,50

przes�anie z wagi powoduje wydruk
pozycji sprzeda�y

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

 + 
0215 SER EDAMSKI
   1,000 kg        15,00

naci�ni�cie klawiszy  +

 na kasie przechodzi do
wy�wietlania aktualnej masy z wagi

i odpowiadaj�cej jej warto�ci

BU�KA

BU�KA BU�KA

BU�KA
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 1. SER EDAMSKI
   0,250 kg         3,75

Zatwierdzenie ilo�ci powoduje wydruk
pozycji sprzeda�y

Uwaga: Klawisze  + ,  + ,   +  dzia�aj� w zale�no�ci od
ustawienia SPOSÓB DOWA�ANIA (str. 66).

2.1.6 Sprzeda� towaru przez wpisanie nazwy towaru
Sprzeda� nale�y rozpocz�� od wyszukania towaru do sprzeda�y wed�ug nazwy towaru. Szczegó�owy opis wyszukiwania
znajduje si� w tym rozdziale, w punkcie "Wyszukiwanie towarów". Po wyszukaniu towaru i zatwierdzeniu klawiszem

 nale�y doko	czy� pozycj� sprzeda�y, wprowadzaj�c ewentualnie ilo�� i cen� wed�ug powy�szego opisu.
Funkcja sprzeda�y wed�ug nazwy mo�e zosta� zablokowana przez ustawienie SPRZEDA� WG NAZWY (str. 68) na Nie.

2.2 Sprzeda� towarów w trybie ECR
2.2.1 Zasada dzia�ania klawiatury w trybie ECR
W trybie tym dla ka�dego towaru mo�na �atwo podawa� ilo��, cen� i numer towaru. Zasadniczo kolejno�� wprowa-
dzania ilo�ci, ceny i numeru towaru jest dowolna.

2.2.1.1 Wprowadzanie ilo�ci towaru

W celu wprowadzenia ilo�ci np.: 2,5 naciskamy klawisze:       

Na wy�wietlaczu pojawi si� ona tak:
  2,5x

Mo�na równie� u�y� klawisza ilo�ci na pocz�tku wprowadzania zamiast na ko	cu:       

Wy�wietlenie przyjmie wtedy posta�:
  x:2,5

Ilo�� z wagi mo�na wprowadzi� naciskaj�c przycisk  na wadze lub naciskaj�c klawisz  +  na kasie.
Je�eli chcemy sprzeda� jednostkow� ilo�� danego towaru (1 sztuk�, 1 kg itd.) to nie ma potrzeby wpisywania ilo�ci. Ilo��
jeden zostanie przyj�ta automatycznie.

2.2.1.2 Wprowadzanie ceny towaru
Cen� towaru mo�na wprowadzi� dla towarów które maj� zdefiniowan� zerow� cen� lub je�eli w��czona jest funkcja
ZMIENNA CENA (str. 68).

W przeciwnym razie pojawi si� komunikat:
NIE  MO�NA  WPROW.  CENY

NACI�NIJ  KLAWISZ  <WYJD�>

W zale�no�ci od ustawienia funkcji WPROWADZANIE KWOT (str. 68) cena wpisywana jest w groszach (bez u�ycia
przecinka) lub w z�otych. Na przyk�ad przy wprowadzaniu w z�otych, cena 3,95 mo�e by� wprowadzona jako:

        , na wy�wietlaczu pokazana jako:
  3,95c

lub te�:

        , na wy�wietlaczu pokazana jako:
  c:3,95

Je�eli cena dla danego towaru jest ju� zdefiniowana w bazie towarowej, to nie ma potrzeby wprowadzania jej podczas
sprzeda�y. Automatycznie zostanie u�yta cena wpisana przy definiowaniu towaru.

2.2.1.3 Wprowadzanie numeru towaru
Numer towaru wprowadza si� na ko	cu.

Je�eli chcemy sprzeda� towar numer 21, to wpisujemy go tak:   , co powoduje wydrukowanie
pozycji sprzeda�y.



Redakcja 1.0

ELZAB Jota E – Instrukcja Obs�ugi 91

Mo�liwe jest te� wprowadzenie go w postaci:    .

Pojawi si� wtedy wy�wietlenie towaru o tym numerze:
 0021  BRZOSKWINIA
   1,000  kg                                        1,99

Mo�na wtedy wpisa� ilo�� lub zmieni� cen� towaru. Sprzeda� tej pozycji zatwierdzamy klawiszem .
Zamiast wpisywa� numer towaru mo�na u�y� zdefiniowanego klawisza – wtedy numer towaru zostanie pobrany
z definicji klawisza.

2.2.2 Sprzeda� towaru za pomoc� numeru towaru
2.2.2.1 Sprzeda� towaru z ilo�ci� jednostkow�

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi
5 wybór numeru towaru

 1. HAMBURGER
       1 szt.       1,19 wydruk pozycji sprzedanej

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

   
5,00c 40 opcja zmiennej ceny w��czona lub

cena towaru równa zero

 2. PIWO 0.33L
       1 but.       5,00 wydruk pozycji sprzedanej

2.2.2.2 Sprzeda� towaru z ilo�ci� inn� ni� jednostkowa
Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

   
2x 15

 3. SOK POMARA�CZOWY
       2 but.       2,78 wydruk pozycji sprzedanej

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

    

  

2x 1,20c 15 opcja zmiennej ceny w��czona lub
cena towaru równa zero

 4. SOK POMARA�CZOWY
       2 but.       2,40 wydruk pozycji sprzedanej

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

    2,3x 21

 5. BRZOSKWINIA
   2,300 kg         4,58 wydruk pozycji sprzedanej

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

    

    

4,5x 3,20c 22 opcja zmiennej ceny w��czona lub
cena towaru równa zero

 6. JAB�KA
   4,500 kg        14,40 wydruk pozycji sprzedanej

Uwaga: Kolejno�� wprowadzania ceny i ilo�ci jest dowolna.
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Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

    

    

3,20c 4,5x 22 opcja zmiennej ceny w��czona lub
cena towaru równa zero

 7. JAB�KA
   4,500 kg        14,40 wydruk pozycji sprzedanej

2.2.3 Sprzeda� towaru za pomoc� kodu kreskowego
2.2.3.1 Sprzeda� towaru z ilo�ci� jednostkow�

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

 1. CIASTO OWOCOWE
       1 szt.       4,60

po odczycie kodu kreskowego
nast�puje wydruk pozycji sprzeda�y

2.2.3.2 Sprzeda� towaru z ilo�ci� inn� ni� jednostkowa
Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

2 wprowadzenie ilo�ci

 1. CIASTO OWOCOWE
       2 szt.       9,20

po odczycie kodu kreskowego
nast�puje wydruk pozycji sprzeda�y

2.2.3.3 Sprzeda� towaru z r�cznie wprowadzonego kodu kreskowego
Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

k:

5960032005471 
0070 CIASTO OWOCOWE
       1 szt.       4,60

wprowadzenie kodu kreskowego
z klawiatury

 1. CIASTO OWOCOWE
       1 szt.       4,60 wydruk pozycji sprzeda�y

Uwaga: Dla kodów kreskowych z ilo�ci� lub warto�ci�, wydruk pozycji sprzeda�y nast�puje po wprowadzeniu cyfr
i pierwszym naci�ni�ciu klawisza

2.2.4 Sprzeda� towaru za pomoc� zdefiniowanych klawiszy
2.2.4.1 Sprzeda� towaru z ilo�ci� jednostkow�

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

 8. KANAPKA
       1 szt.       0,36  klawisz skrótu do towaru

KANAPKA

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi
2 towar ESPRESSO ma zdefiniowan�

cen� równ� zero

 9. ESPRESSO
       1 szt.       2,00  klawisz skrótu do towaru

ESPRESSO

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

   
4,30c opcja zmiennej ceny w��czona

10. MCCHICKEN
       1 szt.       4,30  klawisz skrótu do towaru

MCCHICKEN

ESPRESSO

KANAPKA
KANAPKA

ESPRESSO

MCCHICK.
MCCHICK.



Redakcja 1.0

ELZAB Jota E – Instrukcja Obs�ugi 93

2.2.4.2 Sprzeda� towaru z ilo�ci� inn� ni� jednostkowa
Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

3 towar ma zdefiniowan� cen� ró�n� od
zera

11. KANAPKA
       3 szt.       1,08  klawisz skrótu do towaru

KANAPKA

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

  
5,00c 3 opcja zmiennej ceny w��czona lub

cena towaru równa zero

12. PIWO 0.33L
       3 but.      15,00  klawisz skrótu do towaru PIWO

0,33L

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

  
2x 5 opcja zmiennej ceny w��czona lub

cena towaru równa zero

13. PIWO 0.33L
       2 but.      10,00  klawisz skrótu do towaru PIWO

0,33L

2.2.5 Sprzeda� towaru z u�yciem wagi Prima K
2.2.5.1 Przyk�ad sprzeda�y pozycji towaru wa�onego

WPROWAD� PLU

0,000 0,00 0,00Waga wy�wietla:

– kg – – z�/kg – – z� –

002*CHLEB GRAHAM

0,000 3,20 0,00
Wybra� towar naciskaj�c na wadze klawisze: 
(po naci�ni�ciu pierwszego klawisza pojawia si� nazwa
i cena jednostkowa towaru nr 2) – kg – – z�/kg – – z� –

022 JAB�KA GOLDEN

0,000 2,99 0,00oraz , wy�wietla si� nazwa i cena jednostkowa towaru nr 22:
– kg – – z�/kg – – z� –

Towar, który ma by� sprzedany z ilo�ci� z wagi musi mie� przypisan� liczb� miejsc po przecinku równ� 3. Dla takiego
towaru przed nazw� towaru nie mo�e by� wy�wietlana gwiazdka (oznaczaj�ca towar niewa�ony) lub krzy�yk (oznaczaj�cy

022 JAB�KA GOLDEN

3,986 2,99 11,92
towar niemo�liwy do sprzedania np. zablokowany).

Po po�o�eniu towaru na szalce waga wy�wietla:
– kg – – z�/kg – – z� –

Nacisn�� klawisz . Po ustabilizowaniu wagi, nast�pi przes�anie pozycji do kasy i jej wydrukowanie.

SPRZEDANO

3,986 2,99 11,92Na wy�wietlaczu wagi pojawi si� na czas 1 sekundy:

– kg – – z�/kg – – z� –

2.2.5.2 Przyk�ad sprzeda�y pozycji towaru niewa�onego

002*CHLEB GRAHAM

0,000 3,20 0,00Nacisn�� na wadze klawisz: , na wy�wietlaczu pojawia si�:

– kg – – z�/kg – – z� –

Gwiazdk� przed nazw� towaru oznaczane s� towary dla których zdefiniowano liczb� miejsc po przecinku mniejsz�
od 3 (0,1 lub 2). Takie towary mo�na sprzedawa� z ilo�ci� podawan� za pomoc� klawiatury.

KANAPKA
KANAPKA

PIWO
PIWO

PIWO
PIWO
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Nacisn�� na wadze klawisz , pole masy uzyska tyle miejsc po przecinku ile zdefiniowano dla tego towaru (od 0 do 2).

*CHLEB GRAHAM

0 3,20 0,00
– kg – – z�/kg – – z� –

*CHLEB GRAHAM

2 3,20 6,40Wprowadzi� ilo�� towaru za pomoc� klawisza, np. :
– kg – – z�/kg – – z� –

Nacisn�� klawisz . Nast�pi przes�anie pozycji do kasy i jej wydrukowanie.

2.2.5.3 Przyk�ad sprzeda�y pozycji ze zmienn� cen�

025 JAB�KA

3,986 2,50 9,97Nacisn�� na wadze klawisze:   i po�o�y� towar na szalce:
– kg – – z�/kg – – z� –

 JAB�KA

3,986 2,50 9,97Przej�� do wprowadzania ceny naciskaj�c klawisz :
– kg – – z�/kg – – z� –

 JAB�KA

3,986 2,20 8,77
Wprowadzi� cen�,

naciskaj�c odpowiednio klawisze   : – kg – – z�/kg – – z� –

Nacisn�� klawisz . Po ustabilizowaniu wagi nast�pi przes�anie pozycji do kasy i jej wydrukowanie.

2.2.6 Sprzeda� towaru z u�yciem wagi
Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

 lub  + 
2,300x

nacisn�� przycisk  na wadze lub

klawisz  +  na
kasie

  
2,300x 2,1 opcja zmiennej ceny w��czona lub

cena towaru równa zero

 1. OWOCE
   2,300 kg         4,83

 klawisz skrótu do towaru
OWOCE posiadaj�cy

 ilo�� miejsc po przecinku równ� 3

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

2,300x
 klawisz zdefiniowany jako
funkcja odczytu wagi

  
 2. BRZOSKWINIA
   2,300 kg         4,58

towar nr 21 posiada ilo�� miejsc po
przecinku równ� 3

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

   

 + 

0215 SER EDAMSKI
   0,250 kg         3,75

naci�ni�cie klawiszy

  +  na kasie prze-
chodzi do wy�wietlania aktualnej masy

z wagi i odpowiadaj�cej jej warto�ci
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 3. SER EDAMSKI
   0,250 kg         3,75

zatwierdzenie ilo�ci powoduje wydruk
pozycji sprzeda�y

Uwaga: Klawisze  + ,  + ,   +  dzia�aj� w zale�no�ci od
ustawienia SPOSÓB DOWA�ANIA (str. 66).

2.3 Sprzeda� towarów ze zmienn� cen�
Kasa posiada mo�liwo�� prowadzenia sprzeda�y wszystkich towarów ze zmienn� cen�. Parametr zezwolenia na zmienn�
cen� ustawia si� w funkcji ZMIENNA CENA (str. 68).
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.
W takim przypadku klawiszom, do których przypisane s� towary, nale�y nada� nazwy ogólne jak np. MI�SO, NABIA
,
PIECZYWO, S
ODYCZE, itp.
Sprzeda� w trybie komputerowym:

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi
0160 PIECZYWO
       1 kg         1,00 po wybraniu towaru dowoln� metod�

0160 PIECZYWO
PODAJ CEN�:         0,00 mo�liwo�� wprowadzenia ceny

  
0160 PIECZYWO
PODAJ CEN�:         2,50

0160 PIECZYWO
       1 kg         2,50 zatwierdzenie ceny

 1. PIECZYWO
       1 kg         2,50 wydruk pozycji sprzeda�y

2.4 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� funkcj� DEFINIOWANIE WI�ZA� (str. 41). 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. Post�powanie podczas
sprzeda�y towarów wi�zanych jest analogiczne jak dla normalnej sprzeda�y.

3 Zakoczenie paragonu

3.1 Zakoczenie paragonu z u�yciem p�atno�ci gotówk�

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 opcja OBOWI�ZEK WPISANIA ZAP
ATY
(str. 70) jest ustawiona na Nie).

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi
16. MLEKO 3.2

       1 litr       2,40
SUMA PLN           89,41

wytworzono kilka pozycji
paragonowych

16 P. SUMA PLN     89,41
DO ZAP�ATY PLN     89,41
GOTÓWKA PLN        89,41
16 P. SUMA PLN     89,41
DO ZAP�ATY PLN     89,41
GOTÓWKA PLN        89,41

paragon zako	czony
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W przypadku gdy zap�ata nast�puje kwot� wy�sz� od sumy do zap�aty:

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi
16. MLEKO 3.2

       1 litr       2,40
SUMA PLN           89,41

wytworzono kilka pozycji
paragonowych

16 P. SUMA PLN     89,41
DO ZAP�ATY PLN     89,41
GOTÓWKA PLN        89,41

  

16 P. SUMA PLN     89,41
DO ZAP�ATY PLN     89,41
GOTÓWKA PLN       100,00

opcja WPROWADZANIE KWOT jest
ustawiona na Nie

16 P. SUMA PLN     89,41
DO ZAP�ATY PLN     89,41
GOTÓWKA PLN       100,00
RESZTA PLN         10,59

paragon zako	czony,
reszta 10,59 z�

Je�eli opcja P
ATNO�� KO�CZY PARAGON (str. 70) jest ustawiona na Tak, mo�liwe jest tak�e szybkie zako	czenie

paragonu bez r�cznego podawania kwoty wp�aconej przez klienta. Wtedy zamiast klawisza  naciska si� od

razu klawisz . W ten sam sposób mo�na zako	czy� paragon innymi p�atno�ciami naciskaj�c odpowiadaj�cy im
klawisz. Dotyczy to tak�e klawiszy zdefiniowanych jako p�atno�ci w walutach dodatkowych.

3.2 Zakoczenie paragonu z u�yciem innej p�atno�ci ni� gotówka
Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

16. MLEKO 3.2

       1 litr       2,40
SUMA PLN           89,41

wytworzono kilka pozycji
paragonowych

16 P. SUMA PLN     89,41
DO ZAP�ATY PLN     89,41
GOTÓWKA PLN        89,41

  + 

16 P. SUMA PLN     89,41
DO ZAP�ATY PLN     89,41
CZEK PLN           89,41

P�atno�� nr 2 jest zdefiniowana jako
CZEK

 

16 P. SUMA PLN     89,41
DO ZAP�ATY PLN     89,41
CZEK PLN           50,00

Opcja WPROWADZANIE KWOT jest
ustawiona na Nie

16 P. SUMA PLN     89,41
DO ZAP�ATY PLN     39,41
GOTÓWKA PLN        39,41

W drugiej linii jest wy�wietlana kwota
pozosta�a do zap�aty

16 P. SUMA PLN     89,41
DO ZAP�ATY PLN     39,41
GOTÓWKA PLN        39,41

Paragon zako	czony, 50 z� zap�acono
czekiem, pozosta�e 39,41 gotówk�

Mo�liwe jest tak�e szybkie zako	czenie paragonu bez r�cznego podawania kwoty wp�aconej przez klienta, opisane
w poprzednim punkcie.

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�.

3.3 Zakoczenie paragonu z u�yciem karty p�atniczej
Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

16. MLEKO 3.2

       1 litr       2,40
SUMA PLN           89,41

Wytworzono kilka pozycji
paragonowych
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16 P. SUMA PLN     89,41
DO ZAP�ATY PLN     89,41
GOTÓWKA PLN        89,41

  + 

16 P. SUMA PLN     89,41
DO ZAP�ATY PLN     89,41
KARTA P�AT.PLN     89,41

P�atno�� nr 2 jest zdefiniowana jako
KARTA P
AT.

  WYKONAJ AUTORYZACJ�
   KARTY NA TERMINALU

Rozpocz�cie procesu autoryzacji na
terminalu kart p�atniczych

Nast�pnie nale�y wykona� czynno�ci na terminalu p�atniczym zgodnie z instrukcj� obs�ugi terminala.
Je�eli w funkcji TERMINAL KART P
ATNICZYCH (str. 73) ustawimy WYP
ATA PRZEZ CASHBACK
DOZWOLONA na Tak to mo�e si� pojawi� dodatkowy komunikat:

WPROWAD� KWOT� CASHBACK
                    0,00

 
WPROWAD� KWOT� CASHBACK
                   50,00

Wprowadzamy kwot� do wyp�aty
gotówki

CZEKAJ ...
TRWA AUTORYZACJA

Dalsza cz��� realizowana na terminalu
kart p�atniczych

16 P. SUMA PLN     89,41
DO ZAP�ATY PLN     89,41
KARTA P�AT.PLN    139,41
RESZTA PLN         50,00

Paragon zako	czony: 89,41 z�
zap�acono kart�, wyp�ata gotówki

z karty 50 z�

W trakcie realizacji p�atno�ci kart� p�atnicz� mog� wyst�pi� nast�puj�ce zdarzenia:

1. Brak gotowo�ci terminala
Kasa zanim wy�le do terminala zlecenie obci��enia karty sprawdza czy terminal jest pod��czony.

W razie stwierdzenia niemo�liwo�ci przes�ania zapytania do terminala na
kasie wy�wietli si� komunikat:

TERMINAL NIE JEST GOTOWY
POWTÓRZY� (T/N) T

Wówczas operacja mo�e zosta� przez kasjera ponowiona, anulowana lub zako	czona inn� form� p�atno�ci.

2. Brak autoryzacji.
Oznacza brak zgody z terminala lub centrum autoryzacyjnego na dokonanie p�atno�ci kart�.

Na kasie pojawi si� komunikat: BRAK AUTORYZACJI
NACI�NIJ DOWOLNY KLAWISZ

Przyczyn� braku autoryzacji mo�e by� wprowadzenie niezerowej kwoty CASHBACK w przypadku gdy kart� nie mo�na
dokona� wyp�aty CASHBACK. Je�li ponowna próba autoryzacji z zerow� kwot� CASHBACK skutkuje tym samym
komunikatem, w takim przypadku nale�y doko	czy� transakcj� przez zap�acenie inn� kart� lub inn� form� p�atno�ci.

3. Min�� ustalony czas na odpowied� z terminala.

Na kasie pojawi� si� komunikat: BRAK ODPOWIEDZI
Z TERMINALA P
ATNICZEGO

Je�li kasa po up�ywie ustalonego czasu nie otrzyma�a odpowiedzi z terminala operacja zostaje przerwana, a kasa wraca do
miejsca zako	czenia paragonu. Mo�e to mie� miejsce, gdy:

� nast�pi�o zerwanie po��czenia z terminalem (np. uszkodzenie przewodu ��cz�cego kas� z terminalem) lub
wyst�pi�o zresetowanie terminala;

� na terminalu pojawi� si� komunikat “Dzwo	 do centrum autoryzacyjnego” (czyli tzw. odpowied kieruj�ca)
terminal nie po��czy� si� z centrum autoryzacyjnym lub z jakich� innych powodów operator zosta� poproszony
o dokonanie autoryzacji g�osowej lub czas autoryzacji przekroczy� ustalony czas na odpowied – kasa
zako	czy�a oczekiwanie na odpowied, a terminal nie zako	czy� autoryzacji ze wzgl�du na brak wszystkich
danych. Na kasie istnieje mo�liwo�� zarejestrowania transakcji, która zosta�a przyj�ta przez terminal, ale ta
informacja o tej rejestracji nie dotar�a do kasy. Nale�y wówczas zdefiniowa� dodatkow� p�atno��, która
obejmowa�aby takie przypadki.

Uwaga: Operacj� oczekiwania kasy na odpowied	 z terminala mo�na anulowa� naciskaj�c jednocze�nie klawisze:
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 +   – dotyczy to tylko kasy! Przerwanie procesu autoryzacji mo�e odby� si� wy��cznie z klawiatury
terminala (warunki w jakich ta operacja mo�e si� odby� okre�la aplikacja uruchomiona na terminalu).

3.4 P�atno�ci walutami dodatkowymi
Kasa umo�liwia p�atno�ci w o�miu dodatkowych walutach. Aby mo�na by�o p�aci� dan� walut�, nale�y najpierw
zdefiniowa� dla niej nazw� i kurs wymiany w funkcji NAZWY I KURSY WALUT (str. 64). Je�eli kasa ma wydawa�
reszt� w jednej z walut dodatkowych, nale�y ustawi� opcj� RESZTA W WALUCIE (str. 64) na Tak. Wtedy kasa b�dzie
wydawa� reszt� w tej walucie (podstawowej lub dodatkowej), która zosta�a wprowadzona jako ostatnia.

Po naci�ni�ciu klawisza  na wy�wietlaczu pojawi si�:

 1  P.  SUMA PLN                          21,00
 DO ZAP
ATY PLN                      21,00
 GOTÓWKA  PLN                         21,00

Mo�na wtedy naciskaj�c klawisze   +  wybra� walut� dodatkow�, w której ma nast�pi� zap�ata. Je�eli
zdefiniowano wi�cej ni� jedn� walut� dodatkow�, kasa zapyta o numer wp�acanej waluty. Je�eli zdefiniowano tylko
jedn� walut�,

kasa od razu przeliczy kwot� pozosta�� do zap�aty i wy�wietli np. tak:

 1  P.  SUMA PLN                          21,00
 DO ZAP
ATY EUR                       5,25
 GOTÓWKA EUR                           5,25

Nast�pnie nale�y post�powa� identycznie jak dla p�atno�ci gotówk�: wprowadzi� wp�acon� przez klienta kwot�

i zatwierdzi� klawiszem . W dowolnym momencie mo�na przerwa� operacj� przyjmowania p�atno�ci

za paragon klawiszem  i rozpocz�� od nowa.

Kwota wyp�aconej reszty jest odliczana na raportach kasjerskich odpowiednio od wp�ywów w gotówce waluty
podstawowej (je�eli RESZTA W WALUCIE (str. 64) jest ustawiona na Nie) albo od wp�ywów w odpowiedniej walucie
dodatkowej (je�eli RESZTA W WALUCIE jest ustawiona na Tak).

Na jednym paragonie mo�na u�y� zarówno wielu p�atno�ci w walucie podstawowej, jak i wielu walut dodatkowych.

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi
 1. MIÓD KORZENNY

       1 but.      21,00
 SUMA PLN          21,00

wytworzono pozycj� paragonow�

 1 P. SUMA PLN     21,00
DO ZAP�ATY PLN     21,00
GOTÓWKA PLN        21,00

  + 

 1 P. SUMA PLN     21,00
DO ZAP�ATY EUR      5,25
GOTÓWKA EUR         5,25

klawisze   +   s�u��
do przej�cia do p�atno�ci w walucie

dodatkowej, kurs 4 z�/euro

 

1 P. SUMA PLN      21,00
DO ZAP�ATY EUR      5,25
GOTÓWKA EUR         6,00
RESZTA PLN          3,00

paragon zako	czony, klient wp�aci�
6 euro, otrzyma� 3 z� reszty

3.5 Zakoczenie paragonu z u�yciem klawisza p�atno�ci w trybie ECR

Je�eli opcja P
ATNO�� KO�CZY PARAGON (str.70) jest ustawiona na Tak, naci�ni�cie klawisza p�atno�ci w walucie
podstawowej lub klawisza zdefiniowanego jako waluta dodatkowa zako	czy paragon bez przej�cia do podsumowania
paragonu:
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Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

  
100 Wytworzono kilka pozycji

paragonowych

  + 

16 P. SUMA PLN     89,41
DO ZAP�ATY PLN     89,41
CZEK PLN          100,00
RESZTA PLN         10,59

klawisz   +  jest
zdefiniowany jako forma p�atno�ci

CZEK

Uwaga: W trybie ECR brak wpisanej kwoty przed naci�ni�ciem klawisza p�atno�ci spowoduje zamkni�cie paragonu na
dwa ró�ne sposoby. Je�eli kwota przypisana do klawisza p�atno�ci jest:
- niezerowa to kasa przyjmie, �e klient wp�aci� kwot� tak� jak zdefiniowana (wyst�pi reszta)
- zerowa to kasa przyjmie, �e klient wp�aci� kwot� zgodn� z sum� paragonu (brak reszty)

3.6 Zakoczenie paragonu z rabatem lub narzutem na ca�y paragon
Kasa posiada mo�liwo�� udzielenia rabatu lub narzutu (procentowego lub kwotowego) na ca�y paragon za wyj�tkiem pozycji
opakowa	 zwrotnych. Z rabatu i narzutu mo�na wy��czy� towary podczas ich definiowania (str. 36) lub przez umieszczenie ich
w grupach specjalnych i w��czenie ustawienia RABAT/NARZUT SPECJALNY (str. 69). Maksymalny rabat i maksymalny
narzut których mo�na udzieli� definiuje si� odpowiednio w funkcjach MAKSYMALNY RABAT (str. 69) i MAKSYMALNY
NARZUT (str. 69), ograniczenia te odnosz� si� zarówno do rabatów i narzutów udzielanych procentowo, jak i kwotowo.
Zablokowanie mo�liwo�ci udzielania rabatu lub narzutu nast�puje przez ustawienie maksymalnych warto�ci na 0. Rabaty
i narzuty s� ograniczane przez limity dla rodzaju kasjera lub grupy towarowej.

Rabatu (narzutu) na ca�y paragon udziela si� w podsumowaniu paragonu (po naci�ni�ciu klawisza )
nast�puj�cymi klawiszami:

 - rabat procentowy

 - rabat kwotowy

  +  - narzut procentowy

  +  - narzut kwotowy
Poni�ej przedstawiono przyk�ad udzielania rabatu procentowego:

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi
 1 P. SUMA PLN    210,80
DO ZAP�ATY PLN    210,80
GOTÓWKA PLN       210,80

suma paragonu bez rabatu

RAZ.DO RABATU     210,80
         PODAJ RABAT  0%

kwota do rabatu uwzgl�dniaj�ca
ograniczenia

 

 1 P. SUMA PLN    193,94
DO ZAP�ATY PLN    193,94
GOTÓWKA PLN       193,94

suma paragonu po rabacie

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

Uwaga: W zale�no�ci od ustawie� RABATY AUTOMATYCZNE (str. 44), kasa mo�e automatycznie udzieli� rabat lub
narzut na ca�y paragon.

3.7 Zakoczenie paragonu z rabatem na podstawie karty rabatowej z kodem kreskowym  (�)
Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

 1 P. SUMA PLN    210,80
DO ZAP�ATY PLN    210,80
GOTÓWKA PLN       210,80

suma paragonu bez rabatu

RAZ.DO RABATU     210,80
      RABAT Z KARTY:  8%

kwota do rabatu uwzgl�dniaj�ca
ograniczenia
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1 P. SUMA PLN     193,94
DO ZAP�ATY PLN    193,94
GOTÓWKA PLN       193,94

suma paragonu po rabacie

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

3.8 Zakoczenie paragonu z rabatem na podstawie karty rabatowej z czytnika BONUS  (�)
Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

16. MLEKO 3.2

       1 litr       2,40
SUMA PLN          210,80

po wytworzeniu pozycji sprzeda�y
przed naci�ni�ciem klawisza

 nale�y w�o�y� kart�
rabatow� do czytnika Bonus

RAZ.DO RABATU     210,80
RABAT Z CZYT. BONUS:  8%

kwota do rabatu uwzgl�dniaj�ca
ograniczenia

1 P. SUMA PLN     193,94
DO ZAP�ATY PLN    193,94
GOTÓWKA PLN       193,94

suma paragonu po rabacie

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

4 Funkcje dodatkowe

4.1 Lista podr�czna

+
0022*JAB�KA GOLDEN
    LISTA PODR�CZNA +  klawisz skrótu do

funkcji lista podr�czna

0025*JAB�KA
    LISTA PODR�CZNA

Naci�ni�cie klawisza  powoduje
przej�cie do nast�pnego towaru na

li�cie podr�cznej

0025*JAB�KA
   1,000 kg         2,20

w dalszej kolejno�ci post�pujemy jak
przy sprzeda�y .

W funkcji listy podr�cznej oprócz u�ycia klawiszy strza�ek   mo�na wyszukiwa� towary za pomoc� numerów
lub nazwy towaru.
Uwaga: Znak “*” po numerze towaru informuje nas, �e poruszamy si� po zakresie towarów ograniczonym do listy

podr�cznej.

W celu dodania towaru na list� podr�czn� nale�y w trakcie definiowania towaru (str. 36) opcj� TOWAR JEST NA
LI�CIE PODR�CZNEJ ustawi� na Tak.

4.2 Rabat lub narzut na pozycj� sprzeda�y
Kasa posiada mo�liwo�� udzielenia rabatu albo narzutu (procentowego lub kwotowego) na pozycj� za wyj�tkiem pozycji
opakowa	 zwrotnych. Z rabatu i narzutu mo�na wy��czy� towary podczas ich definiowania (str. 36) lub przez umieszczenie
ich w grupach specjalnych i w��czenie ustawienia RABAT/NARZUT SPECJALNY (str. 69). Maksymalny rabat i maksymalny
narzut których mo�na udzieli� definiuje si� odpowiednio w funkcjach MAKSYMALNY RABAT (str. 69) i MAKSYMALNY
NARZUT (str. 69), ograniczenia te odnosz� si� zarówno do rabatów i narzutów udzielanych procentowo, jak i kwotowo.
Zablokowanie mo�liwo�ci udzielania rabatu lub narzutu nast�puje przez ustawienie maksymalnych warto�ci na 0. Rabaty
i narzuty s� ograniczane przez limity dla rodzaju kasjera lub grupy towarowej.

Rabatu (narzutu) na pozycj� sprzeda�y udziela si� nast�puj�cymi klawiszami:

 - rabat procentowy   +  - narzut procentowy

 - rabat kwotowy   +  - narzut kwotowy
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Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi
 3. PIWO

      12 but.      28,20
SUMA PLN           53,50

rabat mo�na wytworzy� po wykonaniu
pozycji sprzeda�y

PIWO
         PODAJ RABAT  0%

 
PIWO
        RABAT       1,41 warto�� rabatu na pozycj�

PIWO
        RABAT       1,41 wydruk rabatu 5%

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi
 3. PIWO

      12 but.      28,20
SUMA PLN           53,50

narzut mo�na wytworzy� po
wykonaniu pozycji sprzeda�y

  + 
PIWO
KWOTA NARZUTU:      0,00

 
PIWO
       NARZUT       2,00 wydruk narzutu

Uwaga: W zale�no�ci od ustawie� RABATY AUTOMATYCZNE (str. 44), kasa mo�e automatycznie udzieli� rabat lub
narzut na pozycje sprzeda�y.

4.3 Podsuma paragonu
Pomi�dzy poszczególnymi pozycjami sprzeda�y mo�liwe jest wy�wietlenie ilo�ci zrealizowanych pozycji i ich suma-
rycznej kwoty do zap�aty.

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi
16 P. SUMA PLN     89,41
DO ZAP�ATY PLN     89,41
GOTÓWKA PLN        89,41

TRYB SPRZEDA�Y
PARAGON OTWARTY

4.4 Edycja paragonu i kasowanie pozycji sprzeda�y

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi
 3. HAMBURGER

       1 szt.       2,29
SUMA PLN           11,29

wytworzono kilka pozycji
paragonowych

ZAPIEKANKA
SOK POMARA�CZOWY
-HAMBURGER
       1 szt.       2,29

wybrany do skasowania ostatnio
sprzedany towar

ZAPIEKANKA
-SOK POMARA�CZOWY
       5 but.       6,95

strza�kami wybra� ��dany towar do
skasowania

skas.SOK POMARA�CZOWY

       5 but.       6,95
SUMA PLN            4,34

pozycja usuni�ta z paragonu

Za pomoc� klawiszy strza�ek   mo�liwe jest przesuwanie si� po wszystkich pozycjach na paragonie w celu
sprawdzenia ich poprawno�ci.

Uwaga: Dost�p do kasowania pozycji zale�y od tego czy kasjerowi przyznano uprawnienia do tej funkcji.
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4.5 Anulowanie ca�ego paragonu

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi
 3. HAMBURGER

       1 szt.       2,29
SUMA PLN           11,29

wytworzono kilka pozycji
paragonowych

ZAPIEKANKA
SOK POMARA�CZOWY
-HAMBURGER
       1 szt.       2,29

TRYB SPRZEDA�Y paragon anulowany,
wydruk zako	czony s�owem

ANULOWANY

Uwaga: Dost�p do anulowania ca�ego paragonu zale�y od tego czy kasjerowi przyznano uprawnienia
do tej funkcji. Ponadto je�eli ustawienie U�YCIE KASJERÓW (str. 63) jest w��czone, to je�eli kasa
zosta�a wy��czona w otwartym paragonie, a kasjer ma uprawnienie do anulownia paragonu, wtedy przy
w��czeniu paragon zostanie anulowany, a je�eli kasjer nie ma uprawnienia do anulowania paragonu –
paragon ten zostanie przywrócony.

4.6 Sprzeda� i przyjmowanie opakowa zwrotnych
Kasa umo�liwia sprzeda� i przyj�cie opakowa	 zwrotnych. Sprzeda� i zwrot opakowa	 sygnalizowana jest sygna�em
dzwi�kowym, a ich wydruk nast�puje po linii ze znakiem loga fiskalnego.
Sprzeda� opakowa	 zwrotnych odbywa si� w taki sam sposób jak przy sprzeda�y normalnego towaru.
W trybie komputerowym przyj�cie opakowania wygl�da podobnie do sprzeda�y: najpierw nale�y wybra� opakowanie,

a nast�pnie wprowadzi� ilo�� i nacisn�� klawisz 
Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

  
0500 BUTELKA wprowad numer towaru

0500 BUTELKA
       1 szt.       0,19 zatwierd wybór towaru

0500 BUTELKA
       2 szt.       0,38 ilo�� opakowa	

zwrt.BUTELKA
       2 szt.       0,38

W trybie ECR w przypadku przyj�cia opakowania zwrotnego post�pujemy tak samo, z tym �e zamiast zatwierdzenia

ilo�ci towaru naciskamy klawisz .
Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

 
5zw po wprowadzeniu ilo�ci naciskamy

klawisz zwrotu

zwrt.BUTELKA 0.5
       5 szt.       0,95  wania  BUTELKA 0,5

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

    
2zw 500 po wprowadzeniu ilo�ci naciskamy

klawisz zwrotu

zwrt.BUTELKA
       2 szt.       0,38 opakowanie ma numer 500

klawisz skrótu do opako-
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4.7 Zwrot ostatnio sprzedanych opakowa
Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

sprz.BUTELKA
       3 szt.       0,57 sprzedano 3 opakowania

zwrt.BUTELKA
       3 szt.       0,57

zwrot tej samej liczby opakowa	, która
poprzednio zosta�a sprzedana

4.8 Wyszukiwanie towarów
4.8.1 Wyszukiwanie towaru wg numeru towaru w trybie komputerowym

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

 
 0012 WODA MINERAL. 0.5L

 0012 WODA MINERAL. 0.5L
       1 but.       0,79

 0013 WODA MINERAL. 1.5L
       1 but.       1,29 towar nast�pny

 0013 WODA MINERAL. 1.5L
       2 but.       2,58

dla sprzeda�y jednostkowej towaru
pomin�� wprowadzanie ilo�ci

 1. WODA MINERAL. 1.5L
       2 but.       2,58 wydruk pozycji sprzeda�y

4.8.2 Wyszukiwanie towaru wg numeru towaru w trybie ECR

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

  
PLU:12

0012 WODA MINERAL. 0.5L
       1 but.       0,79

dalsze post�powanie jak w trybie
komputerowym

4.8.3 Wyszukiwanie towaru wed�ug nazwy

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

  + 
PODAJ NAZW� TOWARU

+
0002 KAPUSTA
   1,000 kg         2,20 wprowadzenie litery K

+
0035 KORNISZONY
   1,000 kg         2,70 wprowadzenie litery O

0035 KORNISZONY
   1,000 kg         2,70

 1. KORNISZONY
   1,000 kg         2,70 wydruk pozycji sprzeda�y

Uwaga: Dzia�anie funkcji mo�e zosta� zablokowane przez ustawienie funkcji SPRZEDA� WG NAZWY
(str. 68)  na Nie.

4.8.4 Wyszukiwanie towarów o tym samym pocz�tku nazwy

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

  + 
PODAJ NAZW� TOWARU

+
0002 KIWI
   1,000 kg         2,20 wprowadzenie litery K
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+
0039 KARMELKI
       1 pacz       3,40 wprowadzenie litery A

 + 
0081 KALAREPA
   1,000 kg         2,50 kolejny towar o pocz�tku nazwy KA

 + 
0039 KARMELKI
       1 pacz       3,40 powrót do pierwszego towaru na KA

0039 KARMELKI
       1 pacz       3,40

TRYB SPRZEDA�Y wyj�cie bez sprzeda�y

4.8.5 Sprawdzenie ceny towaru z kodem kreskowym bez mo�liwo�ci sprzeda�y

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

+
 WPROWAD� KOD KRESKOWY
 > +  klawisz skrótu do

funkcji sprawdzania cen towaru

lub 5960032005471 

0070 CIASTO OWOCOWE
       1 szt.       4,60

odczyt kodu kreskowego lub r�czne
wprowadzenie

TRYB SPRZEDA�Y wyj�cie bez sprzeda�y

4.9 Podgl�d paragonu
Funkcja umo�liwia podgl�d otwartego paragonu przez wysuni�cie papieru drukarki do miejsca wydrukowanej ostatniej

pozycji sprzeda�y. W celu u�ycia funkcji nale�y zdefiniowa� klawisz skrótu np. +  do funkcji PODGL�D

PARAGONU (str. 39). Naci�ni�cie klawisza +  w trakcie otwartego paragonu spowoduje wysuni�cie papieru.

Kolejne naci�ni�cie klawisza +  lub kontynuacja dalszej sprzeda�y spowoduje zaci�gni�cie papieru do
miejsca wydrukowanej ostatniej pozycji sprzeda�y.

4.10 Wydruk numeru bez sprzeda�y
Kasa umo�liwia wydruk dodatkowej linii na ko	cu paragonu (po logu fiskalnym) oznaczonej tekstem “BEZ
SPRZEDA�Y:”. W linii tej mo�na umie�ci� wy��cznie cyfry, np. numer seryjny sprzedanego w paragonie urz�dzenia.

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

po wprowadzeniu pozycji sprzeda�y

+
NUMER NA PARAGON:

+  klawisz skrótu do
funkcji “NUMER BEZ SPRZEDA�Y”

0057266015804
NUMER NA PARAGON:

0057266015804
wprowad informacj� do wydrukowa-

nia po paragonie (maks. 24 znaki)

TRYB SPRZEDA�Y
PARAGON OTWARTY

zosta� zatwierdzony numer do
wydruku po paragonie

W celu skasowania danych do wydrukowania

nale�y w trakcie edycji numeru nacisn�� klawisz  a nast�pnie klawisz .
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4.11 Wydruk numeru NIP nabywcy
Kasa umo�liwia wydruk dodatkowej linii na ko	cu paragonu (przed logiem fiskalnym) oznaczonej tekstem “NIP
NABYWCY:”. W linii tej mo�na umie�ci� wy��cznie cyfry.

Procedura Wy�wietlacz kasjera Uwagi

po wprowadzeniu pozycji sprzeda�y

+
NIP NABYWCY:

+  klawisz skrótu do
funkcji “NIP NABYWCY”

NIP 123-456-78-90
NIP NABYWCY:

NIP 123-456-78-90
wprowad informacj� do wydrukowa-
nia po paragonie (maks. 18 znaków)

TRYB SPRZEDA�Y
PARAGON OTWARTY

zosta� zatwierdzony NIP nabywcy
do wydruku po paragonie

W celu skasowania danych do wydrukowania

nale�y w trakcie edycji numeru nacisn�� klawisz  a nast�pnie klawisz .

4.12 Obs�uga przychodz�cych wiadomo�ci kasjera  (�)

Je�eli opcja WIADOMO�CI KASJERA (str. 63) jest ustawiona na Tak, a oprogramowanie obs�uguj�ce sprzeda�
korzysta z takiej wiadomo�ci, to mo�liwe jest przesy�anie z tego oprogramowania wiadomo�ci dla kasjerów np. polece	
dotycz�cych wykonania raportów, remanentu itp. Wiadomo�� taka mo�e mie� maksymalnie 240 znaków i w zale�no�ci
od jej ustawie	 mo�e by� wy�wietlona kasjerowi przed paragonem, po zalogowaniu kasjera lub przed raportem
zamkni�cia zmiany.

Je�eli jest w kasie wiadomo�� dla danego kasjera, pojawi si� napis:
WIADOMO�� DO ODCZYTANIA

NACI�NIJ <ZATWIERD�>

Nale�y nacisn��  aby przej�� do odczytu wiadomo�ci. Wiadomo�� mo�na przegl�da� przesuwaj�c si�

klawiszami  . Po jej przeczytaniu nale�y nacisn�� klawisz  w celu jej skasowania. Kasowanie nale�y

potwierdzi� klawiszem  + .

Uwaga: Aby przej�� dalej konieczne jest potwierdzenie odczytu i skasowanie wiadomo�ci.
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5 Przyk�adowe wydruki paragonów

Poni�ej przedstawiono przyk�ad paragonu zawieraj�cego towar i opakowania zwrotne.

ELZAB  SA
         UL. KRUCZKOWSKIEGO 39
             41-813 ZABRZE
  Tel:  0322722021    Fax:  0322722583       1
            WWW.ELZAB.COM.PL
           NIP  648-000-02-55

2 - dn.14r01.13                    wydr.0110   -  3
PARAGON  FISKALNY

JAB�KA             2,305 * 2,99 = 6,89 B   -  4
Sp.op.B      6,89 PTU B= 7,00%      0,45   -  5
                  Razem PTU         0,45   -  6
SUMA PLN                           6,89   -  7

8 - 0014/0041 #0105 SZEF               12:28   -  9
10 - NIP NABYWCY: 123-456-78-90

B167A568C4F929641C56A35FE2CD5A075654430
PL XXX 0000000000     11

OPAK. ZW. #00501       2 * 0,39 = 0,78   - 12
OPAK. ZW. #00501      -1 * 0,39 =-0,39   - 13
SUMA PLN                           7,28
ZAP�ACONO GOTÓWK� PLN              10,00
RESZTA PLN                          2,72

     14

BEZ SPRZEDA�Y: 1234567890   -15

  1 - nag�ówek paragonu (nazwa, adres i numer NIP)
  2 - data rozpocz�cia paragonu
  3 - numer wydruku
  4 - nazwa sprzedanego towaru, ilo��, cena, warto�� i stawka

podatku
  5 - kwota brutto, kwota podatku w danej stawce podatkowej
  6 - sumaryczna kwota podatku
  7 - sumaryczna kwota sprzeda�y (bez obrotu opakowaniami)
  8 - numer paragonu dla danego raportu dobowego / numer

raportu dobowego do którego zostanie zaliczona
sprzeda�, numer kasy, numer i nazwa kasjera

  9 - czas zako	czenia paragonu
10 - opcjonalna linia: numer NIP nabywcy
11 - numer kontrolny, logo fiskalne i przyk�adowy numer

unikatowy
12 - sprzeda� opakowania zwrotnego
13 - przyj�cie opakowania zwrotnego
14 - sumaryczna kwota do zap�aty, wp�acona gotówka

i zwrócona reszta
15 - opcjonalna linia: numer bez sprzeda�y

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.

Poni�ej pokazano przyk�adowy paragon z p�atno�ci� w dodatkowej walucie.

ELZAB  SA
         UL. KRUCZKOWSKIEGO 39
             41-813 ZABRZE
  Tel:  0322722021    Fax:  0322722583      1
            WWW.ELZAB.COM.PL
           NIP  648-000-02-55

2 - dn.09r08.10                    wydr.0546   - 3
PARAGON  FISKALNY

PIZZA                1 * 24,00 = 24,00 A   -  4
Sp.op.A     24,00 PTU A=22,00%      4,33   - 5
                  Razem PTU         4,33   - 6
SUMA PLN                        24,00   - 7

8 - 0015/0041 #0105 SZEF               12:30   - 9
B167A568C4F92964FE2C1C56A35D5A075654430

PL XXX 0000000000     10

SUMA PLN                        24,00   - 11
ZAP�ACONO GOTÓWK� EUR              10,00   - 12
KURS WYMIANY: 1 EUR = 4,00 PLN   - 13
RÓWNOWARTO�� PLN                   40,00   - 14
RESZTA PLN                         16,00   - 15

  1 - nag�ówek paragonu (nazwa, adres i numer NIP)
  2 - data rozpocz�cia paragonu
  3 - numer wydruku
  4 - nazwa sprzedanego towaru, ilo��, cena, warto�� i stawka

 podatku
  5 - kwota brutto, kwota podatku w danej stawce podatkowej
  6 - sumaryczna kwota podatku
  7 - sumaryczna kwota sprzeda�y (bez obrotu opakowaniami)
  8 - numer paragonu dla danego raportu dobowego / numer

 raportu dobowego do którego zostanie zaliczona
 sprzeda�, numer kasy, numer i nazwa kasjera

  9 - czas zako	czenia paragonu
10 - numer kontrolny, logo fiskalne i numer unikatowy
11 - sumaryczna kwota do zap�aty
12 - wp�acona gotówka w dodatkowej walucie
13 - kurs wymiany waluty dodatkowej na podstawow�
14 - równowarto�� wp�aconej waluty dodatkowej w walucie

 podstawowej
15 - wyp�acona reszta
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Rozdzia� 8 - Dodatki
1 Status kopii elektronicznej (karta microSD)

Stan wska�nika Przyczyna, sposób post�powania

EJ OK Normalny stan pracy, kasa mo�e wystawia� paragony i wykona� raport fiskalny
dobowy. W kasie znajduje si� prawid�owa i zweryfikowana karta.

WERYFIKACJA DANYCH Normalny stan pracy, karta jest w trakcie weryfikacji. Kasa rozpoczyna weryfikacj�
po zapisie danych na kart�, po ka�dym jej w��czeniu, lub po w�o�eniu karty.

BRAK KARTY Brak karty. Nale�y w�o�y� kart� w�a�ciw� dla tej kasy.

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

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.

KARTA Z INNEJ KASY
Zosta�a pod��czona karta z innej kasy lub 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� nie zamkni�t� kart� w�a�ciw� dla tej kasy.

USZKODZONE DANE Zosta�a pod��czona niezainicjowana lub uszkodzona karta.

PAMI�� PRAWIE PE
NA Pami�� podr�czna jest bliska zape�nienia. Zaleca si� wykonanie raportu fiskalnego
dobowego w celu zrzucenia danych na kart�.

KARTA PRAWIE PE
NA Pami�� na karcie jest bliska zape�nienia. Zaleca si� zamkni�cie karty i zainicjowanie
nowej.



Redakcja 1.0

108 Instrukcja Obs�ugi – ELZAB Jota E

2 Specyfikacja techniczna kasy

� Zasilanie sieciowe
napi�cie znamionowe 220 � 230 V

cz�stotliwo�� 47  � 63 Hz
pobór mocy max 12 W

z akumulatora wewn�trznego
napi�cie znamionowe/pojemno�� 6V / 4,5 Ah *)

*) w procesie eksploatacji kasy wyst�puje naturalny spadek pojemno�ci akumulatora.

� 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.

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

� Gabaryty, masa
g��boko�� 240 mm
szeroko�� 240 mm
wysoko�� 115 mm

masa 2,1 kg

� Drukarka
typ mechanizmu LTPZ-245M SEIKO
zasada dzia�ania liniowy termiczny

format 40 lub 20 kolumn
atrybuty podwójna szeroko�� i podwójna wysoko��

szybko�� drukowania oko�o 15 wierszy/sekund�

� Materia�y eksploatacyjne papier do drukarek termicznych
zalecany papier marki ELZAB

szeroko�� 57 +1 /–0 mm
posta� rolka d�ugo�ci 80 m - kod: 2000117

lub rolka d�ugo�ci 40 m - kod: 2000116
�rednica zewn�trzna maksymalnie 80 mm

� Ilo�� grup towarowych 99

� Dane o towarze: nazwa o d�ugo�ci 34 znaków,
stawka VAT,
grupa towarowa,
jednostka miary towaru,
liczba okre�laj�ca dok�adno�� podawania ilo�ci towaru,
kod kreskowy towaru,
cena jednostkowa towaru,
atrybuty: blokada, opakowanie, wy��czenie z rabatu i narzutu,
zmienna cena, przynale�no�� do listy.

� Ilo�� towarów opcjonalnie: 4095 lub 6143

� Ilo�� dodatkowych kodów kreskowych 4680

� Ilo�� stawek VAT 7

� Liczba kasjerów 30

� Ilo�� opakowa� zwrotnych 64

� Ilo�� towarów zwi�zanych 256

� Ilo�� definiowalnych klawiszy lub
kombinacji klawiszy

71

� Definiowalne p�atno�ci 6 (plus gotówka)
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� Definiowalne waluty 8

� Bufor pozycji paragonowych 8579

� Wy�wietlacz kasjera 4*24 znaki alfanumeryczny LCD pod�wietlany

� Wy�wietlacz dla klienta 1 linia cyfrowa, 1 linia alfanumeryczna LCD pod�wietlany

� Klawiatura 34 klawisze

� Interfejsy
typu RS-232:

RJ-45 do komunikacji z komputerem/modemem
RJ-45 do pod��czenia terminala kart p�atniczych
RJ-12 do pod��czenia wagi
RJ-12 do pod��czenia rozszerze	 (czytnik Bonus, drukarka zamówie	)

opcjonalnie: RJ-45 do pod��czenia z sieci� LAN
pozosta�e:

PS/2 do pod��czenia czytnika kodów kreskowych z wyj�ciem
klawiaturowym lub szeregowym

USB do komunikacji z komputerem
RJ-12 do pod��czenia szuflady na pieni�dze

� Urz�dzenia dodatkowe do kasy:
Waga ELZAB Prima – kod: WG0
Waga ELZAB Prima K – kod: WK1 lub WK2
ROZDZIELACZ WAG Prima – kod: A13
PRZYSTAWKA WAGOWA – kod: PW1
KABEL WAGI DO KASY Delta IIG – kod: A14
KABEL WAGI RJ45/RJ12 – kod: A35
KABEL WAGI DSUB9-M/RJ12 – kod: A64
KABEL SZUFLADY RJ12 – kod: SK01
ROZGA
��NIK DO KASY ELZAB JOTA – kod: A10
PRZEJ�CIÓWKA PC RS/UTP – kod: A34
PRZEJ�CIÓWKA KASA DELTA – MODEM – kod: A58
NAK
ADKA OCHRONNA NA KLAWIATUR� – kod: 2001633

Szuflada na pieni�dze - zalecane typy ELZAB Gamma:
A12 (kod: A12), A22 (kod: A22) B12 (kod: B12)

� Podstawowe parametry szuflad: A12 A22 B12
Ilo�� rz�dów na monety szt 1 2 1
Przedzia�y na monety szt 4 8 4
Pojemniki na banknoty szt 6 6 8
G��boko�� mm 355 431 355
Szeroko�� mm 327 327 407
Wysoko�� mm 124 124 124

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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3 Specyfikacja z��cz interfejsów kasy

SZUFLADA:

Numer styku Nazwa sygna�u Uwagi
2 CD sygna� otwarcia
3 SW
4 +24 V zasilanie

1, 5, 6 GND masa Rys. 8-1  Z��cze szuflady (RJ12)

WAGA:

Numer styku Nazwa sygna�u Uwagi
1, 2 VCC zasilanie +5 V

3 RXD dane odbierane
4 TXD dane nadawane

5, 6 GND masa Rys. 8-2  Z��cze wagi (RJ12)

EXT (z��cze rozszerze):

Numer styku Nazwa sygna�u Uwagi
1 VCC zasilanie +5 V
2 RTS sygna� wyj�ciowy
3 RXD dane odbierane
4 TXD dane nadawane
5 GND masa
6 niepod��czone Rys. 8-3  Z��cze EXT (RJ12)

CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH (PS/2):

Numer styku Nazwa sygna�u Uwagi

1 DANE dane odbierane
2 SIN dane odbierane
3 GND masa
4 VCC zasilanie +5 V
5 ZEGAR dane odbierane
6 niepod��czone

Rys. 8-4  Czytnik kodów kreskowych
(MiniDin6)

PC:

Numer styku Nazwa sygna�u Uwagi

1, 3, 5 GND masa
2 TXD dane nadawane
4 RXD dane odbierane
6 RTS sygna� wyj�ciowy
7 CTS sygna� wej�ciowy
8 DCD sygna� wej�ciowy Rys. 8-5  PC (RJ45)

TERMINAL P	ATNICZY:

Numer styku Nazwa sygna�u Uwagi
4 GND masa
5 TXD dane nadawane
6 RXD dane odbierane
7 CTS sygna� wej�ciowy
8 RTS sygna� wyj�ciowy

1, 2, 3 niepod��czone
Rys. 8-6  Terminal P�atniczy

(RJ45)



Redakcja 1.0

ELZAB Jota E – Instrukcja Obs�ugi 111

LAN (opcjonalnie):

Numer styku Nazwa sygna�u Uwagi

1 TX+ dane wyj�ciowe
2 TX- dane wyj�ciowe
3 RX+ dane wej�ciowe
6 RX- dane wej�ciowe

4, 5, 7, 8 niepod��czone Rys. 8-7  LAN (RJ45)

Z	�CZE ZASILANIA:

12V / 1A
Rys. 8-8  Z��cze zasilania

KABEL DO KOMPUTERA:

Do po��czenia kasy na d�u�sze odleg�o�ci nale�y zastosowa� PRZEJ�CIÓWK� PC RS/UTP – kod: A34, do której
pod��czony jest standardowy kabel UTP 5E obustronnie zako	czonym wtykami RJ45. Kabel taki stosowany jest
w komputerowych sieciach LAN, jest dobrej jako�ci przy relatywnie niskiej cenie za metr. Wtyki RJ45 powinny
by� zaci�ni�te na kablu UTP zgodnie z opisem przedstawionym w tabeli poni�ej.
Schemat po��cze kabla do komputera:

Kabel UTP zakoczony wtykami RJ45Przej�ciówka PC RS/UTP
kod: A34 nr styku kolor �y�y w kablu nr styku

1 pomara	czowo-bia�y 1
2 pomara	czowy 2
3 zielono-bia�y 3
4 niebieski 4
5 niebiesko-bia�y 5
6 zielony 6
7 br�zowo-bia�y 7
8 br�zowy 8

Rys. 8-9 Schemat po��cze	 wewn�trznych przej�-
ciówki oraz opis po��cze	 kabla ��cz�cego (UTP)

Rys. 8-10 Wtyk RJ45

KABEL DO PO	�CZENIA KASY Z MODEMEM

Do pod��czenia modemu do kasy nale�y zastosowa� PRZEJ�CIÓWK� KASA DELTA – MODEM – kod: A58 i przewód
UTP 5E. Przej�ciówka posiada z jednej strony wtyk DSUB9M a z drugiej RJ45. Wtyk DSUB9M przej�ciówki nale�y
wpi�� do modemu, a przewodem UTP po��czy� kas� z przej�ciówk�. Je�li modem posiada z��cze portu szeregowego inne
ni� wtyk DSUB9M wówczas wyposa�ony jest dodatkowo w przewód zako	czony gniazdem DSUB9F, w które to nale�y
wpi�� PRZEJ�CIÓWK� KASA DELTA – MODEM.

Nr styku
z��cze RJ45

Nr styku
wtyk DSUB9M

2 3
3 5
4 2
6 7
7 8

Rys. 8-11 Wtyk RJ45 8 1 Rys. 8-12 Wtyk DSUB9

KABEL DO PO	�CZENIA KASY Z TERMINALEM VERIFONE VX510

Do pod��czenia terminala Verifone Vx510 do kasy nale�y zastosowa� przewód UTP 5E zako	czony z obu stron wtykami
RJ45 (po��czenia wprost, bez przeplotu).

KABEL DO PO	�CZENIA KASY Z TERMINALEM HYPERCOM Optimum T4200
Do pod��czenia terminala HYPERCOM Optimum T4220 do kasy, nale�y zastosowa� przewód zako	czony z jednej
strony wtykiem RJ12 a z drugiej RJ45. Po��czenia poszczególnych styków ze sob� opisuje tabelka poni�ej.
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Nr styku
z��cze RJ12

Nr styku
z��cze RJ45

2 7
3 8
4 4
5 6

Rys. 8-13 Wtyk RJ12 6 5 Rys. 8-14 Wtyk RJ45

KABEL DO PO	�CZENIA KASY Z TERMINALEM Engenico 5100

Do pod��czenia terminala NOVITUS Engenico 5100 do kasy, nale�y zastosowa� przewód zako	czony z jednej strony
wtykiem RJ12 a z drugiej RJ45. Po��czenia poszczególnych styków ze sob� opisuje tabelka poni�ej.

Nr styku
z��cze RJ12

Nr styku
z��cze RJ45

1 4
4 5
5 6

Rys. 8-15 Wtyk RJ12 - - Rys. 8-16 Wtyk RJ45

4 Alfabetyczny spis komunikatów wy�wietlacza kasjera i tryb post�powania
Komunikat na wy�wietlaczu

kasjera Przyczyna / sposób post�powania

AUTORYZACJA ANULOWANA Autoryzacja p�atno�ci kart� zosta�a anulowana przez kasjera z klawiatury kasy.

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

B�	D INICJOWANIA MODEMU
LUB MODEM NIEPOD�	CZONY

Kasa nie mo�e zainicjowa� modemu telefonicznego. Sprawdzi� czy modem jest
w��czony i pod��czony prawid�owo do kasy.

B�	D KOMUNIKACJI
Z KOPI	 ELEKTRONICZN	

Wy��czy� i w��czy� kas�. Je�eli komunikat wyst�pi ponownie wezwij serwis.

B�	D KOMUNIKACJI Z CZYT-
NIKIEM KART RAB. BONUS

Kasa nie mo�e wys�a� danych do czytnika BONUS. Sprawdzi� czy czytnik jest
pod��czony do kasy.

B�	D SUMY KONTR. KODU B��d wewn�trznej sumy kontrolnej dla kodu kreskowego z ilo�ci� lub warto�ci�.

B�	D W CENIE B��dnie wprowadzono cen� towaru.

B�	D W ILO�CI B��dnie wprowadzano ilo�� towaru.

B�	D W KWOCIE B��dnie wprowadzono kwot�.

B�	D W NUMERZE NIP B��dnie wprowadzono numer NIP (wyst�puje przy wpisie NIP i fiskalizacji).

B�	D W STAWCE B��d podczas wprowadzania procentu stawki podatku.

B��DNA SUMA KONTROLNA
W ODPOWIEDZI Z TERMINALA

B��dna konfiguracja terminala p�atniczego lub kasy.

B��DNE DATY RAPORTÓW B��dnie wprowadzono dat� pocz�tkow� i ko	cow� raportu okresowego.

B��DNE NUMERY RAPORTÓW B��dnie wprowadzono numery pocz�tkowy i ko	cowy raportu okresowego.

B��DNE U�YCIE P�ATNO�CI
U�yto wi�cej ni� jednej p�atno�ci zwi�zanej z terminalem kart p�atniczych przy
zamkni�ciu paragonu.

B��DNY KOD KRESKOWY
Kod kreskowy zawiera litery. Do sprzeda�y towarów mo�na u�y� tylko kodów
zawieraj�cych same cyfry.

BRAK AUTORYZACJI
Terminal nie zezwala na wykonanie autoryzacji p�atno�ci kart�. Ponowi� prób�
autoryzacji karty lub zako	czy� paragon za pomoc� innej p�atno�ci.

BRAK DANYCH U�YTKOWNIKA Nie zosta�y wprowadzone dane nag�ówka wydruków.

BRAK KOMUNIKACJI
Z KOPI	 ELEKTRONICZN	

Wezwij serwis.

BRAK KOMUNIKACJI Z DRUK. Wy��czy� i w��czy� kas�. Je�eli pojawi si� ponownie wezwa� serwis.
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Komunikat na wy�wietlaczu
kasjera Przyczyna / sposób post�powania

BRAK KOMUNIKACJI Z WAG	 Brak po��czenia pomi�dzy kas� i wag�, b��dna konfiguracja kasy lub wagi.
BRAK MIEJSCA NA
DALSZE KWOTY

Mo�na zdefiniowa� do 16 klawiszy p�atno�ci i do 16 klawiszy z rabatem lub
narzutem. Brak miejsca na wpisanie dalszych.

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

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

BRAK NAPI�CIA PRG Wezwij serwis.

BRAK ODPOW.Z KONTR.TERM.
Brak po��czenia z kontrolerem terminala kart p�atniczych. Je�eli pojawi si�
ponownie wezwa� serwis.

BRAK ODPOWIEDZI
Z TERMINALA P�ATNICZEGO

Podczas autoryzacji p�atno�ci kart� terminal nie odpowiedzia� w ustalonym czasie.
Ponowi� prób� autoryzacji karty lub zako	czy� paragon za pomoc� innej p�atno�ci.

BRAK PAMI�CI FISKALNEJ Wezwij serwis.

BRAK PAMI�CI PODR�CZNEJ Wezwij serwis.

BRAK PAPIERU Nale�y za�o�y� now� rolk� papieru w drukarce.

BRAK RAPORTÓW W OKRESIE
Podczas drukowania fiskalnych raportów okresowych w zadanym okresie
lub zadanym zakresie raportów nie znaleziono �adnych raportów dobowych.

BRAK STAWEK PODATKOWYCH Zdefiniuj stawki podatkowe.

BRAK STAWKI PODATKOWEJ
Stawka podatkowa u�ytego towaru zosta�a zdefiniowana jako rezerwowa.
Nale�y zmieni� definicj� towaru, przypisuj�c go do stawki zdefiniowanej.

BRAK TOWARU Nie ma takiego towaru (wybrany towar nie istnieje).

BRAK TOWARU O KODZIE Nie znaleziono towaru o podanym kodzie kreskowym.
BRAK TOWARU O PODANYM

POCZ	TKU NAZWY
Przy wyszukiwaniu wed�ug nazwy nie znaleziono towaru o podanym pocz�tku
nazwy.

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

BUFOR POZYCJI ZAPE�NIONY

Bufor pozycji paragonowych bliski zape�nienia. Wykona� odczyt przez komputer
lub wy��czy� kontrol� bufora pozycji. Pierwszy raz komunikat pojawia si� przy
3 kolejnych paragonach, w sytuacji gdy w buforze pozycji zosta�o wolnych oko�o
1000 pozycji. Wy�wietlenie to nie blokuje sprzeda�y. Komunikat pojawi si� pono-
wnie po ca�kowitym zape�nieniu bufora pozycji. Dalsza sprzeda� jest niemo�liwa
do momentu odczytu bufora przez komputer lub wy��czenia kontroli bufora pozycji.

CZYTNIK KART RABATOWYCH
BONUS JEST WY�	CZONY

Nie mo�na wej�� do edycji karty rabatowej poniewa� czytnik BONUS jest
wy��czony w konfiguracji kasy.

CZYTNIK KART RABATOWYCH
BONUS  NIEPOD�	CZONY

Brak po��czenia z czytnikiem kart rabatowych BONUS.

DOKUMENT DO WYDRUKOWANIA Nacisn�� ZATWIERD� by doko	czy� operacj� wydruku.

FUNKCJA NIEDOST�PNA
W TEJ OPCJI KASY

Wybrana funkcja jest dost�pna tylko w opcji kasy 6143 towarów.

INNE LICZBY MIEJSC PO P. Nie mo�na zwi�za� towarów, które maj� ró�ne liczby miejsc po przecinku.

INNY B�	D Z WAGI B��dna odpowied z wagi. Poinformuj serwis.

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

MODU� W TR. TYLKO ODCZYT Wezwij serwis.

NALE�Y WYKONA�
JU� RAPORT DOBOWY

Kasa sygnalizuje �e poprzedni dzie	 sprzeda�y nie zosta� zako	czony raportem
fiskalnym dobowym. Komunikat ma jedynie charakter przypomnienia i nie
uniemo�liwia sprzeda�y na kasie.

NAST�PNY PRZEGL	D PRZED:
10r11.25

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 MO�E BY� SKASOWANY
Towar jest nowy lub ma zmienion� stawk�. Przed skasowaniem musi zosta�
wydrukowany raport zmian w bazie towarowej.
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Komunikat na wy�wietlaczu
kasjera Przyczyna / sposób post�powania

NIEPOPRAWNA ODPOWIED�
Z TERMINALA P�ATNICZEGO

B��dna konfiguracja terminala p�atniczego lub kasy.

NIESTABILNY WYNIK Z WAGI Wahanie obci��enia na szalce wagi podczas wa�enia, wynik „0” na wadze Prima.

NIEZAKO�CZONY MIESI	C
Raport okresowy miesi�czny mo�e by� wykonany tylko dla zako	czonych
miesi�cy (z punktu widzenia daty).

NIEZEROWA SPRZEDA�/ZWROT

Nie mo�na skasowa� towaru, je�eli jego liczniki ilo�ciowo-warto�ciowe sprzeda�y
lub zwrotów nie s� wyzerowane. Nale�y wykona� raporty szczegó�owy sprzeda�y
i zwrotów opakowa	 z wyzerowaniem stanów lub wyzerowa� liczniki dla tego
towaru w definiowaniu towaru.

NIEZGODNA PAMI�� FISK.
POWIADOM SERWIS FABRYCZ. Wezwij serwis.

NIEZGODNA PAMI�� PRG. Wezwij serwis.

NISKIE NAPI�CIE
AKUMULATORA G�ÓWNEGO

Pod��czy� kas� do zasilania sieciowego. Je�eli komunikat pojawia si� pomimo,
�e kasa by�a pod��czona przez kilka godzin, wezwij serwis.

NISKIE NAPI�CIE
BATERII PAMI�CI Wezwij serwis.

OBOWI	ZKOWY ODCZYT
DANYCH PRZEZ PC

W dniu poprzednim nie nast�pi� odczyt danych przez komputer. Aby realizowa�
sprzeda� wprowadzi� has�o AGAT. W��czona jest funkcja OBOWI�ZKOWY
ODCZYT PRZEZ PC.

PAMI�� PODR�CZNA PE�NA

W pami�ci podr�cznej brak jest wolnego miejsca na zapis kolejnych wydruków.
Nale�y sprawdzi� czy karta jest w�o�ona do kasy i czy jest to karta z tej kasy.
Po w�o�eniu karty i jej zweryfikowaniu, kasa zapisze na niej dane. Po zapisie
mo�na kontynuowa� prac� na kasie.
Je�eli kasa pomimo tego nie zapisuje danych na karcie sprawdzi� stan karty
w funkcji STAN KOPII ELEKTRONICZNEJ i skontaktowa� si� z serwisem.

PODNIESIONA G�OWICA Nale�y opu�ci� g�owic� w drukarce.

POZOSTA�O W PAMI�CI FIS-
KALNEJ WOLNYCH MIEJSC:NN

NN jest liczb� w zakresie 01-30. Po wykonaniu na kasie NN raportów dobowych
(lub zmian stawek) pami�� fiskalna zostanie zape�niona i dalsza sprzeda� nie b�dzie
mo�liwa. Skontaktuj si� z serwisem w sprawie wymiany pami�ci fiskalnej na now�.

PRZEKROCZONY ZAKRES WAGI Szalka wagi jest niedoci��ona lub przeci��ona.

SKASOWANA PAMI��  RAM Wezwij serwis.

SPRZEDA� NA KASIE B�DZIE
ZABLOKOWANA OD: 15r01.28

od podanej daty na kasie nie b�dzie mo�na wystawia� paragonów, nale�y
skontaktowa� si� ze sprzedawc� kasy w sprawie jej odblokowania.

SPRZEDA� ZABLOKOWANA
UP�YN	� CZAS

Up�yn�� czas na jaki kasa zosta�a odblokowana, nale�y skontaktowa� si� ze
sprzedawc� kasy w sprawie jej odblokowania. Do tego czasu nie mo�na
wystawia� paragonów.

TAKA NAZWA JU� ISTNIEJE W kasie nie mo�e by� dwóch towarów o takiej samej nazwie.

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�.

TERMINAL WY�	CZONY LUB
BRAK KOMUNIKACJI

Brak po��czenia mi�dzy terminalem kart p�atniczych a kas�. Sprawdzi� czy
terminal kart p�atniczych jest w��czony i pod��czony przewodem do kasy.

TOWAR JEST SKASOWANY
Próba zdefiniowania towaru na miejscu, gdzie by� towar skasowany ale nie
wydrukowa� si� raport skasowanych towarów.

TOWAR ZABLOKOWANY Podczas definiowania towaru zosta� on zdefiniowany jako zablokowany.

TYLKO DLA PR. MAGAZYNOW.
W��czona jest funkcja PROGRAM MAGAZYNOWY i nie mo�na zmienia�
i kasowa� towarów z klawiatury tylko za pomoc� programu zainstalowanego na
komputerze.

USZK. PAMI�� PODR�CZNA Wezwij serwis.
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Komunikat na wy�wietlaczu
kasjera Przyczyna / sposób post�powania

USZKODZONA PAMI�� PROGR.
POWIADOM SERWIS FABRYCZ. Wezwij serwis.

USZKODZONE DANE ZEGARA
POWIADOM SERWIS FABRYCZ. Wezwij serwis.

WIADOMO�� DO ODCZYTANIA
Zosta�a przes�ana wiadomo�� dla w��czonego kasjera. �eby kontynuowa� prac�
na kasie, nale�y j� przeczyta�, a nast�pnie nacisn�� klawisz WYJD�
i potwierdzi� jej skasowanie klawiszem T.

WYKONAJ RAPORT DOBOWY
Funkcja mo�liwa do wykonywania tylko po raporcie dobowym fiskalnym
a przed pierwszym paragonem.

WYKONAJ ZALEG�Y
RAPORT DOBOWY

Nie zosta� wykonany raport fiskalny dobowy. Wykonaj raport dobowy w celu
dalszej sprzeda�y na kasie.

ZACZEKAJ DO CZASU
OSTATNIEGO ZAPISU

Komunikat pojawia si� je�eli wykonana zosta�a korekta czasu w ty�. Wybrana
operacja wymaga zapisu do pami�ci fiskalnej i b�dzie mo�liwa gdy czas w kasie
zrówna si� z czasem poprzedniego zapisu do pami�ci fiskalnej.

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 SPRZEDA� LUB
ZWROT TOWARU

Warto�ci liczników sprzeda�y lub zwrotu s� ju� bliskie przepe�nienia, nale�y wyko-
na� raport zeruj�cy szczegó�owy sprzeda�y lub zwrotów opakowa	 w zale�no�ci od
tego czy komunikat zosta� wy�wietlony przy sprzeda�y czy przy zwrocie towaru.

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 NARZUT
Próba udzielenia narzutu wi�kszego ni� maksymalny, wynikaj�cy z ogranicze	
dla kasjera i dla danego towaru.

ZA DU�Y RABAT
Próba udzielenia rabatu wi�kszego ni� maksymalny, wynikaj�cy z ogranicze	 dla
kasjera i dla danego towaru.

ZAMKNIJ SZUFLAD�
Zosta�a ustawiona opcja zabraniaj�ca rozpocz�cia paragonu je�eli szuflada jest
otwarta. Zamkn�� szuflad�.

ZEGAR BY� DZI� PRZESTAW. Przestawianie zegara mo�liwe tylko raz na dob�. Nast�pne mo�liwe jutro.

ZMIANA NIE JEST OTWARTA Aby wej�� do tej funkcji kasjer musi mie� otwart� zmian�.

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

ZWORA SERWISOWA JEST
W PO�O�ENIU SERWISOWYM

Sprzeda� w trybie serwisowym jest niemo�liwa. Wy��czy� i ponownie w��czy�
kas�. Je�eli komunikat pojawi si� ponownie - wezwij serwis.

5 Sygnalizacja trybu zasilania akumulatorowego kasy

Rodzaj zasilania kasy Pod�wietlenie
wy�wietlacza kasjera

Wy�wietlacz
klienta INNE

Zasilanie z zasilacza sieciowego Pe�ne - �wieci jasno �wieci –

Zanik zasilania sieciowego - - 1 sygna� dwi�kowy

Zasilanie z akumulatora po naci�ni�ciu
dowolnego klawisza Zmniejszone �wieci –

Zasilanie z akumulatora i przez minimum
15 sekund kasa nie by�a u�ywana Minimalne Wygaszony –

Za niskie napi�cie akumulatora - - sygna� co 15 sek.

Zasilanie z akumulatora i przez czas
d�u�szy ni� ustawiony w funkcji CZAS
WY
�CZENIA kasa nie by�a u�ywana

Przyciemnione Wygaszony
SAMOCZYNE
WY
�CZENIE

KASY
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6 Wykaz kodów b��dów kontrolera klawiatury

Nr b��du Sygnalizacja b��du Przyczyna usterki

1 Pojedynczy g�o�ny dwi�k podczas naciskania klawiszy,
przesy�ania danych z wagi oraz odczytu kodu kreskowego Przepe�nienie bufora klawiatury

2 Podwójny krótki dwi�k podczas przesy�ania danych z wagi B��d transmisji z wagi

3 Potrójny krótki dwi�k podczas odczytu kodu kreskowego B��d transmisji z czytnika kodu
kreskowego

7 Obs�uga kodów kreskowych zawieraj�cych ilo�� lub warto��
Kody kreskowe stosowane w handlu dziel� si� na:

� kody zawieraj�ce tyko cyfry identyfikuj�ce jednoznacznie towar;
� kody zawieraj�ce cyfry identyfikuj�ce towar oraz cyfry ilo�ci lub warto�ci (ceny) towaru stosowane g�ównie

w sklepach spo�ywczych gdzie dla danego towaru ilo�� lub warto�� (cena) poszczególnego opakowania jest ró�na.

Poni�ej opisano sposób obs�ugi kodów zawieraj�cych ilo�� i warto�� (cen�) towaru.

7.1 Kody kreskowe z ilo�ci�
Kody kreskowe, rozpoczynaj�ce si� od cyfr 27 lub 29, maj� w swojej strukturze dane o ilo�ci (masie) towaru. Struktura
jest nast�puj�ca:

27 TTTT V WWWWW K lub 29 TTTT V WWWWW K gdzie:

TTTT – Numer identyfikacyjny towaru.

WWWWW – Ilo�� lub masa w formacie: WW,WWW (3 miejsca po przecinku).

V – W zale�no�ci od ustawienia funkcji D
UGO�� KODÓW Z CEN�/WAG�:
1. Je�eli ustawiono SZE�� CYFR: dodatkowa cyfra kontrolna dla ilo�ci lub masy (dodawana przez

urz�dzenie drukuj�ce kod kreskowy). W zale�no�ci od ustawienia CYFRA KONTROLNA -
kasa mo�e sprawdza� lub nie sprawdza� prawid�owo�� tej cyfry.

2. Je�eli ustawiono SIEDEM CYFR: dodatkowa cyfra numeru identyfikacyjnego towaru.

K – Cyfra kontrolna dla ca�ego kodu kreskowego (dodawana przez urz�dzenie drukuj�ce kod kreskowy).

Wprowadzenie kodu kreskowego z ilo�ci� w funkcji DEFINIOWANIE TOWARU polega na przeczytaniu czytnikiem
kodów kreskowych. Kod taki mo�na równie� wprowadzi� z klawiatury wpisuj�c sze�� pierwszych (albo siedem, je�eli
ustawiono opcj� SIEDEM CYFR), licz�c od lewej cyfry kodu.
Sprzeda� sprowadza si� do przeczytania czytnikiem takiego kodu. Kasa dokona sprzeda�y towaru o kodzie kreskowym
np.: 27TTTT na ilo�� WW,WWW [kg].

7.2 Kody kreskowe z warto�ci�
Kody kreskowe z warto�ci� zaczynaj� si� od cyfr 23 lub 24. Struktura jest nast�puj�ca:

23 TTTT V CCCCC K lub 24 TTTT V CCCCC K gdzie:
TTTT – Numer identyfikacyjny towaru.

CCCCC – Warto�� towaru w formacie: CCC,CC z�.
V – W zale�no�ci od ustawienia opcji D
UGO�� KODÓW Z CEN�/WAG�:

1. Je�eli ustawiono SZE�� CYFR: dodatkowa cyfra kontrolna dla warto�ci (ceny) (dodawana
przez urz�dzenie drukuj�ce kod kreskowy). W zale�no�ci od ustawienia CYFRA
KONTROLNA kasa mo�e sprawdza� lub nie sprawdza� prawid�owo�� tej cyfry.

2. Je�eli ustawiono SIEDEM CYFR: dodatkowa cyfra numeru identyfikacyjnego towaru.
K – Cyfra kontrolna dla ca�ego kodu kreskowego (dodawana przez urz�dzenie drukuj�ce kod kreskowy).

Definiuj�c towar nale�y w momencie wprowadzania kodu kreskowego u�y� czytnika kodów kreskowych lub wpisa�
z klawiatury kasy sze�� (albo siedem, je�eli ustawiono opcj� SIEDEM CYFR) pierwszych cyfr tego kodu. Jako jednostki
miary zastosowa� szt. lub opak.
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Sprzeda� sprowadza si� do odczytania kodu czytnikiem. Kasa dokona sprzeda�y 1 szt. (lub opak.) towaru o kodzie
kreskowym np. 23TTTT z warto�ci� CCC,CC z�.

8 Ograniczanie rabatów i narzutów
Pojedyncza pozycja na paragonie mo�e jednocze�nie podlega� kilku rodzajom rabatu.
Mog� to by�:

� rabat do pozycji udzielony przez kasjera
� rabat na paragon udzielony przez kasjera lub za pomoc� karty rabatowej
� automatyczny rabat na pozycj�
� automatyczny rabat na paragon dla wszystkich towarów
� automatyczny rabat na paragon dla okre�lonej grupy towarowej
� automatyczny rabat typu promocja

Kasa posiada funkcje które uniemo�liwiaj� przekroczenie dopuszczalnego poziomu rabatu ustalonego przez kierownika
sklepu. Do tego celu s�u�� nast�puj�ce mechanizmy:

1. – Funkcja MAKSYMALNY RABAT - adres 2 05 11 07 1 lub B E K G A
lub Funkcja MAKSYMALNY NARZUT - adres 2 05 11 07 2 lub B E K G B

Te funkcje ograniczaj� wysoko�ci rabatów/narzytów wprowadzanych przez kasjera z r�ki. Nie obowi�zuj� dla
rabatów udzielanych za pomoc� klawiszy zdefiniowanych z okre�lon� wysoko�ci� rabatu.

2. – Funkcja DEFINIOWANIE TOWARÓW - adres 2 01 01 lub B A A
Umo�liwia okre�lenie czy dany towar podlega rabatowaniu i narzutowaniu.

3. – Funkcja RABAT/NARZUT SPECJALNY - adres 2 05 11 07 3 lub B E K G C
Umo�liwia wy��czenie grup specjalnych z rabatowania i narzutowania.

4. – Funkcja OGRANICZENIE RABATU - adres 2 05 11 07 6 lub B E K G F
lub Funkcja OGRANICZENIE NARZUTU - adres 2 05 11 07 7 lub B E K G G

5. – Funkcja RABAT NA GRUP� - adres 2 05 11 07 8 lub B E K G H
lub Funkcja NARZUT NA GRUP� - adres 2 05 11 07 9 lub B E K G I

6. – Funkcja MAKSYMALNY RABAT RODZAJU- adres 2 07 4 lub B G D
lub Funkcja MAKSYMALNY NARZUT RODZAJU- adres 2 07 5 lub B G E

Dla ka�dej pozycji sprzeda�y w momencie jej utworzenia obliczana jest maksymalna kwota rabatu oraz osobno
maksymalna kwota narzutu jaka mo�e zosta� odj�ta lub dodana przez wszystkie operacje. Do obliczenia brana
jest pod uwag� najmniejsza spo�ród odpowiednich warto�ci z punktów 4, 5 i 6 powy�ej.
Warto�� ta jest w poni�szych wzorach nazwana: min_ogr.

Obliczenie maksymalnych kwot jest wykonywane zgodnie z wzorami:

maks_rabat = warto��_pozycji - [ ( warto��_pozycji * 100 – min_ogr % ) / 100 ]
maks_narzut = [ ( warto��_pozycji * 100 + min_ogr% ) / 100 ] -  warto��_pozycji

Je�eli min_ogr dla rabatów wynosi 100% (brak ograniczenia) wtedy:

maks_rabat =  warto��_pozycji – 1 grosz.

Je�eli min_ogr  dla narzutów wynosi 100% (brak ograniczenia) wtedy:

maks_narzut =  warto��_pozycji.

[ ] - nawiasy kwadratowe oznaczaj� zaokr�glenie do pojedynczych groszy.

Podczas udzielania rabatów, kasa nie pozwala aby kwoty: maks_rabat i maks_narzut zosta�y przekroczone. Operacje
rabatowania i narzutowania, które przekrocz� maksymalne warto�ci zostan� ograniczone do tych warto�ci.
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Znaki handlowe u�yte w niniejszej instrukcji:

SEIKO
jest znakiem handlowym SEIKO.

Instrukcja przeznaczona jest do nast�puj�cych wyrobów:

kasa ELZAB Jota E (ró�ne wykonania) – kod: M21

Data wprowadzenia wyrobu: 12- 2013r Nr rysunku instrukcji: M21IO00010

Data ostatniej edycji: 13-04-2015
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