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Co powiniene� zna� i wiedzie� przed przyst�pieniem do pracy 
z kas� fiskaln� MINI TAX: 

• parametry techniczne kasy (patrz punkt 2.1) 
• warunki gwarancji (karta gwarancyjna) 
• obsług� funkcji fiskalnych dost�pnych dla u�ytkownika 

Ka�da nieprawidłowo�� w pracy kasy MINI TAX powinna by� natychmiast sygnalizowana do autory-
zowanego serwisu producenta. 
 
Je�li kasa znajdowała si� w niskiej temperaturze, to po przeniesieniu jej do pomieszczenia o wy�-
szej temperaturze, ze wzgl�du na kondensacj� pary wodnej w jej wn�trzu ZABRANIA SI� 
U�YWANIA KASY do momentu odparowania rosy (około 1 godziny)! W przeciwnym wypadku 
mo�e doj�� do zakłóce� w pracy kasy, a nawet jej uszkodzenia! 
 
Odł�czenie kasy od sieci nast�puje po odł�czeniu wtyczki zasilacza od gniazda sieciowego, które po-
winno by� usytuowane w pobli�u kasy i by� łatwo dost�pne.  
Je�li kasa zasilana ma by� z instalacji samochodowej, poł�czenia kasy nale�y dokona� za pomoc� 
specjalnego przewodu. Na przewodzie musi by� zamontowany bezpiecznik! Je�li przewód b�dzie 
podł�czony bezpo�rednio do instalacji samochodowej, konieczne jest zamontowanie na przewodzie 
wył�cznika odcinaj�cego zasilanie kasy. 
 

W kasie MINI TAX zastosowano drukark� termiczn�. Zaopatruj�c si� w papier nale�y za��-
da� od dostawcy papieru certyfikatu, potwierdzaj�cego, �e mo�e on by� stosowany w urz�dzeniach 
fiskalnych, a wydrukowane na nim dokumenty mog� by� przechowywane przez czas okre�lony Ordy-
nacj� Podatkow�. Nale�y równie� pami�ta� o warunkach, w jakich producent papieru zaleca jego prze-
chowywanie. W przypadku nieprzestrzegania tych wymaga� mo�e doj�� do utraty danych (kopii para-
gonów i raportów) do przechowywania których u�ytkownik kasy jest zobowi�zany.  

 
Akumulatory zastosowane w kasie MINI TAX s� akumulatorami typu NiCd lub NiMH. Pod-

czas u�ytkowania kasy nale�y �ci�le stosowa� si� do zalece� zawartych w rozdziale 2.3 niniejszej in-
strukcji. 
 
Urz�dzenie to spełnia wymagania w zakresie dopuszczalnych poziomów emisji zaburze� elektromagne-
tycznych dla klasy A. W �rodowisku mieszkalnym mo�e to powodowa� powstawanie zakłóce� radio-
elektrycznych. W takich przypadkach, jego u�ytkownik zobowi�zany jest do zastosowania odpowied-
nich �rodków zaradczych. 
 
Przed wymian� papieru nale�y obowi�zkowo dotkn�� dło�mi uziemionej cz��ci 
metalowej. 
 

 
Zu�yte urz�dzenie lub jego cz��ci (baterie) nale�y przekaza� do recyklingu lub 
pozby� si� ich zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami! Nie wyrzuca� do miejskich 
lub domowych pojemników na �mieci!!! O ewentualne informacje dotycz�ce utyli-
zacji zwróci� si� do sprzedawcy lub serwisu 

Zabrania si� u�ywania telefonów komórkowych w bezpo�rednim s�siedztwie 
kasy!!! 
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Uwaga:  

 
Informacje zamieszczone w niniejszej instrukcji maj� charakter wył�cznie informacyjny i nie sta-

nowi� oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 
 
Producent zastrzega sobie prawo zmiany danych kasy fiskalnej zawartych w niniejszej instrukcji 

bez wcze�niejszego uprzedzenia.  
 
Producent zastrzega, �e nie b�dzie ponosi� odpowiedzialno�ci za uszkodzenia powstałe wskutek 

u�ytkowania kasy fiskalnej niezgodnego z instrukcj�, u�ywania niewła�ciwego zasilacza, nara�ania 
urz�dzenia na oddziaływanie silnego pola elektrostatycznego, elektromagnetycznego, promieniowania 
rentgenowskiego lub działania szkodliwych substancji chemicznych czy te� promieniotwórczych. 

 
Producent nie ponosi równie� odpowiedzialno�ci za ewentualne roszczenia karno – skarbowe ze 

strony Urz�du Skarbowego wobec podatnika – u�ytkownika drukarki fiskalnej wynikaj�ce z ujawnionej 
niewła�ciwej eksploatacji urz�dzenia. 
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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Przeznaczenie kasy fiskalnej MINI TAX 

Kasa fiskalna MINI TAX jest kas� najnowszej generacji przeznaczon� do pracy we 
wszystkich placówkach handlowych, równie� w handlu obwo�nym. Jej niewielkie wymiary 
pozwalaj� równie� na przeno�n� prac� kasy. Mo�e pracowa� jako pojedyncze urz�dzenie 
fiskalne, lub w poł�czeniu z komputerem jako niewielki system. 
Kasa została przedstawiona w Ministerstwie Finansów i otrzymała homologacj� numer 

PP7-8012 / 258 / 03 / JS 

 jako kasa rejestruj�ca, spełniaj�ca wymogi zawarte w Rozporz�dzeniu Ministra Finansów z 
dnia 4 lipca 2002 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz� odpo-
wiada� kasy rejestruj�ce, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 108, poz. 948 z dnia 17 lipca 
2002r. 
W zwi�zku z wprowadzanymi zmianami w programie pracy kas, urz�dzenia s� poddawane 
kolejnym weryfikacjom w Ministerstwie Finansów, dlatego aktualny wykaz homologacji 
dost�pny jest na stronie internetowej producenta kasy.  

1.2. Cechy podstawowe kasy 

– Mo�liwo�� zaprogramowania 1000 Towarów. 
– Prowadzenie przez kas� stanów magazynowych zaprogramowanych towarów. 
– Bateria wewn�trzna  
– Zastosowano dwuwierszowy, szesnastoznakowy, alfanumeryczny wy�wietlacz 

obsługi LCD wy�wietlaj�cy tekstowe komunikaty 
– Mo�liwo�� edycji paragonu na wy�wietlaczu LCD i stornowania artykułów fak-

tycznie sprzedanych bez mo�liwo�ci popełnienia pomyłki 
– Mo�liwo�� zał�czenia trybu szybkiej sprzeda�y 
– Ewidencja pracy 10 kasjerów 
– Nazwa Towarów i Działów do 18 znaków (liter i cyfr) 
– Definiowany zestaw raportów wykonywanych ł�cznie (raport ła�cuchowy) 
– Udzielanie rabatów i narzutów procentowych i kwotowych, zaprogramowanych 

jako domy�lne lub wpisywanych dowolnie z klawiatury lub wybieranych z pro-
gramowalnej listy, na dowoln� pozycj� lub na cały paragon. 

– Rejestracja 6 rodzajów płatno�ci za sprzedawane towary: gotówka, czek, karta 
płatnicza, kredyt, talon/bon i gotówka w Euro 

– Mo�liwo�� anulowania paragonu po wprowadzeniu cz��ciowej płatno�ci 
– Współpraca z komputerem (zł�cze RS232C) 
– Współpraca ze skanerem (czytnikiem kodów kreskowych) 
– Współpraca z elektroniczn� wag� kalkulacyjn� 
– Współpraca z terminalem płatniczym EFT 
– Współpraca z szuflad� na pieni�dze 
– Współpraca z modemem 
– Mo�liwo�� powi�zania artykułów z opakowaniami, tzw. tandemy 
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– Sprzeda� i zwroty opakowa� – podczas otwartego paragonu, jak równie� poza 
paragonem, powi�zanych w tandemy z towarem, oraz jako osobne pozycje. Go-
spodarka opakowaniami (zwrot i sprzeda�) nie jest wliczana do obrotu. 

– Mo�liwo�� drukowania tekstu komercyjnego pod paragonem 
– Mo�liwo�� zamontowania kasy w nietypowych miejscach (np. na �cianie, desce 

rozdzielczej samochodu, itp.) 

1.3. Ewidencja sprzeda�y za pomoc� kasy  

Przy u�yciu kasy MINI TAX mo�na prowadzi� ewidencj� sprzeda�y warto�ciowo – 
ilo�ciow�: ka�dy towar ma zaprogramowany w kasie własny kod wywoływany z klawiatury 
lub sczytywany za pomoc� skanera z opakowania towaru. Towar taki ma w kasie okre�lon� 
nazw�, przyporz�dkowan� stawk� PTU, mo�e mie� równie� automatycznie zaprogramowan� 
cen�, przypisane opakowanie. Czynno�ci te powtarzane s� przy ka�dym sprzedawanym arty-
kule. Na paragonie pojawia si� wówczas dokładna nazwa towaru. Mo�na wówczas prowa-
dzi� gospodark� magazynow� w sklepie, gdy� na wydruku raportu sprzeda�y towarów jest 
dokładnie okre�lone ile jakiego towaru zostało sprzedane. Kasa nie prowadzi bezpo�redniej 
sprzeda�y z Działów Towarowych. 
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2. OPIS TECHNICZNY KASY MINI TAX 

2.1. Parametry techniczne 

Zasilanie: napi�cie stałe  od 10 do 24 V  
Bateria wewn�trzna: NiCd 6V, 940mAh, lub NiMh 6V, 1,5Ah lub NiMh 6V 2,1 Ah   
Gniazdo zasilania: typu walcowego Ø 5,5/2,5 mm, masa zasilania na zewn�trz. 
Zasilacz: transformatorowy, niestabilizowany, wej�cie 230 V, 50 Hz  

wyj�cie: 15 V  
Wtyk wyj�cia zasilacza typu walcowego Ø 5,5/2,5 mm 
Znamionowa temperatura pracy: od 50C do + 400C 

UWAGA!  
Dopuszcza si� prac� kasy w temperaturach od - 50C do + 400C, jednak U�ytkownik musi 
mie� �wiadomo��, �e czas pracy kasy z baterii wewn�trznej w niskich temperaturach jest 
krótszy, ni� wymagany przepisami. Bateria wewn�trzna znacznie szybciej ulega wyczerpa-
niu! 
 
Dopuszczalna wilgotno�� pracy: od 10% do 80% 

Wymiary: szeroko��: 91 mm, gł�boko��: 216 mm, wysoko��: 86 mm  
Ci��ar: Kasa z akumulatorem i rolkami papieru: 0,65 kg (+ 0,20 kg zasilacz) 
  
RS232C – do komunikacji ze skanerem, z komputerem, z wag� oraz do sterowania szuflad� 
na pieni�dze. 
 
UWAGA: podł�czenia kasy do urz�dze� zewn�trznych (komputera, wagi, skanera, modemu) 
za pomoc� specjalnych przewodów RS232 mo�na dokona� przy wył�czonym zasilaniu kasy i 
podł�czanego urz�dzenia!!! Doboru szuflady oraz pierwszego podł�czenia jej do kasy powi-
nien dokona� uprawniony serwisant! 

2.2. Funkcje fiskalne 

Kasa fiskalna MINI TAX posiada wbudowan� pami�� fiskaln� mog�c� pomie�ci� 
raporty w okresie 5 lat. Pami�� ta jest nierozerwalnie zł�czona z obudow� kasy, zalana jest 
specjaln� mas� uniemo�liwiaj�c� ingerencj� do jej wn�trza, oklejona jest specjalnymi plom-
bami identyfikacyjnymi. W pami�ci fiskalnej zapisany jest (w procesie produkcji) numer 
unikatowy urz�dzenia nadany przez Ministerstwo Finansów. Numer ten b�dzie drukowany 
na ka�dym paragonie i raporcie fiskalnym (po zafiskalizowaniu kasy).  

Kasa MINI TAX mo�e pracowa� w trybie fiskalnym i niefiskalnym. W trybie fi-
skalnym (po zafiskalizowaniu) kasa rejestruje wszelk� sprzeda�, która jest dokonywana za jej 
po�rednictwem, dane te, z rozbiciem na poszczególne stawki PTU, warto�ci sprzeda�y, ilo�ci 
wystawionych paragonów, ilo�ci dokonanych zmian w bazie towarowej zapisywane s� do 
pami�ci fiskalnej podczas wykonywania raportu dobowego zeruj�cego. Do pami�ci zapisy-
wane s� równie� wszelkie zerowania systemowe z uwzgl�dnieniem daty i godziny oraz przy-
czyny zerowania. W pami�ci znajduje si� równie� zapisany NIP u�ytkownika oraz aktualnie 
zaprogramowane stawki PTU. W trybie fiskalnym mo�emy wykona� raport okresowy b�d�-
cy odczytem z pami�ci fiskalnej.  
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Przed fiskalizacj� – w trybie niefiskalnym (treningowym) wszystkie w/w dane 
(oprócz numeru unikatowego) przechowywane s� w pami�ci RAM kasy i mog� by� dowol-
nie kasowane i modyfikowane bez zapisywania ich do pami�ci fiskalnej. W trybie niefiskal-
nym nie ma mo�liwo�ci wykonania raportu okresowego, gdy� w pami�ci fiskalnej nie ma 
zapisanych �adnych raportów dobowych. 

2.3. Obsługa akumulatorów 

Urz�dzenie pracuj�ce wył�cznie z zasilacza sieciowego nie b�dzie korzystało z 
akumulatorów wewn�trznych (jedynym wyj�tkiem mog� by� awarie zasilania), jednak w 
okresie eksploatacji b�dzie dochodziło z czasem do samorozładowania akumulatorów. Niski 
stan baterii (poni�ej 50%) zostanie wykryty i nast�pi samoczynnie uruchomiony proces doła-
dowania. Stan taki mo�e si� zdarza� co ok. 2 miesi�ce. 

Na wy�wietlaczu kasy, zamiast aktualnej daty i godziny, po naci�ni�ciu klawisza  po-
kazywana jest informacja o sposobie pracy kasy: z akumulatora wewn�trznego (znaczek 

), z zasilania zewn�trznego i ładowania baterii wewn�trznej (znaczek ) lub z 

zasilacza zewn�trznego, ale bez wł�czonego procesu ładowania baterii (znaczek ) – stan 
baterii powy�ej 50%. 
 
W menu dost�pna jest funkcja [45212] Akumulator gdzie mo�na ustawi� typ zamontowane-
go akumulatora - ZABRANIA SI� U	YTKOWNIKOWI ZMIANY TEGO USTAWIENIA 
BEZ DOKŁADNEJ ZNAJOMO
CI TYPU AKUMULATORA, gdy� wybór niewła�ciwego 
typu spowoduje, �e akumulator nie b�dzie wła�ciwie obsługiwany a tym samym drastycznie 
skróci si� jego �ywotno��.  
W menu [143] AKUMULATOR dost�pne s� dwie funkcje: 

[1431] Rozładuj  
[1432] Ładuj 

Prosz� zapozna� si� z poni�szymi wskazówkami dotycz�cymi obsługi akumulatora we-
wn�trznego typu NiCd i NiMh i u�ywa� w/w funkcji �ci�le z tymi zaleceniami. 
 

Kasa fiskalna MINI TAX przystosowana jest do zasilania awaryjnego za po�rednic-
twem akumulatorów NiCd 6V/940mAh, NiMh 6V 1500 mAh, lub NiMh 6V 2100 mAh. Aby 
akumulatory zachowały długo dobre parametry nale�y stosowa� si� do poni�szych zalece�. 
Wa�ne to jest szczególnie w sytuacji, w której cz�sto dochodzi do pracy bateryjnej urz�dze-
nia. 

Ładowanie akumulatorów odbywa si� jedynie w przypadku podł�czenia zasilania 
zewn�trznego i zał�czenia urz�dzenia. Stan, w którym akumulatory b�d� ładowane widoczny 

jest poprzez pojawienie si� komunikatu . Kasa kontroluje stan zu�ycia energii z aku-
mulatorów i automatycznie zał�czy proces ładowania w przypadku, gdy stan naładowania 
baterii spadnie poni�ej 50% oraz gdy podł�czone b�dzie do gniazda zewn�trzne zasilanie. 
Istnieje tak�e mo�liwo�� wcze�niejszego, r�cznego zał�czenia cyklu ładowania. W przypad-
ku takim nale�y wybra� z menu kasy [1432] Ładuj, nie zaleca si� tego czyni� zbyt cz�sto ze 
wzgl�du na mo�liwo�� powstawania „efektu pami�ciowego”. 
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Pojemno�� akumulatorów NiCd jest w du�ym stopniu zale�na od temperatury. Przy 
temperaturach poni�ej 0oC pojemno�� zmniejsza si� i powoduje skrócenie czasu pracy urz�-
dzenia w trybie bateryjnym. 

 
Podstawowe zalecenia u�ytkowania akumulatorów NiCd. 

1. Najlepiej uruchamia� cykl ładowania dopiero po pełnym rozładowaniu, czyli po ukaza-
niu si� na wy�wietlaczu komunikatu „NAŁADUJ AKUMULATOR” lub „AKUMULA-
TOR ROZŁADOWANY”.  

2. W przypadku, gdy zachodzi konieczno�� cz�stego doładowywania zaleca si� wst�pnie 
rozładowa� akumulatory poprzez uruchomienie procesu z menu kasy [1431] Rozładuj 

3. Ładowa� baterie pełnym cyklem, czyli do momentu a� kasa sama ładowanie wył�czy. 
Cz�ste cykle niepełnego ładowania lub rozładowania b�d� powodowa� powstawanie 
tzw. efektu pami�ciowego skutkuj�cego obni�eniem pojemno�ci akumulatorów 

 
Zu�yte akumulatory nale�y obowi�zkowo przekaza� do recyklingu lub pozby� si� ich zgodnie z obo-
wi�zuj�cymi przepisami! Nie wyrzuca� do miejskich lub domowych pojemników na �mieci!! 

2.4. Wygl�d kasy 

Na poni�szym rysunku przedstawiono wygl�d i wa�niejsze elementy kasy MINI 
TAX. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5. Pokrywa drukarki 

Pod pokryw� znajduje si� mechanizm drukuj�cy wraz z mechanizmem odwijania i na-
wijania papieru. Aby otworzy� pokryw� mechanizmu drukuj�cego nale�y chwyci� j� w 
przedniej cz��ci i unie�� ku górze, równocze�nie odchylaj�c do tyłu.  

Pokrywa drukarki 

Zł�cze komunikacyjne 

Pokrywa baterii  
(od spodu) 

Klawiatura 

Zł�cze zasilania 

Wy�wietlacz klienta 

Wy�wietlacz obsługi 

Wyj�cie paragonu 
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2.6. Zł�cza komunikacyjne i zasilaj�ce 

Zł�cza komunikacyjne znajduje si� w lewej a zasilaj�ce w prawej �ciance kasy. Zł�cze 
komunikacyjne jest typu RJ (tzw. telefoniczne) i słu�y do komunikacji kasy z urz�dzeniami 
zewn�trznymi (komputer, waga, skaner, szuflada, modem). Zł�cze zasilaj�ce jest typu wal-
cowego.  

2.7. Mechanizm drukuj�cy 

W kasie MINI TAX zastosowano mechanizm drukuj�cy: 
- dwustacyjny termiczny CITIZEN  
- 2 x 22 znaki w wierszu 
- pr�dko�� druku: 6,5 linii / sek.  

Papier: termiczny, wymiary: szeroko��: 28 (± 0,5) mm, �rednica rolki: 40 mm (ok. 20 me-
trów długo�ci). 
UWAGA!  

Przy zakupie papieru do kasy nale�y za��da� od dostawcy potwierdzenia, czy mo�e on 
by� stosowany w urz�dzeniach fiskalnych, a wi�c wydrukowane na nim dokumenty b�d� 
mogły by� przechowywane przez okres wymagany prawem podatkowym. Podczas przecho-
wywania wydruków nale�y stosowa� si� �ci�le do zalece� producenta papieru. 

Mechanizm drukuj�cy drukuje na dwóch paskach papieru paragony i wydruki b�d�ce 
potwierdzeniem działania kasy, raporty, wydruki kontrolne. Jeden pasek papieru jest nawija-
ny wewn�trz kasy na nawijacz, jest to tzw. kopia lub dziennik, natomiast druga ta�ma papieru 
jest odrywana i wr�czana klientom (paragon fiskalny) lub, je�li to jest raport – przechowy-
wana przez obsługuj�cego. 

2.8. Klawiatura - funkcje klawiszy 

Klawiatura kasy posiada 19 klawiszy, które maj� naniesiony opis informuj�cy o ich zastoso-
waniu. Wszystkie klawisze maj� kilka funkcji, które opisane s� ró�nymi kolorami. Funkcje 

opisane kolorem zielonym, dost�pne s� po uprzednim naci�ni�ciu klawisza .  
 
Wygl�d klawiatury: 
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Opis znaczenia klawiszy: 

Klawisz  jest klawiszem FUNKCYJNYM - po jego naci�ni�ciu wywoływane zostaj� 
funkcje opisane na klawiszach �ółtym kolorem. Wyj�tkowo funkcja MENU, mimo �e opisa-
na kolorem �ółtym mo�e by� tak skonfigurowana, �e do jej uruchomienia (wej�cia w menu 

kasy) nie jest wymagane naci�ni�cie klawisza  o ile nie jest otwarty paragon (patrz opis 
opcji [454] Obsługa / 5 RAZEM=Menu) 
 
Funkcje Klawiszy: 

 słu�y do kasowania wszelkich sytuacji bł�dnych, równie� do zał�czania i wył�czania 
kasy (nale�y nacisn�� i przytrzyma� przez ok. 3s). W oknach edycyjnych które mog� mie� 
wiele etapów je�li kursor stoi na pierwszym znaku lub jeste�my w trybie wyboru z listy kla-
wisz ten powoduje przej�cie do poprzedniego etapu lub do Menu. B�d�c w Menu klawisz ten 
powoduje cofanie si� a� do pocz�tku Menu a gdy jeste�my ju� na pocz�tku powoduje wył�-
czenie Menu i powrót do ekranu sprzeda�y. 

 słu�y w oknach edycyjnych do usuwania całych edytowanych tekstów aktualnie 
wy�wietlanych na wy�wietlaczu (nie trzeba kasowa� wszystkich znaków kolejnymi naci�ni�-

ciami klawisza ). W trybie podsumowania paragonu słu�y do anulowania paragonu. 
Opcjonalnie po sprzeda�y pozycji paragonu powoduje anulowanie sprzeda�y tej pozycji, je�li 
opcja [455] Opcje Sprzeda�y / 6 Szybko Anuluj jest aktywna. Przed t� sekwencj� mo�na 
poda� ilo��, je�li anulujemy mniejsz� ilo�� ni� sprzedano. 

 słu�y do przewijania (podci�gania) rolek papieru. 

 słu�y do podawania ilo�ci dla pozycji sprzeda�y paragonu, oraz do komunikacji z 
wag� - odebrania ilo�ci z wagi. W niektórych ustawieniach klawisz ten mo�e słu�y� do za-
znaczania (wybierania) opcji lub wprowadzania warto�ci specjalnych (np. stawek VAT 
zwolnionej lub nieu�ywanej). W tych przypadkach na wy�wietlaczu w prawym górnym rogu 

pojawia si� znak x na czarnym tle , czasami wraz z krótkim opisem, do czego słu�y. 

 słu�y do wej�cia do edycji paragonu (przegl�dania pozycji sprzeda�y na wy-
�wietlaczu obsługi). W tym trybie mamy mo�liwo�� anulowania pozycji sprzeda�y (funkcja 
STORNO) i przyjmowania zwrotów opakowa� 

 słu�y do potwierdzenia, �e wpisana liczba była cen� towaru. Przy przegl�daniu pozy-
cji paragonu oraz list spełnia rol� strzałki "w gór�", a w edytorach tekstów lub liczb pełni rol� 
kursora „w lewo”. 
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 słu�y do zmiany wielko�ci liter w edycji tekstów (WIELKIE / małe) 

 słu�y do potwierdzenia, �e wpisana liczba była kodem towaru, oraz powtórnego 
wprowadzenia ostatniego towaru (je�li opcje ustawie� na to pozwalaj�). Przy przegl�daniu 
pozycji paragonu oraz list przy programowaniu spełnia rol� strzałki "w dół", a w edytorach 
tekstów lub liczb pełni rol� kursora „w prawo”. 

 słu�y do rejestracji numeru bez sprzeda�y – numer ten zostanie wydrukowany 
po paragonie. 

 słu�y do sumowania pozycji na paragonie, oraz do wy�wietlania sumy za poprzedni 
paragon. Mo�e słu�y� tak�e do wej�cia do Menu, gdy [454] Opcje Obsługa / 5 RA-
ZEM=Menu jest aktywna. W oknach edycyjnych, które mog� mie� wiele etapów (kolejnych 
danych do wprowadzania) klawisz ten słu�y do cofania si� do poprzedniego etapu. Kiedy 
jeste�my w Menu klawisz ten słu�y tak�e do powrotu do pocz�tku Menu a gdy ju� jeste�my 
w na pocz�tku Menu to wtedy powoduje on wył�czenie Menu (powrót do ekranu sprzeda�y). 

 słu�y do wej�cia w Menu kasy, lub gdy [454] Opcje Obsługa / 5 RA-
ZEM=Menu jest aktywna do pokazania warto�ci ostatniego paragonu. W oknach edycyj-
nych powoduje anulowanie edycji i powrót do Menu bez wzgl�du na to, na jakim etapie 
edycji byli�my. Powrót w ten sposób nale�y tak�e interpretowa� jako anulowanie edycji – 
�adne z wprowadzonych podczas edycji danych nie zostan� zapisane w pami�ci kasy. 

 s� klawiszami numerycznymi, 
słu�� do wpisywania cen, ilo�ci, numerów towarów, wybierania numerów opcji przy 
programowaniu, itp.  

 (przecinek) słu�y do odzielania cało�ci od cz��ci dziesi�tnej wprowadzanej ilo�ci lub 
warto�ci. 

 słu�y do dodania narzutu procentowego do pozycji lub całego paragonu 

 słu�y do udzielania rabatu procentowego na pozycj� lub cały paragon 

 słu�y do udzielania rabatu kwotowego na pozycj� lub cały paragon 
 

 słu�y do dodania narzutu kwotowego do pozycji lub całego paragonu 
 

 słu�y do akceptacji płatno�ci czekiem – ko�czy paragon. Funkcja ta umo�liwia 
tak�e wybór innych forma płatno�ci, które nie s� dost�pne bezpo�rednio na klawiszach. 
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 słu�y do akceptacji płatno�ci kart� kredytow� – ko�czy paragon 

 słu�y do akceptacji płatno�ci jako kredyt – ko�czy paragon 

 słu�y do przyjmowania opakowa� zwrotnych. W paragonie po sprzeda�y pozy-
cji, która miała dowi�zane opakowanie zwrotne powoduje zwrot tego samego opakowania 
je�li opcja [455] Opcje Sprzeda�y / 6 Szybki Zwrot jest aktywna. Przed t� sekwencj� mo�-
na poda� ilo��, je�li klient zwraca mniejsz� ilo�� opakowa� ni� mu wydano w zwi�zku ze 
sprzeda��. 

 słu�y do potwierdzania wpłaty gotówki do kasy. Je�li nie wpiszemy �adnej 
cyfry, sekwencja ta słu�y równie� do otwierania szuflady.  

 słu�y do potwierdzania wypłaty gotówki z kasy. Je�li nie wpiszemy �adnej 
cyfry, sekwencja ta słu�y równie� do otwierania szuflady. 

 słu�y do zako�czenia paragonu z form� płatno�ci gotówk�. Słu�y równie� do 
akceptacji pyta� wy�wietlanych przez kas� (np. poprawno�ci daty), oraz do wchodzenia do 
funkcji aktualnie pokazywanej na wy�wietlaczu, oraz zatwierdzania wszelkich dokonanych 
zmian podczas programowania. W oknach edycyjnych, które mog� mie� wiele etapów słu�y 
do zatwierdzenia wprowadzonych danych i przej�cia do nast�pnego etapu. 

 słu�y do zako�czenia paragonu z form� płatno�ci gotówk� ale w walu-
cie EURO (je�li tak skonfigurowana jest kasa). W oknach edycyjnych, które mog� mie� 
wiele etapów słu�y do natychmiastowego zatwierdzenia wprowadzonych do tej pory danych 
z pomini�ciem dalszych mo�liwych etapów. Dane pomini�tych etapów edycji pozostan� 
niezmienione. 

 
W trybie tekstowym klawiatury (programowanie nazw, nagłówka, itp) u�ywamy kla-

wiatury numerycznej z naniesionymi literami. Aby wpisa� liter� naciskamy klawisz, na któ-
rym widnieje ta litera. Je�li ��dana litera jest druga lub trzecia w kolejno�ci nale�y dany kla-
wisz nacisn�� tyle razy, aby ta litera została wpisana.  

Na klawiszach kolejno dost�pne s� znaki: 
 

 A B C 7 � �  D E F 8 �   G H I 9  

 J K L 4 Ł  M N O 5 Ó  P Q R 6    

 S T U 1 
  V W X 2  Y Z 3 	   

 SPACJA  . , - / ? " $ % & ( ) + : _ ; [ ] { } ! @ # * = \ ‘ < > 
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Je�li kolejno po sobie wpisujemy litery z tego samego klawisza, nale�y odczeka� ok. 2 sek. 

a� kursor przeskoczy na miejsce nast�pnego znaku, lub szybciej poprzez naci�ni�cie  
przej�� do nast�pnej pozycji kursora. Aby zmieni� wielko�� liter (DU	E / małe) nale�y naci-

sn�� . Do usuwania wpisanego znaku (backspace) słu�y klawisz . Aby 

skasowa� cał� lini� tekstu nale�y nacisn��: . Do poruszania si� kursorem po 

edytowanym tek�cie słu�� klawisze  (kursor w prawo) i  (kursor w lewo). 

2.9. Wy�wietlacze 

Kasa fiskalna MINI TAX wyposa�ona jest w dwa wy�wietlacze:  
- obsługi: alfanumeryczny LCD, 2 x 16 znaków – wy�wietlaj�cy cyfry i w pełni 

zrozumiałe dla obsługuj�cego komunikaty tekstowe podczas sprzeda�y, pro-
gramowania kasy oraz wykonywania raportów; 

- klienta: alfanumeryczny 16 pozycji, wbudowany w tyln� cz��� kasy. 

2.10. Znaki specjalne na wy�wietlaczu obsługi 

Na wy�wietlaczu obsługi mog� by� czasami wy�wietlane (na ogół w prawym górnym rogu) 
ekranu znaki specjalne:  

 - znacznik, �e wci�ni�to klawisz  słu��cy do wyboru drugiej funkcji klawiszy. 

 - znacznik, �e mo�na u�y� klawiszy strzałek  do poruszania si� po pozycjach 
listy lub menu. Je�li pozycje list lub menu maj� przed sob� cyfry to mo�na u�y� tak�e klawi-
szy numerycznych do poruszania si� po tych pozycjach. 

- znacznik pokazywany w prawym dolnym rogu oznaczaj�cy, �e dana pozycja Menu ma 

podpozycje do wyboru (naci�ni�cie klawisza  spowoduje przej�cie do podme-

nu). Brak takiego znaczka w pozycji menu oznacza, �e naci�ni�cie  spowoduje 
ju� wej�cie do wykonywania danej funkcji. 

 - tryb alfanumeryczny klawiatury, (w którym mo�na wprowadza� litery). Wielko�� 
znaku A okre�la wielko�� wprowadzanych znaków. Zmiany wielko�ci dokonujemy poprzez 

naci�ni�cie . 

- znacznik tandemu, który oznacza, �e dana pozycja sprzeda�y ma dowi�zane opakowa-
nie. 
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- znaczki, �e klawisz  pełni w danym edytorze specjaln� funkcj� np. zaznaczanie 

opcji Tak/NIE( / ), wprowadzanie warto�ci specjalnych (np. -Zw% stawka nie-

u�ywana, zwolniona, procentowa), przej�cie do listy L itp. 

 i  - znaczniki wyboru (zaznaczenia) opcji TAK( )/NIE( ). Stan tych znaczników 

zmieniamy klawiszem  co jest podpowiadane znacznikiem . 

 - znacznik stanu naładowania akumulatora (poziom wypełnienia proporcjonalny do stanu 
naładowania). 

 - praca z akumulatora. 

 - ładowanie akumulatora. 

2.11. Menu kasy  

Wywołanie wi�kszo�ci funkcji kasy polega na wybraniu funkcji z Menu. Aby wej�� do 

Menu nale�y nacisn��  lub, je�li opcja [454] Obsługa / 5 RAZEM=Menu jest 

aktywna to samo  gdy kasa nie jest w otartym paragonie. Poruszaj�c si� po Menu kla-

wiszami  mo�emy wybra� wła�ciw� funkcj� i spowodowa� jej wykonanie klawi-

szem . Je�li dana pozycja Menu ma podpozycje (podmenu) to naci�ni�cie 

 powoduje przej�cie do podmenu. Cofanie si� z podmenu nast�puje poprzez 

naci�ni�cie klawisza  (o jeden poziom) lub  do pierwszej pozycji. Je�li jeste�my 

na pierwszej pozycji to  i  powoduj� wyj�cie z Menu. 
Ka�da z funkcji menu ma swój unikatowy numer, tzw. skrót liczbowy. Jest on widocz-

ny przed ka�d� pozycj� Menu. B�d�c w Menu mo�emy podawa� kolejne cyfry skrótu, aby 
szybciej doj�� do danej pozycji (bez u�ycia klawiszy strzałek). Skrót mo�na wybra� tak�e 

przed wej�ciem do Menu a po jego wprowadzeniu naci�ni�cie klawisza  spowoduje od 
razu wej�cie w dan� pozycj� Menu. Np. aby szybko wywoła� funkcj� Raportu Dobowego 

powinni�my naciska� kolejno klawisze  lub  
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Poni�ej przedstawiono pełn� struktur� funkcji w Menu kasy: 
    Menu         
  1 Funkcje         
    11 U�ytkownik       
          111 Logowanie Zmiana u�ytkownika (kasjera) 
         112 Zmiana hasła  Zmiana hasła biez�cego u�ytkownika 
    12 Kasa         
         121 Wpłata  Wpłata gotówki do szuflady (tak�e F+8) 
           122 Wypłata Wpłata gotówki do szuflady (tak�e F+9) 
         123 Otwórz szufl  Otwiera szuflad� (tak samo jak ka�de F+8/9) 
      13 Komunikacja       
         131 Modem       
               1311 Inicjuj  Ci�g inicjalizacji wysyłany do modemu 
                  1312 Poł�cz  Nawi�zanie poł�czenia z danym numerem 
               1313 Rozł�cz  Rozł�czenie poł�czenia 
         132 PC       
               1321 Poł�cz  Szybka zmiana na PC na porcie RS (np. z wagi lub skanera) 
               1322 Rozł�cz Powrót z PC na porcie RS na poprzednie urz�dzenie 
      14 Obsługa 
           141 Zestaw rap. Drukowanie zestawu raportów 
           142 Sprzeda� 
                  1421 Sp.Normalna Wł�czenie trybu sprzeda�y normalnej 
                  1422 Sp.Szybka Wł�czenie trybu spzeda�y szybkiej (1 klawisz � towar) 
                  1423 Sp.Pojedyn.    Wł�czenie trybu sprzeda�y pojedynczej (1 towar � paragon) 
                  1424 Sp.Szyb.Poj.    Wł�czenie trybu sp.szybkiej i pojedynczej (1 klawisz � paragon) 
           143 Akumulator       
               1431 Rozładuj  Rozładowanie akumulatora 
               1432 Ładuj  Ładowanie akumulatora 
      19 Wy�wietl         
         191 Czas Wy�wietlenie czasu 
         192 Akumulator  Wy�wietlenie stanu akumulatora 
           193 U�ytkownika  Wyswietlenie aktualnego u�ytkownika/kasjera 
         194 Ostatni par.  Wy�wietlenie kwoty ostatnieg paragonu 
        195 Gotówk� Wy�wietlenie stanu gotówki w kasie 
    2 Raporty         
     21 Dobowy   Drukowanie raportu dobowego  
     22 Stanu Kasy  Drukowanie raportu stanu kasy 
     23 Rap.Obrotów       
          231 Kasjerów Drukowanie raportu obrotów Kasjerów 
            232 Towarów  Drukowanie raportu obrotów Towarów 
          233 Opakowa�  Drukowanie raportu obrotów Opakowa� 
          234 Działów tow.  Drukowanie raportu obrotów Działów towarowych 
          235 Godzinowych  Drukowanie raportu obrotów Godzinowych 
     24 R.Dobowe Inne     
          241 Dobowy niez. Drukowanie raportu dobowego niezeruj�cego 
            242 Ostatni dob. Drukowanie kopii ostatniego r.dobowego 
     25 Rap.Okresowe     
          251 Miesi�czny  Drukowanie raportu miesi�cznego 
          252 Okresowy  Drukowanie raportu okresowego 
            259 Rozliczen.  Drukowanie raportu rozliczeniowego 
       26 Rap.Danych       
          261 Rap.Towarów       
                 2611 Towary  Drukuje zestawienie towarów 
                 2612 Opakowania  Drukuje zestawiienie opakowa� 
                 2613 Tandemy  Drukuje zestawienie tandemów 
                 2614 Braki na mag.  Drukuje raport stanów magazynowych (ilo�ci) towarów 
                 2619 Zmiany z PC  Drukowanie raportu zmian towarów z PC 
            262 Działy Tow. Drukuje zestawienie działów towarowych 
          263 Jed.Miar  Drukuje zestawienie jednostek miar 
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          264 Rabaty  Drukuje zestawienie danych rabatów 
          265 Rap.U�ytkow.       
                 2651 U�ytkownicy Drukuje zestawienie u�ytkowników (kasjerów) 
                 2652 Role u�ytk.  Drukuje zestawienie ról u�ytkowników 
          266 Ustawienia  Wydruk ustawie� (w tym opcji konfiguracyjnych) 
            269 Opisy Stałe  Raport Opisów Stałych (drukowanych tekstów) 
  29 Zestaw Rap.  Drukowanie konfigurowalnego zestawu raportów  

  3 Baza Danych       
    31 Towary         
       311 Edycja  Dodawanie i edycja towarów i opakowa� 
       312 Usu�    Usuwanie opakowa� 
       313 Funkcje tow.       
                3131 Poka� cen�  Wy�wietlenie ceny (tak�e z klawiatury F+CENA) 
              3132 Zmiana ceny  Zmiana ceny 
              3133 Poka� ilo�� Wy�wietlenie ilo�� na magazynie    
              3134 Ustaw il.  Ustawienie ilo�ci towaru z magazynu 
             3135 Dodaj ilo��  Dodanie ilo�ci towaru na magazynie 
              3136 Odejmij il.  Odj�cie ilo�ci towaru z magazynu 
         319 Drukuj dane  
               3191 Towary  Drukuje zestawienie Towarów 
              3192 Opakowania  Drukuje zestawienie Opakowa� 
              3193 Tandemy  Drukuje zestawienie Tandemów 
              3194 Braki na mag  Drukuje raport stanów magazynowych 
             3199 Zmiany z PC Drukuje raport zmian Towarów z PC     
    32 Działy tow         
         321 Edycja  Edycja Działów Towarowych 
       329 Drukuj  Drukuje zestawienie Działów Towarowych 
    33 Jednostki m.       
          331 Edycja  Edycja Jednostek Miar 
       339 Drukuj  Drukuje zestawienie Jednostek Miar 
    34 Rabaty/Narzuty  
       341 Edycja  Edycja Tabeli Rabatów i Narzutów 
       342 Limity   Edycja Limitów Rabatów 
       343 Domy�lne  Edycja Rabatów Domy�lnych 
       349 Drukuj  Drukuje dane Rabatów 
    35 U�ytkownicy       
         351 Edycja  Edycja danych uzytkowników 
       352 Usu�    Usuwanie u�ytkowników 
         353 Zmie� Hasło  Zmiana hasła u�ytkonwika 
         359 Drukuj  Drukuje zestawienie U�ytkowników 
  36 Role U�ytkow.     
       361 Edycja  Edycja Ról U�ytkoników 
       369 Drukuj  Drukuje zestawienie Ról U�ytkowników 

  4 Ustawienia       
    41 Zegar    Przestawienie zegara 
    42 Dane Identyf.       
       421 Nagłówek wydr.  Programowanie nagłówka 
       422 Numer kasy Programowanie nr kasy 
         423 NIP    Programowanie NIP 
  43 Stawki podatku     
  44 Tekst reklam.       
  45 Opcje         
       451 Komunikacja       
              4511 Poł�czenia  Przyporz�dkowanie portu RS do urz�dze�  
              4512 PC  Opcje komunikacji z PC 
              4513 Modem  Opcje Modemu 
       452 Sprz�t       
              4521 Energia     
    45211 Oszcz�dno�� Opcje Autowył�czania i Autowygaszania 
    45212 Typ Akumul. Typ akumulatora 
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              4522 Komponenty  Opcje komponentów sprz�towych (np. obecno�ci szuflady) 
         453 System  Opcje systemowe 
       454 Obsługa  Opcje obsługi 
       455 Sprzeda�  Opcje sprzeda�y 
       456 Wydruk       
               4561 Ogólne  Ogólne opcje wydruku (podkre�lenia) 
               4562 Paragonu  Opcje zawarto�ci paragonu 
               4563 Zestawu Rap  Opcje Zestawu Raportu (Rap.Ła�cuchowy) 
               4564 Rap.Zm.Tow  Opcje raportu zmian Towarów z Komputera PC 
        457 Dane       
               4571 Kod wagowy  Typ kodu wagowego 
               4572 Kontrola  Kontrola danych 
        458 Funkcje opcji       
               4581 Ust.domy�l.  Resetuje ustawienia opcji do domy�lnych 
        459 Drukuj Opcje  Wydruk ustawie� opcji 
     46 Limity         
        461 Rabatów  Ustawienia maksymalnych rabatów 
        462 Kwot   Ustawienia maks.kwot paragonu, gotówki itp.. 
   47 Parametry       
        471 Rabaty domy�  Ustawienie domy�lnych rabatów 
        472 Kurs Euro  Ustawienie kursu EURO 
   49 Drukuj ustaw Wydruk ustawie� kasy (w tym opcji)    
  5 Serwis         
     51 Testy         
        511 Serwisowe  Testy tylko dla serwisu 
          512 Wszystko  Testy wszystkie 
        513 Pojedynczo  Wybrane testy 
        514 Cyklicznie  Test cykliczne 
   52 Ustawienia S Ustawienia serwisowe     
   53 Funkcje S Funkcje serwisowe      
   59 Informacje       
        591 Wersja  Wy�wietlenie wersji 
        592 Pami�� fisk.  Wy�wietlenie danych o pami�ci fiskalnej 
        593 Pomiary nap.  Wy�wietlenie pomiarów napi�� 
  9 Pomoc         
    91 Drukuj Menu       
    92 Drukuj Ustaw       
    93 Drukuj Opcje       
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3. URUCHAMIANIE KASY MINI TAX 

Po naci�ni�ciu klawisza  i przytrzymaniu przez ok. 2 sekundy kasa uruchomi si� 
wykonuj�c wewn�trzne testy systemowe informuj�c u�ytkownika o tym. Nast�pnie kasa 
przejdzie do trybu sprzeda�y. Gdy kasa jest zasilana z baterii wewn�trznej, ze wzgl�du na 
oszcz�dno�� energii akumulatora, po okresie bezczynno�ci kasa automatycznie si� wył�czy. 
W opcji [45211]Oszcz�dno�� jest mo�liwo�� ustawienia czasu, po jakim kasa samoczynnie 
si� wył�czy, gdy b�dzie nieu�ywana. Po ponownym zał�czeniu klawiszem, kasa uruchomi 
si� bez wykonywania testów systemowych.  

Aby wył�czy� kas�, nale�y nacisn�� i przytrzyma� klawisz  przez ok. 2 sek. 

3.1. Podł�czanie i konfiguracja czytnika kodów kreskowych. 

Kasa MINI TAX mo�e współpracowa� z czytnikiem kodów kreskowych (skanerem). Doboru 
oraz konfiguracji czytnika powinien dokona� uprawniony serwisant. Do podł�czenia kasy z 
komputerem niezb�dny jest specjalny przewód poł�czeniowy. Podł�cza� skaner do kasy 
nale�y tylko przy wył�czonym zasilaniu kasy. W funkcji [4511] Poł�czenia jest mo�liwo�� 
wyboru urz�dzenia współpracuj�cego. Nale�y tutaj ustawi� jako urz�dzenie współpracuj�ce 
Skaner. Je�li identyfikacja towarów odbywa� si� b�dzie za pomoc� skanera, nale�y zwró-
ci� uwag� na ustawienie opcji kontroli kodu EAN w Opcjach Kontroli Danych [4572] jak 
równie� typ kodu wagowego ustawianego funkcj� [4571] Kod wagowy. 

3.2. Podł�czanie wagi 

Kasa mo�e współpracowa� z elektroniczn� wag� sklepow�. Gniazdo do podł�czenia 
wagi znajduje si� w tylnej �ciance kasy (gniazdo to jest u�ywane zamienne dla wagi, skane-
ra, komputera, modemu i terminala płatniczego). Do podł�czenia kasy z komputerem nie-
zb�dny jest specjalny przewód poł�czeniowy. Doboru wagi powinien dokona� uprawniony 
serwisant. W funkcji [4511] Poł�czenia jest mo�liwo�� wyboru urz�dzenia współpracuj�ce-
go. Nale�y tutaj ustawi� jako urz�dzenie współpracuj�ce Waga. 

3.3. Podł�czanie komputera 

Kasa MINI TAX posiada mo�liwo�� współpracy z komputerem. Do podł�czenia ka-
sy z komputerem niezb�dny jest specjalny przewód poł�czeniowy. Nale�y pami�ta� o usta-
wieniu w opcji [4511] Poł�czenia na Komputer PC. W opcjach komunikacji z PC [4511] PC 
nale�y ustawi� wła�ciw� pr�dko�� transmisji – tak� sam� jak w komputerze (domy�lnie 
ustawione jest 9600). Długo�� przewodu nie powinna przekracza� 15 m.  

3.4. Podł�czenie i współpraca z terminalem płatniczym EFT 

Do kasy MINI TAX mo�na podł�czy� terminal płatniczy EFT. Terminal ten realizuje płatno-
�ci kartami płatniczymi. Preferowanym urz�dzeniem jest terminal Trintech COMPACT 
9000i, współpracuj�cy z Centrum Rozliczeniowym PKO S.A. Dzi�ki poł�czeniu kasy z ter-
minalem zako�czenie paragonu przy płatno�ci kart� płatnicz� powoduje skomunikowanie si� 



NOVITUS                                                                                                                                   MINI TAX 

 22 

kasy z terminalem. Przesyłana jest od razu do niego informacja z kwot� do zapłaty (wyelimi-
nowana mo�liwo�� pomyłki przy przepisywaniu kwoty z paragonu do terminala oraz przy-
spieszona sama transakcja). Dalszy sposób obsługi terminala znajdzie U�ytkownik w In-
strukcji Obsługi terminala. Po pozytywnie zako�czonej płatno�ci, terminal przesyła do kasy 
potwierdzenie, co automatycznie ko�czy paragon. Podł�czenia terminala do kasy powinien 
dokona� uprawniony serwisant, posiadaj�cy uprawnienia na serwisowanie kas oraz terminali 
płatniczych. Podł�czenia nale�y dokona� przy wył�czeniu zasilania tak kasy, jak i terminala 
płatniczego. Do podł�czenia słu�y zł�cze RS232 w tylnej �ciance kasy. Po podł�czeniu ter-
minala konieczne jest ustawienie urz�dzenia współpracuj�cego na Terminal Płatniczy funk-
cj� [4511] Poł�czenia. 

3.5. Podł�czanie szuflady 

Do kasy MINI TAX jest mo�liwo�� podł�czenia kasety na pieni�dze (szuflady). 
Jednak podł�czy� mo�na tylko specjalna szuflad� z własnym układem wyzwalaj�cym elek-
tromagnes szuflady. Szuflad� podł�cza si� do zł�cza RS232 bezpo�rednio, lub poprzez rozga-
ł��nik. Doboru szuflady oraz pierwszego podł�czenia powinien dokona� uprawniony serwi-
sant. W ofercie producenta kasy dost�pne s� specjalne szuflady dedykowane dla kas MINI 
TAX. Aby kasa sterowała szuflad� nale�y ustawi� aktywn� opcj� [4522] Komponenty / 1 
Szuflada. 

3.6. Wymiana papieru 

W wyposa�eniu dostarczanym wraz z kas� MINI TAX znajduj� si� dwie rolki pa-
pieru, który przed rozpocz�ciem pracy nale�y w odpowiedni sposób zało�y�. Z uwagi na to, 
i� czynno�� wymiany papieru jest jedn� z najcz�stszych operacji wykonywanych podczas 
obsługi kasy, która wykonana niedokładnie mo�e by� przyczyn� nieprawidłowej pracy urz�-
dzenia, wskazane jest, aby u�ytkownik dokładnie zapoznał si� ze sposobem zakładania no-
wych rolek papieru. Papier w kasie fiskalnej zu�ywany jest całkowicie, zbli�anie si� do ko�-
ca rolki papieru sygnalizowane jest kolorowym paskiem na papierze, natomiast jego koniec 
sygnalizowany jest komunikatem: BRAK PAPIERU na wy�wietlaczu obsługi. 

W celu wymiany papieru na nowy nale�y: 
� podnie�� pokryw� mechanizmu drukuj�cego 
� zdj�� szpule nawijaj�c� kopie, odwin�� nawini�ty na niej papier,  
� wyci�gn�� resztki papieru i usun�� z ło�a drukarki pozostał� po starym papierze rolk�, na 

której zwini�ty był papier 
� przygotowa� nowe rolki poprzez odwini�cie papieru, pocz�tek odwini�tego papieru wy-

równa� za pomoc� no�yczek lub poprzez jego zagi�cie 
� wprowadzi� ta�m� papieru lewej stacji (oryginał) pod prowadnic� papieru  
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•  
� w celu ułatwienia manipulowania rolkami, umie�ci� je poza pojemnikiem (na powierzch-

ni osłony wy�wietlacza w pokrywie); 
� przesun�� papier pod czujnikiem papieru wyprowadzaj�c go po jego drugiej stronie  

 
� z papieru wykona� „p�tl�” (jak na rysunku poni�ej), wprowadzi� koniec papieru do 

szczeliny wej�cia papieru w mechanizmie drukuj�cym. 

 

� przy pomocy klawisza przeprowadzi� papier pod gumow� rolk� mechanizmu dru-
kuj�cego, wysun�� papier po stronie wyj�cia z mechanizmu likwiduj�c „p�tl�” 
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� wprowadzi� ta�m� papieru prawej stacji (kopii) pod prowadnic� papieru;  

 
� z papieru wykona� „p�tl�” (jak na rysunku poni�ej), wprowadzi� koniec papieru do 

szczeliny wej�cia papieru w mechanizmie drukuj�cym; 

 

� za pomoc� klawisza  przesun�� papier pod gumow� rolk� mechanizmu a� do jego 
pokazania si� po stronie wyj�cia; 
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� do obu rolek papieru wprowadzi� plastikow� o�k�, rolki wraz z o�k� osadzi� w wyprofi-

lowanych do tego celu miejscach; 

 

� przyciskiem  odwin�� dłu�szy kawałek papieru (kilkana�cie cm); 
� prawy pasek papieru zało�y� na szpul� nawijaj�c� kopi� (jedno z kół szpuli nawijacza 

mo�na zdemontowa�, w celu łatwiejszego zało�enia papieru);  

 
� szpul� umie�ci� na prowadnicach, odpowiednio ustawiaj�c szpul� na o�miok�tnym nap�-

dzie szpuli; 
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� naciskaj�c klawisz sprawdzi� poprawno�� obiegu papieru w drukarce; 
� zamkn�� pokryw� mechanizmu drukuj�cego wyprowadzaj�c ta�m� oryginału wydruku 

(lew�) na zewn�trz; 

� skasowa� komunikat BRAK PAPIERU przyciskiem  
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4. [1] FUNKCJE 
W tym trybie menu u�ytkownik ma do wyboru funkcje dotycz�ce m.in. logowania u�ytkow-
nika, operacji kasowych, sterowania trybem sprzeda�y i wy�wietlania ro�nych informacji. 
Zostały one opisane w nast�pnych podrozdziałach. 

4.1. [11] Kasjer 

W tej pozycji menu kasy u�ytkownik ma mo�liwo�� zalogowania kasjera, który b�dzie pro-
wadził sprzeda� na kasie. Na konto tego kasjera zaliczone zostan� wszelkie obroty (sprzeda�, 
rozliczenie �rodków płatniczych itp.), jakie b�d� wykonywane na kasie do chwili załogowa-
nia innego kasjera. 

[111] Logowanie – po naci�ni�ciu  jest mo�liwo�� wyboru kasjera (poprzez 
wpisanie jego numeru, lub wyboru z listy), lub dodanie nowego kasjera, je�li kasjer nie został 
zaprogramowany. Po wyborze kasjera kasa za��da wprowadzenia hasła kasjera, jakie zostało 
dla niego zaprogramowane.  
Aby sprawdzi�, jaki kasjer jest aktualnie zalogowany mo�na u�y� funkcji [193] Wy�wietl 
U�ytkownika. 
[112] Zmie� Hasło – funkcja zmiany hasła dla bie��cego u�ytkownika. Po wybraniu tej 

funkcji nale�y poda� stare hasło a nast�pnie nowe. Klawiszem  na ko�cu za-
twierdzamy zmian� hasła. Funkcja ta jest tak�e dost�pna pod skrótem [353] obok innych 
funkcji programowania danych u�ytkowników. 
 

4.2. [12] Kasa 

W menu [12] Kasa u�ytkownik ma mo�liwo�� dokonania wpłaty oraz wypłaty z kasy. 
[121] Wpłata – po wej�ciu do tej pozycji menu pokazuje si� okno dialogowe do wpisania 
warto�ci wpłaty. Po wpisaniu za pomoc� klawiszy numerycznych warto�ci wpłaty zatwier-
dzamy j� klawiszem OK. Kasa drukuje potwierdzenie dokonania (zarejestrowania) wpłaty do 
kasy. Kwota ta b�dzie widoczna w raporcie stanu kasy oraz raporcie kasjera, który był zalo-
gowany w chwili dokonywania wpłaty. 
[122] Wypłata – jak wy�ej, tylko wpisywana warto�� jest wypłat� z kasy. 
[123] Otwórz szuflad� – polecenie otwarcia szuflady bez konieczno�ci wprowadzania kwoty 

wpłaty lub wypłaty. 

Uwaga! Je�li na kasie zaprogramowany jest kurs Euro (ustawienie [472] Kurs Euro) kasa 

b�dzie pytała o walut� podawanych kwot. 

Uwaga! Funkcje Wpłaty i Wypłaty dost�pne s� tak�e bezpo�rednio z klawiatury poprzez 

podanie kwoty i naci�ni�cie  lub  . 
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4.3. [13] Komunikacja  

W menu KOMUNIKACJA u�ytkownik ma mo�liwo�� szybkiego przeł�czania i sterowania 
(w przypadku modemu) funkcji zwi�zanych z komunikacj� kasy z komputerem (PC) lub 
modemem. 
[131] Modem – po wej�ciu do tej pozycji pokazuje si� menu ni�szego rz�du, a w nim: 
          [1312] Inicjuj – funkcja wysyła ci�g znaków konfiguracyjnych do modemu. Ci�g 
znaków konfiguruje si� w opcji [4513] Opcje Modemu 
          [1312] Poł�cz – funkcja słu�y do wybrania numeru i nawi�zania poł�czenia ze zdal-
nym komputerem, który mo�e przesyła� lub odbiera� dane z kasy. Sekwencj� wybierania 
numeru edytujemy tak�e w opcji [4513] Opcje Modemu 
          [1313] Rozł�cz – funkcja rozł�czenia poł�czenia modemowego 
 
Drug� pozycj� w menu KOMUNIKACJA jest: 
[132] PC – po wej�ciu do tego trybu, pokazuje si� menu ni�szego rz�du, a w nim: 
          [1321] Poł�cz – umo�liwia szybk� i tymczasow� zmian� na komunikacj� z PC bez 
wzgl�du na to, jakie urz�dzenie jest wybrane na porcie RS w opcji [4511] Poł�czenia. Po 
wybraniu funkcji [1321] Rozł�cz jak równie� po wył�czeniu i wł�czeniu kasy na porcie RS 
b�dzie wybrane urz�dzenie podane w opcji [4511] Poł�czenia. Funkcja mo�e by� u�yteczna 
w sytuacji, kiedy standardowo na porcie RS kasy u�ywamy np. skanera kodów kreskowych a 
sporadycznie chcemy skomunikowa� kas� z komputerem PC 
          [1321] Rozł�cz – rozł�czenie komunikacji z PC – przywrócenie urz�dzenia na porcie 
RS na to, które ustawione jest w opcjach [4511] Poł�czenia. 

4.4. [14] Obsługa 

W menu Obsługa mamy mo�liwo�� wybrania nast�puj�cych funkcji: 
1) Wydruku zestawu raportów (u�yteczne, gdy kasjer nie ma dost�pu do Menu raportów) 
2) Trybu Sprzeda�y 
3) Obsługi akumulatora 
Funkcje te opisano w nast�pnych rozdziałach 

4.5. [141] Zestaw raportów kasjera 

W funkcji tej kasjer, który nie ma dost�pu do pełnego menu (został mu on ograniczony) mo-
�e za pomoc� tej funkcji wydrukowa� Zestaw raportów (zdefiniowany w opcjach [4563] 
Zestaw Raportów). 
 

4.6. [141] Tryb Obsługi Sprzeda�y 

W menu tym mo�emy wybra� jeden z trzech mo�liwych trybów prowadzenia sprzeda�y na 
kasie: 
1) [1411] Sprzeda� Normalna – standardowy tryb sprzeda�y, który umo�liwia pełn� funk-
cjonalno�� obsługi sprzeda�y. Tryb ten mo�na tak�e zł�czy� poprzez wybranie sekwencji 
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2) [1412] Sprzeda� Szybka – specjalny tryb sprzeda�y, w którym naci�ni�cie klawiszy nu-
merycznych od 0-9 powoduje sprzeda� towarów o kodach od 0 do 9. Tryb ten mo�na tak�e 

zł�czy� poprzez wybranie sekwencji  
3) [1413] Sprzeda� Pojedyncza - specjalny tryb sprzeda�y, w którym sprzeda� jednego 
towaru powoduje natychmiastowe zako�czenie paragonu. Tryb ten mo�na tak�e zał�czy� 

poprzez wybranie sekwencji  
4) [1414] Sprzeda� Szybka Pojedyncza - specjalny tryb sprzeda�y, w którym naci�ni�cie 
klawiszy numerycznych od 0-9 powoduje sprzeda� towarów o kodach od 0 do 9  oraz na-
tychmiastowe zako�czenie paragonu. Tryb ten mo�na tak�e zł�czy� poprzez wybranie se-

kwencji  
 

4.7.  [143] Akumulator 

W menu Akumulator u�ytkownik mo�e r�cznie wykona� funkcje zwi�zane z obsługa akumu-
latora. Funkcje te s� wykorzystywane w celu utrzymania jak najlepszych parametrów akumu-
latora. 
[1431] Rozładuj – funkcja rozładowania akumulatora. Kasa wł�czy tryb rozładowania aku-
mulatora, do momentu jego całkowitego rozładowania kasa nie b�dzie mogła wykona� �ad-
nej innej funkcji (sprzeda�y, raportów, itp.). Je�li tryb rozładowania zostanie wł�czony przy 
podł�czonym zasilaczu zewn�trznym, kasa zgłosi komunikat: Rozładowuj bez zasilacza. 
Funkcja zostanie wł�czona po odł�czeniu zasilacza. 
[1432] Ładuj – tryb ładowania akumulatora bez wzgl�du na stan jego naładowania. 
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5.  [2] RAPORTY 

5.1. [21] Raport Dobowy  

Raport dobowy jest najwa�niejszym raportem, jaki ka�dy u�ytkownik zobowi�zany jest 
wykona� codziennie po zako�czeniu sprzeda�y jako zeruj�cy. Podczas wykonywania tego 
raportu nast�puje zapis do pami�ci fiskalnej obrotu z całego dnia (od ostatniego raportu do-
bowego zeruj�cego) z uwzgl�dnieniem rozdziału kwot podatku na poszczególne stawki PTU, 
daty i godziny wykonania raportu, ilo�ci wystawionych paragonów fiskalnych, ilo�ci i warto-
�ci anulowanych paragonów. Wydruk tego raportu oznaczony jest numerem unikatowym 
kasy i logo fiskalnym: stylizowanym z literek PL. Wydruk ten nale�y starannie przecho-
wywa� – słu�y jako rozliczenie podatków z Urz�dem Skarbowym. 

Kolejno�� operacji podczas wykonywania raportu dobowego: 

Po wej�ciu do funkcji [21] R.Dobowy i zatwierdzeniu klawiszem  kasa wy-

�wietli komunikat: Czy drukowa� raport dobowy? Klawiszem  mo�na zrezygnowa� z 

wykonania funkcji, klawiszem  potwierdzamy wykonanie funkcji. Kolejnym 
pytaniem b�dzie pytanie o poprawno�� daty: Data 01-12-2004 jest poprawna?  
 
Nale�y bezwzgl�dnie skontrolowa�, czy wy�wietlana przez kas� data jest zgodna z rze-
czywist�, gdy� zatwierdzenie raportu dobowego z niewła�ciw� dat� doprowadzi do 
uszkodzenia pami�ci fiskalnej kasy i konieczno�ci jej wymiany na now� na koszt podat-
nika!!!  

Je�eli wy�wietlana data jest poprawna, zatwierdzamy klawiszem  i raport do-
bowy zostanie wykonany (pojawi si� komunikat: Prosz� czeka�… i nast�pi wydruk raportu. 
W przypadku stwierdzenia niezgodno�ci wy�wietlanej daty z rzeczywist�, nale�y wycofa� si� 

z funkcji raportu dobowego klawiszem  i niezwłocznie wezwa� serwis!!! W przypad-
ku, gdy od ostatniego raportu dobowego nie była wykonana sprzeda�, po wej�ciu do funkcji 
raportu dobowego pojawi si� komunikat: Brak sprzeda�y! Drukowa� raport? Zatwierdzenie 
tego spowoduje wydrukowanie i zapisanie do pami�ci fiskalnej raportu dobowego z zero-
wymi warto�ciami.  

5.2. [22] Raport Stanu kasy 

W raporcie stanu kasy drukowane s� warto�ci sprzeda�y z rozbiciem na poszczególne 
�rodki płatnicze: gotówka, czeki itp., wpłaty, wypłaty, skup i sprzeda� opakowa� zwrotnych, 
ilo�� paragonów fiskalnych, ilo�� paragonów anulowanych, ilo�� pozycji stornowanych. 

Po wybraniu funkcji [22] R.Stanu Kasy i zatwierdzeniu klawiszem  jest mo�-
liwo�� wyboru z listy Rodzaju raportu:  
1.Niezeruj�cy  
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2.Zeruj�cy 
Wydrukowane raporty zawieraj� identyczne dane, ró�ny jest natomiast skutek ich wy-

konania. Wykonanie raportu jako zeruj�cy spowoduje wyzerowanie wydrukowanych warto-
�ci i dane te w kasie nie b�d� ju� dost�pne. Wykonanie jako niezeruj�cy ma charakter jedynie 
pogl�dowy, dane dalej b�d� w kasie dost�pne i nadal b�d� sumowane. Nale�y wybra� ��dany 

tryb raportu klawiszami  i zatwierdzi� klawiszem  - nast�pi wy-
druk raportu 

5.3.  [23] Raporty obrotów  

W tym menu mamy mo�liwo�� wyboru nast�puj�cych raportów obrotów: 
1) Obrotów Kasjerów 
2) Obrotów Towarów 
3) Obrotów Opakowa� 
4) Obrotów Działów Towarowych 
5) Obrotów Godzinowych 

Raporty te zostały szczegółowo opisane w nast�pnych rozdziałach 

5.4. [231] Raport Obrotów Kasjerów 

W raporcie kasjera drukowane s� dla danego kasjera warto�ci sprzeda�y z rozbiciem na 
poszczególne �rodki płatnicze: gotówka, czeki itp., wpłaty, wypłaty, skup i sprzeda� opako-
wa� zwrotnych, ilo�� paragonów fiskalnych, ilo�� paragonów anulowanych, ilo�� pozycji 
stornowanych oraz dat� i godzin� rozpocz�cia (załogowania) i zako�czenia (wylogowania) 
zmiany. 
Po wybraniu funkcji [231] Raport Obrotów Kasjerów i zatwierdzeniu klawiszem 

 jest mo�liwo�� wyboru z listy zakresu raportu:  
 
1. Bie��cy kasjer – raport tylko dla bie��cego zalogowanego kasjera 
2. Wybrany kasjer – raporty dla wybranego kasjera z listy 
3. Wszyscy kasjerzy – raporty dla wszystkich kasjerów zaprogramowanych na kasie 
 
Nast�pnie nale�y wybra� tryb raportu: 
 
1.Niezeruj�cy 
2.Zeruj�cy.  
 
Wydrukowane raporty zawieraj� identyczne dane, ró�ny jest natomiast skutek ich wykona-
nia. Wykonanie raportu jako zeruj�cy spowoduje wyzerowanie wydrukowanych warto�ci i 
dane te w kasie nie b�d� ju� dost�pne. Wykonanie jako niezeruj�cy ma charakter jedynie 
pogl�dowy, dane dalej b�d� w kasie dost�pne i nadal b�d� sumowane. Nale�y wybra� ��dany 

tryb raportu klawiszami  i zatwierdzi� klawiszem  - nast�pi wy-
druk raportu. 
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5.5. [232] Raport Obrotów Towarów 

Na raporcie sprzeda�y towarów drukowane s� nazwy i kody towarów oraz informacje 
o ilo�ci i warto�ci ich sprzeda�y. 
Po wybraniu funkcji [232] Raport Obrotów Towarów i zatwierdzeniu klawiszem 

 jest mo�liwo�� okre�lenia (wyboru z listy) kryterium Zakresu raportu, dla 
których towarów raport ma by� wykonany: 
1. Wszystkie Towary – wydrukowanie wszystkich towarów, które były sprzedawane od 

ostatniego raportu. 
2. Zakres kodów – pozwala na wybór zakresu towarów, dla których ma by� sporz�dzony 

raport. Po wybraniu tego kryterium klawiszem  nale�y poda� Zakres ra-
portu: Od: (wpisa� za pomoc� klawiszy numerycznych kod towaru pocz�tkowego dla 

wykonania raportu, np. 1) i zatwierdzi� klawiszem . Nast�pnie nale�y po-
da� kod towaru, na którym wydruk raportu ma by� zako�czony (np. 100) i zatwierdzi� 

klawiszem .  
3. W danym dziale – mo�na zadeklarowa�, z jakiego działu towary maja by� obj�te rapor-

tem. Po wybraniu tego kryterium klawiszem  na wy�wietlaczu poka�e si� 

Zakres raportu  i za pomoca klawiszy  mo�na wybra� z listy dział, dla ja-
kiego ma by� wykonany raport. 

4. W danej stawce – pozwala na wydrukowanie raportu sprzeda�y towarów w okre�lonej 

(wybranej) stawce PTU (VAT). Po wybraniu tego kryterium klawiszem  na 

wy�wietlaczu poka�e si� Zakres raportu  i za pomoca klawiszy  mo�na 
wybra� z listy stawk� PTU, dla jakiej ma by� wykonany raport. Na li�cie znajduj� si� ko-
lejno wszystkie stawki PTU A, B, C, D, E, F, G, a obok nich wy�wietlane SA warto�ci 
tych stawek. Je�li obok stawki widnieje znak „-” oznacza to, �e dana stawka nie jest 
oprogramowana (jest nieaktywna), je�li widnieje znaczek ZW, oznacza to, �e towary 
przywi�zane do tej litery s� towarami zwolnionymi z podatku. 

Po wyborze i zatwierdzeniu klawiszem  jednego z wy�ej opisanych kryteriów 

nale�y z dost�pnej listy Tryb raportu :  
1.Niezeruj�cy 
2.Zeruj�cy.  

Wydrukowane raporty zawieraj� identyczne dane, ró�ny jest natomiast skutek ich wy-
konania. Wykonanie raportu jako zeruj�cy spowoduje wyzerowanie wydrukowanych warto-
�ci i dane te w kasie nie b�d� ju� dost�pne. Wykonanie jako niezeruj�cy ma charakter jedynie 
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pogl�dowy, dane dalej b�d� w kasie dost�pne i nadal b�d� sumowane. Nale�y wybra� ��dany 

tryb raportu i zatwierdzi� klawiszem  - nast�pi wydruk raportu. Je�li nie było 
sprzeda�y w podanym zakresie, na raporcie (z okre�leniem podanego zakresu) wydrukowany 
zostanie komunikat: Brak sprzeda�y. 

5.6. [233] Raport Obrotów Opakowa�  

Na raporcie obrotów opakowa� drukowane s� nazwy i kody opakowa� oraz informacje 
o ilo�ci i warto�ci ich sprzeda�y oraz przyj��. 
Po wybraniu funkcji [233] Raport Obrotów Opakowa� i zatwierdzeniu klawiszem 

 jest mo�liwo�� okre�lenia (wyboru z listy) kryterium – Zakresu raportu, dla 
których opakowa� raport ma by� wykonany: 
1. Wszystkie – wydrukowanie raportu wszystkich opakowa�, które były sprzedawane i 

przyjmowane od ostatniego raportu. 
2. Zakres kodów – pozwala na wybór zakresu opakowa�, dla których ma by� sporz�dzo-

ny raport. Po wybraniu tego kryterium klawiszem  nale�y poda� Zakres 
raportu: Od: (wpisa� za pomoc� klawiszy numerycznych kod opakowania pocz�tko-

wego dla wykonania raportu, np. 101) i zatwierdzi� klawiszem . Nast�p-
nie nale�y poda� kod opakowania, na którym wydruk raportu ma by� zako�czony (np. 

200) i zatwierdzi� klawiszem .  
 
Po wyborze i zatwierdzeniu jednego z wy�ej opisanych kryteriów nale�y wybra� z dost�pnej 

listy Tryb raportu :  
1.Niezeruj�cy 
2.Zeruj�cy.  

Wydrukowane raporty zawieraj� identyczne dane, ró�ny jest natomiast skutek ich wy-
konania. Wykonanie raportu jako zeruj�cy spowoduje wyzerowanie wydrukowanych warto-
�ci i dane te w kasie nie b�d� ju� dost�pne. Wykonanie jako niezeruj�cy ma charakter jedynie 
pogl�dowy, dane dalej b�d� w kasie dost�pne i nadal b�d� sumowane. Nale�y wybra� ��dany 

tryb raportu klawiszami   i zatwierdzi� klawiszem  - nast�pi wy-
druk raportu. Je�li nie było sprzeda�y w podanym zakresie, na raporcie (z okre�leniem poda-
nego zakresu) wydrukowany zostanie komunikat: Brak sprzeda�y. 

5.7. [234] Raport Obrotów Działów 

Na raporcie sprzeda�y działów drukowane s� nazwy i numery działów oraz informacje 
o ilo�ci i warto�ci ich sprzeda�y. 
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Po wybraniu funkcji [234] Raport Obrotów Działów i zatwierdzeniu klawiszem 

 jest mo�liwo�� okre�lenia (wyboru z listy) kryterium – Zakresu raportu, dla 
których opakowa� raport ma by� wykonany: 
1. Wszystkie – wydrukowanie raportu wszystkich działów, w których były sprzedawane 

towary od ostatniego raportu. 
2. Zakres działów – pozwala na wybór zakresu działów, dla których ma by� sporz�dzony 

raport. Po wybraniu tego kryterium klawiszem  nale�y poda� Zakres rapor-

tu : wybra� z dost�pnej listy (wy�wietlany jest numer i nazwa działu), od którego raport 

ma by� rozpocz�ty i zatwierdzi� klawiszem . Nast�pnie nale�y wybra� z 
dost�pnej listy dział, na którym wydruk raportu ma by� zako�czony i zatwierdzi� klawi-

szem .  
 
Po wyborze i zatwierdzeniu jednego z wy�ej opisanych kryteriów nale�y wybra� z dost�pnej 

listy Tryb raportu :  
1.Niezeruj�cy   
2.Zeruj�cy.  

Wydrukowane raporty zawieraj� identyczne dane, ró�ny jest natomiast skutek ich wy-
konania. Wykonanie raportu jako zeruj�cy spowoduje wyzerowanie wydrukowanych warto-
�ci i dane te w kasie nie b�d� ju� dost�pne. Wykonanie jako niezeruj�cy ma charakter jedynie 
pogl�dowy, dane dalej b�d� w kasie dost�pne i nadal b�d� sumowane. Nale�y wybra� ��dany 

tryb raportu klawiszami   i zatwierdzi� klawiszem  - nast�pi wy-
druk raportu. Je�li nie było sprzeda�y w podanym zakresie, na raporcie (z okre�leniem poda-
nego zakresu) wydrukowany zostanie komunikat: Brak sprzeda�y. 

5.8. [235] Raport Obrotów Godzinowych 

W raporcie godzinowym drukowane jest zestawienie sprzeda�y z rozbiciem na po-
szczególne godziny, drukowane s� informacje ilo�ci wystawionych w danej godzinie parago-
nów, ilo�ci pozycji na paragonach oraz warto�ci sprzeda�y. Je�eli w jakich� godzinach ni 
wyst�piła sprzeda�, godziny te s� pomini�te. 

Po wej�ciu do [235] Raport Obrotów Godzinowych klawiszem  wy�wietlone 
zostanie okno dialogu:  
Za dzie� i do wyboru:  
1. Aktualny,  
2. Poprzedni.  
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Po wybraniu (za pomoc� klawiszy  lub ) wła�ciwego dnia i zatwierdzeniu klawi-

szem  wy�wietlane jest pytanie o tryb raportu:  
1. Niezeruj�cy 
2. Zeruj�cy 
Wydrukowane raporty zawieraj� identyczne dane, ró�ny jest natomiast skutek ich wykona-
nia. Wykonanie raportu jako zeruj�cy spowoduje wyzerowanie wydrukowanych warto�ci i 
dane te w kasie nie b�d� ju� dost�pne. Wykonanie jako niezeruj�cy ma charakter jedynie 
pogl�dowy, dane dalej b�d� w kasie dost�pne i nadal b�d� sumowane. Nale�y wybra� ��dany 

tryb raportu i zatwierdzi� klawiszem  - nast�pi wydruk raportu. 

5.9.  [24] Raporty Dobowe Inne 

W tym Menu mamy do wyboru mo�liwo�� wybrania do wydruku niefiskalnych rapor-
tów dobowych: 

1) Raport dobowy niezeruj�cy 
2) Ostatni raport dobowy 

5.10. [241] Raport Dobowy Niezeruj�cy 

Raport ten jest niefiskaln� kopi� przyszłego raportu dobowego. Drukowane s� na nim 
warto�ci sprzeda�y w poszczególnych stawkach podatkowych wraz z rozliczeniem podatku 
nale�nego.  

Aby wykona� raport nale�y wybra� funkcj� [242] Dobowy Niezeruj�cy i zatwierdzi� 

klawiszem  – raport zostanie automatycznie wydrukowany. 
Wydrukowanie raportu nie niesie za sob� �adnych konsekwencji – �adne warto�ci w 

kasie nie s� zerowane. Mo�na go wykonywa� wielokrotnie w ci�gu dnia. 

5.11. [242] Ostatni Raport Dobowy 

Raport ten jest niefiskaln� kopi� ostatniego raportu dobowego. Drukowane s� na nim 
warto�ci sprzeda�y w poszczególnych stawkach podatkowych wraz z rozliczeniem podatku 
nale�nego.  

Aby wykona� raport nale�y wybra� funkcj� [242] Ostatni Dobowy i zatwierdzi� kla-

wiszem  – raport zostanie automatycznie wydrukowany. 
Wydrukowanie raportu nie niesie za sob� �adnych konsekwencji – �adne warto�ci w 

kasie nie s� zerowane. Mo�na go wykonywa� wielokrotnie w ci�gu dnia. 
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5.12. [25] Raporty Okresowe 

Raporty okresowe s� odczytami raportów dobowych z pami�ci fiskalnej. W raportach okre-
sowych rozró�niamy 3 typy raportów: 
1) Raport Miesi�czny – z zakresu jednego zako�czonego miesi�ca 
2) Raport Okresowy – z dowolnego zakresu dat lub numerów raportów dobowych 
3) Raport Rozliczeniowy - z dowolnego zakresu dat lub numerów raportów dobowych, ale 
tylko po zako�czeniu trybu fiskalnego 

5.13. [251] Raport Miesi�czny 

Funkcja [251] Raport Miesi�czny drukuje raport za okres miesi�ca: podaje si� tylko miesi�c 
i rok, za jaki raport ma by� wykonany. Drukowane s� wszystkie raporty, jakie zostały zapi-
sane w pami�ci fiskalnej kasy w wybranym miesi�cu. Wykonanie raportu jest mo�liwe 

tylko za zako�czony miesi�c. Po wybraniu tego typu raportu klawiszem  
nale�y okre�li� miesi�c i rok, za jaki raport ma by� wydrukowany. Za pomoc� klawiszy nu-
merycznych nale�y wpisa� (skorygowa�) podpowiadany przez kas� miesi�c i rok (za pomoc� 

klawiszy   mo�na porusza� si� kursorem pomi�dzy wy�wietlanymi cyframi). 

Wła�ciwie wpisany miesi�c i rok nale�y zatwierdzi� klawiszem . Nast�puje 
wydruk raportu. Je�li wybrany zakres jest niewła�ciwy (np. miesi�c jeszcze nie jest zako�-
czony) to poka�e si� komunikat: Bł�d zakresu raportu. Je�li w wybranym miesi�cu nie było 
wykonanych raportów dobowych, kasa zgłosi komunikat: Brak danych w tym zakresie.  

 
Raport miesi�czny jest raportem fiskalnym – posiada pełne oznaczenia fiskalne: de-
skryptor: FISKALNY, znaczek PL oraz pełny numer unikatowy kasy (trzy litery i 8 
cyfr). 

5.14. [252] Raport Okresowy 

Funkcja [252] Raport Okresowy drukuje raport za podany zakres. Zakres mo�na poda� jako 
numery raportów dobowych zapisane w pami�ci fiskalnej lub jako daty (pocz�tkow� i ko�-
cow�). Raport mo�na wykona� jako pełny lub jako podsumowanie (krótkie zsumowanie 

raportów z podanego zakresu). Po wybrani tego typu raportu klawiszem  nale-

�y wybra� z listy Raport : 
1. Wg dat 
2. Wg nr 

Wła�ciwe kryterium wybieramy klawiszem  przechodzimy do dialogu 
Zakres raportu Od: nale�y wpisa� numer/dat� pocz�tkow� dla raportu okresowego. Da-
t� i numer wpisujemy u�ywaj�c klawiatury numerycznej. Dat� podajemy w formacie: 
DD-MM-RRRR (taki format jest podpowiadany na wy�wietlaczu). Podczas wpisywania 

NOVITUS                                                                                                                                   MINI TAX 

 37 

daty pomi�dzy wpisywanymi cyframi mo�na si� porusza� kursorem za pomoc� klawi-

szy  . Wpisany wła�ciwy numer/dat� zatwierdzamy klawiszem 

. Nast�pnie w identyczny sposób nale�y wpisa� numer/dat� ko�cow� dla 
wykonywanego raportu. Wpisany numer/dat� nale�y zatwierdzi� klawiszem 

.  

Kolejnym kryterium do okre�lenia raportu jest rodzaj Wydruku raportu : 
1. Pełny – wybranie tego typu wydruku spowoduje wydruk wszytskich raportów 

zapisanych w wybranym zakresie w pami�ci fiskalnej. Na ko�cu wydruku 
znajdzie si� podsumowanie wydrukowanego zakresu. Raport okresowy 
wykonany jako PEŁNY jest raportem fiskalnym – posiada pełne oznacze-
nia fiskalne: deskryptor: FISKALNY, znaczek PL oraz pełny numer uni-
katowy kasy (trzy litery i 8 cyfr). 

2. Podsumowanie – raport zostanie wydrukowany w postaci samego podsumowania 
raportów dobowych z wybranego zakresu. Raport wykonany jako 
podsumowanie NIE JEST raportem fiskalnym (deskryptor: 
NIEFISKALNY, tylko cz��� cyfrowa numeru unikatowego). 

5.15. [259] Raport Rozliczeniowy 

Funkcja [259] Raport Rozliczeniowy drukuje raport podobny do raportu okresowego opisa-
nego w poprzednim rozdziale, ale ma on inny tytuł („Raport Rozliczeniowy Fiskalny”) i 
mo�na go wykona� dopiero po zamkni�ciu trybu fiskalnego kasy. Edycja zakresu i trybu 
raportu jest identyczna jak dla raportu okresowego. 

5.16. [26] Raporty Danych 

W tym menu mamy do wyboru wydrukowanie szeregu raportów zawieraj�cych zaprogra-
mowane dane i ustawienia kasy. Wszystkie z tych raportów s� tak�e dost�pne w menu [3] 
Baza danych i [4] Ustawienia gdzie w ka�dej kategorii programowanych danych mamy 
dost�pne funkcje wydruku. W tym miejscu zostały zebrane wszystkie te wydruku w celu 
łatwiejszej mo�liwo�� wydrukowania wielu raportów dotycz�cych ustawionych na kasie 
danych. 

5.17. [261] Raporty Danych Towarów 

W tym menu mamy do wyboru wydrukowanie szeregu raportów zawieraj�cych dane towa-
rów, opakowa�, listy tandemów i ustawienia kasy. Wszystkie z tych raportów s� tak�e do-
st�pne w menu [319] Drukuj dane Towarów 
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5.18. [2611] Raport Towary 

Ta funkcja słu�y do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie towarów. Po wybraniu 

funkcji [2611] Raport Towary i zatwierdzeniu klawiszem  jest mo�liwo�� 
okre�lenia (wyboru z listy) kryterium Zakresu raportu, dla których towarów raport ma by� 
wykonany: 
1. Wszystkie Towary – wydrukowanie wszystkich towarów, które były sprzedawane od 

ostatniego raportu. 
2. Zakres kodów – pozwala na wybór zakresu towarów, dla których ma by� sporz�dzony 

raport. Po wybraniu tego kryterium klawiszem  nale�y poda� Zakres ra-
portu: Od: (wpisa� za pomoc� klawiszy numerycznych kod towaru pocz�tkowego dla 

wykonania raportu, np. 1) i zatwierdzi� klawiszem . Nast�pnie nale�y po-
da� kod towaru, na którym wydruk raportu ma by� zako�czony (np. 100) i zatwierdzi� 

klawiszem .  
3. Z danego działu – mo�na zadeklarowa�, z jakiej grupy towarów (działu) towary maja 

by� obj�te raportem. Po wybraniu tego kryterium klawiszem  na wy�wie-

tlaczu poka�e si� Zakres raportu  i za pomoca klawiszy  mo�na wybra� z 
listy dział, dla jakiego ma by� wykonany raport. 

4. W danej stawce – pozwala na wydrukowanie raportu sprzeda�y towarów w okre�lonej 

(wybranej) stawce PTU (VAT). Po wybraniu tego kryterium klawiszem  

na wy�wietlaczu poka�e si� Zakres raportu  i za pomoca klawiszy  mo�na 
wybra� z listy stawk� PTU, dla jakiej ma by� wykonany raport. Na li�cie znajduj� si� 
kolejno wszystkie stawki PTU A, B, C, D, E, F, G, a obok nich wy�wietlane SA warto�ci 
tych stawek. Je�li obok stawki widnieje znak „-” oznacza to, �e dana stawka nie jest 
oprogramowana (jest nieaktywna), je�li widnieje znaczek ZW, oznacza to, �e towary 
przywi�zane do tej litery s� towarami zwolnionymi z podatku. 

Po wyborze i zatwierdzeniu klawiszem  jednego z wy�ej opisanych kryteriów 

nale�y z dost�pnej listy Rodzaj wydruku :  
1.Pełne dane – wszystkie dane towarów 
2.Cennik. – Nazwa, stawka PTU, kod i cena 
3.Stany magazynowe – Nazwa, stawka PTU, kod i stan na magazynie 
4.Towary i PTU – Nazwa, stawka PTU i kod. 
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5.19. [2612] Raport Opakowania 

Ta funkcja słu�y do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie opakowa� zwrotnych. 

Po wybraniu funkcji [2612] Raport Opakowania i zatwierdzeniu klawiszem  
jest mo�liwo�� okre�lenia (wyboru z listy) kryterium Zakresu raportu, dla których towarów 
raport ma by� wykonany: 
1. Wszystkie opakowania – wydrukowanie wszystkich towarów, które były sprzedawane 

od ostatniego raportu. 
2. Zakres kodów – pozwala na wybór zakresu towarów, dla których ma by� sporz�dzony 

raport. Po wybraniu tego kryterium klawiszem  nale�y poda� Zakres ra-
portu: Od: (wpisa� za pomoc� klawiszy numerycznych kod towaru pocz�tkowego dla 

wykonania raportu, np. 1) i zatwierdzi� klawiszem . Nast�pnie nale�y po-
da� kod towaru, na którym wydruk raportu ma by� zako�czony (np. 100) i zatwierdzi� 

klawiszem .  

Po wyborze i zatwierdzeniu klawiszem  jednego z wy�ej opisanych kryteriów 

nale�y z dost�pnej listy Rodzaj wydruku :  
1.Pełne dane – wszystkie dane towarów 
2.Cennik. – Nazwa, stawka PTU, kod i cena 
3.Stany magazynowe – Nazwa, stawka PTU, kod i stan na magazynie 

5.20. [2613] Raport Tandemy 

Ta funkcja słu�y do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie tandemów tj. towarów, 
które maj� przyporz�dkowane opakowanie zwrotne. Po wybraniu funkcji [2613] Raport 

Tandemy i zatwierdzeniu klawiszem  zostanie wydrukowany raport. 

5.21. [2614] Raport Braki na magazynie 

Ta funkcja słu�y do wydrukowania listy towarów i opakowa�, których stan na magazynie jest 
mniejszy ni� podana nast�pnie ilo�� minimalna. Po wybraniu funkcji [2613] Raport Braki 

na magazynie i zatwierdzeniu klawiszem  zostanie zadane pytanie na temat 
ilo�ci minimalnej a po jej zatwierdzeniu zostanie wydrukowany raport, który b�dzie zawierał 
tylko te pozycje, których ilo�� na magazynie jest mniejsza b�d� równa podanej. 
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5.22. [2619] Raport Zmiany Towarów z PC 

Ta funkcja słu�y do wydrukowania listy zmian towarów i opakowa�, które zostały przepro-
wadzone z komputera PC a nie zostały wydrukowane podczas transmisji. To czy zmiany 
towarów z PC s� drukowane na bie��co (podczas transmisji) okre�la opcja [1] Drukuj po-
tem w kategorii [4564] Opcje Wydruku Raportu Zmian Towarów. Je�li wydruk nie jest 
wykonywany na bie��co to musi zosta� zrobiony najpó�niej przed pierwszym paragonem lub 
przed raportem dobowym. W tych sytuacjach (przed otwarciem paragonu lub wykonaniem 
raportu dobowego) kasa sama wykona ten raport zmian. U�ytkownik za pomoc� funkcji 
[2619] Raport Zmian Towarów z PC mo�e wykona� ten wydruk wcze�niej. Raport zmian 
obejmuje nast�puj�ce operacje na towarach: 

1. Dodanie towaru 
2. Usuni�cie towaru (tylko po raporcie dobowym) 
3. Zmiana nazwy i/lub stawki PTU (tylko po raporcie dobowym, jako zmian staw-

ki traktowane te� jest zmiana typu z towaru na opakowanie i odwrotnie) 

5.23. [262] Raport Działy Towarowe 

Ta funkcja słu�y do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie Działów Towarowych, 
które słu�� do grupowania towarów. Po wybraniu funkcji zostanie wydrukowany raport. 

5.24. [263] Raport Jednostki Miar 

Ta funkcja słu�y do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie Jednostek Miar, które 
mog� by� drukowane przy ilo�ciach towarów na paragonie, je�li wybrana jest opcja [1] Dru-
kuj j.miar w kategorii [4562] Opcje wydruku paragonu. Po wybraniu funkcji zostanie 
wydrukowany raport. 

5.25. [264] Raport Rabaty 

Ta funkcja słu�y do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie Rabatów i Narzutów, 
które mog� by� u�yte przy wystawianiu paragonu. Po wybraniu funkcji zostanie wydruko-
wany raport. 

5.26. [265] Raporty Danych U�yktowników 

W tym menu mamy do wyboru wydruk listy U�ytkowników (kasjerów) i Ról U�ytkowników 
(okre�laj�cych prawa dost�pu). Raporty te s� opisane w nast�pnych rozdziałach. 

5.27. [2651] Raport U�ytkownicy 

Ta funkcja słu�y do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie U�ytkowników (kasje-
rów). Po wybraniu funkcji zostanie wydrukowany raport. 
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5.28. [2652] Raport Role U�ytkowników 

Ta funkcja słu�y do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie Ról U�ytkowników 
(kasjerów). Role U�ytkowników okre�laj� zakres praw dost�pu do poszczególnych zakresów 
funkcjonalnych kasy. Poprzez przypisanie u�ytkownikowi danej roli okre�lamy, jakie ma on 
prawa dost�pu. Po wybraniu funkcji zostanie wydrukowany raport. 

5.29. [266] Raport Ustawienia 

Ta funkcja słu�y do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie Ustawie� – danych 
parametrów kasy, które mo�emy zaprogramowa� w funkcjach kategorii [4] Ustawienia. Po 
wybraniu funkcji zostanie wydrukowany raport. 

5.30. [267] Raport Opisy Stałe 

Ta funkcja słu�y do wydrukowania listy wszystkich Opisów Stałych, jakie kasa u�ywa w 
swoich wydrukach. 

5.31.  [29] Zestaw Raportów 

Funkcja drukowania zestawu raportów, jakie zostały skonfigurowane w opcji [4563] Zestaw 
Raportów gdzie podajemy, jakie raporty maj� wej�� w skład zestawu. Zamiast wykonywa� 
po kolei kilku ró�nych raportów na koniec dnia, mo�na skonfigurowa� kas� tak, aby po wy-
wołaniu tej jednej funkcji (skrót [29]) kasa wykonała po kolei wszystkie te raporty.  

[29] Zestaw Raportów – zatwierdzenie klawiszem . Kasa zapyta: Drukowa� 

zestaw raportów? Potwierdzenie klawiszem , lub rezygnacja klawiszem . 
Potem mamy do wyboru czy raport ma by� wykonany jako zerujacy czy te� niezeruj�cy. 
Je�li w zestawie raportów zerujacym jest raport dobowy (kasa w trybie fiskalnym) nast�pi 

pytanie o poprawno�� daty: Data 01-12-2004 jest poprawna? Klawiszem  

potwierdzamy, klawiszem  wycofujemy si� z funkcji.  
Podczas wykonywania zestawu raportów, w którym jest raport fiskalny dobowy nale�y 

bezwzgl�dnie stosowa� si� do zalece� zawartych w rozdziale 5.1 niniejszej instrukcji 
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6. [3] BAZA DANYCH 

6.1. [31] Towary 

Kasa ma mo�liwo�� zaprogramowania 1000 towarów, których b�dzie prowadzi� ewidencje 
sprzeda�y. Towary mog� mie� nazwy od 1 do 18 znaków. Ka�dy towar musi mie� zaprogra-
mowan� nazw� i stawk� PTU (stawk� podatku). Dodatkowo ka�demu towarowi mo�na za-
programowa� cen� sprzeda�y, okre�li� rodzaj ceny (zmienna, stała), precyzj� sprzeda�y 
(ilo�� miejsc po przecinku ilo�ci), przywi�za� do działu, powi�za� z opakowaniem. 

6.2.  [311] Edycja Towarów 

[311] Edycja – wyboru tej funkcji dokonujemy klawiszem . Nast�pnie nale�y 
poda� kod edytowanego towaru za pomoc� cyfr na klawiaturze i zatwierdzi� klawiszem 

. Je�li w bazie jest towar o tym kodzie, to jego nazwa pojawi si� na wy-
�wietlaczu. Je�li w bazie towarowej nie ma towaru o tym kodzie pojawi si� pusta nazwa 
a je�li w bazie istnieje taki towar to poka�e si� jego nazwa.  
W trybie edycji towaru mo�na oprogramowa�: 
Nazwa - W trybie wpisywania (edycji) nazwy na wy�wietlaczu w prawym górnym rogu 

pojawia si� znaczek  - klawiatura przestawiona jest w tryb alfanumeryczny – wpisy-
wania tekstu. Nazw� towaru nale�y wpisa� u�ywaj�c klawiatury jak opisano w rozdzia-
le 2.8 niniejszej instrukcji. Wpisan� nazw� nale�y zatwierdzi� klawiszem 

.  
Cena – Za pomoc� klawiszy numerycznych (oraz ewentualnie przecinka) nale�y zapro-
gramowa� cen� sprzeda�y towaru. Cen� mo�na zaprogramowa� na 0, jednak wówczas 
rodzaj ceny (opisane poni�ej) nale�y ustawi� na „zmienna”, bo inaczej sprzeda� towaru 

nie b�dzie mo�liwa. Klawisz  zatwierdza wpisana cen� i przechodzi do 
nast�pnej opcji towaru: 

Typ  – deklaracja, czy programowany artykuł jest Towarem/usług�, czy te� Opako-

waniem. Wyboru z listy dokonujemy za pomoc� klawiszy . Wybranie opcji 
opakowanie spowoduje, �e nie b�dzie miał on przypisanej stawki PTU a jego sprzeda� 

nie b�dzie wliczana do obrotu. Klawisz  zatwierdza wybór i przechodzi 
do nast�pnej opcji towaru (w przypadku wyboru „opakowanie” wychodzi z programo-
wania). 
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Stawka  – przypisanie stawki PTU dla towaru lub okre�lenie zwolnienia towaru z re-

jestracji PTU. Za pomoc� klawiszy  wybieramy z dost�pnej listy stawk� 
PTU. Na li�cie wy�wietlane s� litery stawek A – G wraz z przyporz�dkowanymi im 
warto�ciami stawek. Znak „-” obok litery stawki oznacza, �e stawka nie jest oprogra-
mowana (nieaktywna), sprzeda� towaru przypisanego do tej litery nie b�dzie mo�liwa. 
Oznaczenie ‘ZW” obok litery informuje, �e towary przypisane do tej litery b�d� zwol-

nione z PTU. Klawisz  zatwierdza wybór i przechodzi do nast�pnej opcji 
towaru. 

Opcje ceny  - deklaracja typu ceny: 
Cena zmienna – Podczas sprzeda�y towaru cen� mo�a wpisa� r�cznie z 
klawiatury. Je�li cena nie zostanie podana, to towar zostanie sprzedany z 
cena zaprogramowan�. Je�li cena zaprogramowana jest na zero, to wówczas 
podczas sprzeda�y cena musi by� podana. 
Cena stała – towar mo�e by� sprzedawany tylko z zaprogramowan� cen�. 
Wpisanie ceny z klawiatury podczas sprzeda�y spowoduje bł�d. 

Klawisz  zatwierdza wybór i przechodzi do nast�pnej opcji towaru. 

Jednostka  - okre�la, z opisem, jakiej jednostki na paragonie sprzedawany b�dzie to-
war. Do wyboru z listy jest: (Brak), szt., kg., dag, g., t., m., km., m2, m3, l., opak., oraz 
4 dodatkowe, które mo�na oprogramowa� w funkcji [331] Edycja jednostki miar. 

Klawisz  zatwierdza wybór i przechodzi do nast�pnej opcji towaru. 

Precyzja  - okre�leniez z jak� dokładno�ci (po przecinku) podczas sprzeda�y mo�na 
wpisa� ilo�� sprzedawanego towaru. 

1 – mog� by� sprzedawane tylko całe sztuki towaru (np. napoje, ksi��ki, sprz�t 
AGD itp.) 

0.1 – dokładno�� do jednego miejsca po przecinku 
0,01 – dokładno�� do dwóch miejsc po przecinku 
0,001 – dokładno�� do trzech miejsc po przecinku (towary wa�one). 

Klawisz  zatwierdza wybór i przechodzi do nast�pnej opcji towaru. 

Dział  - przywi�zanie towaru do jednego z dost�pnych (oprogramowanych) działów. 

Wyboru działu z listy dokonuje si� za pomoca klawiszy   lub podaj�c kod 

działu za pomoc� klawiszy numerycznych. Klawisz  zatwierdza wybór i 
przechodzi do nast�pnej opcji towaru. 

Opakowanie  - mo�liwo�c przywi�zania do towaru opakowania. Przywi�zane 
opakowanie b�dzie automatycznie sprzedawane wraz z towarem w ilo�ci 
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zadeklarowanej dla towaru.Aby przywi�za� opakowanie do towaru, to towar musi mie� 
usawiona precyzje na 1. Ewentualnego wyboru opakowania dokonuje poprzez podanie 

kodu opakowania lub wybór z listy opakowa� po wej�ciu do niej klawiszem  i po-

tem wybór za pomoc� klawiszy   . 

Klawisz  zatwierdza edycj� tego towaru. 

6.3. [312] Usuwanie Towarów 

[312] Usu� – tryb usuwania towarów z bazy towarowej. Aby usun�� towar z bazy nale�y 

wykona� wcze�niej raport dobowy. Po wej�ciu do opcji klawiszem  poka�e si� 
komunikat: Podaj kod towaru: Za pomoc� klawiszy numerycznych nale�y wpisa� numer 

kodu towaru do usuni�cia i zatwierdzi� klawiszem . Na wy�wietlaczu wy�wie-

tlona zostanie nazwa towaru i pytanie: Usun�� towar? Klawiszem  zatwier-

dzamy, klawiszem  wycofujemy si� z funkcji usuwania towaru. Po usuni�ciu towaru 
(poł�czonego z wydrukiem w kasie fiskalnej) kasa wy�wietla pytanie: Czy usun�� inny to-
war? Operacj� usuwania kolejnych towarów mo�na powtórzy�. 

6.4. [313] Funkcje Towarów 

W menu tym mamy do dyspozycji kilka funkcji operuj�cych na danych towarów. 

6.5. [3131] Poka� Cen� Towaru 

[3131] Poka� cen� – funkcja sprawdzenia zaprogramowanej ceny towaru. Po wej�ciu do 

opcji klawiszem  pojawia si� komunikat: Podaj kod Towaru: Za pomoc� kla-
wiszy numerycznych nale�y wpisa� numer kodu towaru, któremu chcemy sprawdzi� cen� i 

zatwierdzi� klawiszem . Na wy�wietlaczu wy�wietlona zostanie nazwa towaru 

oraz aktualnie zaprogramowana cena towaru. Klawiszem  lub  wycofu-
jemy si� z funkcji. Kasa proponuje dalsze sprawdzanie ceny: Sprawdzi� cen� innego towaru? 

 - potwierdzamy,  - rezygnacja. 
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6.6. [3132] Zmian Ceny Towaru 

[3132] Zmiana ceny – funkcja zmiany ceny w wybranym towarze. Po wej�ciu do opcji kla-

wiszem  poka�e si� komunikat: Podaj kod Towaru: Za pomoc� klawiszy nu-
merycznych nale�y wpisa� numer kodu towaru, któremu chcemy zmieni� cen� i zatwierdzi� 

klawiszem . Na wy�wietlaczu wy�wietlona zostanie nazwa towaru oraz jego 
aktualna cena. Pod jedn� z cyfr ceny widnieje kursor. Cen� mo�emy zmieni� za pomoc� 
klawiszy numerycznych oraz przecinka, kursorem pomi�dzy cyframi poruszamy si� klawi-

szami  . Klawiszem  zatwierdzamy wprowadzona cen�, klawiszem 

 wycofujemy si� z funkcji. Kasa proponuje dalsze sprawdzanie ceny: Zmieni� cen� 

innego towaru?  - potwierdzamy,  - rezygnacja. 

6.7. [3133] Poka� Ilo�� Towaru 

[3133] Poka� ilo�� - funkcja sprawdzenia bie��cej ilo�ci (stanu magazynowego) towaru. Po 

wej�ciu do opcji klawiszem  pojawia si� komunikat: Podaj kod Towaru: Za 
pomoc� klawiszy numerycznych nale�y wpisa� numer kodu towaru, któremu chcemy spraw-

dzi� stan (ilo��) i zatwierdzi� klawiszem . Na wy�wietlaczu wy�wietlona zo-
stanie nazwa towaru oraz aktualnie zaprogramowana/wyliczona ilo�� towaru „w magazynie”. 

Klawiszem  lub  wycofujemy si� z funkcji. Kasa proponuje dalsze 

sprawdzanie ilo�ci: Sprawdzi� ilo�� innego towaru?  - potwierdzamy,  - 
rezygnacja. 

6.8. [3134] Ustaw ilo�� Towaru 

[3134] Ustaw ilo�� – funkcja zmiany ilo�ci towaru na magazynie wybranego towaru. Kasa 
mo�e prowadzi� stany magazynowe dla towarów. Mo�na zadeklarowa� ilo�� towaru, jaka 
jest dost�pna na magazynie i kasa podczas sprzeda�y b�dzie odejmowa� sprzedane ilo�ci od 

ilo�ci zadeklarowanej. Po wej�ciu do opcji klawiszem  poka�e si� komunikat: 
Podaj kod Towaru: Za pomoc� klawiszy numerycznych nale�y wpisa� numer kodu towaru, 

któremu chcemy zmieni� ilo�� i zatwierdzi� klawiszem . Na wy�wietlaczu 
wy�wietlona zostanie nazwa towaru oraz miejsce na wpisanie ilo�ci. Ilo�� mo�emy wpisa� za 
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pomoc� klawiszy numerycznych oraz przecinka, kursorem pomi�dzy cyframi poruszamy si� 

klawiszami  . Klawiszem  zatwierdzamy wprowadzony stan. Po 
zatwierdzeniu stanu kasa proponuje zmian� ilo�ci kolejnego towaru: Zmieni� ilo�� innego 
towaru? – mo�liwo�� kontynuowania zmian lub wycofania si�. 

6.9. [3135] Dodaj Ilo�� Towaru 

[3135] Dodaj ilo�� – funkcja zwi�kszenia ilo�ci na magazynie wybranego towaru. Funkcja 
jest obsługiwana i działa podobnie jak poprzednia z t� ró�nic�, �e podana ilo�� zostanie do-
dana do bie��cego stanu magazynowego.  

6.10. [3136] Odejmij Ilo�� Towaru 

[3136] Odejmij ilo�� – funkcja zmniejszenia ilo�ci na magazynie wybranego towaru. Funk-
cja jest obsługiwana i działa podobnie jak poprzednia z t� ró�nic�, �e podana ilo�� zostanie 
odj�ta do bie��cego stanu magazynowego.  

6.11. [319] Drukuj Dane Towarów 

W menu tym mamy do wyboru szeregu funkcji pozwalaj�cych na wydruk ró�nych danych 
towarów. 

6.12. [3191] Drukuj Towary 

Ta funkcja słu�y do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie towarów. Jest ona ana-
logiczna do ju� opisanej funkcji [2611] Raport Towary. 

6.13. [3192] Drukuj Opakowania 

Ta funkcja słu�y do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie opakowa� zwrotnych. 
Jest ona analogiczna do ju� opisanej funkcji [2612] Raport Opakowania. 

6.14. [3193] Drukuj Tandemy 

Ta funkcja słu�y do wydrukowania listy zaprogramowanych w kasie tandemów tj. towarów, 
które maj� przyporz�dkowane opakowanie zwrotne. Jest ona analogiczna do ju� opisanej 
funkcji [2613] Raport Tandemy. 

6.15. [3199] Drukuj Zmiany Towarów z PC 

Ta funkcja słu�y do wydrukowania listy zmian towarów i opakowa�, które zostały przepro-
wadzone z komputera PC a nie zostały wydrukowane podczas transmisji. Je�li dane nie zo-
stan� wydrukowane wcze�niej, wydrukuj� si� przed najbli�szym raportem dobowym. 
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6.16. [32] Działy towarowe 

Towary podczas programowania przypisywane s� do Działów. Jest to powi�zanie jedynie w 
celu informacji podczas raportowania o sprzeda�y z danego działu towarowego.  

6.17. [321] Edycja Działów towarowych 

[321] Edycja – funkcja edycji wybranego z bazy działu towarowego. Podczas edycji działu 
jest mo�liwo�� zaprogramowania jedynie nazwy działu (np. Pieczywo, Nabiał, Chemia, Al-

kohol itp.) Za pomoc� klawiszy   dokonujemy wyboru ��danego działu (jednego 

z 42 dost�pnych). Klawiszem  zatwierdzamy wybór i wchodzimy do edycji 
tego działu. 

Nazwa - W trybie wpisywania (edycji) nazwy na wy�wietlaczu w prawym górnym 

rogu pojawia si� znaczek  - klawiatura przestawiona jest w tryb alfanumeryczny – 
wpisywania tekstu. Domy�lnie kasa ma zaprogramowane nazwy: Dział 1, Dział 2 
itd. Nazw� działu nale�y wpisa� u�ywaj�c klawiatury jak opisano w rozdziale 2.8 

niniejszej instrukcji. Wpisan� nazw� nale�y zatwierdzi� klawiszem .  
W ten sam sposób nale�y oprogramowa� kolejne działy, które b�d� potrzebne i 
u�ywane. 

6.18. [329] Drukuj Działy towarowe 

[329] Drukuj – funkcja drukowania zaprogramowanych w kasie działów towarowych. 

6.19. [33] Jednostki miar 

Menu [33] Jednostki słu�y do programowania u�ywanych w bazie towarowej jednostek miar 
towarów. Domy�lnie w kasie zaprogramowane jest 11 pozycji jednostek miary: 1–szt, 2–kg, 
3–dag, 4–g, 5–t, 6–m, 7–km, 8–m2, 9–m3, 10–l, 11–opak. Wszystkie pozycje mo�na opro-
gramowa� we własnym zakresie według potrzeb. 

6.20. [331] Edycja Jednostek miar 

[331] Edycja – tryb programowania jednostek miary. Po wej�ciu do funkcji pojawia si� 
informacja: JM[n] Nazwa  - za pomoc� klawiszy w trybie alfanumerycznym (opis w roz-
dziale 2.8 niniejszej instrukcji) programujemy nazw� jednostki miary i zatwierdzamy klawi-

szem . W analogiczny sposób programujemy kolejne, ��dane jednostki miar. 
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6.21. [339] Drukuj Jednostki miar 

[339] Drukuj – funkcja drukowania zaprogramowanych w kasie jednostek miary. Po wybra-

niu funkcji klawiszem  nast�puje wydruk danych jednostek miar. 

6.22. [34] Rabaty/Narzuty 

W tej funkcji menu mo�na okre�li� warto�ci zdefiniowanych rabatów i narzutów jak równie� 
okre�li� standardowe i maksymalne poziomy rabatów / narzutów, jakie kasjer podczas sprze-
da�y mo�e udziela�. Rabaty i narzuty mo�na okre�la� jako procentowe oraz jako kwotowe.  

6.23. [341] Edycja Tabeli Rabatów/Narzutów 

 [341] Edycja – po wybraniu klawiszem  pojawi si� informacja: Ra-
bat/Narzut . W dolnej linii wy�wietlana jest pierwsza z pozycji tabeli rabatów/narzutów. Za 

pomoc� klawiszy  dost�pna jest lista 16 pozycji do oprogramowania. Po wybra-

niu ��danej pozycji i zatwierdzeniu klawiszem  pojawia si� funkcja okre�lenia 
typu pozycji rabatu/narzutu: Rab/Narz1 Typ  i w dolnej linii wy�wietlony b�dzie jeden z 
dost�pnych  typów: 
   (nieu�ywany) 
   Rabat % 
   Rabat kwotowy 
   Narzut % 
   Narzut kwotowy  

Za pomoc� klawiszy  dokonujemy wyboru jednego z wy�ej wymienio-

nych typów i zatwierdzamy klawiszem . Je�li wybrano inny typ ni� 
(nieu�ywany), to nale�y zaprogramowa� warto�� kwotow�/procentow� dla tej pozycji. 
Programowania dokonujemy za pomoc� klawiszy numerycznych oraz przecinka. Po 

wpisaniu wła�ciwej warto�ci zatwierdzamy klawiszem . Nast�pnie dla 
tej pozycji mo�na zaprogramowa� nazw�, w celu np. identyfikacji udzielanego pod-
czas sprzeda�y rabatu/narzutu (np. rabat �wi�teczny, narzut nocny itp.) 
Na wy�wietlaczu pojawia si� informacja: Rab/Narz1 Nazwa . Za pomoc� klawiszy 
alfanumerycznych (opis w rozdziale 2.8 niniejszej instrukcji) programujemy nazw� 

dla pozycji i zatwierdzamy klawiszem . Pozycja rabatu/narzutu została 
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oprogramowana. Programowania kolejnych pozycji dokonujemy w identyczny spo-
sób. 

6.24. [342] Limity Rabatów/Narzutów 

W funkcji tej mo�emy okre�li� maksymalne warto�ci ka�dego z typów rabatów i narzutów 
procentowych i kwotowych. Funkcja ta jest dost�pna tak�e w menu [461] 

6.25. [343] Domy�lne Rabaty/Narzuty 

W funkcji tej mo�emy okre�li� domy�lne warto�ci ka�dego z typów rabatów i narzutów pro-
centowych i kwotowych. Funkcja ta jest dost�pna tak�e w menu [471] 

6.26. [349] Drukuj Rabaty/Narzuty 

[349] Drukuj – funkcja drukowania zaprogramowanych w kasie pozycji Rabatów/Narzutów. 

Wybór klawiszem  - nast�puje wydruk wszystkich 16 dost�pnych pozycji raba-
tu/narzutu. Wydruk zawiera tak�e informacje na temat warto�ci maksymalnych i domy�lnych 
rabatów i narzutów. 

6.27. [35] U�ytkownicy  

Kasa ma mo�liwo�� programowania danych U�ytkowników (kasjerów), którzy b�d� mogli 
u�ywa� kasy. Ka�dy u�ytkownik musi mie� zaprogramowan� nazw� (np. imi�, nazwisko), 
hasło oraz okre�lon� rol�, jak� b�dzie pełnił podczas obsługi kasy. 

6.28. [351] Edycja U�ytkowników  

[351] Edycja – funkcja programowania nazwy, hasła oraz roli. Po wej�ciu do funkcji klawi-

szem  pokazuje si� komunikat: Wybierz u�ytkownika . W dolnej linii widnieje 
albo numer i nazwa jednego z zaprogramowanych u�ytkowników, lub podpowied�: 
[Dodaj…] – oznacza to, �e nie ma zaprogramowanego �adego u�ytkow-nika. Klawiszami 

 wybieramy ��danego u�ytkownika, klawiszem  zatwierdzamy 
wybór i wchodzimy do edycji nazwy u�ytkownika. W trybie edycji nazwy w prawym gór-
nym rogu wy�wietlana jest informacja , oznacza to, �e klawiatura jest w trybie alfanume-
rycznym – opisanym w rozdziale 2.8 niniejszej instrukcji. Wpisan� według zawartych tam 

wskazówek nazw� nale�y zatwierdzi� klawiszem . Kasa przechodzi do funkcji 
programowania hasła u�ytkownika. Za pomoc� klawiatury w trybie alfanumerycznym (zna-

czek ) wpisujemy hasło i zatwierdzamy klawiszem . Po zatwierdzeniu hasła 
kasa przechodzi do funkcji wyboru roli u�ytkownika. Typ roli u�ytkownika (uprawnie�) 
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mo�na wybra�  za pomoc� klawiszy  spo�ród dost�pnych na li�cie typów – 4 
standartowych oraz 4 własnych. Konfiguracji ról u�ytkowników dokonuje si� w funkcji: 
[361] Role U�ytkowników – tam te� znajduje si� dokładny opis ról u�ytkowników. Po wybo-

rze wła�ciwej roli zatwierdzamy j� klawiszem  - kasa powraca do menu [35] 

U�ytkownicy. Podczas programowania u�ytkowników klawiszem  mo�na cofn�� si� 
do poprzednio programowanej funkcji.  

6.29. [353] Usu� U�ytkownika  

[352] Usu� – funkcja usuwania zaprogramowanych u�ytkowników. Po wybraniu tej funkcji 

klawiszem  wy�wietlany jest komunikat: Wybierz kasjera: . W dolnej linii 

widnieje nazwa jedego z zaprogramowanych kasjerów. Za pomoc� klawiszy  

wybieramy kasjera do usuni�cia i wybór zatwierdzamy klawiszem . U�ytkow-
nik zostaje usuni�ty. 

6.30.  [354] Hasło u�ytkownika  

[353] Hasło – funkcja zmiany hasła dla bie��cego u�ytkownika. Po wybraniu tej funkcji 

nale�y poda� stare hasło a nast�pnie nowe. Klawiszem  na ko�cu zatwierdza-
my zmian� hasła. 

6.31.  [359] Drukuj U�ytkoników  

[359] Drukuj – funkcja drukowania ustawie� zaprogramowanych u�ytkowników. Wybiera-

my klawiszem  - nast�puje wydruk zaprogramowanych u�ytkowników wraz z 

przypisanymi im rolami. 

6.32. [36] Role U�ytkowników  

Ka�dy z zaprogramowanych u�ytkowników musi mie� okre�lona rol� (uprawnienia). 
Konfiguracji ról i przypisanych im uprawnie� i obostrze� dokonujemy w funkcji: [36] Role 
U�ytkowników. Ka�da z 8 ról mo�e mie� zaprogramowan� nazw� oraz okre�lone pozwole-
nie lub zabronienie wykonywania ka�dej z 30 praw dost�pu. W kasie domy�lnie zaprogra-
mowane s� 4 Role: Kasjer, Kasjer zaawansowany, Kierownik, Administrator. Kolejne 4 
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pozycje mo�na oprogramowa� jako własne. Poni�ej zamieszczono opis, jakie opcje s� do-
puszczone/zabronione fabrycznie do wykonywania dla zaprogramowanych ról. 
 

 Nazwa funkcji/opcji: Ka-
sjer 

Kasjer 
 zaawans Kierownik Admi-

nistr 
1. Sprzeda� TAK TAK TAK TAK 
2. Anulowanie paragonów NIE TAK TAK TAK 
3. Wpłaty/Wypłaty do kasy NIE TAK TAK TAK 
4. Rabaty z r�ki (wprowadzane r�cznie) NIE TAK TAK TAK 
5. Rabaty z bazy (wybór z zaprogramo-

wanej listy rabatów narzutów) TAK TAK TAK TAK 

6. Zestaw Raportów NIE TAK TAK TAK 
7. Zestaw Raportów zeruj�cy NIE TAK TAK TAK 
8. Raport Dobowy NIE TAK TAK TAK 
9. Raporty Dobowe Inne (niefiskalne) NIE TAK TAK TAK 
10. Raporty Okresowe NIE NIE TAK TAK 
11. Raport Stanu Kasy NIE NIE TAK TAK 
12. Raport Stanu Kasy Zeruj�cy NIE NIE TAK TAK 
13. Raport Zmiany (niedost�pny w tej 

kasie) NIE NIE TAK TAK 

14. Raport Obrotów Kasjera NIE TAK TAK TAK 
15. Raport Obrotów Kasjera Zeruj�cy NIE TAK TAK TAK 
16. Raporty Obrotów Towarów (towarów, 

działów, opakowa�) NIE NIE TAK TAK 

17. Raporty Obrotów Towarów (w/w) Zeru-
j�ce NIE NIE TAK TAK 

18. Baza Towarów (edycja, usuwanie) NIE NIE TAK TAK 
19. Zmiana cen towarów NIE TAK TAK TAK 
20. Zmian ilo�ci na magazynie NIE NIE TAK TAK 
21. Rabaty (edycja bazy raba-

tów/narzutów) NIE NIE TAK TAK 

22. U�ytkownicy (edycja, usuwanie) NIE NIE NIE TAK 
23. Wydruki baz danych NIE NIE TAK TAK 
24. Ustawienia Zegara NIE NIE NIE TAK 
25. Ustawienia kursu waluty Euro NIE NIE TAK TAK 
26. Ustawienia Opcji (funkcje [45…]) NIE NIE NIE TAK 
27. Ustawienia Inne (funkcje [4…]) NIE NIE NIE TAK 
28. Komunikacja PC TAK TAK TAK TAK 
29. Komunikacja Modem TAK TAK TAK TAK 
30. Ustawienia Sprz�towe (wybór typu 

akumulatora, szuflady itp.) NIE NIE NIE TAK 

31. Pełne Menu (jak nie to tylko funkcje 
[1…]) NIE TAK TAK TAK 

 
 

6.33. Opis praw dost�pu  

 
Prawo Opis 

1 Sprzeda� Wystawianie paragonów i zwrotów opakowa� 
2 Anulowanie Anulowanie pozycji i całego paragonu 
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3 Wpłaty/wypł. Wpłaty i Wypłaty z kasy 
4 Rabaty z bazy Udzielanie rabatów/narzutów w paragonie o warto�ci 

podawanej r�cznie 
5 Rabaty z r�ki Udzielanie rabatów/narzutów w paragonie o warto�ci 

zdefiniowanej w tabeli rabatów  
6 Zestaw Rap. Drukowanie zestawu raportów (29). U�ytkownik nie 

musi mie� praw do raportów wchodz�cych w skład 
tego raportu. Jak nie ma do nich praw a ma to prawo 
to znaczy �e mo�e je wykona� ale tylko w zestawie. 

7 Zestaw Rap.z Drukowanie zestawu raportów (29) zeruj�cego U�yt-
kownik nie musi mie� praw do raportów wchodz�cych 
w skład tego raportu. Jak nie ma do nich praw a ma to 
prawo to znaczy �e mo�e je wykona� ale tylko w ze-
stawie. Gdy to prawo jest to tak jakby było te� dane 6. 

8 Rap.Dobowy Drukowanie raportu dobowego (21) 
9 R.Dobowe inne Drukowanie raportów dobowych niefiskalnych (nieze-

ruj�cy 241 i ostatni 242) 
10 Rap.Okresowe Drukowanie raportów okresowych (25*) 
11 Rap.St.Kasy Drukowanie raportu stanu kasy (22) 
12 Rap.Kasy Zer Drukowanie raportu stanu kasy zeruj�cego (22). Gdy 

to prawo jest to tak jakby było te� dane 11. 
13 Rap.Zmiany Drukowanie raportu zmiany (nieu�ywany obecnie) 
14 Rap.Kasjera Drukowanie raportu obrotów kasjera (231) ale tylko 

własnych danego kasjera. Aby drukowa� wszystkich 
trzeba mie� prawo do obrotów (16 i/lub 17). 

15 Rap.Kasj.Zer Drukowanie raportu obrotów kasjera zeruj�cego 
(231). Raczej tylko własnych danego kasjera. Aby 
drukowa� wszystkich trzeba mie� prawo do obrotów 
(16 i/lub 17). Gdy to prawo jest to tak jakby było te� 
dane 14. 

16 Rap.Obrotów Drukowanie raportu obrotów wszystkich kasjerów 
(231) towarów, działów, opakowa� i godzinowych 
(232-5). Gdy to prawo jest to tak jakby było te� dane 
14. 

17 Rap.Obrot.z Drukowanie raportu obrotów wszystkich kasjerów 
(231) towarów, działów, opakowa� i godzinowych 
(232-5) zeruj�cych. Gdy to prawo jest to tak jakby 
było te� dane 16. 

18 Baza towarów Prawo do u�ywania funkcji edycji bazy towarów, dzia-
łów i jednostek (31*-33*). Gdy to prawo jest to tak 
jakby były te� dane 19 i 20 i wydruków z tych baz (jak 
gdyby cz��� prawa 23). 

19 Zmiana cen Prawo do zmiany cen towarów (funkcja 3132). U�yt-
kownik nie musi mie� prawa 18. Prawo daje prawo do 
wydruków danych towarów. 

20 Zmiana il. m Prawo do zmiany ilo�ci na magazynie (funkcje 3134-
6). U�ytkownik nie musi mie� prawa 18. Prawo daje 
prawo do wydruków danych towarów. 

NOVITUS                                                                                                                                   MINI TAX 

 53 

21 Baza Rabatów Prawo do u�ywania funkcji edycji bazy rabatów (34*) i 
ustawie� rabatów (461 i 471). Gdy to prawo jest to tak 
jakby były te� prawo wydruków z tych baz/ustawie� 
(jak gdyby cz��� prawa 23). 

22 U�ytkownicy Prawo do u�ywania funkcji edycji bazy u�ytkowników i 
ról (35* i 36*). Gdy to prawo jest to tak jakby były te� 
prawo wydruków z tych baz/ustawie� (jak gdyby 
cz��� prawa 23). 

23 Wydruki baz Prawo do drukowania danych z baz, czyli funkcje 
3?9*. Niektóre w/w prawa mog� umo�liwia� wydruki z 
baz gdy ma si� prawa do ich edycji. 

24 Ustaw.Zegara Prawo ustawienia zegara (41) 
25 Ustaw.EUR Prawo ustawienia Kursu Euro (472) 
26 Ustaw.Opcji Prawo ustawienia opcji (45*) 
27 Ustaw.Inne Prawo do pozostałych ustawie� nie obj�tych prawami 

24,25,26 i 30. 
28 Komuni.PC Prawo do komunikacji z PC. Je�li nie ustawione to 

dany u�ytkownik nie b�dzie mógł nic przesła� do PC 
chyba �e PC wykona sam logowanie. 

29 Komuni.Modem Prawo do komunikacji z PC przez modem. Je�li nie 
ustawione to dany u�ytkownik nie b�dzie mógł nic 
przesła� do PC chyba, �e PC wykona sam logowanie. 
Gdy to prawo jest to tak jakby było tak�e dane 28 ale 
tylko dla komunikacji przez modem. 

30 Ustaw.Sprz�t Prawo do ustawie� sprz�towych (w kasie MiniTax do 
szuflady i typu akumulatora). Gdy brak tego prawa 
u�ytkownik nie mo�e tego zmieni� nawet jak ma pra-
wo 27. 

31 Pełne Menu Gdy nie ma tego prawa dany u�ytkownik widzi tylko 
funkcje menu z kategorii 1*. 
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Rozkład Menu wraz z informacj�, które prawo(a) umo�liwia dan� funkcj�. 
 
Prawo (nr, …) – prawo o danym numerze(ach) umo�liwia dan� funkcj� 
Prawo (--) – funkcja dost�pna zawsze 
nr z – wersja zeruj�ca 
nr ! – zobaczy� uwagi w opisie prawa 
+ nr – prawo rozszerzaj�ce (danie jego rozszerza np. zakres rap. kasjera) 
^ nr – prawo nadrz�dne (danie jego daje prawo do funkcji bez wzgl�du na prawo jednostkowe) 
 
    Menu    Opis 
  1 Funkcje         
    11 U�ytkownik       
          111 Logowanie Prawo (--) , Zmiana u�ytkownika 
          112 Zmiana hasła Prawo (--) , Zmiana hasła u�ytkownika 
    12 Kasa         
         121 Wpłata  Prawo (3), Wpłata gotówki do szuflady (tak�e F+8) 
           122 Wypłata Prawo (3), Wpłata gotówki do szuflady (tak�e F+9) 
         123 Otwórz szufl  Prawo (3), Otwiera szuflad� (tak samo jak ka�de F+8/9) 
      13 Komunikacja       
         131 Modem       
               1311 Inicjuj  Prawo (--), Ci�g inicjalizacji wysyłany do modemu 
                  1312 Poł�cz  Prawo (29), Nawi�zanie poł�czenia z danym numerem 
               1313 Rozł�cz  Prawo (--), Rozł�czenie poł�czenia 
         132 PC       
               1321 Poł�cz  Prawo (28), Szybka zmiana na PC na porcie RS (np. z wagi lub 
skanera) 
               1322 Rozł�cz Prawo (--), Powrót z PC na porcie RS na poprzednie urz�dzenie 
      14 Obsługa 
           142 Zestaw rap. Prawo (6,7z), Drukowanie zestawu raportów 
           142 Sprzeda� 
                  1421 Sp.Normalna Prawo (1), Wł�czenie trybu sprzeda�y normalnej 
                  1422 Sp.Szybka Prawo (1), Wł�czenie trybu sprzeda�y szybkiej (1 klawisz � towar) 
                  1423 Sp.Pojedyn.    Prawo (1), Wł�czenie trybu sprzeda�y pojedynczej (1 towar � par) 
                  1424 Sp.Szyb.Poj.    Prawo (1), Wł�czenie trybu sprz. szyb. I poj. (1 klawisz � par) 
           143 Akumulator       
               1431 Rozładuj  Prawo (30), Rozładowanie akumulatora 
               1432 Ładuj  Prawo (30), Ładowanie akumulatora 
      19 Wy�wietl         
         191 Czas Prawo (--), Wy�wietlenie czasu 
         192 Akumulator  Prawo (--), Wy�wietlenie stanu akumulatora 
           193 U�ytkownika  Prawo (--), Wy�wietlenie aktualnego u�ytkownika/kasjera 
         194 Ostatni par.  Prawo (--), Wy�wietlenie kwoty ostatniego paragonu 
        195 Gotówk� Prawo (--), Wy�wietlenie stanu gotówki w kasie 
    2 Raporty         
     21 Dobowy   Prawo (8), Drukowanie raportu dobowego  
     22 Stanu Kasy  Prawo (11, 12z), Drukowanie raportu stanu kasy 
     23 Rap.Obrotów       
          231 Kasjerów Prawo (14!, 15z!, +16, +17z), Drukowanie raportu obrotów Kasjerów 
            232 Towarów  Prawo (16, 17z), Drukowanie raportu obrotów Towarów 
          233 Opakowa�  Prawo (16, 17z), Drukowanie raportu obrotów Opakowa� 
          234 Działów tow.  Prawo (16, 17z), Drukowanie raportu obrotów Działów towarowych 
          235 Godzinowych  Prawo (16, 17z), Drukowanie raportu obrotów Godzinowych 
     24 R.Dobowe Inne     
          241 Dobowy niez. Prawo (9), Drukowanie raportu dobowego niezeruj�cego 
            242 Ostatni dob. Prawo (9), Drukowanie kopii ostatniego r.dobowego 
     25 Rap.Okresowe     
          251 Miesi�czny  Prawo (10), Drukowanie raportu miesi�cznego 
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          252 Okresowy  Prawo (10), Drukowanie raportu okresowego 
            259 Rozliczen.  Prawo (10), Drukowanie raportu rozliczeniowego 
       26 Rap.Danych       
          261 Rap.Towarów       
                 2611 Towary  Prawo (23, ^18, ^19, ^20), Drukuje zestawienie towarów 
                 2612 Opakowania  Prawo (23, ^18, ^19, ^20), Drukuje zestawienie opakowa� 
                 2613 Tandemy  Prawo (23, ^18, ^19, ^20), Drukuje zestawienie tandemów 
                 2614 Braki na mag.  Prawo (23, ^18, ^19, ^20), Drukuje rap. stanów mag. (ilo�ci) tow. 
                 2619 Zmiany z PC  Prawo (--), Drukowanie raportu zmian towarów z PC 
            262 Działy Tow. Prawo (23, ^18, ^19, ^20), Drukuje zestawienie działów towarowych 
          263 Jed.Miar  Prawo (23, ^18, ^19, ^20), Drukuje zestawienie jednostek miar 
          264 Rabaty  Prawo (23, ^21), Drukuje zestawienie danych rabatów 
          265 Rap.U�ytkow.       
                 2651 U�ytkownicy Prawo (23, ^22), Drukuje zestawienie u�ytkowników (kasjerów) 
                 2652 Role u�ytk.  Prawo (23, ^22), Drukuje zestawienie ról u�ytkowników 
          266 Ustawienia  Prawo (--), Wydruk ustawie� (w tym opcji konfiguracyjnych) 
            269 Opisy Stałe  Prawo (--), Raport Opisów Stałych (drukowanych tekstów) 
  29 Zestaw Rap.  Prawo (6, 7z), Drukowanie konfigurowalnego zestawu raportów  

  3 Baza Danych       
    31 Towary         
       311 Edycja  Prawo (18), Dodawanie i edycja towarów i opakowa� 
       312 Usu�    Prawo (18), Usuwanie opakowa� 
       313 Funkcje tow.       
                3131 Poka� cen�  Prawo (1, ^18, ^23), Wy�wietlenie ceny (tak�e z klawiatury 
F+CENA) 
              3132 Zmiana ceny  Prawo (19, ^18), Zmiana ceny 
              3133 Poka� ilo�� Prawo (1, ^18, ^23), Wy�wietlenie ilo�� na magazynie 
             3134 Ustaw il. Prawo (20, ^18), Ustawienie ilo�ci towaru na magazynie 
             3135 Dodaj ilo��  Prawo (20, ^18), Dodanie ilo�ci towaru na magazynie 
              3136 Odejmij il.  Prawo (20, ^18), Odj�cie ilo�ci towaru z magazynu 
         319 Drukuj dane  
               3191 Towary  Prawo (23, ^18, ^19, ^20), Drukuje zestawienie Towarów 
              3192 Opakowania  Prawo (23, ^18, ^19, ^20), Drukuje zestawienie Opakowa� 
              3193 Tandemy  Prawo (23, ^18, ^19, ^20), Drukuje zestawienie Tandemów 
              3194 Braki na mag  Prawo (23, ^18, ^19, ^20), Drukuje raport stanów magazynowych 
             3199 Zmiany z PC Prawo (--), Drukuje raport zmian Towarów z PC     
    32 Działy tow         
         321 Edycja  Prawo (18), Edycja Działów Towarowych 
       329 Drukuj  Prawo (23, ^18, ^19, ^20), Drukuje zestawienie Działów Towaro-
wych 
    33 Jednostki m.       
          331 Edycja  Prawo (18), Edycja Jednostek Miar 
       339 Drukuj  Prawo (23, ^18, ^19, ^20), Drukuje zestawienie Jednostek Miar 
    34 Rabaty/Narzuty  
       341 Edycja  Prawo (21), Edycja Tabeli Rabatów i Narzutów 
       342 Limity   Prawo (21), Edycja Limitów Rabatów 
       343 Domy�lne  Prawo (21), Edycja Rabatów Domy�lnych 
       349 Drukuj  Prawo (23, ^21), Drukuje dane Rabatów 
    35 U�ytkownicy       
         351 Edycja  Prawo (22), Edycja danych u�ytkowników 
       352 Usu�    Prawo (22), Usuwanie u�ytkowników 
         353 Zmie� Hasło  Prawo (22), Zmiana hasła u�ytkownika 
         359 Drukuj  Prawo (23, ^22), Drukuje zestawienie U�ytkowników 
  36 Role U�ytkow.     
       361 Edycja  Prawo (22), Edycja Ról U�ytkowników 
       369 Drukuj  Prawo (23, ^22), Drukuje zestawienie Ról U�ytkowników 

  4 Ustawienia       
    41 Zegar    Prawo (24), Przestawienie zegara 
    42 Dane Identyf.       
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       421 Nagłówek wydr.  Prawo (27), Programowanie nagłówka 
       422 Numer kasy Prawo (27), Programowanie nr kasy 
         423 NIP    Prawo (27), Programowanie NIP 
  43 Stawki podatku                           Prawo (27), Ustawienie stawek VAT 
  44 Tekst reklam. Prawo (27), Ustawienie tekstu reklamowego 
  45 Opcje         
       451 Komunikacja       
              4511 Poł�czenia  Prawo (26), Przyporz�dkowanie portu RS do urz�dze�  
              4512 PC  Prawo (26), Opcje komunikacji z PC 
              4513 Modem  Prawo (26), Opcje Modemu 
       452 Sprz�t       
              4521 Energia     
    45211 Oszcz�dno�� Prawo (26), Opcje Autowył�czania i Autowygaszania 
    45212 Typ Akumul. Prawo (30), Typ akumulatora 
              4522 Komponenty  Prawo (30), Opcje komponentów sprz�towych  
         453 System  Prawo (26), Opcje systemowe 
       454 Obsługa  Prawo (26), Opcje obsługi 
       455 Sprzeda�  Prawo (26), Opcje sprzeda�y 
       456 Wydruk       
               4561 Ogólne  Prawo (26), Ogólne opcje wydruku (podkre�lenia) 
               4562 Paragonu  Prawo (26), Opcje zawarto�ci paragonu 
               4563 Zestawu Rap  Prawo (26), Opcje Zestawu Raportu (Rap.Ła�cuchowy) 
               4564 Rap.Zm.Tow  Prawo (26), Opcje raportu zmian Towarów z Komputera PC 
        457 Dane       
               4571 Kod wagowy  Prawo (26), Typ kodu wagowego 
               4572 Kontrola  Prawo (26), Kontrola danych 
        458 Funkcje opcji       
               4581 Ust.domy�l.  Prawo (26), Resetuje ustawienia opcji do domy�lnych 
        459 Drukuj Opcje  Prawo (--), Wydruk ustawie� opcji 
     46 Limity         
        461 Rabatów  Prawo (26, ^21), Ustawienia maksymalnych rabatów 
        462 Kwot   Prawo (26), Ustawienia maks.kwot paragonu, gotówki itp.. 
   47 Parametry       
        471 Rabaty domy�  Prawo (26, ^21), Ustawienie domy�lnych rabatów 
        472 Kurs Euro  Prawo (25), Ustawienie kursu EURO 
   49 Drukuj ustaw Prawo (--), Wydruk ustawie� kasy (w tym opcji)    
  5 Serwis         
     51 Testy         
        511 Serwisowe  Prawo (--), Testy tylko dla serwisu 
          512 Wszystko  Prawo (--), Testy wszystkie 
        513 Pojedynczo  Prawo (--), Wybrane testy 
        514 Cyklicznie  Prawo (--), Test cykliczne 
   52 Ustawienia S Ustawienia serwisowe     
   53 Funkcje S Funkcje serwisowe      
   59 Informacje       
        591 Wersja  Prawo (--), Wy�wietlenie wersji 
        592 Pami�� fisk.  Prawo (--), Wy�wietlenie danych o pami�ci fiskalnej 
        593 Pomiary nap.  Prawo (--), Wy�wietlenie pomiarów napi�� 
  9 Pomoc         
    91 Drukuj Menu Prawo (--), Wydruk struktury Menu 
    92 Drukuj Ustaw Prawo (--), Wydruk ustawie� w tym opcji (45) 
    93 Drukuj Opcje Prawo (--), Wydruk samych opcji (45) 

 

6.34.  [361] Edycja Ról U�ytkowników  

 [341] Edycja – funkcja edycji zaprogramowanych ról u�ytkowników. W kasie zaprogramo-
wanych mo�e by� 8 ról – 4 zaprogramowane s� fabrycznie, a kolejne 4 mo�na nazwa� 
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i okre�li� samemu. Wej�cie do trybu [341] edycji ról klawiszem . Po-
jawia si� komunikat: Wybierz rol� . W dolnej linii wy�wietlana jest pierwsza z 

zaprogramowanych ról: 1. Kasjer. Za pomoc� klawiszy  wybieramy rol�, 

któr� chcemy edytowa� i zatwierdzamy klawiszem . Pokazuje si� ko-
munikat: Rola [1] Nazwa  a w dolnej linii wy�wietlana jest aktualnie zaprogramo-
wana nazwa roli, np.: Kasjer. Klawiatura jest w trybie alfanumerycznym, wi�c zgod-
nie ze wskazówkami zawartymi w rozdziale 2.8 programujemy nazw� roli, zatwier-

dzamy klawiszem . Kasa przechodzi do trybu ustalania praw dla wy-

branej (programowanej) roli – wy�wietla si� komunikat: Rola [1] Prawa . W 
dolnej linii wy�wietlana jest jedna z opcji, np.: []1 Sprzeda�. Je�li w kwadraciku po 
lewej stronie nazwy opcji jest znak X (np. [x] 1 Sprzeda�) oznacza to, �e dana funkcja 
jest dozwolona dla edytowanej roli. Je�li kwadrat jest pusty, to funkcja ta jest zabro-

niona. Za pomoc� klawiszy  poruszamy si� pomi�dzy dost�pnymi (opisa-

nymi w powy�szej tabeli) funkcjami, klawiszem  dokonujemy wyboru lub od-
wołujemy wybór wy�wietlanej funkcji. Po dokonaniu wyboru wszystkich ��danych 

funkcji zatwierdzamy i wychodzimy z trybu edycji ról klawiszem . 

6.35. [369] Drukuj Role U�ytkowników  

 [369] Drukuj – wydruk zaprogramowanych w kasie ról wraz z uprawnieniami. Wyboru 

dokonujemy klawiszem . Pojawia si� komunikat: Drukuj rol� : Za 

pomoc� klawiszy   dokonujemy wyboru dost�pnych (zaprogramowanych) 

ról, lub wybieramy pozycj� 0 (wszystkie). Wybran� pozycj� zatwierdzamy klawiszem 

 – nast�puje wydruk wybranej roli (ról). 
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7.  [4] USTAWIENIA 

7.1. [41] Zegar 

Funkcja [41] Zegar pozwala ustawi� wła�ciwy czas oraz dat� w kasie fiskalnej. 
Korekty czasu u�ytkownik mo�e dokona� w zakreie ± 1 godzina (przy zmianie czasu letni / 
zimowy). Je�li konieczna jest korekcaj czasu (lub daty) w wi�kszym zakresie, mo�e to 
wykona� jedynie autoryzowany serwis kasy (konieczne jest zdj�cie plomby serwisowej).  

[41] Zegar – klawiszem  wchodzimy do funkcji zmiany czasu. Na wy�wietla-
czu pojawia si� np.: Zegar: 12:00  01-01-2005. Pod jedn� z cyfr (pierwsz�) widoczny jest 
kursor. Za pomoc� klawiszy numerycznych wpisujemy wła�ciw� godzin� (dat�) – znak kur-
sora automatycznie przechodzi na kolejn� cyfr�, ewentualne poruszanie si� pomi�dzy cyfra-

mi za pomoc� klawiszy . Wła�ciwy czas zatwierdzamy klawiszem 

. Zegar zostaje przestawiony, kasa potwierdzi ten fakt wydrukiem. Je�li zapro-
gramowany czas nie zawiera si� w zakresie 1 godziny w stosunku do czasu pokazywanego 
przez kas�, kasa zgłosi bł�d: WYMAGANY TRYB SERWISU. Nale�y wycofa� si� z funkcji 

klawiszem . 

7.2. [42] Dane identyfikacyjne  

W tym menu mamy mo�liwo�� ustawienia danych identyfikacyjnych kasy jak nagłówek 
wydruku, numer kasy i numer NIP co zostało opisane w nast�pnych rozdziałach. 

7.3. [421] Nagłówek wydruku  

W pozycji menu [421] Nagłówek wydruku mo�na zaprogramowa� maksymalnie 6 
linii nagłówka paragonu. Nagłówek ten b�dzie drukowany na ka�dym wydruku wychodz�-
cym z kasy. Powinny si� tam znale�� dane u�ytkownika: nazwa firmy, adres, itp. Nagłówek 
ten nie jest zapisywany do pami�ci fiskalnej, mo�e by� modyfikowany równie� po fiskaliza-
cji (po wykonaniu raportu dobowego zeruj�cego). W ka�dej linii nagłówka mo�na zaprogra-
mowa� maksymalnie 22 znaki normalne lub 11 znaków podwójnej szeroko�ci. Ka�d� z linii 
mo�na dodatkowo automatycznie wy�rodkowa� oraz wyró�ni� szerok� czcionk� (dla tekstu 
ustawionego jako du�a czcionka mo�e by� zaprogramowanych tylko 11 znaków w linii). 

 
Aby zaprogramowa� nagłówek konieczne jest wykonanie wcze�niej raportu dobo-

wego fiskalnego. 

[421] Nagłówek wydruku – wej�cie do funkcji programowanie klawiszem . 
Na wy�wietlaczu pojawia si� komunikat: Tekst 1. Nale�y zaprogramowa� pierwsza lini� 
tekstu nagłówka. Znaczek  w prawym górnym rogu wy�wietlacza informuje, �e klawiatura 
jest w trybie alfanumerycznym (du�e A – wprowadzane b�d� du�e litery, małe a - wprowa-
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dzane b�d� małe litery), opisanym w rozdziale 2.8 niniejszej instrukcji. Bł�dnie wpisany 

znak kasujemy klawiszem  (znak przed kursorem), pomi�dzy wpisanymi znakami 

poruszamy si� klawiszami:  - nast�pny,  - poprzedni. Po wpisaniu wła�ciwego 

tekstu zatwierdzamy klawiszem . Na wy�wietlaczu pojawia si� komunikat o 
mo�liwo�ci wybrania dodatkowych opcji dla wpisanego tekstu: 
 [ ] Wy�rodkuj 
 [ ] Du�a czcionka (znaki podwójnej szeroko�ci) 

Aby wybra� (zaznaczy�) wy�wietlan� opcj� nale�y nacisn�� klawisz  - jak wskazuje 

podpowied�  w prawym górnym rogu wy�wietlacza. W kwadraciku  obok opcji pojawi 

si� znaczek  – informacja, �e opcja została wybrana. Pomi�dzy opcjami poruszamy si� 

klawiszami:  - podpowied�  w prawym górnym rogu wy�wietlacza. 
Wła�ciwie oprogramowan� lini� tekstu wraz z odpowiednio wybranymiu jej opcjami 

zatwierdzamy klawiszem  - przechodzimy do programowania nast�pnej linii 
nagłówka. W identyczny sposób programujemy kolejne linie tekstu nagłówka (maksymalnie 
6 linii). Je�eli nie chcemy wykorzysta� wszystkich linii, nale�y zostawi� je puste. Po za-

twierdzeniu klawiszem  szóstej linii kasa zaprogramuje wpisane teksty na-
główka potwierdzaj�c to wydrukiem.  

7.4. [422] Numer kasy  

W funkcji tej programujemy numer kasy, którym b�dzie si� ona wyró�nia� spo�ród 
innych kas w sklepie. Numer ten b�dzie drukowany na ka�dym wydruku z kasy.  
[422] Numer kasy – wej�cie do trybu programowania numeru kasy. Na wy�wietlaczu 
pojawia si� informacja: Nr kasy – w dolnej linii wy�wietlany jest aktualnie zaprogramowany 
numer. Za pomoc� klawiszy numerycznych nale�y wpisa� �adany numer i zatwierdzi� 

klawiszem . Numer zostanie zapami�tany i b�dzie drukowany w stopce wy-
druków. 
 

7.5. [423] NIP  

W funkcji tej programujemy numer NIP. Numer ten mozemy zaprogramowa� i 
zzmienia� tylko w trybie niefiskalnym. Po fiskalizacji zmiana tego numeru b�dzie ju� 
niemo�liwa 
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[423] NIP – wej�cie do trybu programowania numeru NIP. Na wy�wietlaczu pojawia si� 
informacja: Podaj NIP – w dolnej linii wy�wietlany jest aktualnie zaprogramowany numer. 
Za pomoc� klawiszy numerycznych nale�y wpisa� �adany numer i zatwierdzi� klawiszem 

. Znak „-” wprowadzamy wyj�tkowo przy u�yciu klawisza . Numer 
zostanie zapami�tany i b�dzie drukowany w nagłówku wydruków. 

7.6. [43] Stawki podatku  

Funkcja [43] Stawki podatku umo�liwia zaprogramowanie wła�ciwych dla danego 
punktu sprzeda�y stawek podatkowy. Programowanie stawek PTU jest bardzo wa�nym mo-
mentem programowania kasy, dlatego nale�y zrobi� to bardzo uwa�nie. Według wysoko�ci 
zaprogramowanych stawek kasa b�dzie nalicza� nale�ny podatek PTU. Wysoko�� stawek 
PTU okre�la Ministerstwo Finansów dla poszczególnych towarów. W kasie musz� by� za-
programowane wszystkie stawki PTU dla towarów, jakich sprzeda� prowadzi dana placówka 
handlowa. Kasa MINI TAX ma mo�liwo�� oprogramowania 7 stawek PTU (A,B,C,D,E,F,G) 
dla dowolnych wysoko�ci od 0% do 98% oraz oprogramowanie dowolnej z nich jako zwol-
nionej. Ka�da zmiana stawek PTU mo�e odbywa� si� tylko po wykonaniu raportu dobowego 
zeruj�cego i jest (w kasie fiskalnej) zapisywana do pami�ci fiskalnej z dokładnym okre�le-
niem daty i godziny zmiany.  
 
Kasa MINI TAX w trybie fiskalnym ma mo�liwo�� 30 – krotnej zmiany stawek PTU. 
Przy próbie wykonania 31 zmiany stawek PTU kasa zgłosi bł�d i zmiana ta nie b�dzie 
mo�liwa.  

 
Kasa nie pozwoli zaprogramowa� stawek PTU identycznych jak s� zaprogramowane w 

danej chwili w kasie – jest to zabezpieczenie przed niepotrzebnym zapisem do pami�ci fi-
skalnej.  
 
Aby zaprogramowa� stawki PTU nale�y wybra� funkcj� [42] Stawki podatkowe i zatwier-

dzi� klawiszem  – wej�cie do trybu programowania stawek PTU. Na wy�wie-
tlaczu pojawia si� informacja o pierwszej ze stawek: Stawka A – w dolnej linii wy�wietlacza 
jest informacja o aktualnie zaprogramowanej warto�ci stawki. Za pomoc� klawiszy alfanu-
merycznych oraz przecinka programujemy wła�ciw� warto�� stawki (warto�� stawki mo�na 
zaprogramowa� z dokładno�ci� do dwóch miejsc po przecinku). W trybie programowania 

warto�ci stawek klawisz  ma specjalne funkcje (podpowied� w prawym górnym rogu 

wy�wietlacza: – ZW%): za jego pomoc� (kolejne naci�ni�cia) mo�na zmienia� rodzaj 
stawki:  

– brak stawki (nieoprogramowana),  
ZW – towary zwolnione z podatku,  
% - warto�� procentowa stawki (normalna stawka PTU).  
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Wła�ciw� warto�� (rodzaj) zatwierdzamy klawiszem  - automatycznie prze-
chodzimy do nast�pnej stawki. W identyczny sposób programujemy kolejne stawki. Aby 

cofn�� si� do poprzedniej stawki nale�y nacisn�� klawisz . Po oprogramowaniu 

wszystkich stawek (od A do G) i naci�ni�ciu klawisza  pojawi si� komunikat: 

Czy zapisa� stawki PTU? Klawiszem  mo�na wycofa� si� z zapisania stawek, klawi-

szem  potwierdzamy ch�� zaprogramowania stawek – nast�pi pytanie: Data: 
21-12-2004 jest poprawna? Je�li wy�wietlana data jest poprawna mo�na potwierdzi� klawi-

szem  - pojawi si� komunikat: Prosz� czeka�... i po krótkiej chwili nast�pi 
zaprogramowanie stawek (zapis w pami�ci fiskalnej w kasie ufiskalnionej) i wydruk po-
twierdzaj�cy fakt zmiany (oprogramowania stawek). 
Je�li wy�wietlona data nie jest poprawna nale�y wycofa� si� z programowania klawiszem 

 i niezwłocznie powiadomi� serwis kasy.  

7.7.  [44] Tekst reklamowy 

Funkcja ustawienia dodatkowego tekstu reklamowego drukowanego pod ka�dym 
paragonem. Tre�� tekstu mo�na wybra� spo�ród przykładów zawartych w programie kasy. 
Nie ma mo�liwo�ci wpisania własnego tekstu. Poni�ej zamieszczono wykaz pozycji, 
spo�ród których mo�na dokona� wyboru podczas ustawiania dodatkowego tekstu: 

- (brak) 
- Dzi�kujemy – Zapraszamy 
- Wesołych 	wi�t 
- Zapraszamy ponownie 
- Dzi�kujemy za zakupy 
- Zakupy tu to dobry wybór 
- U nas najlepiej 
- U nas najtaniej 
- U nas najszybciej 
- Wielka promocja 
- 	wi�teczna promocja 
- Rabat dla stałych klientów 

Wej�cie do funkcji wyboru [44] Tekstu reklamowego klawiszem . Na wy-
�wietlaczu pojawia si� informacja: Tekst reklamowy . W dolnej linii widoczna jest aktualnie 

wybrana pozycja. Za pomoc� klawiszy  wybieramy ��dany tekst (podpowied�  
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na wy�witlaczu), za pomoca klawisza  dokonujemy zatwierdzenia wybranej 
pozycji.  

7.8. [45] Opcje 

W funkcji ustawie� [45] Opcje mo�na skonfigurowa� kas� w taki sposób, aby jej działanie 
oraz obsługa najbardziej odpowiadała preferencjom u�ytkownika (wła�ciciela). Konfiguro-
wa� mo�na opcje zwi�zane z zabezpieczeniem kasy, zarz�dzania energi�, sposobem zacho-
wania kasy podczas jej obsługi oraz prowadzenia sprzeda�y, wydruku, kodów kreskowych, 
komunikacj� itd. 
Poni�sza tabela przedstawia kompletne zestawienie wszystkich opcji wraz ze skrótowym 

opisem ich działania. Znak  oznacza, �e jest to opcja typu TAK( )/NIE( ) – zmiany 

ustawienia dokonujemy za pomoc� klawisza . Do danej opcji mo�emy doj�� klawi-

szami  lub podaj�c jej jedno lub dwucyfrowy numer za pomoc� klawiszy nume-
rycznych. Czcionk� pogrubion� oznaczono kategorie opcji, które s� pozycjami menu głów-
nego. 

Funkcje Ustawie� 
Opcji 

Opis Domy�lnie 

45 Opcje   
  451 Komunikacja     
    4511 Poł�czenia Przypisanie Urz�dze� Zewn�trznych jak 

PC, waga, skaner, modem, terminal płat-
niczy do portu komunikacyjnego kasy. 

PC 

    4512 Opcje PC Ustawienie parametrów komunikacji z 
PC (pr�dko�� komunikacji) 

9600 

    4513 Opcje Modemu Ustawienie parametrów komunikacji z 
modemem (pr�dko�� komunikacji, teksty 
konfiguracyjne) 

9600 

  452 Sprz�t    
    4521 Energia    
      45211 Oszcz�dno�� Ustawienie czasów autowył�czenia i 

autowygaszania, gdy praca na akumula-
torze 

 

      45212 Akumulator Typ akumulatora  
    4522 Komponenty    
              1 Szuflada Czy jest podł�czona szuflada i kasa ma 

j� sterowa� 
NIE 

  453 System   
 1 Prawa dost�pu Kasa wymaga logowania u�ytkownika i 

kontroluje prawa dost�pu do funkcji 
NIE 

 2 Hasło Modemu Aplikacja musi si� załogowa�, gdy ko-
munikacja przez Modem 

NIE 
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 3 Hasło PC Aplikacja musi si� załogowa�, gdy ko-
munikacja z komputerem PC 

NIE 

 4 Tow.tylko PC Programowanie i zmiany towarów mo�li-
we tylko z komputera PC 

NIE 

 5 Obr.Tow.do PC Obroty towarów musz� trafi� do PC – nie 
mo�na zrobi� raportu zeruj�cego z kla-
wiatury. 

NIE 

  454 Obsługa    
 1 Ceny w grosz Nie podajemy ',' w cenach przed gro-

szami. Kwot� 1,50zł podajemy jako 150. 
NIE 

 2 D�wi�ki klaw D�wi�k, gdy klawisze s� naciskane  TAK 
 3 D�wi�k zapisu Gdy zapis danych po edycji to 2 d�wi�ki TAK 
 4 D�wiek bł�du Gdy bł�d 3 d�wi�ki TAK 
 5 RAZEM=Menu Naci�ni�cie RAZEM to wej�cie Menu NIE 
 6 Szybka sprzed Szybka sprzeda� dozwolona (skrót: RA-

ZEM). Klawisze 0-9 to sprzeda� towarów 
o kodach 1-10 (0=10) 

NIE 

 7 Sprzed.pojed Sprzeda� pojedyncza dozwolona (skrót: 
,,, RAZEM). Sprzeda� jednego towaru 
powoduje od razu zamkni�cie paragonu. 

NIE 

  455 Sprzeda�     
 1 Wymóg RAZEM Aby zako�czy� paragon musi by� naci-

�ni�te RAZEM 
TAK 

 2 Drukuj RAZEM Ka�de RAZEM drukuje podsum� TAK 
 3 Wymóg zapłaty Musi by� podana kwota wpłaty, aby za-

ko�czy� paragon 
NIE 

 4 Rabat z r�ki Dozwolone rabaty z r�ki (warto�ci poda-
wane r�cznie) 

TAK 

 5 Rabat z listy Dozwolone rabaty z listy (wybór pozycji z 
tabeli rabatów) 

TAK 

 6 Szybko anuluj F+C spowoduje storno ostatniej pozycji 
paragonu 

NIE 

 7 Szybki zwrot F+7 spowoduje zwrot opakowa� z ostat-
niej pozycji paragonu 

NIE 

 8 Kod=Powtórz Naci�ni�cie w otwartym paragonie kla-
wisz Kod spowoduje powtarzanie sprze-
da�y ostatniego towaru 

NIE 

 9 Bon bez resz Nie ma reszty dla Bonu/Talonu TAK 
 10 D41 bez rabat Towary z Działu 41 nie s� rabatowane NIE 
 11 D42 bez rabat Towary z Działu 42 nie s� rabatowane NIE 
 12 €-Reszta zł Gdy Euro - reszta zawsze w zł, Je�li 

opcja ta b�dzie nieaktywna reszta b�dzie 
w Euro. 

NIE 

 13 €-Edytuj resz Gdy Euro - edycja mieszanej reszty 
(mo�liwa cze�� w zł i cze�� w Euro) 

NIE 

 14 €-Bez wydruku Gdy Euro - tylko poka� przeliczenie – nie 
b�dzie rejestrowana ani drukowana za-
płata w Euro 

NIE 
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 15 Kontrol.il.mag. Sygnalizuj koniec ilo�ci na magazynie NIE 
 16 Wymóg OK. 

EFT  
Gdy zapłata Kart� i kasa jest poł�czona z 
terminalem płatniczym - nie mo�na zi-
gnorowa� odpowiedzi terminala płatni-
czego (EFT) 

TAK 

  456 Wydruk     
    4561 Ogólne     

 1 Kreski podsumy Drukuj kreski podsumy (po naci�ni�ciu 
klawisza RAZEM) 

TAK 

 2 Inne kreski Drukuj pozostałe poziome kreski rozdzie-
laj�ce w wydrukach (np. po tytule, przed 
stopk� itd.) 

TAK 

 3 Kreski graf. U�ywaj podkre�le� graficznych (ni�sza 
czcionka, kształt w��yka) 

TAK 

    4562 Paragon     
 1 Druk j.miar Drukuj j.miar przy ilo�ciach na paragonie NIE 
 2 Druk kodu EAN Drukuj kod towaru po nazwie na parago-

nie  
NIE 

 3 Druk nazw.rab. Drukuj nazwy rabatów na paragonie NIE 
    4563 Zestaw Rap.     

 1 Rap.obr.towarów Składnik Zestawu Raportów TAK 
 2 

Rap.obr.opakowa� 
Składnik Zestawu Raportów TAK 

 3 Rap.obr.działów Składnik Zestawu Raportów TAK 
 4 Rap.obr.kasjera Składnik Zestawu Raportów TAK 
 5 Rap.stanu kasy Składnik Zestawu Raportów TAK 
 6 Rap.godzinowy Składnik Zestawu Raportów TAK 
 7 Rap. Dobowy Składnik Zestawu Raportów TAK 

     4564 Rap.Zm.Tow Opcje wydruku raportu zmian Towarów  
 1 Druk potem Drukuj zmiany towarów po transmisji 

przed paragonem, raportem dobowym 
lub na ��danie 

NIE 

 2 Upakowany Wydruk zmian b�dzie upakowany aby 
zajmowa� jak najmniej miejsca. Gdy 
opcja b�dzie nieaktywna to ka�da zmia-
na towaru b�dzie drukowana od nowej 
linii. 

TAK 

   457 Dane    
     4571 Kod wagowy Typ kodu wagowego Brak 
     4572 Kontrola     
        1 Kod EAN Kontroluj sum� kontroln� EAN i wago-

wego 
NIE 

 2 Obroty Tow<>0 Sprawdzaj przy zmianach Towarów czy 
obroty s� zerowe 

NIE 

 
W poni�szych podrozdziałach przedstawiono wykaz oraz sposób konfiguracji poszczegól-
nych opcji. 
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7.9. [451] Opcje komunikacji  

W tym menu mamy mo�liwo�� ustawienia opcji komunikacji kasy z urz�dzeniami zewn�trz-
nymi. 

7.10. [4511] Poł�czenia 

Za pomoc� tej funkcji okre�lamy, jakie urz�dzenie jest podł�czone do portu szeregowego 
kasy. Do wyboru mamy: 

1. Komputer PC 
2. Waga 
3. Skaner 
4. Modem 
5. Terminal Płatniczy 

7.11. [4512] Opcje komunikacji z komputerem PC 

W tej funkcji mo�emy okre�li�, z jak� pr�dko�ci� ma by� prowadzona komunikacja z kom-
puterem PC. Do wyboru mamy: 

1. 1200 bps 
2. 2400 bps 
3. 4800 bps 
4. 9600 bps (domy�lnie) 
5. 19200 bps 

7.12. [4513] Opcje komunikacji z modemem 

W tej funkcji mo�emy okre�li�, z jak� pr�dko�ci� ma by� prowadzona komunikacja mode-
mem. Do wyboru mamy: 

1. 1200 bps 
2. 2400 bps 
3. 4800 bps 
4. 9600 bps (domy�lnie) 
5. 19200 bps 

Dodatkowo dla modemu mo�emy skonfigurowa� w tej funkcji tekst inicjalizuj�cy modemu 
(u�ywany podczas funkcji [1311] Inicjuj modem) i tekst komendy nawi�zania poł�czenia 
przez modem (u�ywany podczas funkcji [1312] Poł�cz przez modem).  

7.13. [452] Opcje Sprz�tu 

W tym menu mamy, mo�liwo�� ustawienia opcji dotycz�cych sprz�tu kasy takich jak zarz�-
dzanie energi�, typ akumulatora i fakt podł�czenia szuflady. 

7.14. [4521] Opcje Energii 

W opcjach energii mo�na skonfigurowa�: 
[45211] Oszcz�dno�� – funkcje oszcz�dzania energii:  



NOVITUS                                                                                                                                   MINI TAX 

 66 

Autowył�czanie – w sekundach podajemy czas, po jakim kasa ma si� samo-
czynnie wył�czy� podczas pracy z akumulatora wewn�trznego.  
Autowygaszanie – w sekundach podajemy czas, po jakim kasa automatycz-
nie wył�czy pod�wietlanie wy�wietlacza kasjera. 

 [4922] Typ Akumulatora – wybór typu akumulatora zamontowanego wewn�trz 
kasy.  

 
UWAGA!!! 
ZABRANIA SI� U�YTKOWNIKOWI ZMIANY USTAWIONEGO TYPU AKUMU-
LATORA. WYBÓR NIEWŁA	CIWEGO AKUMULATORA MO�E DOPROWA-
DZI
 DO JEGO USZKODZENIA!!! 

7.15. [4571] Typ kodu wagowego  

[4571] Kod wagowy – wybór typu kodu wagowego, jaki b�dzie obsługiwany przez kas� 
Je�li w sklepie zastosowano elektroniczne wagi metkuj�ce, które w kodzie kreskowym mog� 
kodowa� numer Towaru wa�onego towaru, jego wag� lub cen�, a kasa współpracuje ze ska-
nerem, nale�y odpowiednio skonfigurowa� opcj� [4571] kod wagowy, aby czytnik bezbł�d-
nie identyfikował kody wydrukowane przez elektroniczn� wag� metkuj�c�. 

W poni�szej tabeli przedstawiono sposoby konfiguracji kodu wagowego dla kasy. 
Warto�� 0 wył�cza obsług� kodów wagowych, umo�liwiaj�c identyfikacj� towaru przy u�y-
ciu kodu EAN13 rozpoczynaj�cego si� od cyfry 2 tak, jak według ka�dego innego kodu 
EAN. Ponadto obsługiwane mog� by� typy kodów: 
 
lp EAN/JEAN Kod tow. (ilo�� zna-

ków) 
Waga (ilo�� znaków) 

0 Brak    
1 2*CCCCAWWWWWB CCCC (4) WWWWW (5) 
2 2*CCCCCWWWWWB CCCCC (5) WWWWW (5) 
3 2*DCCCCWWWWWB CCCC (4) WWWWW (5) 
4 2*DDCCCWWWWWB CCC (3) WWWWW (5) 
 EAN/JEAN Kod Tow. (ilo�� 

znaków) 
Cena (ilo�� znaków) 

5 2XCCCCCXPPPPB CCCCC (5) PPPP (4) 
6 2XCCCCAPPPPPB CCCC (4) PPPPP (5) 
7 2XCCCCCPPPPPB CCCCC (5) PPPPP (5) 
8 2XCCCCPPPPPPB CCCC (4) PPPPPP (6) 
9 [23, 24, 27, 29] – pierwsze 2 

cyfry decyduj� o formacie kodu: 
  23CCCCAPPPPPB 
  24CCCCAPPPPPB 
  27CCCCAWWWWWB 
  29CCCCAWWWWWB 

 
 
CCCC (4) 
CCCC (4) 
CCCC (4) 
CCCC (4) 

 
 
PPPPP (5) 
PPPPP (5) 
WWWWW (5) 
WWWWW (5) 

10 2YCCCCAWWWWWB   
 
gdzie: 
X  – dowolna cyfra 
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C – cyfra wewn�trznego kodu towaru 
W – cyfra liczby oznaczaj�cej mas� / ilo�� towaru (z dokładno�ci� do 1 g) 
P – cyfra liczby oznaczaj�cej cen� towaru (z dokładno�ci� do 1 grosza) 
A – cyfra kontrolna warto�ci masy / ilo�ci lub ceny 
B – cyfra kontrolna kodu EAN 
Y – dowolna cyfra ró�na od 0 
  
Ka�dy kod EAN8 b�d� EAN13 z 2- lub 5-cyfrowym rozszerzeniem mo�e by� u�ywany do 
identyfikacji towarów nie podlegaj�cych sprzeda�y z wagi. Ustawienie odpowiedniej warto-
�ci tej opcji najlepiej skonsultowa� z serwisantem. 

7.16. [459] Drukuj Opcje 

Funkcja wydruku opcji, jakie zostały wybrane (skonfigurowane) w kasie. 

Wej�cie do funkcji [459] Drukuj opcje klawiszem  - nast�puje wydruk opcji. 

7.17. [46] Limity 

W menu tym mamy mo�liwo�� ustalenia limitów takich danych jak rabatów i kwot. 

7.18.  [461] Limity rabatów 

W funkcji [461] Limity rabatów jest mo�liwo�� okre�lenia w jakich zakresach mog� by� 
udzielane rabaty/narzuty. Nale�y okre�li� maksymalne warto�ci kwotowe i procentowe. Na 
wy�wietlaczu pojawia si� informacja: rabat max %. W dolnej linii widoczny jest aktualnie 
zaprogramowana warto�� maksymalna dla rabatu procentowego. Za pomoc� klawiszy nume-
rycznych oraz przecinka programujemy ��dan� warto�� maksymalnego rabatu procentowego 

i zatwierdzamy klawiszem . Pomi�dzy wpisywanymi cyframi (kursor) poru-

szamy si� klawiszami , bł�dnie wpisan� cyfr� kasujemy klawiszem . Ko-
lejne do oprogramowania s�:  
rabat max zł – maksymalny rabat kwotowy; 
narzut max % – maksymalny narzut procentowy; 
narzut max zł – maksymalny narzut kwotowy; 
 
Programowania kolejnych pozycji dokonujemy w sposób analogiczny do opisanego dla mak-
symalnego rabatu procentowego. Powrót do poprzednio programowanego rabatu/narzutu 

klawiszem  lub . Po zatwierdzeniu ostatniego narzutu klawiszem  
kasa wychodzi z trybu programowania zakresów rabatów/narzutów. 
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7.19. [462] Limity kwot  

W funkcji [47] Limity kwot mo�na zadeklarowa� maksymalne warto�ci kwot/gotówki 
jakie mog� by� warto�ci� paragonu, stanu gotówki w kasie. Na wy�wietlaczu pojawia si� 
informacja: Max warto�� par. W dolnej linii wy�wietlana jest aktualnie zaprogramowana 
warto�� kwoty. Za pomoc� klawiszy numerycznych oraz przecinka programujemy ��dana 
kwot� (zero = brak ograniczenia), pomi�dzy cyframi kwoty poruszamy si� kursorem za 

pomoc� klawiszy , bł�dnie wpisan� cyfr� kasujemy klawiszem . Poprawn� 

kwot� zatwierdzamy klawiszem . Kolejn� pozycj� do zaprogramowania jest: 
Max stan gotówki. Analogicznie jak wy�ej programujemy ��dan� kwot� (zero = brak ogra-

niczenia) i zatwierdzamy klawiszem . 

7.20. [47] Parametry 

W menu tym mamy mo�liwo�� ustalenia pewnych parametrów takich danych jak rabaty 
domy�lne i kurs waluty Euro. 

7.21. [471] Rabatów domy�lne 

W funkcji [471] Rabaty domy�lne jest mo�liwo�� okre�lenia domy�lnych raba-
tów/narzutów.. Na wy�wietlaczu pojawia si� informacja: rabat std %. W dolnej linii widocz-
ny jest aktualnie zaprogramowana warto�� domy�lna dla rabatu procentowego. Za pomoc� 
klawiszy numerycznych oraz przecinka programujemy ��dan� warto�� maksymalnego rabatu 

procentowego i zatwierdzamy klawiszem . Pomi�dzy wpisywanymi cyframi 

(kursor) poruszamy si� klawiszami , bł�dnie wpisan� cyfr� kasujemy klawiszem 

. Kolejne do oprogramowania s�:  
rabat std % - standardowy rabat procentowy; 
rabat std zł – standardowy rabat kwotowy; 
narzut std % – standardowy narzut procentowy; 
narzut std zł – standardowy narzut kwotowy; 
 
Programowania kolejnych pozycji dokonujemy w sposób analogiczny do opisanego dla do-
my�lnego rabatu procentowego. Powrót do poprzednio programowanego rabatu/narzutu 

klawiszem  lub . Po zatwierdzeniu ostatniego narzutu klawiszem  
kasa wychodzi z trybu programowania zakresów rabatów/narzutów. 
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7.22. [472] Kurs Euro 

Kasa ma mo�liwo�� przeliczanie warto�ci oraz ceny sprzedanych towarów na walut� EURO. 
Przeliczenie to odbywa si� według zaprogramowanego w tej pozycji menu przelicznika. 
Przelicznik programowany jest według wzoru: PLN / EUR i programuje si� go z dokładno-
�ci� do 4 miejsc po przecinku. 
Sposób programowania kursu EURO: po wej�ciu do funkcji [472] Kurs EURO klawiszem 

 pojawia si� informacja: Kurs EUR: W dolnej linii wy�wietlana jest aktualnie 
zaprogramowana warto�� kursu. Za pomoc� klawiszy numerycznych oraz przecinka progra-

mujemy ��dan� warto�� (pomi�dzy cyframi kursorem poruszamy si� klawiszami  

, bł�dnie wpisan� cyfr� kasujemy klawiszem ), i zatwierdzamy klawiszem 

. Ka�de programowanie kursu EURO poł�czone jest z wydrukiem potwierdza-
j�cym zmian� kursu. 

7.23. [49] Drukuj ustawienia 

Funkcja ta powoduje wydruk ustawie� kasy. 
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8. [5] SERWIS 
U�ycie funkcji zawartych w menu SERWIS dost�pne jest w wiekszo�ci tylko dla 

autoryzowanego serwisu kasy (konieczne jest zerwanie plomby ołowianej). 
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9. [9] Pomoc 
Te pozycje menu pomagaj� w obsłudze i programowaniu kasy bez zagl�dania do instrukcji 
obsługi. Mo�na dokona� wydruków: 

9.1. [91] Drukuj Menu 

[91] Drukuj Menu – drukuje wszystkie pozycje Menu kasy  

9.2. [92] Drukuj Ustawienia 

[92] Drukuj Ustawienia – drukuje zaprogramowane w kasie ustawienia parametrów konfi-
gurowanych w pozycji [4] Ustawienia menu kasy (tak samo jak funkcja [49]). 

9.3. [93] Drukuj Opcje 

[93] Drukuj Opcje – wydruk opcji zaprogramowanych w kasie w pozycji [45] Opcje menu 
kasy (tak samo jak funkcja [459]). 
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10. Sprzeda� za pomoc� kasy MINI TAX 
     Sprzeda� za pomoc� kasy MINI TAX mo�e si� odbywa� tylko za pomoc� kodów Towa-
rów.  

10.1. Schematy obsługi klawiatury w trybie sprzeda�y 

W podrozdziale tym przedstawione zostan� schematy obsługi klawiatury przy 
wprowadzaniu pozycji na paragon, udzielania rabatów i narzutów, sprawdzania ceny zapro-
gramowanych towarów, przegl�dania paragonu, stornowania pozycji, zako�czenia paragonu, 
zwrotu opakowa�. 
Wprowadzanie pozycji paragonu: 

ilo��

kwota

skaner

kod
towaru

kolejne pozycje paragonu

towar powtarzalny
odczyt z wagi

 
 
Wi�cej informacji (opis) znajdzie u�ytkownik w podrozdziałach od 10.2 do 10.8. 
 
Sprzeda� i zwrot opakowa�: 
 
 
 
 
 
Sprzeda� i zwrot opakowa� zarówno w otwartym paragonie jak i oddzielnie – poza parago-
nem. Wi�cej informacji (opis) w podrozdziale 10.8 
 
Udzielanie rabatów i narzutów: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wi�cej informacji (opis) znajdzie u�ytkownik w podrozdziałach 10.17 i 10.18. 
 

sprzeda� 

zwrot 

Kod 
opakowania 
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Sprawdzanie ceny zaprogramowanego towaru: 
Kod

towaru

Skaner

Wyj�cie

Sprzeda�
towaru

 
Wi�cej informacji (opis) w podrozdziale 10.20. 
 
Przegl�danie paragonu, stornowanie pozycji z paragonu, zwrot opakowa� z tandemu: 

Pozycje 
paragonu

bez stornowania

Ilo��

Cała pozycja

Przyj�cie opakowania

 
Wi�cej informacji (opis) w podrozdziałach od 10.11 do 10.13 
 
Zako�czenie paragonu – płatno��: 
 

Kwota

Gotówka

Czek

Karta

Gotówka

Czek

Karta

Zapłata nie dzielona

Kredyt

 
Wi�cej informacji (opis) w podrozdziale 10.9 i 10.10. 
UWAGA! Jeden paragon mo�e zawiera� maksymalnie 100 pozycji (towarów, opako-
wa�, zwrotów). 

10.2. Sprzeda� przy u�yciu kodów Towarów 

Sprzedajemy 1,34 kg twarogu, w cenie 6 zł 30 gr. za kilogram. Twaróg ma kod 45, 
posiada zaprogramowan� wła�ciw� cen�. Drugim towarem s� 2 piwa w cenie 2 zł 15 gr za 
sztuk�. Piwo ma kod 56, równie� posiada zaprogramowan� wła�ciw� cen�.  

Naciskamy kolejno klawisze:  
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Na wy�wietlaczu obsługi pokazuje si� informacja o danych pierwszego towaru: 

T w a r ó g   t ł u s t y      
x 1 . 3 4        8 . 4 4 

 
Sprzedali�my twaróg. Teraz kolej na piwo: 

Naciskamy kolejno klawisze:  
Na wy�wietlaczu obsługi pokazuje si� informacja o danych drugiego towaru: 

P i w o  j a s n e  0 , 5 L  
x 2           4 . 3 0 

 
Teraz, w zale�no�ci od formy, jak� klient zastosuje do zapłaty za zakupy, naciskamy stosow-
ne klawisze. Przypu��my, �e klient płaci gotówk�. Daje nam 20 zł. Naciskamy kolejno kla-
wisze: 

Je�li wymagany RAZEM to: . Nast�pnie:  
Wydrukowany zostaje paragon, na którym b�d� wszystkie sprzedane artykuły wraz z ilo-
�ciami i kwotami, dat� i godzin� wydruku, numerem paragonu. Przykładowy wygl�d parago-
nu zamieszczony jest w rozdziale Przykładowe wydruki z kasy. 

10.3. Szybka sprzeda�  

Po wł�czeniu trybu pracy Szybka Sprzeda� w opcjach [454] Obsługa kasa zmienia 
zasad� prowadzenia sprzeda�y. Dost�pnych jest wówczas tylko 10 kodów towarów, które 
sprzedawane s� z zaprogramowan� cen� w ilo�ci 1 sztuki (chyba, �e ilo�� b�dzie odczytywa-
na z elektronicznej wagi). Je�li towar nie ma zaprogramowanej ceny, kasa poprosi o wpisanie 

ceny. Po jej wpisaniu i zatwierdzeniu klawiszem  towar zostanie wydrukowany 
(sprzedany). Tryb takiej pracy wykorzystywany mo�e by� w punktach, gdzie jest niewielka 
ilo�� asortymentu, sprzedawanego, a liczy si� szybko�� wydawania paragonów (sprzeda� 
biletów, kart wst�pu, handel obwo�ny, bazarowy). 

Jak ju� wspomniano, sprzedawanych mo�e by� tylko 10 kodów towarów z przypo-

rz�dkowaniem klawiszy:  - kod nr 1,  - kod nr 2,  - kod nr 3, itd. Klawisz 

 ma przyporz�dkowany kod nr 10. Sprzeda� polega na naci�ni�ciu wła�ciwego klawi-
sza, automatycznie zostanie sprzedany wybrany towar (bez konieczno�ci zatwierdzania kla-
wiszem KOD). Sprzedanie kilku towarów na jednym paragonie polega na naciskaniu kolejno 
po sobie klawiszy odpowiadaj�cym sprzedawanym towarom. Zako�czenie paragonu - jak 

przy normalnej sprzeda�y, klawiszem , lub innymi formami płatno�ci (opis w 
rozdziale 10.10) bez mo�liwo�ci automatycznego obliczenia reszty (podania kwoty otrzy-
manej od klienta).  
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Je�li wystawiane paragony b�d� jednopozycyjne, wówczas zaleca si� ustawienie ro-
dzaju sprzeda�y towarów na sprzeda� pojedyncz� Sprzeda� Pojedyncza w opcjach [454] 
Obsługa. Wówczas naci�ni�cie klawisza z numerem sprzedawanego towaru spowoduje wy-
drukowanie i automatyczne zamkni�cie paragonu z przyj�ciem płatno�ci jako gotówka (bez 

konieczno�ci naciskania klawiszem . 
Wybór funkcji menu w trybie szybkiej sprzeda�y mo�e odbywa� si� tylko poprzez 

wybranie  i wybór odpowiedniej funkcji z listy. 
UWAGA! Po wł�czeniu funkcji Szybka Sprzeda� lub Sprzeda� Pojedyncza kas� nale�y 
wył�czy� – po jej wł�czeniu kasa zgłosi komunikat o wł�czeniu tych trybów (Sprzeda� szyb-
ka, pojedyncza) i dopiero wówczas zacznie działa� według powy�szego opisu. Równie� 
wył�czenie tych trybów nast�puje po wył�czeniu i ponownym wł�czeniu kasy. 

10.4. Sprzeda� za pomoc� czytnika kodów kreskowych - skanera 

Je�li do kasy podł�czony jest w skaner (czytnik kodów kreskowych) i w kasie opro-
gramowano istniej�ce kody towarowe z kodami kreskowymi, wówczas sprzeda� tych artyku-
łów wygl�dałaby nast�puj�co:  

 [odczyt skanerem z twarogu]  [odczyt skanerem 
z jednego piwa] 

Płatno��: identyczna jak w poprzednim sposobie sprzeda�y. 
 
Podczas sprzeda�y za pomoc� skanera mo�na oprócz podania ilo�ci równie� poda� cen� 
artykułu (je�li cena nie jest zablokowana) 

10.5. Sprzeda� przy podł�czonej wadze 

 Je�li do kasy podł�czona jest waga elektroniczna, mo�na usprawni� sprzeda� artyku-
łów wa�onych. Zamiast wpisywania na klawiaturze wagi towaru odczytanej z elektronicznej 
wagi (mo�e nast�pi� pomyłka odczytu, zapisu) mo�emy wykorzysta� mo�liwo�� komuniko-
wania si� kasy z wag� Sprzedajemy te same artykuły, co poprzednio z wykorzystaniem nu-
merów towarów i wagi: 

Je�li waga pokazuje wag� towaru, naciskamy:  potem nale�y wpisa� numer towaru 

twarogu:  

Sprzedali�my twaróg. Teraz piwo:  oraz kod piwa:  
Płatno��: identyczna jak przy poprzednich formach sprzeda�y. 
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10.6. Sprzeda� towarów poł�czonych w tandem z opakowaniem 

Podczas przystosowywania kasy do codziennej pracy, mo�emy tak j� oprogramo-
wa�, �e niektóre towary mog� by� sprzedawane automatycznie z konkretnymi opakowania-
mi. Sprzeda� tych towarów odbywa si� identycznie jak sprzeda� ka�dego innego towaru. Na 
wy�wietlaczu obsługi w prawym górnym rogu wy�wietlana jest litera T, sygnalizuj�ca opera-
torowi, �e oprócz towaru sprzedał równie� opakowanie. Podczas przegl�dania sprzedanych 
pozycji na wy�wietlaczu obsługi (edycji paragonu) wida� b�dzie oprócz towaru równie� 
doł�czone opakowanie. Natomiast na paragonie sprzedane opakowanie wydrukowane zosta-
nie pod cz��ci� fiskaln� paragonu, jako ROZLICZENIE OPAKOWA� ZWROTNYCH. 

10.7. Usuwanie opakowania z tandemu 

Je�li sprzedany artykuł posiada doł�czone w tandemie opakowanie (np. piwo + bu-
telka) a klient kupuj�c ten artykuł ma opakowanie „na wymian�”, trzeba usun�� z paragonu 
pozycj� b�d�c� opakowaniem (wprowadzi� zwrot przyniesionych butelek). Nale�y wówczas 

(po sprzeda�y artykułu głównego) nacisn�� klawisze , czyli wej�� w edycj� pa-

ragonu i nacisn�� klawisze . Jako �e po naci�ni�ciu klawiszy  wy-
�wietlana jest ostatnio sprzedana pozycja, tak wi�c na naszym podgl�dzie paragonu t� pozy-
cj� b�dzie wła�nie doł�czone opakowanie. Opakowanie zostanie przyj�te (zwrócone). Je�li 
sprzedano np. 10 piw z opakowaniem a klient ma „na wymian�” 7 butelek, nale�y wła�nie te 
7 butelek usun�� z tandemu (przyj�� „na stan”). Po sprzeda�y 10 piw (automatycznie nast�-

puje wydruk 10 piw oraz 10 butelek) nale�y nacisn�� , potem wpisa� liczb� 
butelek, jakie klient zwraca (w tym przypadku 7) i klawisz zwrotu (przyj�cia) opakowa�, 

czyli naciska� kolejno klawisze: . Te 7 opakowa� zostan� zarejestrowane 
przez kas� jako zwrócone (przyj�te). Informacja ta znajdzie si� na wydruku raportu 
opakowa� zwrotnych. Podczas przegl�dania pozycji w edycji paragonu pojawi� si� pozycje 
zwrotu opakowa�. 

10.8. Sprzeda� i zwrot opakowa� (butelek) 

Kasa MINI TAX ma mo�liwo�� rejestracji sprzeda�y i zwrotu opakowa�. Sprzeda� i 
zwrot opakowania mo�e nast�pi� w czasie sprzeda�y (otwarty paragon) lub poza parago-
nem. W obydwu przypadkach nale�y wpisa� liczb� sprzedawanych lub zwracanych opako-

wa� (butelek) nacisn�� klawisz  a potem wpisa� kod opakowania (butelki) i nacisn�� 

klawisz , aby sprzeda� opakowanie, lub nacisn�� klawisze  aby zwróci� 
(przyj��) opakowanie. Podczas sprzeda�y samego opakowania mo�liwe jest podanie ceny 
opakowania innej ni� zaprogramowana. Przyjmowa� opakowania mo�na tylko po cenie za-
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programowanej (równie� sprzeda� opakowa� w tandemie - tylko po cenie zaprogramowa-
nej). 
Je�li sprzeda� lub zwrot opakowania miał miejsce w czasie paragonu – nadal mo�emy pro-
wadzi� sprzeda� lub zako�czy� paragon. Je�li natomiast w/w operacje z opakowaniami miały 

miejsce poza paragonem nale�y zako�czy� rozliczenie opakowa� klawiszem .  
Zarówno w czasie paragonu jak i poza nim na jednym rozliczeniu opakowa� mo�na zwróci� 
kilka rodzajów opakowa�. 
Fakt (potwierdzenie) zwrotu opakowania drukowany jest zawsze jako oddzielne rozliczenie 
poza paragonem. Kwota ta b�dzie równie� widoczna jako bilans opak. na raporcie obrotów 
kasjera oraz na raporcie stanu kasy. 

10.9. Automatyczne obliczanie reszty 

Je�li chcemy aby została automatycznie obliczona przez kas� reszta, jak� nale�y wyda� 
klientowi płac�cemu za zakupy, a informacja ta znalazła si� równie� na wr�czanym klientowi 

paragonie, nale�y przed zako�czeniem paragonu klawiszem  wpisa� kwot� 
jak� klient podaje sprzedawcy.  Wpisujemy wi�c np. 100 zł (gdy do zapłaty było np. 83,20 

zł) i dopiero wówczas naci�niemy klawisz płatno�ci . Na paragonie zostanie 
wydrukowana reszta jak� nale�y (gotówk�) klientowi zwróci�. Równie� na wy�wietlaczu 
pojawi si� ta informacja. Je�li kwota wpisana b�dzie ni�sza od kwoty do zapłaty, kasa 
wy�wietli komunikat: Pozostało: xx,xx zł. Nale�y dopisa� jeszcze wymagan� kwot� lub 

nacisn�� klawisz  – kasa przyjmie, �e ��dana kwota została dopłacona. 
Obliczanie reszty mo�na zastosowa� przy wszystkich akceptowanych przez kas� formach 
płatno�ci. Wydan� reszt� zawsze jest GOTÓWKA. 

10.10. Zako�czenie paragonu przy ró�nych formach płatno�ci 

Kasa MINI TAX daje mo�liwo�� rejestracji płatno�ci za sprzedawane towary w 4 for-

mach: gotówk� , czekiem , kart� kredytow� 

, jako kredyt , oraz jako talon - zatwierdzenie płatno�ci (równie� 

ka�d� z innych form mo�e odby� si� w nast�puj�cy sposób: nale�y nacisn��: , na 
wy�wietlaczu pojawia si� komunikat: 

C z e k             
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Znaczek  w prawym górnym rogu wy�wietlacza wskazuje, �e mamy do wyboru kilka 

opcji, poruszaj�c si� klawiszami  mo�emy wybra� kolejno: czek, talon, kredyt, 

karta, gotówka. Wybrany sposób płatno�ci zatwierdzamy klawiszem . 
 

Za jeden paragon mo�na zastosowa� kilka rodzajów płatno�ci. Np. je�li klient do za-
płaty za paragon ma 552 zł i 45 gr., ma czek na kwot� 250 zł, kart� kredytow� chce zapłaci� 
200 zł a reszt� gotówk�. Mo�na zrobi� to w nast�puj�cy sposób: 

Je�li wymagany klawisz RAZEM to:  a nast�pnie:  

    
 
Po ka�dym rodzaju płatno�ci na wy�wietlaczu pokazywana jest kwota, jak� jeszcze nale�y 

zapłaci�. Po naci�ni�ciu klawisza  nast�puje zako�czenie paragonu.  

Płatno�� jako kredyt – klawisze  - nie mo�e by� poprzedzona wpisaniem kwoty 
kredytu, domy�lnie kasa przyjmuje, �e płatno�� kredyt jest na cał� kwot� jaka została do 
zapłaty – paragon jest automatycznie ko�czony. Je�li wi�c nie cała kwota do zapłaty za 
paragon jest  „płacona” jako kredyt, nale�y najpierw zastosowa� cz�stkow� zapłat� inn� 

form� płatno�ci (wpisuj�c jak�� cz��� kwoty i potwierdzaj�c np. ) a kredytem 
zako�czy� paragon.  
UWAGA! Po wybraniu urz�dzenia współpracuj�cego na Terminal EFT zako�czenie 
paragonu po wpisaniu płatno�ci kart� kredytow� nast�pi dopiero po potwierdzeniu przez 
terminal, �e płatno�� została zaakceptowana przez Centrum Rozliczeniowe. 
UWAGA! Podczas wprowadzania cz��ciowej płatno�ci, je�li nie została wprowadzona 
cała kwota do zapłaty mo�na anulowa� paragon naciskaj�c kolejno klawisze: 

 

10.11. Przegl�danie otwartego paragonu na wy�wietlaczu obsługi 

Kasa fiskalna MINI TAX posiada bardzo wygodn� i praktyczn� mo�liwo�� przegl�-
dania otwartego paragonu na wy�wietlaczu obsługuj�cego (edycji paragonu). Nie trzeba 
podci�ga� tasiemki paragonu i sprawdza�, co było sprzedane, w jakiej ilo�ci i za jak� cen�. 

Wystarczy nacisn�� klawisze  i cały paragon (wszystkie sprzedane pozycje) 

mo�na przegl�da� na wy�wietlaczu poruszaj�c si� po nim przyciskami . Po wej-
�ciu do edycji paragonu na wy�wietlaczu pojawia si� ostatnio sprzedany artykuł (lub doł�-
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czone opakowanie) poprzedzony kolejnym numerem pozycji na paragonie. Funkcja ta jest 
bardzo przydatna, szczególnie przy opisanych ni�ej przypadkach usuwania (stornowania z 
paragonu) sprzedanej pozycji, zmiany ilo�ci sprzedawanego towaru, lub odł�czeniu opako-

wania od towaru. Wyj�cie z edycji paragonu – przez naci�ni�cie klawisza  lub 

. 

10.12. Usuwanie pozycji z paragonu – stornowanie 

Aby usun�� z paragonu (otwartego) sprzedan� pozycj� nale�y nacisn�� klawisze 

, czyli wej�� do edycji paragonu, za pomoc� klawiszy  odnale�� na 

paragonie ��dan� pozycj� i nacisn�� klawisze . Nast�pi usuni�cie (wystornowa-
nie) artykułu – na wy�wietlaczu zniknie ta pozycja, na paragonie pojawi si� informacja o 
usuni�ciu artykułu z paragonu. Po ka�dej operacji stornowania kasa wychodzi z trybu edycji 
paragonu. Nie ma mo�liwo�ci popełnienia pomyłki przy dokonywaniu stornowania, gdy� nie 
trzeba powtórnie wpisywa� z klawiatury numeru towaru, ceny. Je�li pozycj� na paragonie 
jest sprzedane opakowanie, mo�emy je wystornowa� (jak opisano powy�ej), lub przyj�� jako 

zwrot, wówczas nale�y zamiast klawiszy  nacisn�� klawisze .  

10.13. Zmiana ilo�ci sprzedanego artykułu – stornowanie ilo�ci 

Aby zmieni� ilo�� sprzedanego towaru (np. z 10 szt. na 6 szt.), gdy paragon nie zo-

stał jeszcze zako�czony, nale�y za pom�c� klawiszy  wej�� w edycj� paragonu, 

za pomoc� klawiszy  oraz  odnale�� poszukiwany artykuł, nast�pnie wpisa� o ile 

sztuk zmniejszamy ilo�� (w tym przypadku 4) i nacisn�� klawisze . Na paragonie 
zostanie wydrukowana liczba, nazwa i cena stornowanego artykułu. Kasa automatycznie 
wyjdzie z trybu edycji paragonu, mo�na prowadzi� dalsz� sprzeda�. 

10.14. Anulowanie całego paragonu 

 Aby anulowa� cały paragon, nale�y nacisn�� klawisz  a potem . 
Paragon został anulowany. Je�li chcemy anulowa� paragon, w którym rozpocz�li�my wpro-
wadzanie cz��ciowej płatno�ci (przed podaniem całej kwoty do zapłaty) nale�y nacisn�� 

klawisze . 
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Ilo�� oraz warto�� anulowanych paragonów zapisywana jest do pami�ci fiskalnej wraz z 
raportem dobowym.  

10.15. Otwieranie szuflady 

Aby otworzy� szuflad� (wł�czona opcja Szuflada opcji [4522] Komponenty), gdy na 

kasie nie jest aktualnie prowadzona sprzeda�, nale�y nacisn�� kolejno klawisze:  

lub:  Nast�pi otwarcie szuflady.  

10.16. Numer bez sprzeda�y 

Je�li chcemy na paragonie zanotowa� jaki� numer (np. numer karty kredytowej lub ra-
batowej klienta, numer bonu lub numer seryjny sprzedawanego urz�dzenia), nale�y wpisa� 

ten numer (maksymalnie 10 cyfr) a potem nacisn�� klawisz , kasa zapami�ta 
wpisany numer i wydrukuje go na paragonie i kopii pod paragonem pod numerem unikato-
wym. Numer ten jest traktowany jako opis (tekst) z dopiskiem NUMER BEZ SPRZEDA	Y. 
Zapisu takiego mo�na dokonywa� dowoln� ilo�� razy pomi�dzy pozycjami paragonu. Je�eli 
na paragonie nie b�dzie �adnej sprzeda�y tylko sam numer, aby zako�czy� wydruk nale�y 
anulowa� paragon 

10.17. Udzielanie rabatu 

Kasa MINI TAX ma mo�liwo�� udzielania rabatu zarówno na poszczególne artyku-
ły jak i na cały paragon. Rabaty te mog� by� kwotowe i procentowe. Rabaty mog� by� opro-
gramowane – domy�lnie udziela� mo�na rabatu na zaprogramowan� kwot� jak i warto�� 
procentow�. 
Je�li chcemy udzieli� rabatu np. 5 zł na sprzedan� pozycj� (pozycja ta musi oczywi�cie mie� 
wi�ksz� warto�� ni� 5 zł – w przeciwnym wypadku kasa zgłosi bł�d), to po sprzedaniu tej 

pozycji naciskamy warto�� rabatu, czyli  a nast�pnie klawisze  - został 
udzielony rabat 5 zł na sprzedan� pozycj�. Je�li rabat kwotowy jest oprogramowany i 
domy�lnie udziela pewn� warto�� kwotow� rabatu, to po sprzeda�y artykułu wystarczy 

nacisn�� - zostanie udzielony domy�lny rabat kwotowy. 
Je�li chcemy udzieli� rabatu np. 5 % na sprzedan� pozycj�, to po sprzeda�y tego artykułu 

naciskamy kolejno (warto�� procentow� rabatu):  a nast�pnie:  - 
potwierdzenie, �e rabat miał by� procentowy. 

Je�li chcemy udzieli� rabatu na cały paragon, to po sprzeda�y wszystkich pozycji nale�y 

nacisn�� klawisz: . potem wpisa� warto�� rabatu (np. 5)  i klawisz rozró�nienia 
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rodzaju rabatu: kwotowy: , lub procentowy: . Równie� w takich 
przypadkach mo�na zastosowa� wysoko�� rabatu zaprogramowan� (domy�ln�) 

Je�li nie podamy kwoty lub stawki rabatu to i wybie�emy funkcj� rabatu  lub 

 to je�li mamy ustawione rabaty w tabeli rabatów b�dziemy mieli do wyboru zapro-
gramowane wcze�niej rabaty. Je�li opcja 5 Rabatów z Listy b�dzie nieaktywna to t� se-
kwencj� mo�emy wprowadza� rabaty domy�lne (je�li s� ustawione na warto�ci ró�ne od 0) 

10.18. Dodawanie narzutu 

Tak samo jak rabatu, mo�na na kasie MINI TAX dodawa� narzutu zarówno na po-
szczególne artykuły jak i na cały paragon. Narzuty te mog� by� równie� kwotowe i procen-
towe. Narzuty równie� mog� by� oprogramowane – domy�lnie dodawa� mo�na zaprogra-
mowan� kwot� jak i warto�� procentow�. 
Je�li chcemy doda� narzut np. 2 zł do sprzedanej pozycji to po sprzedaniu tej pozycji naci-

skamy warto�� narzutu, czyli  a nast�pnie klawisze  - został dodany narzut 
2 zł do sprzedanej pozycji. Je�li narzut kwotowy jest oprogramowany i domy�lnie dodaje 
pewn� warto�� kwotow� narzutu, to po sprzeda�y artykułu wystarczy nacisn�� klawisze 

 - zostanie dodany domy�lny narzut kwotowy. 
Je�li chcemy doda� narzut np. 2%  na sprzedan� pozycj�, to po sprzeda�y tego artykułu naci-

skamy kolejno (warto�� procentow� narzutu):  a nast�pnie:  - 
potwierdzenie, �e narzut miał by� procentowy. 

Je�li chcemy udzieli� narzut na cały paragon, to po sprzeda�y wszystkich pozycji nale�y 

nacisn�� klawisz: . potem wpisa� warto�� narzutu (np. 2)  i klawisz rozró�nienia 

rodzaju narzutu: narzut kwotowy: , lub procentowy: . Dodane 
zostan� narzuty do całego paragonu. 

10.19. Wpłata i wypłata gotówki z szuflady 

Kasa MINI TAX ma mo�liwo�� rejestracji wpłat i wypłat gotówki do szuflady. Aby 
dokona� wpłaty nale�y (nie mo�e by� otwarty paragon) wpisa� kwot� u�ywaj�c klawiatury 

numerycznej i nast�pnie nacisn�� klawisze: . Nast�pi wydrukowanie 
potwierdzenia wpłaty i kwota ta zostanie równie� uj�ta jako wpłata na raporcie kasjera. Stan 
gotówki w kasie zostanie powi�kszony o t� kwot�. 
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Je�li chcemy wypłaci� pieni�dze z szuflady nale�y wpisa� kwot� u�ywaj�c klawiatury nume-

rycznej i nast�pnie nacisn�� klawisze . Nast�pi wydruk potwierdzaj�cy wypłat� z 
szuflady. Kwota ta zostanie uj�ta w raporcie kasjera, stan gotówki w kasie zostanie 
pomniejszony o t� kwot�. 
Uwaga! Je�li jest zaprogramowany kurs waluty Euro ([472] Kurs Euro) i jest nieaktywna 
opcja 14 €-Bez wydruku w opcjach 455 Sprzeda� to po podaniu kwoty kasa b�dzie prosiła 
o wybranie z listy waluty wpłaty (zł lub Euro).  

10.20. Sprawdzenie zaprogramowanej ceny towaru. 

Kasa MINI TAX ma mo�liwo�� sprawdzenia ceny, jaka została zaprogramowana dla 
danego towaru. Sprawdzenia takiego mo�na dokona� podczas sprzeda�y (przy otwartym 
paragonie) jak równie�, gdy paragon nie jest rozpocz�ty. Informacja o cenie b�dzie wy�wie-
tlona na wy�wietlaczu obsługi, nie b�dzie drukowana na paragonie.  

Nale�y przycisn�� klawisz , na wy�wietlaczu pojawi si� napis: SPRAWDZANIE 
CENY. Nast�pnie nale�y (w zale�no�ci od sposobu prowadzenia sprzeda�y) wpisa� kod 

kontrolowanego towaru i nacisn�� , lub za pomoc� skanera odczyta� kod EAN z 
towaru. Na wy�wietlaczu zostanie wy�wietlona informacja o nazwie towaru 
i zaprogramowanej cenie.  

10.21. Wy�wietlenie nale�no�ci za ostatni paragon 

 Je�li chcemy sprawdzi�, jaka była nale�no�� za ostatnio zamkni�ty paragon (je�li ju� 

nam np. data i godzina zasłoniła t� informacj�), to wystarczy nacisn�� przycisk . Na 
wy�wietlaczu pojawi si� napis:  
 

P O P R Z E D N I  P A R A G : 
4 5 , 8 9            

10.22. Obsługa waluty EURO 

Kasa MINI TAX umo�liwia przeliczanie warto�ci sprzedanych towarów na walut� 
EURO. Przeliczenie na walut� EURO ma charakter niefiskalny, a wszystkie dane o paragonie 
zostan� zapisane na raporcie fiskalnym dobowym do pami�ci fiskalnej zawsze w walucie 
podstawowej.  

Aby móc przelicza� ceny i warto�ci towarów oraz warto�� paragonu na walut� EU-
RO nale�y zaprogramowa� przelicznik, według którego warto�ci te b�d� przeliczane. Pro-
gramowania dokonujemy według opisu funkcji [472] Kurs Euro. 

Po zaprogramowaniu nale�y okre�li�, czy informacja o przelicznikach i warto�ciach 
maj� by� drukowane pod paragonem i jak ma by� obsługiwana reszta w przypadku płatno�ci 
Euro. Do dyspozycji mamy nast�puj�ce opcje: 
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  455 Sprzeda�     
…   

 12 €-Reszta zł Gdy Euro - reszta zawsze w zł, Je�li opcja ta 
b�dzie nieaktywna reszta b�dzie w Euro. 

NIE 

 13 €-Edytuj resz Gdy Euro - edycja mieszanej reszty (mo�liwa 
cz��c w zł i cz��c w Euro) 

NIE 

 14 €-Bez wydruku Gdy Euro - tylko poka� przeliczenie – nie b�-
dzie rejestrowana ani drukowana zapłata w 
Euro, nieobsługiwane b�d� wpłaty i wypłaty w 
Euro 

NIE 

 
 
Przeliczanie na EURO zaprogramowanej ceny towaru: 
Podczas sprawdzania ceny towaru, jaka została zaprogramowana w bazie towarowej kasy 
(opis w rozdziale), w chwili wy�wietlania ceny w zł nale�y kolejno nacisn�� klawisze: 

. Na wy�wietlaczu obsługi pojawi si� nazwa towaru i cena przeliczona na 
EURO. 
Przeliczanie na EURO ceny/warto�ci sprzedanego towaru: 
Je�li na wy�wietlaczy (otwarty paragon) widoczna jest nazwa towaru, ilo�� oraz jego 

cena/warto��, nale�y kolejno nacisn�� klawisze: . Na wy�wietlaczu obsługi 
pojawi si� nazwa towaru i cena przeliczona na EURO. Na wy�wietlaczu klienta warto�� 
przeliczona na EURO b�dzie wy�wietlana (mruga�) przes 3 sekundy, nast�pnie wy�wietlacz 
powróci do wy�wietlania warto�ci w PLN. 
 
Przeliczanie na EURO warto�ci sprzedanych towarów:  

Po naci�ni�ciu klawisza  (otwarty paragon), na wy�wietlaczu pojawia si� komunikat 

RAZEM i warto�� zsumowanych pozycji. nale�y kolejno nacisn�� klawisze: . 
Na wy�wietlaczu obsługi pojawi si� nazwa towaru i cena przeliczona na EURO. Na 
wy�wietlaczu klienta warto�� przeliczona na EURO b�dzie wy�wietlana (mruga�) przes 3 
sekundy, nast�pnie wy�wietlacz powróci do wy�wietlania warto�ci w PLN. 
 
Zako�czenie paragonu z przyj�ciem zapłaty w EURO: 
Kasa umo�liwia przyj�cie zapłaty za paragon w walucie EURO. Aby zako�czy� paragon z 

przyj�ciem zapłaty w EURO nale�y nacisn�� klawisz , a nast�pnie poda� warto�� 

przyjmowanej kwoty w EURO i nacisn�� klawisze . Kasa przeliczy 
przyj�t� kwot� w EURO na PLN i wy�wietli na wy�wietlaczu obsługi reszt� do wydania w 

PLN. Je�łi przed zatwierdzeniem zapłaty klawiszami  nie zostanie 
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podana �adna warto��, kasa przyjmie, �e klient podał w EURO dokładnie tak� kwot�, jaka 
była do zapłaty. W zale�no�ci od opcji [455] Sprzeda�y 12-14 mo�emy mie� reszt� tylko w 
Euro, tylko w złotych , mieszan� (pojawi si� edytor kwoty ka�dej reszty) lub nie b�dzie 
wydrku płatno�ci Euro je�li opcja 14 Euro-Bez wydruku b�dzie aktywna. 
 
UWAGA!  
Nie ma mo�liwo�ci zapłaty cz��ciowej w EURO!!! 
 
Przeliczanie na EURO warto�ci poprzedniego paragonu:  

W chwili wy�wietlania warto�ci za ostatni paragon nale�y kolejno nacisn�� klawi-

sze: . Na wy�wietlaczu obsługi pojawi si� warto�� przeliczona na EURO. Na 
wy�wietlaczu klienta warto�� przeliczona na EURO b�dzie wy�wietlana (mruga�) przes 3 
sekundy, nast�pnie wy�wietlacz powróci do wy�wietlania warto�ci w PLN. 
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11. Przykładowe wydruki z kasy 
 
W rozdziale tym zostan� przedstawione przykładowe wydruki z kasy fiskalnej MINI 

TAX z opisem, co oznaczaj� poszczególne pozycje na tych wydrukach. Przedstawione zosta-
n� zarówno paragony fiskalne, wydruki raportów, wydruki b�d�ce efektem obsługi kasy wraz 
z opisem, co oznaczaj� zamieszczone tam informacje. 

11.1. Paragon fiskalny 

Paragon fiskalny jest drukowany podczas sprzeda�y towarów i ich rejestracji na kasie fiskal-
nej. Przykładowy wygl�d paragonu wraz z rozliczeniem opakowa� zwrotnych: 

 
           
 
 
 

Nagłówek 
 
 
NIP u�ytkownika 
Data, kolejny numer wydruku 
Nazwa wydruku: Paragon Fiskalny 
 
Nazwa artykułu Ilo�� * cena jednostk, warto��, stawka PTU 
Nazwa artykułu Ilo�� * cena jednostk,  
warto��, stawka PTU 
Nazwa artykułu Ilo�� * cena jednostk,  
warto��, stawka PTU 
Nazwa artykułu, Ilo�� * cena jednostk,  
warto��, st. PTU 

Razem – podsumowanie (opcja) 

Sprzeda� opodatkowana stawk� A 
Wysoko�� stawki, kwota podatku A 
Sprzeda� opodatkowana stawk� B 
Wysoko�� stawki, kwota podatku B 
Sprzeda� opodatkowana stawk� C 
Wysoko�� stawki, kwota podatku C 

Kwota sprzeda�y zwolnionej (G) 
Suma podatku PTU (A+B+...) 

Suma za towary na paragonie 
 
Numer paragonu, nr kasy, kasjer, godzina wydruku 
Logo fiskalne, numer unikatowy kasy 
 
 
 
 

Nr opakowania, ilo�� * cena jedn,  
warto��  

Suma ł�czna (paragon + opakowania) 
Gotówka otrzymana od klienta  
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11.2. Paragon anulowany 

          

11.3. Paragon z pozycj� stornowan� 

         

Nagłówek 
Nagłówek 
 
NIP u�ytkownika 
Data, nr wydruku 
Nazwa wydruku: PARAGON FISKALNY 

 
Nazwa artykułu Ilo�� * cena jedn., warto�� 
Razem – podsumowanie 
 
Informacja o anulowaniu paragonu 
 
Nr kasy, nr kasjera, godzina wydruku 
Cz��ciowy numer unikatowy kasy 

Nagłówek 
 
 
NIP u�ytkownika 
Data, kolejny numer wydruku 
 
Nazwa wydruku: Paragon Fiskalny 
Nazwa artykułu Ilo�� * cena jednostk, warto��, stawka PTU 
Informacja o stronowaniu towaru 
Nazwa stornowanego artykułu - Ilo�� * cena jednostk, - warto��, stawka PTU 
Razem – podsumowanie (opcja) 

Sprzeda� opodatkowana stawk� A 
Wysoko�� stawki, kwota podatku A 
Suma podatków PTU  

Suma za towary na paragonie 
Gotówka otrzymana od klienta 
Numer paragonu fiskalnego Nr kasy, nr kasjera, godzina wydruku 
Logo fiskalne, numer unikatowy kasy 
Gotówka otrzymana od klienta  
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11.4. Wpłata do kasy 

 

          

11.5. Wypłata z kasy 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nagłówek 
 
 
NIP u�ytkownika 
Data, numer wydruku 
Wydruk jest NIEFISKALNY 

Rodzaj wydruku 

Warto�� wpłaty 
Wydruk jest NIEFISKALNY  
 
Nr kasy, nr kasjera, godzina wydruku 
Cz��ciowy numer unikatowy kasy 

Nagłówek  
 
 
NIP u�ytkownika 
Data, nr wydruku 
Wydruk NIEFISKALNY 

Rodzaj wydruku 
 
Warto�� wypłaty 
Wydruk NIEFISKALNY 

Nr kasy, nr kasjera, godzina wydruku 
Cz��ciowy numer unikatowy kasy 
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11.6. Raport fiskalny dobowy 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nagłówek 
 
 
NIP u�ytkownika 
Data, nr wydruku 

Rodzaj wydruku – raport dobowy fiskalny 
 
Zaprogramowana wysoko�� stawki A 
Zaprogramowana wysoko�� stawki B 
Zaprogramowana wysoko�� stawki C 
Litera G – towary zwolnione z podatku VAT 

Data wykonania raportu 
Nr kolejny raportu 

Sprzeda� opodatkowana w stawce A (netto) 
Sprzeda� opodatkowana w stawce B (netto) 
Sprzeda� opodatkowana w stawce C (netto) 
Sprzeda� zwolniona z podatku (G) 
Kwota podatku A 
Kwota podatku B 
Ł�czna kwota podatku (Kw pod. A+B) 
 
Warto�� sprzeda�y (brutto: sp. netto + podatek) 
Ilo�� wydanych paragonów fiskalnych 
Warto�� anulowanych paragonów 
Ilo�� anulowanych paragonów 

Ilo�� zmian w bazie tow. (dodanych, usuni�tych itp.) 

Ilo�� pozycji (linii) na raporcie  

Nr kasy, kasjer, godzina wydruku 
 
Logo fiskalne, numer unikatowy kasy 
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11.7. Raport stanu kasy 

 

    
 
UWAGI!!! 
W ilo�ci gotówki uwzgl�dnione s� wszelkie wpływy i wypłaty gotówki do kasy z paragonów, 
wpłat, wypłat. 

Nagłówek 
 
 
NIP u�ytkownika 
Data, nr wydruku 
 
 
Rodzaj wydruku 
Tryb Raportu (zeruj�cy) 
 
Ilo�� gotówki w kasie  

Warto�� płatno�ci kartami płatniczymi 
Warto�� płatno�ci czekami 
Warto�� płatno�ci Bonem 
Warto�� sprzeda�y „na kredyt” 
Suma �rodków płatniczych w kasie 
 
Suma sprzeda�y 
Warto�� udzielonych rabatów 
Warto�� dodanych narzutów 
Opakowania zwr.+ 
Opakowania zwr.- 
Warto�� wpłat 
Warto�� wypłat 
Ilo�� paragonów 
Ilo�� paragonów anulowanych 
Warto�� paragonów anulowanych 
Ilo�� pozycji STORNO 
Warto�� pozycji STORNO 
 
 
Nr kasy, Kasjera, godzina wydruku 
 
Cz��� cyfrowa numeru unikatowego 
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11.8. Raport obrotów działów 

         
 

Nagłówek 
 
 
NIP u�ytkownika 
Data, nr wydruku 
Wydruk niefiskalny 
 
Rodzaj wydruku 
Tryb pracy Zeruj�cy 
Zakres 
 
Nr nazwa działu 
Ilo�� sprzeda�y z działu 
Warto�� sprzeda�y z działu 
Nr nazwa działu 
Ilo�� sprzeda�y z działu 
Warto�� sprzeda�y z działu 
Nr nazwa działu 
Ilo�� sprzeda�y z działu 
Warto�� sprzeda�y z działu 
Nr nazwa działu 
Ilo�� sprzeda�y z działu 
Warto�� sprzeda�y z działu 
Nr nazwa działu 
Ilo�� sprzeda�y z działu 
Warto�� sprzeda�y z działu 
 
Suma w zł sprzeda�y we wszystkich działach 
Ilo�� pozycji na raporcie 
 
Nr kasy, kasjer, godzina wydruku 
 
Cz��ciowy numer unikatowy kasy 
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11.9. Raport obrotów PLU 

          
 
 

11.10. Raport fiskalny okresowy (pełny) 

 

Nagłówek 
 
 
 
NIP u�ytkownika 
Data, nr wydruku 
Wydruk niefiskalny 
Rodzaj wydruku 
Tryb pracy Zeruj�cy 
Zakres 
 
Nazwa towaru 
Kod Towaru 
Ilo�� sprzedanych towarów 
Warto�� sprzedanych towarów 
Nazwa towaru 
Kod Towaru 
Ilo�� sprzedanych towarów 
Warto�� sprzedanych towarów 
Nazwa towaru 
Kod Towaru 
Ilo�� sprzedanych towarów 
Warto�� sprzedanych towarów 
Nazwa towaru 
Kod Towaru 
Ilo�� sprzedanych towarów 
Warto�� sprzedanych towarów 
Nazwa towaru 
Kod Towaru 
Ilo�� sprzedanych towarów 
Warto�� sprzedanych towarów 
 
Ilo�� pozycji na raporcie 
Suma warto�ci wydruk. pozycji na raporcie 
 
 
Nr kasy, nr kasjer, godzina wydruku 
Cz��ciowy numer unikatowy kasy 
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Nagłówek 
 
NIP u�ytkownika 
Data, nr wydruku 
 
Rodzaj wydruku – raport fiskalny okresowy 
 
Podany zakres, za jaki wykonywany jest wydruk 
 
Obejmowane zakresem daty 
 
Obejmowane zakresem numery 
 
Stawki PTU zaprogramowane w kasie 
 
Zaprogramowana wysoko�� stawki A 
Zaprogramowana wysoko�� stawki B 
Zaprogramowana wysoko�� stawki C 
Litera G – towary zwolnione z podatku VAT 
 
Data wykonania raportu 
Nr raportu dobowego 
Sprzeda� opodatkowana w stawce A (netto) 
Sprzeda� opodatkowana w stawce B (netto) 
Sprzeda� opodatkowana w stawce C (netto) 
Sprzeda� zwolniona z podatku (G) 
Kwota podatku A 
Kwota podatku B 
Ł�czna kwota podatku (Kw pod. A+B) 
Warto�� sprzeda�y (brutto: sp. netto + podatek) 
Ilo�� wydanych paragonów fiskalnych 
Warto�� anulowanych paragonów 
Ilo�� anulowanych paragonów 
 
Informacja o zmianach bazy towarow 
Ilo�� pozycji (linii) na raporcie (liczona od poz. PTU A) 
 
Podsumowanie wydrukowanego raportu okresowego 
 
Zakres dat, za jaki wykonywany jest wydruk 
 
Numery rekordów (zapisów z pami�ci fiskalnej) wydrukowanych 
 
Ł�czna sprzeda� opodatkowana w stawce A (netto) 
Ł�czna sprzeda� opodatkowana w stawce B (netto) 
Ł�czna sprzeda� opodatkowana w stawce C (netto) 
Ł�czna sprzeda� zwolniona z podatku (G) 
Ł�czna kwota podatku A 
Ł�czna kwota podatku B 
Ł�czna kwota podatku (Kw pod. A+B) 
Ł�czna warto�� sprzeda�y (brutto: sp. netto + podatek) 
Ł�czna ilo�� wydanych paragonów fiskalnych 
Ł�czna warto�� anulowanych paragonów 
Ł�czna ilo�� anulowanych paragonów 
Informacja, �e w powy�szym okresie nast�piły zmiany w bazie towarowej kasy 
 
Nr kasy, nr kasjera, godzina wydruku 
Logo fiskalne, numer unikatowy kasy 
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12. Komunikaty i bł�dy 
 
Poni�sza tabela przedstawia mo�liwe komunikaty bł�dów i informacji pokazywanych przez 
kas� MiniTax wraz z podaniem ich opisu i sposobów post�powania w zaistniałej sytuacji. 
 

Komunikat Opis 
Liczba poza dozw. zakresem Wprowadzona warto�� liczbowa jest 

poza dopuszczalnym zakresem. 
Znak nie jest cyfr� Wprowadzono znak, który nie jest cyfr� 

w miejscu gdzie dozwolone s� tylko 
cyfry 

Bł�dna nazwa Bł�d nazwy. W przypadku towarów bł�d 
mo�e dotyczy� tak�e nazwy pustej i 
nieunikalnej. 

Kasa jest w trybie fiskalnym Funkcja, któr� chciano wykona� dost�p-
na jest tylko w trybie niefiskalnym. 

Bł�d kodu EAN Kod EAN jest bł�dny (nie zgadza si� 
jego suma kontrolna) 

Bł�dna stawka PTU Bł�dna warto�� stawki PTU 
Zła precyzja ilo�ci Bł�dna precyzja ilo�ci (dla opakowa� i 

towarów z opakowaniem musi by� rów-
na 0 miejsc po przecinku) 

Bł�dna data lub czas Podano bł�dne dane czasu lub daty 
Bł�d wewn�trzny… Bł�d wewn�trzny – skontaktuj si� z 

Serwisem lub Producentem 
Niezerowe totalizery Niezerowe totalizery fiskalne sprzeda�y 

dobowej. Funkcja, któr� chciano wyko-
na� mo�liwa jest tylko po raporcie do-
bowym. 

Zbyt du�o zmian stawek PTU Kasa pozwala na wykonanie maksymal-
nie 30 zmian stawek PTU  

Zbyt du�a liczba/kwota Za du�a warto�� liczbowa 
Bł�d zapisu w pami�ci fiskalnej Nie powiódł si� zapis do pami�ci fiskal-

nej. Ponowna próba mo�e spowodowa�, 
�e zapis si� powiedzie. Je�li bł�d b�dzie 
si� utrzymywał skontaktuj si� z Serwi-
sem 

Brak papieru Brak papieru lub d�wignia głowicy jest 
podniesiona. Nale�y wymieni� papier 
lub opu�ci� d�wigni� głowicy. 

Baza tow. jest pełna Baza towarów jest zapełniona – nie 
mo�na ju� doda� nast�pnego towaru. 
Aby doda� nowy towar nale�y jaki� to-
war usun��. 

Bł�d wagi Brak lub bł�dna odpowied� z wagi 
Bł�d terminala płatniczego Brak lub bł�dna odpowied� z terminala 
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płatniczego 
Bł�d modemu Brak lub bł�dna odpowied� z modemu 
Transakcja odrzucona Terminal Płatniczy (lub bank) nie za-

twierdził transakcji płatno�ci kart� ban-
kow� 

Opakowanie nie istnieje Próbowano przypisa� do towaru opako-
wanie, które nie istnieje. 

Zbyt wiele tandemów Przekroczono ilo�� maksymaln� tande-
mów (256) 

Zegar nie zaprogramowany Nale�y zaprogramowa� zegar. 
Bł�d pami�ci RAM Wykryto uszkodzenie pami�ci RAM – 

kasa wykona zerowanie 
Zbyt wiele opakowa� Przekroczono ilo�� maksymaln� opako-

wa� (32) 
Identyczne stawki ju� zaprogr. Nie mo�na zaprogramowa� identycz-

nych stawek PTU jak bie��ce. 
Bł�d transmisji Bł�d transmisji z urz�dzeniem ze-

wn�trznym 
Bł�d zegara Wykryto przekłamanie zegara. Nale�y 

zaprogramowa� zegar. 
Bł�d modułu fiskalnego Wykryto bł�dne działanie pami�ci fiskal-

nej – je�li bł�d si� utrzymuje wezwij 
serwis  

Bł�d daty Podano bł�dn� (nieistniej�c�) dat� 
Sprzeda� musi by� zerowa Przed wykonaniem tej funkcji nale�y 

wykona� raport dobowy. 
Bł�d operacji I/O Bł�d operacji I/O (np. drukowania). Je�li 

bł�d si� utrzymuje wezwij Serwis 
Niedozwolona zmiana czasu Zmiana czasu jest mo�liwa tylko w za-

kresie +/- 1 godzina 
Bł�d nagłówka wydruku Wykryto przekłamanie danych nagłówka 

wydruku – nagłówek zostanie skasowa-
ny. Nale�y go potem ponownie zapro-
gramowa� 

Refiskalizacja niedozwolona Nie mo�na zmieni� NIP urz�dzenia fi-
skalnego 

Bł�d ilo�ci towaru Podano bł�dna ilo�� towaru – za du�� 
lub równ� 0 

Bł�d stawki PTU towaru Próbowano sprzeda� towar z nieaktyw-
n� (nieu�ywan�) stawka podatku. 

Bł�d ceny towaru Próbowano sprzeda� towar z bł�dn� 
ilo�ci� –za du�� lub zerow� 

Bł�d warto�ci towaru Bł�dna warto�� towaru – za du�a lub 
zerowa 

Wył�czony tryb transakcji Próbowano wykona� operacj�, która jest 
mo�liwa tylko w otwartym paragonie. 

NOVITUS                                                                                                                                   MINI TAX 

 95 

Bł�d operacji STORNO Bł�dna operacja anulowania pozycji 
sprzeda�y (STORNO) – nie mo�na anu-
lowa� wi�cej ni� si� sprzedało 

Bł�d liczby linii paragonu Przekroczono maksymaln� ilo�� linii 
(pozycji) paragonu (100). Nale�y ju� 
zako�czy� paragon. 

Bł�d kwoty Wpłata/Wypł. Podano bł�dna kwot� przy operacjach 
wpłaty/wypłaty (za du��) 

Bł�dny Rabat Bł�dna warto�� rabatu – za du�a, prze-
kraczaj�ca limit. 

Przepełnienie totalizera Sprzeda� pozycji jest niemo�liwa, bo 
doprowadziłaby do przepełnienia totali-
zera (licznika) sprzeda�y dobowej. Na-
le�y zako�czy� paragon i wykona� ra-
port dobowy. 

Przepełnienie stanu gotówki Sprzeda� pozycji jest niemo�liwa bo 
doprowadziła by do przepełnienia totali-
zera (licznika) stanu kasy. Nale�y wyko-
na� raport zeruj�cy stanu kasy. 

Istnieje zapis o tej dacie Ostrze�enie, �e istnieje ju� raport dobo-
wy z t� dat�. 

Operacja anulowana Informacja, �e operacja została anulo-
wana przez u�ytkownika z klawiatury 

Brak numeru NIP Kasa nie ma zaprogramowanego numer 
NIP 

Tryb niefiskalny Funkcja mo�liwa tylko w trybie fiskalnym 
Brak zaprogramowanych stawek Kasa nie ma zaprogramowanych stawek 

VAT – prowadzenie sprzeda�y jest nie-
mo�liwe 

Koniec pami�ci fiskalnej Osi�gni�to koniec pami�ci fiskalnej. 
Kasa przejdzie do trybu „tylko odczyt” – 
nie b�dzie ju� mo�liwe prowadzenie 
sprzeda�y. 

Bł�d bazy towarów Wykryto przekłamanie danych towarów 
– baza towarowa zostanie wyzerowana. 

Bł�d danych kasjera Wykryto przekłamanie danych kasjerów 
– baza kasjerów zostanie wyzerowana. 

Bł�d stanu kasy Wykryto przekłamanie danych stanu 
kasy – dane zostan� wyzerowane. 

Bł�d aktualizacji danych Nie udało si� zapisa� zmian danych w 
pami�ci kasy – je�li bł�d si� utrzymuje 
skontaktuj si� z Serwisem 

Brak pami�ci fiskalnej Kasa nie ma podł�czonej pami�ci fiskal-
nej lub jest ona powa�nie uszkodzona - 
skontaktuj si� z Serwisem. 

Brak drukarki Kasa nie ma podł�czonej drukarki lub 
jest ona powa�nie uszkodzona - skon-
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taktuj si� z Serwisem. 
Brak wy�wietlacza klienta Kasa nie ma podł�czonego wy�wietla-

cza klienta lub jest on powa�nie uszko-
dzony - skontaktuj si� z Serwisem. 

Zmiana pami�ci fiskalnej Kasa wykryła zmian� pami�ci fiskalnej – 
skontaktuj si� z serwisem. 

Tryb TYLKO ODCZYT Tryb Tylko Odczyt. Tryb po zako�czeniu 
trybu fiskalnego na ��danie lub z powo-
du zapełnienia pami�ci fiskalnej. 

Bł�d zakresu raportu Podano bł�dny zakres raportu – np. 
warto�� pocz�tkowa wi�ksza od ko�co-
wej  

Brak danych w tym zakresie Brak danych w podanym zakresie rapor-
tu. 

Tryb fiskalny niezako�czony Funkcja mo�liwa tylko po zako�czeniu 
trybu fiskalnego. 

Bł�d danych w pami�ci fisk. Dane w pami�ci fiskalnej uległy uszko-
dzeniu. Bł�d jest powa�ny – nale�y we-
zwa� Serwis i doprowadzi� do wymiany 
uszkodzonej pami�ci fiskalnej. 

Przekroczony limit pam. fisk. Dana operacja nie jest mo�liwa, bo 
przekracza limit pami�ci fiskalnej (np. 
próba 30 programowania stawek VAT) 

Bł�d mapy pam. fiskalnej W celu szybszej obsługi kasa pami�ta 
pewne dane z pami�ci fiskalnej w pa-
mi�ci RAM. Je�li dane te w pami�ci 
RAM ulegn� uszkodzeniu to musz� 
zosta� odtworzone z pami�ci fiskalnej. 
Zostanie to wykonane automatycznie po 
tym komunikacie. W zale�no�ci od zaj�-
to�ci pami�ci fiskalnej mo�e to potrwa� 
od kilku do kilkudziesi�ciu sekund. 

Rozkaz zakazany w tym trybie Nie mo�na wykona� rozkazu w tym try-
bie. Najcz��ciej dotyczy to funkcji 
sprzeda�y w trybie serwisowym. 

Bł�d magistrali pami�ci fisk. Kontrola działania pami�ci fiskalnej wy-
kryła bł�dy w ci�gło�ci magistrali pami�-
ci fiskalnej. Jest to bł�d powa�ny – nale-
�y wezwa� Serwis. Pami�� fiskalna 
mo�e by� powa�nie uszkodzona i wy-
maga� wymiany. 

Brak prawa do tej funkcji Bie��cy u�ytkownik nie ma prawa do 
wykonania danej funkcji. Nale�y przelo-
gowa� si� na odpowiedniego u�ytkowni-
ka lub przydzieli� wi�ksze prawa dost�-
pu dla u�ytkownika bie��cego (zmiana 
roli u�ytkownika lub praw przypisanych 
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do bie��cej roli u�ytkownika). 
Nie znaleziono towaru Towar o podanym kodzie nie istnieje w 

bazie towarów. 
Nieznany kurs Euro Nie zaprogramowano kursu waluty Euro 

– operacja jest niemo�liwa do wykona-
nia. 

Towar ma stał� cen� Próbowano zmieni� podczas sprzeda�y 
towaru jego cen� w sytuacji, gdy ma on 
ustawion� stał� cen�. 

Za du�y rabat Wprowadzono rabat powy�ej limitu. 
Za du�y narzut Wprowadzono narzut powy�ej limitu. 
Za du�a warto�� paragonu Warto�� paragonu przekracza ograni-

czenie ustawionego limitu. Nale�y za-
ko�czy� paragon. 

Za du�a warto�� gotówki w kasie Warto�� gotówki w kasie przekracza 
ograniczenie ustawionego limitu. Nale�y 
zako�czy� paragon. 

Wymagane RAZEM Przed zako�czeniem paragonu nale�y 
nacisn�� klawisz RAZEM 

Wymagane płatno�ci Przed zako�czeniem paragonu nale�y 
wprowadzi� kwot� wr�czon� przez 
klienta. 

Rabat "z r�ki" zabroniony Rabat, które wysoko�� okre�la na bie-
��co kasjer jest zabroniony. Mo�e to te� 
dotyczy� Narzutów. 

Rabat z listy zabroniony Nie mo�na wybra� rabatu z listy nawet, 
je�li s� zaprogramowane (tymczasowa 
blokada udzielania rabatu) Mo�e to te� 
dotyczy� Narzutów. 

Rabat zabroniony Nie mo�na w ogóle udziela� rabatów 
(tymczasowa blokad). Bł�d mo�e tez 
dotyczy� narzutów.  

Trwa rozład. akumulatora Operacja niemo�liwa z powodu trwaj�-
cego rozładowywania akumulatora. Na-
le�y najpierw zako�czy� rozładowywa-
nie akumulatora. 

Operacja zabroniona Nie mo�na w tym momencie wykona� 
danej operacji. 
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13. Dokument homologacji 
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14. Deklaracja zgodno�ci CE 
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15. Schematy przewodów poł�czeniowych 
 
Przewód komunikacyjny: kasa - komputer 
 

 

 
 

Przewody słu��ce do podł�czenia do komputera, po stronie drukarki zako�czone s� wtyczk� 
telefoniczn� RJ4. 
 
Przewód zasilaj�cy: 
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16. NOTATKI 
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