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Charakterystyka kasy ELZAB Mini
Termiczny mechanizm drukujcy zapewniajcy niskie koszty papieru i ciche drukowanie.
Alfanumeryczny (literowo - cyfrowy) wywietlacz kasjera uatwiajcy prac na kasie.
Klawiatura z atwo wymiennym opisem w celu wpisania znaczenia zdefiniowanych klawiszy.
Moliwo zdefiniowania klawiszy realizujcych szybk sprzeda towaru, cay paragon, raporty itp.
Konstrukcja kasy umoliwia noszenie lub przenoszenie kasy w celu wystawiania paragonów.
Moliwo zasilania z sieci elektrycznej lub wewntrznego akumulatora.
Wersja z akumulatorem litowo-jonowym (Li-Ion) jest dedykowana do pracy przenonej i umoliwia prac
bez zasilania sieciowego przez czas 10 godzin przy zaoeniu drukowania paragonu co minut i uprzednim
naadowaniu akumulatora do znamionowej pojemnoci.
Wspópraca z wag z moliwoci odczytu masy towaru z klawiatury kasy.
Moliwo podczenia do komputera (wymiana danych bez przerywania pracy na kasie).
Moliwo udzielania rabatu procentowego na pozycj lub paragon oraz narzutu procentowego na pozycj.
Prowadzenie sprzeday, przyjmowania i rozliczania opakowa zwrotnych.
Sprzeda czona towarów (np. automatyczna sprzeda butelki zwrotnej wraz z napojem).
Raporty kasy umoliwiaj pene rozliczenie ilociowo-wartociowe sprzeday, podatku VAT oraz osób
obsugujcych kas.
Definiowanie maksymalnej sumy sprzeday w celu eliminacji bdów kasjera.
Moliwo przegldania oraz kasowania pozycji sprzeday w trakcie wystawiania paragonu.
Trzy definiowane formy patnoci (plus gotówka) oraz cztery patnoci walutowe.
Moliwo przeczenia kasy na sprzeda towarów w innej walucie ewidencyjnej np. euro.
Funkcja automatycznego drukowania równowartoci w drugiej walucie w relacji PLN / EUR po paragonie.
Do kasy mona uzyska bezpatnie programy dla uytkownika:
-

sucy do odczytywania, edytowania i zapisywania danych z i do kasy, m. in. danych o towarach,
definiowanych klawiszach itd.,

-

sucy do definiowania klawiszy na kasie i drukowania wkadek z opisem,

-

program do drukowania raportów okresowych.

Programami tymi dysponuj autoryzowani serwisanci i dealerzy. Ponadto programy wraz z instrukcjami s dostpne
na firmowym serwerze pod adresem: ftp://ftp.elzab.com.pl/serwis oraz poprzez stron internetow pod adresem:
http://www.elzab.com.pl/programy

Zawarto opakowania
Kasa ELZAB Mini

Wkadka z opisem klawiatury

Zasilacz sieciowy

Instrukcja obsugi kasy

Rolka zwijacza papieru

Ksika kasy rejestrujcej

Rolka rozwijacza papieru

Pyta CD-ROM

2 rolki papieru termicznego

Karty zgoszenia kasy do Urzdu Skarbowego

Przed rozpoczciem eksploatacji kasy naley zapozna si z instrukcj obsugi.
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Rozdzia 1 - Budowa kasy
1. Rozmieszczenie elementów obsugi
5
6
4
7

3

2

8
9
10
11

1
12

Rys. 1-1. Kasa - widok z przodu
1 - Podstawa

7 - Wywietlacz klienta

2 - Klawisz WYSUW PAPIERU

8 - Pokrywa

3 - Szczelina wyjcia paragonu

9 - Klawiatura

4 - Okienko kopii paragonu

10 - Gniazdo zasilania

5 - Osona drukarki

11 - Gniazda interfejsu (opis na rys. 1-3)

6 - Wywietlacz kasjera

12 - Przyciski wcznika i wycznika zasilania kasy

Nacisn oson w zagbieniu
i unie do góry

Rys. 1-2. Otwieranie osony drukarki

ELZAB Mini - Instrukcja Obsugi
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1

2

3

4

5

Rys. 1-3. Zespó gniazd przyczeniowych (wnka w podstawie)
1 - Wcznik zasilania

3 - Gniazdo  CZE PC

2 - Wycznik zasilania

4 - Gniazdo SZUFLADA

5 - Gniazdo ZASILANIE

Gniazdo  CZE PC suy do podczenia komputera lub wagi ELZAB PRIMA.

2. Budowa klawiatury
Klawiatura kasy posiada 30 klawiszy wielofunkcyjnych. Zbudowana jest z przeczników znajdujcych si
pod foli. Opis klawiszy znajduje si na wymiennym arkuszu midzy foli a przecznikami.

Rys. 1-4. Klawiatura kasy

2.1 Uycie klawiatury
Wybór odpowiedniego znaczenia klawisza uzaleniony jest od pooenia opisu na klawiszu. Moemy
wybran z klawisza funkcj uzyska przez bezporednie, pojedyncze nacinicie klawisza, albo z dodatkowo
wczeniej nacinitym jednym lub te dwoma klawiszami
a sposobem wyboru wyjania rysunek.
nacinity pojedynczo

nacinity z klawiszem

. Zaleno pomidzy miejscem opisu,

nacinity z klawiszami

i

nacinity z klawiszem

nacinity pojedynczo (np. przy zwrocie opakowa)
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Klawiatura zawiera 30 klawiszy, które realizuj nastpujce funkcje:

Klawisze numeryczne oraz kropka. Su do wpisywania wszelkich
wartoci liczbowych (kropka peni rol przecinka dziesitnego).
Kropka suy take jako znak przestankowy w trybie tekstowym
(np. przy wpisywaniu nazw towarów).

Klawisz wyboru funkcji oznaczonej w lewym dolnym rogu klawisza.

Klawisz wyboru funkcji oznaczonej w prawym dolnym rogu klawisza.

Klawisze nacinite razem su do wyboru funkcji na rodku klawisza.

Klawisze strzaek. Su do poruszania si kursora po poszczególnych
polach menu (góra, dó) lub po linii wywietlacza w czasie edycji
(prawo, lewo)

i

Klawisz sucy do zatwierdzania (odpowiednik Enter) wprowadzonego towaru, iloci, ceny, funkcji menu lub tym podobnych.
Klawisz rezygnacji (odpowiednik Esc) sucy do wycofania si
z wywoanej funkcji menu.
Klawisz kasowania sucy do wymazania wprowadzonej wartoci.
Klawisz sucy do podsumowania pozycji na paragonie. Poza
paragonem wywouje wywietlanie biecej daty i czasu.
Klawisz sucy do wyboru menu.

Klawisz sucy do udzielenia rabatu.

Klawisz sucy do udzielenia narzutu.
Klawisz sucy do wprowadzenia ceny towaru podczas sprzeday, lub
do wykonania operacji przyjcia (sprzeday) opakowania zwrotnego.

Klawisz sucy do wyszukiwania towaru wedug nazwy.

Klawisz sucy do wprowadzenia iloci sprzedawanego towaru.

ELZAB Mini - Instrukcja Obsugi
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Klawisz sucy do wyboru patnoci walutowej.

Klawisz sucy do wysunicia papieru.
Klawisze do zdefiniowania przez uytkownika jako klawisze szybkiej
sprzeday, patnoci lub dostpu do funkcji.

8

BUDOWA ...

do

ELZAB Mini - Instrukcja Obsugi

Rehomol. 2010_Red. 1.1

Rozdzia 2 - Instalacja i podczenie
1. Wymagania instalacyjne
Kasa moe pracowa w pomieszczeniach oraz na zewntrz, pod warunkiem osonicia przed deszczem,
niegiem i nadmiernym nasonecznieniem. Naley unika miejsc naraonych na znaczne wahania temperatury, due
zapylenie, wibracje i uderzenia. Nie naley instalowa urzdzenia w pomieszczeniach ze znaczn agresywnoci
korozyjn rodowiska oraz w pomieszczeniach, gdzie wystpuje kondensacja pary wodnej.

1.1 Warunki klimatyczne otoczenia
Temperatura
Wilgotno

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

2. Zasilanie kasy
Kasa moe by zasilana z:
•
•

ZASILACZA SIECIOWEGO 12V/1A
PRZEWODU ZASILANIA
SAMOCHODOWEGO 12V

-

jeeli jest uywana jako kasa stacjonarna, dostarczonego z kas,

-

jeeli kasa jest uywana w samochodzie
(wymaga oddzielnego zakupu – kod: PZ4),

Kasa posiada akumulator wewntrzny podtrzymujcy zasilanie kasy w przypadku zaniku zewntrznego napicia
zasilania z zasilacza. Do pracy cyklicznej kasy polegajcej na pracy na akumulatorze (przez czas duszy ni 1
godzina lub wydruk wicej ni 30 paragonów) a nastpnie adowaniu akumulatora moe by uyta wycznie
kasa w wersji z akumulatorem litowo-jonowym. Po zakoczeniu pracy na akumulatorze kas naley moliwie
szybko podczy do zasilacza sieciowego w celu naadowania.
Akumulator wewntrzny jest adowany gdy kasa zasilana jest za pomoc zasilacza sieciowego lub samochodowego
niezalenie czy jest wczona (pracuje) lub nie. Pena regeneracja akumulatora wewntrznego po jego gbokim
rozadowaniu nastpuje po 4 godz. adowania.
Gdy akumulator wewntrzny kasy jest bliski rozadowania, co 15 sekund wczany jest sygna akustyczny. Naley
wówczas niezwocznie kas podczy do zasilacza sieciowego lub samochodowego w celu naadowania
akumulatora wewntrznego.
Cakowite wyczenie zasilania kasy nastpuje po wyjciu zasilacza sieciowego z gniazda sieciowego albo
z gniazda zapalniczki dla zasilacza samochodowego.
Tryb oszczdzania energii
Kasa posiada mechanizm oszczdzania energii zgromadzonej w akumulatorze wewntrznym. Tryb oszczdzania
energii jest wczany automatycznie przy braku zasilania zewntrznego lub moe by wczony na stae za pomoc
funkcji pod adresem FUNKCJE KIEROWNIKA/ USTAWIENIA/TRYB OSZCZ DZANIA. W trybie oszczdzania
nastpuje wygaszenie wywietlacza klienta oraz wyczenie podwietlenia wywietlacza kasjera po 15 sekundach od
ostatniej operacji wykonanej na klawiaturze kasy (jeeli na wywietlaczu klienta wywietla si kwota do zapaty po
paragonie, to wywietlacz zostanie wygaszony po 1 minucie). Jeeli kasa pozostaje w bezczynnoci, to po upywie
czasu od 1 do 15 minut, nastpuje jej automatyczne wyczenie. Dugo czasu ustawia si w funkcji pod adresem
FUNKCJE KIEROWNIKA/ USTAWIENIA/CZAS WY CZENIA KASY.
Wymagania dla sieciowego zasilania elektrycznego
Napicie znamionowe
Czstotliwo
Pobór mocy

220V - 230V
47 - 63 Hz
max 12 W

Do zasilania kasy naley stosowa zasilacz dostarczony przez producenta.

3. Sposób identyfikacji akcesoriów i materiaów eksploatacyjnych
Do kasy mona docza szereg dodatkowych urzdze i akcesoriów sucych do rozbudowy i integracji
systemu kasowego. Wszystkie te wyroby, jak równie materiay eksploatacyjne s dostpne poprzez sie handlow
ELZAB S.A. Do jednoznacznej identyfikacji suy tzw. numer rysunku.
W treci niniejszej instrukcji przywouje si tylko pocztkowe znaki tego numeru (zwane kodem) wystarczajce do
identyfikacji typu, np. Kabel szuflady typ ALFA posiada numer rysunku: SK020000, w instrukcji podajemy tylko kod:
SK02. Pozostaa cz numeru suy do dokadnego oznaczenia odmiany lub koloru i nie jest podawana w instrukcji.
ELZAB Mini - Instrukcja Obsugi
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4. Podczenie szuflady kasowej
Do kasy zaleca si zastosowanie SZUFLADY KASOWEJ z rodziny szuflad ELZAB Gamma wraz z Kablem
szuflady typ Alfa (kod: SK02). Wielko szuflady powinna by dobrana do potrzeb klienta. W przypadku gdy kasa
ma by postawiona na szufladzie, zaleca si szuflad Gamma typu A12, A22 lub B12. Podstawowe parametry
zalecanych szuflad znajduj si w poniszej tabelce.
Typ
szuflady
Gamma

kod

ilo
rzdów na
monety

A12
A22
B12

A12
A22
B12

1
2
1

ilo
ilo
przedziaów pojemników
na monety na banknoty

4
8
4

6
6
8

masa
(w kg)

gboko
(w mm)

6
7,6
7,3

355
431
355

szeroko
(w mm)

327

wysoko
(w mm)

124

407

Instalacja szuflady ogranicza si do wetknicia wtyku palcowego (mini JACK) którym zakoczony jest KABEL
PO CZENIOWY szuflady, do gniazda SZUFLADA (rys. 1-3) umieszczonego we wnce z prawej strony kasy.
Szuflada otwierana jest elektrycznie w momentach, kiedy operacje na kasie wymagaj kontaktu z gotówk (np.
zakoczenie paragonu, pocztek i koniec zmiany kasjera itp.). Istnieje moliwo otwarcia szuflady klawiszem
,
która moe zosta zablokowana programowo pod adresem FUNKCJE KIEROWNIKA/ USTAWIENIA/ BLOKADA
OTWARCIA SZUFLADY W razie koniecznoci otwarcia szuflady pozbawionej zasilania (np. przy braku napicia),
szuflad mona otworzy kluczem. Dodatkowo, jeeli brak klucza a szuflada nie zostaa zamknita na klucz, mona
otworzy szuflad naciskajc dwigni widoczn w otworze od spodu szuflady.

5. Podczenie wagi
Do wspópracy z kas przeznaczona jest WAGA ELZAB Prima. Do poczenia wagi z kas suy
ZASILACZ PRIMA – MINI (kod: A26). Wyrób produkowany jest przez ELZAB S.A. i wymaga odrbnego zakupu.
ZASILACZ PRIMA – MINI umoliwia poprzez adapter z gniazdem dla wagi Prima, podczenie do kasy przez
gniazdo  CZE PC (rys. 1-3). Kasa po wczeniu zasilania automatycznie wykrywa czy jest poczona z wag czy
komputerem.
O ile waga bya uywana ju z innymi kasami naley w niej ustawi protokó transmisji na podstawowy (zob. Instrukcja
Obsugi Wagi elektronicznej ELZAB Prima).
Odczyt z wagi nastpuje albo przez nacinicie na wadze klawisza
, albo przez nacinicie na klawiaturze kasy
klawisza, zdefiniowanego jako funkcja odczytu z wagi. Klawisze definiuje si pod adresem FUNKCJE KIEROWNIKA/
KONFIGURACJA/DEFINIOWANIE KLAWISZY/DEFINIOWANIE KLAWISZA DOST PU DO FUNKCJI.
Dla sprzedawanych za pomoc wagi towarów, liczb miejsc po przecinku naley ustawi na 3, pod adresem FUNKCJE
KIEROWNIKA/ KONFIGURACJA/DEFINIOWANIE TOWARÓW.

6. Podczenie kasy do komputera
Poczenie kasy z komputerem wymaga uycia Interfejsu komputerowego kasy ELZAB Jota (kod: A11), który
z jednej strony podcza si do gniazda  CZE PC (rys. 1-3), a z drugiej przez kabel RS232 do gniazda COM
w komputerze, multiplekserze wzgldnie modemie kasowym. Opis interfejsu i schemat kabla poczeniowego znajduje
si w Rozdziale 8, za wykonanie instalacji poczenia z komputerem naley powierzy przeszkolonej osobie. Interfejs
komputerowy kasy ELZAB Jota jest produkowany przez ELZAB S.A. i wymaga odrbnego zakupu.
UWAGA:

Wszelkie zabiegi zwizane z podczaniem dodatkowych urzdze do zcz kasy naley przeprowadza
przy wyczonym napiciu sieciowym kasy i urzdzenia doczanego (jeeli posiada odrbne zasilanie).

7. Mechanizm drukujcy - wymiana papieru
W kasie zastosowano drukark termiczn, drukujc jednoczenie orygina i kopi. Brak papieru w mechanizmie
jest sygnalizowany na wywietlaczu kasjera komunikatem BRAK PAPIERU LUB PODNIES. GOWICA. Ten sam napis
pojawi si, jeli nie zostaa opuszczona dwignia dociskajca gowic do papieru (np. po wymianie papieru). Do wymiany
papieru naley przystpi w momencie pojawienia si barwnych plam na papierze (znacznika koca papieru) lub
pojawieniu si komunikatu o braku papieru. Wymieni naley obydwie rolki papieru jednoczenie.
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Szczegóy budowy zespou drukujcego, prawidowy przebieg tamy papierowej przez mechanizm drukujcy w kasie
oraz sposób zakadania papieru, pokazane s na rysunkach od 2-1 do 2-12.
4
5
3

6
7

2

8
9

1

10

Rys. 2-1. Budowa zespou drukujcego kasy ELZAB Mini
12345-

Zespó zwijacza kopii
Rolka zwijacza kopii
Silnik zwijacza kopii
Dwignia docisku gowicy termicznej
Wydrukowany paragon

678910 -

4

Rolka papieru dla oryginaów
Wydrukowana kopia zaoona do zwijacza
Rolka papieru dla kopii
Rozwijacz rolki papieru - kopii i oryginau
Mechanizm drukujcy

6

5

7

3

2
8

1

9
10

Rys. 2-2. Schemat przebiegu tamy papierowej w drukarce kasy ELZAB Mini
12345-

Fragment obudowy kasy
Zespó zwijacza kopii
Rolka (szpulka) zwijacza kopii
Zwijana kopia papieru
2 rolki papieru termicznego (kopii i oryginau)

678910 -

Wydrukowany orygina papieru (paragon)
Dwignia docisku gowicy termicznej
Mechanizm drukujcy termiczny
Waek transportu papieru
Rozwijacz rolek papieru (kopii i oryginau)

Przy wymianie papieru kasa powinna pozosta wczona. Poniej pokazano w kolejnych krokach sposób wymiany
papieru w drukarce kasy Mini.

ELZAB Mini - Instrukcja Obsugi
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Krok 1

Rys. 2-3. Otwieranie osony drukarki

Krok 2

Rys. 2-4. Usunicie zuytych rolek papieru

Krok 3

Rys. 2-5. Przygotowanie nowych rolek
papieru

12
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Krok 4

Rys. 2-6. Zakadanie nowych rolek papieru

Krok 5

Rys. 2-7. Zakadanie szpulki na kopie
paragonów

Zamkn oson drukarki. Kasa gotowa jest do pracy.

8. Konserwacja i okresowe przegldy kasy
Kasa wymaga okresowego przegldu i konserwacji. Wszelkie zabiegi konserwacyjne naley przeprowadza
przy kasie wyczonej. W przypadku zainstalowania kasy w rodowisku o zwikszonym zapyleniu zalecane zabiegi
konserwacyjne naley wykonywa czciej.
Systematycznego czyszczenia wymagaj wszystkie zewntrzne elementy obudowy wykonane z tworzywa sztucznego.
Zabieg ten naley wykona przy uyciu mikkiej cierki zwilonej lekko wod z dodatkiem delikatnych rodków
czyszczcych. Najlepiej stosowa specjalny rodek do mycia sprztu komputerowego zgodnie z jego instrukcj uycia.
Systematycznie naley dokonywa przegldu mechanizmu drukujcego i czyszczenia go z drobnych pozostaoci
papieru. Przy kadej wymianie rolki papieru naley skontrolowa czy na waku drukarki nie pozostay resztki papieru
lub inne zanieczyszczenia, które mogyby spowodowa jej zacinanie si.
ELZAB Mini - Instrukcja Obsugi
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Konserwacja mechanizmu drukujcego
Obowizkiem uytkownika jest sukcesywne, po wydrukowaniu ok. 30 rolek papieru, przeprowadzania konserwacji
biecej, polegajca na usuniciu pyu przy pomocy pdzelka i wydmuchaniu go w razie potrzeby spronym
powietrzem, np. gumow gruszk, z mechanizmu drukarki.
Biece zabiegi konserwacyjne naley powierzy osobie posiadajcej umiejtnoci techniczne lub odpowiednie
kwalifikacje lub zleci serwisowi technicznemu.
Obowizkiem serwisu autoryzowanego jest, podczas kadej wizyty u klienta dokadne przemycie gowicy termicznej
i rolki gumowej transportu papieru w mechanizmie drukujcym i oczyszczenie caego toru prowadzenia papieru. Do
mycia naley stosowa czysty spirytus etylowy lub spirytus techniczny (izopropanol).

Autotest drukarki
Do sprawdzenia drukarki suy funkcja autotestu. Po naciniciu i przytrzymaniu przycisku wysuwu papieru
w momencie wczenia kasy, kasa drukuje zestaw znaków.
UWAGA:

Zaniedbanie biecych i okresowych czynnoci konserwacyjnych moe doprowadzi do uszkodzenia
kasy z winy uytkownika i spowodowa utrat praw gwarancyjnych.

9. Materiay eksploatacyjne
Papier do drukarek termicznych
zalecany papier
posta
szeroko
rednica zewntrzna
UWAGA:

marki ELZAB – kod: 2000122
rolka
28 +0 –0.8 mm
D [mm] d 51

Stosowanie papieru niskiej jakoci lub zawilgoconego moe powodowa blokowanie si drukarki. Nie
naley stosowa papieru, w którym koniec rolki przyklejony jest do szpulki. Nie naley stosowa
papieru bez certyfikatu gwarantujcego odpowiednio dugi okres czytelnoci nadruków.
Stosowanie papieru termicznego nie dostarczonego przez autoryzowanych dealerów ELZAB
i firmowanych przez ELZAB powoduje utrat gwarancji na mechanizm termiczny. Stosowanie papieru
termicznego bez stosownego certyfikatu lub przechowywanie papieru w warunkach i w sposób
niezgodny z instrukcj producenta moe spowodowa utrat informacji na zadrukowanych rolkach
papieru, a w konsekwencji odpowiedzialno uytkownika przed urzdem skarbowym.
Papier ze znakami ELZAB posiada 6-cio letni certyfikat na przechowywanie przy zapewnieniu
warunków zastrzeonych przez producenta papieru.

9.1 Zasady przechowywania papieru do drukarek termicznych
W zwizku z obowizkiem przechowywania (cicym na uytkowniku urzdze fiskalnych) kopii paragonów
i raportów przez okres 5-ciu lat, naley zwróci szczególn uwag na warunki w jakich kopie z papieru termoczuego
bd przechowywane. Dostawca papieru termoczuego okreli warunki przechowywania, które poniej przytaczamy:
1. Unikanie wysokiej temperatury oraz wilgotnego rodowiska
1.1 Dla dugoterminowego okresu skadowania, naley przechowywa papier termiczny w ciemnoci,
w temperaturze nie przekraczajcej 250C oraz wzgldnej wilgotnoci nie przekraczajcej 65%.
0
1.2 Kolor na papierze termicznym powstaje w temperaturze od 60 do 100 C i osiga waciwe zaczernienie
0
w temperaturze od 70 do 120 C. Papier jednak wykazuje podobne waciwoci w wysokiej temperaturze
lub w warunkach wysokiej wilgotnoci.
Jeli papier jest uywany stale w temperaturze 400C lub wyszej przez okres duszy ni 24 godziny,
naley wówczas zwróci uwag na wilgotno powietrza.
2. Unikanie wystawiania na bezpo rednie dziaanie promieni sonecznych
2.1 Papier zóknie jeli wystawi si go na bezporednie dziaanie promieni sonecznych w przeduajcych
si okresach czasu. Wydruk na papierze bdzie równie wykazywa tendencje do blaknicia
w bezporednim kontakcie z promieniami sonecznymi.
2.2 Wydruk na papierze ma tendencje do blaknicia kiedy papier bdzie wystawiony na dziaanie
konwencjonalnego wiata fluorescencyjnego w przeduajcym si okresie czasu.
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3. Nie naley uywa klejów rozpuszczalnikowych
3.1 Kleje, które zawieraj lotne rozpuszczalniki organiczne takie jak alkohole, estry, ketony itp., powoduj
powstawanie koloru.
3.2 Kleje oparte na skrobi, PVA lub CMC s nieszkodliwe i dlatego nie wywieraj ujemnego wpywu.
4. Unikanie kontaktu z plastyfikatorami
4.1 Folie PVC zawieraj plastyfikatory takie jak esteroftalany i przeduajcy si kontakt z nimi redukuje
zdolno tworzenia wydruku na papierze i powoduje, e wydruk ju istniejcy blaknie.
4.2 Samoprzylepne tamy celofanowe mog zawiera plastyfikatory, które powoduj, e wydruk blaknie.
4.3 Papier typu woskowego moe równie zawiera plastyfikator, który powoduje blaknicie wydruku.
Z tego powodu zaleca si nie przechowywa tych dwóch gatunków papieru razem.

10. Przechowywanie i transport kasy
Warunki przechowania w stanie opakowania:
temperatura
5°C - 35°C
wilgotno wzgldna
< 85%
stopie agresywnoci korozyjnej rodowiska osiga najwyej warto B wg. PN-71/Ha-04651.
Maksymalny czas przechowania urzdzenia w wyej wymienionych warunkach nie moe przekracza 9-ciu miesicy.
W przypadku duszego nie uywania kasy, naley raz na 3 miesice doadowa akumulator przez podczenie
kasy do zasilacza na minimum 8 godzin.
Transport moe odbywa si dowolnymi rodkami przewozowymi (samochody, wagony kolejowe) w warunkach
eliminujcych bezporednie oddziaywanie czynników atmosferycznych. Maksymalny czas trwania transportu nie
moe przekracza 3 tygodni. Warunki transportu morskiego wymagaj specjalnych uzgodnie.

11. Plombowanie kasy
Podstawa kasy posiada przymocowany trwale stalowy trzpie (wspornik plomby), który po zoeniu
obudowy (podstawy z pokryw) suy do zaplombowania kasy. Do trzpienia, poprzez otwór w pokrywie, wkrca si
wkrt z gniazdem plomby, w którym umieszcza si plomb oowian. Na plombie wytacza si specjalnym
przyrzdem serwisowym identyfikator producenta lub serwisanta. Plomba ta jest plomb serwisow oraz
gwarancyjn. Mona j sprawdzi po zdjciu osony drukarki (rys. poniej).

Plomba oowiana
z wytoczonym
identyfikatorem

Rys. 2-8. Umiejscowienie plomby serwisowej w kasie
Kady fakt rozplombowania i plombowania kasy powinien by odnotowany w ksice serwisowej kasy.
Prawo ingerencji do wntrza kasy ma wycznie uprawniony serwisant autoryzowany, który jest zarejestrowany
w Urzdzie Skarbowym.

ELZAB Mini - Instrukcja Obsugi
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Rozdzia 3 - Zasady obsugi funkcji kasy
1. Dostp do funkcji
Konstrukcja menu jest tzw. „drzewiasta” co oznacza e, menu gówne dzieli si na podmenu, a te z kolei
dziel si na funkcje. Schemat struktury menu zosta podzielony na 3 gówne podmenu:
01 - FUNKCJE KASJERA
02 - FUNKCJE KIEROWNIKA
03 - FUNKCJE SERWISOWE
Dostp do poszczególnych funkcji uzaleniony jest od przyznanych kasjerowi uprawnie pod adresem FUNKCJE
KIEROWNIKA/ KASJERZY/ EDYCJA KASJERÓW.

2. Wybór funkcji w kasie
Dostp do funkcji kasy (z wyczeniem sprzeday oraz funkcji klawiszy skrótu) uzyskujemy przez
nacinicie klawiszy

01 FUNKCJE
KASJERA

. Na wywietlaczu pojawi si:

Wyboru funkcji moemy dokona na trzy sposoby:
oraz klawisza

, którym akceptujemy wybrane menu lub funkcj.

1.

Wybór za pomoc klawiszy

2.

Wybór funkcji za pomoc adresu liczbowego poszczególnych menu lub funkcji za pomoc klawiszy
cyfrowych
klawiatury kasy (np.
). Liczbowe adresy poszczególnych funkcji i menu skadaj si
z dwucyfrowych liczb i tak s podane na schematach struktury menu, w spisie treci oraz w tytule kadej
opisywanej funkcji.

3.

Wybór adresu funkcji za pomoc klawiszy literowych klawiatury kasy. Kasa zostaa dostosowana do wybierania
literowego w nastpujcy sposób: dwucyfrowym numerom adresu zostay przypisane litery alfabetu w kolejnoci
takiej jak w poniszej tabelce. Zastpujc poszczególne adresy odpowiednimi literami moemy wybiera
poszczególne funkcje szybciej, a metoda pozwala na atwe zapamitanie adresu funkcji.

Przykad:

01 - A

05 - E

09 - I

13 - M

17 - Q

21 - U

25 - Y

02 - B

06 - F

10 - J

14 - N

18 - R

22 - V

26 - Z

03 - C

07 - G

11 - K

15 - O

19 - S

23 - W

04 - D

08 - H

12 - L

16 - P

20 - T

24 - X

Jeeli chcemy wybra adres 01 04 to zamiast cyfr wpisujemy adres przy pomocy liter A D,
adres 02 02 06 – wpisujemy jako B B F, adres 02 05 15 - wpisujemy jako B E O.

Moliwe jest mieszanie sposobów wyboru funkcji.
Do wycofania si z wybranej funkcji suy klawisz

.

Potwierdzeniem wykonania funkcji jest potrójny sygna dwikowy.
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3. Wybór wartoci podpowiadanych
Poszczególne funkcje menu s tak napisane, e osoba wpisujca ma z reguy na ekranie wywietlacza
podpowied nastpnej czynnoci, a w przypadku danych wywietlane s aktualne wartoci.
CZY KASJERZY S
U YWANI? <T/N> T

W przypadku odpowiedzi na pytanie jak w przykadzie:

Moliwa jest odpowied na jeden z trzech sposobów: klawiszem
a klawiszem

lub

lub

lub

lub

na Tak,

na Nie.

W przypadku, kiedy wywietlana warto lub podpowied jest dla nas waciwa (patrz litera oznaczona kursorem),
akceptujemy j naciniciem klawisza

ELZAB Mini - Instrukcja Obsugi
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Rozdzia 4 - Menu gówne FUNKCJE KASJERA
1. Opis ogólny
Dostp do menu gównego FUNKCJE KASJERA opisany jest w rozdziale Zasady obsugi funkcji kasy.
01 FUNKCJE
KASJERA

Na wywietlaczu pojawi si napis:
Menu kasjera zawiera nastpujce funkcje:

2. Funkcja W CZENIE KASJERA - adres 01 01 lub A A
PODAJ HASO:
____

Po wybraniu wywietla si napis:

Wpisujemy np.:

Nacinicie klawisza

wywietla si:

, powoduje wywietlenie:

W przypadku gdy rozpoczynana jest zmiana pojawi si napis:

PODAJ HASO:
***_
KASJER NR 5:
J. KOWALSKA
STAN GOTÓWKI
KWOTA:
0,00

Szuflada otworzy si.
Kasjer powinien policzy pienidze w szufladzie i ich sum wpisa np.:

.

Kasa przejdzie do trybu sprzeday, moliwe jest prowadzenie sprzeday.

TRYB SPRZEDA Y
KASJER NR: 5

3. Funkcja WY CZENIE KASJERA - adres 01 02 lub A B
Funkcja powoduje wyczenie kasjera bez zamknicia zmiany. W celu prowadzenia sprzeday konieczne jest
ponowne wczenie kasjera.
ELZAB Mini - Instrukcja Obsugi
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4. Funkcja KONIEC ZMIANY KASJERA - adres 01 03 lub A C
Po wybraniu funkcji na wywietlaczu pojawia si napis:

Po wprowadzeniu kwoty np.
zamknicia zmiany.

ZLICZ.: GOTÓWKA
KWOTA:

0,00

, kwota wywietla si i drukuje raport

W przypadku gdy wystpuj inne rodzaje patnoci, analogicznie wprowadza si zliczone nominay dla tych patnoci.

data wykonania
raportu i numer
kolejny wydruku
nr raportu
zamknicia zmiany

sumaryczne
dane ze
sprzeday

dane dotyczce
rabatów,
narzutów i korekt
paragonów

stan pocztkowy
gotówki (wystpuje
jeli róny od zera)
kwota wyliczona
przez kas
kwota zliczonych
pienidzy
w szufladzie
ILO  PARAG.
SPRZ. OGÓEM
SKUP OPAK.
SPRZ. OPAK.
IL. ANUL. POZ.
KW. ANUL. POZ.
RAB. NA POZ.
RAB. NA PAR.
NARZ. NA POZ.
IL. ANUL. PAR.
KW. AN. PAR.

20

ELZAB SA
KRUCZKOWSKIEGO 39
41-813 ZABRZE
TEL:+48(32)2722021
NIP 648-000-02-55
02r11.27 WYDR.0014
NIEFISKALNY
ZAMKNIECIE ZMIANY
NR 0002
OD 02r11.27 09:29
DO 02r11.27 12:22
KASJER:
SZEF
ILOSC PARAG.
4
SPRZ. OGOLEM
1320,00
SKUP. OPAK. 0,00
SPRZ. OPAK. 0,00
IL. ANUL.POZ. 0
KW. ANUL.POZ. 0,00
RAB.NA POZ. 0,00
RAB.NA PAR. 0,00
NARZ.NA POZ. 0,00
IL. ANUL. PAR. 0
KW.AN.PAR. 0,00
DOD.OTW.SZUFL. 0
--------GOTOWKA
STAN POCZ. 2,40
WPLYWY ZE SPRZ.
1320,00
WPL.DO KASY 60,00
WYPL.Z KASY 10,00
W SZUFL. 1372,40
ZLICZONO 1372,40
ROZNICA
0,00

--------BON
WPLYWY ZE SPRZ.
0,00
W SZUFL.
0,00
ZLICZONO
0,00
ROZNICA
0,00
--------CZEK
WPLYWY ZE SPRZ.
0,00
W SZUFL.
0,00
ZLICZONO
0,00
ROZNICA
0,00
--------KARTA
WPLYWY ZE SPRZ.
0,00
W SZUFL.
0,00
ZLICZONO
0,00
ROZNICA
0,00
--------EUR
WPLYWY ZE SPRZ.
0,00
ROWNOWARTOSC PLN
0,00
WYMIANA NA PLN
0,00
W SZUFL.
0,00
ZLICZONO
0,00
ROZNICA
0,00
--------NIEFISKALNY
#0105
12:22
00000000

nr kasy, nr kasjera,
czas wykonania
raportu

to ilo paragonów fiskalnych sprzeday z wyczeniem paragonów anulowanych.
to warto sprzeday z uwzgldnieniem sprzeday i skupu opakowa.
to warto przyjtych opakowa zwrotnych.
to warto sprzedanych opakowa zwrotnych.
to ilo pozycji anulowanych za pomoc funkcji anulowania pozycji.
to warto anulowanych pozycji z pomoc funkcji anulowania pozycji.
to warto rabatu udzielonego na pozycje sprzeday.
to warto rabatu udzielonego na cae paragony.
to warto narzutów na pozycje sprzeday.
to ilo anulowanych w caoci paragonów.
to warto anulowanych paragonów.
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DOD. OTW. SZUFL.
RÓWNOWARTO 
WYMIANA NA PLN

to ilo otwar szuflady poza paragonem.
to kwota odpowiadajca sprzeday opaconej waluty.
to kwota odpowiadajca reszcie z waluty, wypaconej w zotych.

Istnieje nastpujca zaleno pomidzy pozycjami SPRZ. OGÓEM, SKUP. OPAK. i SPRZ. OPAK. na raporcie
kasjera a pozycj  CZNA NALE NO  na raporcie fiskalnym dobowym:
SPRZ. OGÓEM =  CZNA NALE NO  + SPRZ. OPAK. – SKUP. OPAK.
pod warunkiem e raporty obejmuj ten sam okres sprzeday (dotyczy to take sumy odpowiednich pozycji dla wicej
ni jednego raportu kasjera).
Dostp do funkcji uzaleniony jest od uprawnienia kasjera do wykonania zamknicia zmiany. Jeli dany kasjer nie
posiada uprawnienia do wykonania zamknicia zmiany,
BRAK UPRAWNIE
NAC. DOWOLNY KLAW

to po wybraniu tej funkcji na wywietlaczu pojawi si napis:

Po naciniciu dowolnego klawisza np.

PODAJ HASO :
____

pojawi si:

Moliwe jest wykonanie zamknicia zmiany przez inn osob posiadajc uprawnienie administratora. Osoba
posiadajca takie uprawnienie powinna wpisa swoje haso, co pozwoli wykona zamknicie zmiany.
Zrealizowanie funkcji zamknicia zmiany powoduje wyczenie kasjera.

5. Funkcja WPATA DO KASY - adres 01 04 lub A D
Funkcja umoliwia dokonanie wpaty do kasy gotówk oraz patnociami definiowalnymi od 1 do 3.
Jeeli gotówka jest jedyn zdefiniowan form patnoci,
wybranie funkcji powoduje wywietlenie:

po wpisaniu np.

KWOTA WPATY:
KWOTA:
0,00

drukuje si pokwitowanie wpaty.
ELZAB SA
KRUCZKOWSKIEGO 39
41-813 ZABRZE
TEL:+48(32)2722021
NIP 648-000-02-55
03r05.27 WYDR.0015
NIEFISKALNY
WPLATA
PLAT:GOTOWKA
KWOTA:
100,00
KWOTE OTRZYMAL:
SZEF
-------------<PODPIS>
NIEFISKALNY
#0105
12:44
00000000

W przypadku gdy zdefiniowane s
inne formy patnoci, to po wybraniu funkcji wywietli si:

NACI NIJ KLAWISZ
FORMY PATNO CI:

Naley nacisn klawisz zdefiniowany jako patno, w której chcemy dokona wpaty i dalej postpowa jak powyej.
Dostp do funkcji uzaleniony jest od nadanego kasjerowi uprawnienia do wykonywania wpat i wypat. Jeli dany
kasjer nie posiada uprawnienia do wpat i wypat, to wykonanie tej funkcji moliwe jest przez osob posiadajc
uprawnienia administratora. Sposób postpowania jest identyczny jak w funkcji zamknicia zmiany kasjera.
ELZAB Mini - Instrukcja Obsugi
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6. Funkcja WYPATA Z KASY - adres 01 05 lub A E
Funkcja umoliwia dokonanie wpaty do kasy gotówk oraz patnociami definiowalnymi od 1 do 3. Tryb
postpowania jest identyczny jak w funkcji WPATA DO KASY.
ELZAB SA
KRUCZKOWSKIEGO 39
41-813 ZABRZE
TEL:+48(32)2722021
NIP 648-000-02-55
03r05.27 WYDR.0016
NIEFISKALNY
WYPLATA
PLAT:GOTOWKA
KWOTA:
100,00
WYPLACAJACY:
SZEF
-------------<PODPIS>
NIEFISKALNY
#0105
12:45
00000000
Uwaga:

Po wybraniu funkcji otwierana jest szuflada. Jeeli kasjer wyjdzie z funkcji naciskajc klawisz WYJD
otwarcie szuflady zostanie doliczone do DODATKOWYCH OTWAR SZUFLADY na raporcie
„ZAMKNI CIE ZMIANY” (patrz punkt 4) nawet jeeli zostaa zablokowana moliwo dodatkowego
otwierania szuflady (pod adresem FUNKCJE KIEROWNIKA/USTAWIENIA/ BL.OTWARCIA
SZUFLADY).

7. Funkcja ZESTAW RAPORTÓW - adres 01 06 lub A F
Funkcja powoduje wydrukowanie kolejno wybranych raportów pod adresem FUNKCJE KIEROWNIKA/
USTAWIENIA/SKAD ZESTAWU RAPORTÓW.
Moliwe jest wydrukowanie nastpujcych raportów:
KONIEC ZMIANY KASJERA,

ZWROTÓW OPAKOWA ,

SPRZEDA Y WEDUG GRUP,

GODZINOWEGO AKTUALNEGO,

SZCZEGÓOWEGO SPRZEDA Y,

DOBOWEGO FISKALNEGO.

Dostp do funkcji uzaleniony jest od przyznanego uprawnienia do wykonania zestawu raportów.
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Rozdzia 5 - Menu gówne FUNKCJE KIEROWNIKA
1. Opis ogólny
Dostp do menu gównego FUNKCJE KIEROWNIKA opisany jest w rozdziale Zasady obsugi funkcji kasy.
02 FUNKCJE
KIEROWNIKA

Na wywietlaczu powinien pojawi si napis:
Dostp do tego menu maj kasjerzy z przyznanymi uprawnieniami administratora.

ELZAB Mini - Instrukcja Obsugi
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2. Menu KONFIGURACJA - adres 02 01 lub B A
2.1 Funkcja DEFINIOWANIE TOWARÓW - adres 02 01 01 lub B A A
Funkcja suy do wprowadzania i korygowania (zmiany) danych o towarach w pamici kasy.
Towar mona zdefiniowa na dowolnym pustym miejscu. Puste miejsce to pozycja na której nie zosta jeszcze
zdefiniowany aden towar lub wczeniej zdefiniowany towar zosta usunity z potwierdzeniem na wydruku.
W celu znalezienia pierwszego pustego miejsca w pamici kasy mona nacisn klawisz

.

Tok postpowania podczas definiowania towarów jest nastpujcy:
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Po wybraniu funkcji pojawia si napis:
Wprowadzamy nowy towar o numerze 21 naciskajc
Na wywietlaczu pojawi si:

nacinicie

0001

NAZWA TOW.

0021

NAZWA TOW.

_
0021

NAZWA TOW.

.

pokazuje napis:

Naley wpisa nazw towaru o maksymalnej dugoci 16 znaków, wliczajc w to przerwy midzy wyrazami.
Uwaga: W nazwie mona uywa dostpnych na klawiaturze kasy: liter, cyfr oraz przecinka, kropki i ukonika (/).
Pomidzy kolejnymi znakami nazwy mona wprowadzi co najwyej jedn spacj. Naley uywa nazw
jednoznacznych i dajcych jak najwicej informacji o towarze. Na pozycji pierwszej litery nazwy towaru
musi by znak róny od spacji.
Do pamici kasy niemoliwe jest wpisanie dwóch towarów o dokadnie tej samej nazwie.
Nazw przed zatwierdzeniem naley sprawdzi poniewa nie moliwa jest zmiana samej nazwy towaru
W przypadku koniecznoci zmiany nazwy, naley towar wykasowa z kasy (z wydrukiem potwierdzenia)
i wprowadzi ponownie.
Kursor pokazuje aktualne miejsce wpisywania nazwy. Zmian pooenia kursora uzyskujemy klawiszami
(przesunicie w lewo) i klawiszami

(przesunicie w prawo).
CIASTO Z SEREM
0021 NAZWA TOWARU

Wpisujemy nazw towaru:

naciskamy

PODAJ STAWK
PODATKU A DO G: @

pojawia si:

Wpisujemy liter stawki podatkowej np. B i pojawia si napis:

Jeeli stawka nie jest waciwa naciskamy klawisz
potwierdzamy stawk naciskajc

i powtórnie wybieramy liter waciwej stawki,

wywietla si:

Wybieramy grup towarow podajc numer grupy lub uywajc klawiszy

NABIA
01 WYBIERZ GRUP
,
PIECZYWO
02 WYBIERZ GRUP

wywietla si np.:

Potwierdzamy grup naciskajc

NAC. <ZATW.> / <WYJ>
PODATEK=
7,00 %

, wywietla si:

szt.
01 WYBIERZ JEDNOSTK

Mamy moliwo wybrania 1 z 16 zdefiniowanych jednostek miary. Wyboru dokonujemy analogicznie jak dla grup.
Potwierdzamy jednostk naciskajc

wywietla si:

LICZBA MIEJSC PO
PRZECINKU:
3

Ilo miejsc po przecinku jest zalena od uytej jednostki miary towaru. Np. towar sprzedawany w butelkach lub
niepodzielnych paczkach nie moe by sprzedany inaczej ni w caoci, wpisujemy wic 0 miejsc po przecinku. Chleb
moe by sprzedawany cay i w poówkach, wic wpisujemy 1 miejsce po przecinku. Maksymalna liczba miejsc po
przecinku to 3. Jeeli dla towaru ma by wprowadzana ilo za pomoc wagi, naley poda ilo miejsc po przecinku 3.
Uwaga: Nie naley zmienia liczby miejsc po przecinku dla towaru, który ma niezerowe liczniki sprzeday. Moe to
spowodowa nieprawidowe stany liczników ilociowych.
ELZAB Mini - Instrukcja Obsugi
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WPROWAD CEN :
Wpisujemy

0.00

i wywietli si:
WPROWAD CEN :

Wprowadzamy cen

Naciskamy

1.30

, wywietla si:

TOWAR JEST
OPAKOW. ? <T/N> N

, wywietla si:

Parametr umoliwia wpisanie do pamici kasy, e towar jest opakowaniem zwrotnym.
Potwierdzamy, e towar nie jest
opakowaniem, naciniciem klawisza

. Wywietla si:

ZEROWA STANY
SPRZED. ? <T/N> N

W przypadku wprowadzania nowego towaru naley odpowiedzie tak, a w przypadku gdy korygowane s dane towaru
to naley wpisa nie. Odpowied tak oznacza wyzerowanie (stanów) liczników ilociowych i wartociowych towaru.
Nacinicie klawisza T powoduje wywietlenie napisu:

CIASTO Z SEREM
0021
NAZWA TOW.

Sygnalizacja brzczykiem potwierdza wpis do pamici. Definiowanie towaru jest zakoczone.
Operacj koczymy naciskajc klawisz

.

Uwaga: Do momentu wydrukowania RAPORTU WPROWADZENIA NOWYCH TOWARÓW nie mona skasowa
ani nie mona zmieni stawki podatkowej zdefiniowanego towaru. Raport ten jest drukowany przed
kolejnym raportem fiskalnym dobowym. Poniej przedstawiono przykad tego raportu:
ELZAB SA
KRUCZKOWSKIEGO 39
41-813 ZABRZE
TEL:+48(32)2722021
NIP 648-000-02-55
03r05.27 WYDR.0115
NIEFISKALNY
RAPORT WPROWADZEN
NOWYCH TOWAROW:
NOWE TOWARY
W STAWCE A=22,00%
CHLEB TOSTOWY
SOK KIWI

numer kasy, numer kasjera

NOWE TOWARY
W STAWCE B= 7,00%
JOGURT
MASLO
NIEFISKALNY
#0105
12:15
00000000

nazwy towarów
zdefiniowanych w stawce A
nazwy towarów
zdefiniowanych w stawce B
czas wykonania raportu

Funkcja DEFINIOWANIE TOWARÓW umoliwia zmian stawki podatkowej wczeniej wprowadzonych towarów.
Zmiana stawki podatkowej towaru jest moliwa jedynie po raporcie dobowym a przed pierwszym wystawionym
paragonem. Po zmianie próba otwarcia paragonu powoduje wydruk RAPORTU ZMIAN TOWARÓW którego
przykad przedstawiony jest poniej:
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data wykonania raportu

numer kasy, numer kasjera

ELZAB SA
KRUCZKOWSKIEGO 39
41-813 ZABRZE
TEL:+48(32)2722021
NIP 648-000-02-55
03r05.27 WYDR.0015
NIEFISKALNY
RAPORT ZMIAN
TOWAROW
CHLEB ZWYCZAJNY
A=22,00%->B= 7,00%
JOGURT
B= 7,00%->C= 0,00%
WODA MIN. 1,5L
B= 7,00%->G=ZW.PTU
NIEFISKALNY
#0105
12:15
00000000

numer kolejny wydruku
nazwa towaru
stara i nowa stawka podatku

czas wykonania raportu

2.2 Funkcja DEFINIOWANIE KLAWISZY - adres 02 01 02 lub B A B
Funkcja umoliwia przypisanie klawiszom (oraz ich kombinacjom z klawiszami
towarów, form patnoci albo dostpu do wybranych funkcji kasjera lub kierownika.
Po wybraniu funkcji wywietli si:
Mona zdefiniowa kombinacje klawiszy

lub

) sprzeday

NAC. KLAWISZ DO
ZDEF. ALBO <WYJ>

odpowiadajce literom, znakom interpunkcyjnym i specjalnym (z wyjtkiem kropki i klawiszy funkcyjnych), a take
znakom od

do

i ich kombinacjom z klawiszami

lub

Jeeli klawisz nie by jeszcze zdefiniowany, pojawi si komunikat:

.
1 – TOWAR 2 – FUNKC.
3 – PATN. 4 – WALUTA

Naley nacisn jeden z klawiszy:
,
,
lub
w zalenoci od tego, czy chcemy uy klawisza
do szybkiej sprzeday okrelonego towaru, do uzyskania dostpu do wybranych funkcji albo zamierzamy uywa go
jako formy patnoci.

2.2.1 Definiowanie klawisza szybkiej sprzeday towaru
Po naciniciu

Naciskamy

0000

wywietli si komunikat:

CIASTO Z SEREM
0021
NAZWA TOW.

i wywietli si:

Zatwierdzamy wybór towaru klawiszem

NAZWA TOW.

i pojawia si:

CZY SPRZEDA
1 SZTUK ? <T/N> N

W przypadku jeeli chcemy podczas sprzeday mie moliwo wprowadzenia iloci, naley odpowiedzie N. Jeeli
natomiast chcemy eby po naciniciu klawisza od razu sprzeda si towar z iloci równ jeden, naley odpowiedzie T.
Opcja ta ma znaczenie tylko w komputerowym trybie sprzeday.
Dalej pojawi si:

CZY WPROWADZI
CEN ?
<T/N> N

Jeeli chcemy sprzedawa ten towar z cen zaprogramowan, naley odpowiedzie N. Jeeli chcemy eby kasa zawsze
podczas sprzeday tego towaru pytaa o cen, naley odpowiedzie T. Opcja ta ma znaczenie tylko w komputerowym
trybie sprzeday.
ELZAB Mini - Instrukcja Obsugi
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CZY ZAKO CZY
PARAGON ? <T/N> N

Dalej pojawi si:

Jeeli chcemy eby po sprzedaniu tego towaru paragon zosta automatycznie zakoczony z patnoci gotówk,
naley odpowiedzie T. Ten sposób sprzeday moe by np. wykorzystany do sprzeday biletów: kade nacinicie
klawisza powoduje wydrukowanie paragonu z jedn pozycj sprzeday zapaconego gotówk.

2.2.2 Definiowanie klawisza dostpu do funkcji
Po naciniciu

01 BRAK ZDEFIN.
FUNKCJI

wywietli si komunikat:

Za pomoc klawiszy

i

lub klawiszy numerycznych naley wybra jedn z dostpnych funkcji:

1

BRAK ZDEFINIOWANEJ FUNKCJI

10

RAPORT ZWROTÓW OPAKOWA

2

W CZENIE KASJERA

11

RAPORT SPRZEDA Y WG GRUP

3

WY CZENIE KASJERA

12

RAPORTY OKRESOWE

4

KONIEC ZMIANY KASJERA

13

RAPORT MIESI CZNY ZA POPRZEDNI MIESI C

5

WPATA DO KASY

14

DEFINIOWANIE TOWARÓW

6

WYPATA Z KASY

15

ZMIANA CEN TOWARÓW

7

ZESTAW RAPORTÓW

16

MENU

8

RAPORT DOBOWY FISKALNY

17

ODCZYT Z WAGI

9

RAPORT SZCZEGÓOWY SPRZEDA Y

18

WY CZENIE KASY

Zatwierdzamy wybór towaru klawiszem
.
Gdy zdefiniowany klawisz zostanie uyty, kasa sprawdzi czy kasjer ma uprawnienia wymagane do wykonania
tej funkcji.
BRAK UPRAWNIE
NAC. DOWOLNY KLAW

Jeeli nie, to pojawi si komunikat:

2.2.3 Definiowanie klawisza formy patnoci – waluta podstawowa
Po naciniciu

wywietli si komunikat:

Za pomoc klawiszy
w walucie podstawowej.

i

GOTÓWKA
01 NAZWA PATN.

lub klawiszy numerycznych naley wybra jedn z czterech form patnoci
GOTÓWKA

Po jej wybraniu klawiszem

0,00

pojawi si np. komunikat:

Jeeli chcemy eby dany klawisz dziaa np. jak zapata banknotem 20 z, to wpisujemy warto 20,00. W przeciwnym
razie wpisujemy 0,00. Wtedy klawisz dziaa jako zakoczenie paragonu z zapat w danej patnoci takiej kwoty,
jakiej brakuje do kwoty paragonu. (Zob. opis sprzeday w rozdziale 7).

2.2.4 Definiowanie klawisza patnoci – waluta dodatkowa
Po naciniciu klawisza
pojawi si moliwo wyboru waluty dodatkowej, postpujc analogicznie jak
w wyborze definicji klawisza formy patnoci waluty podstawowej.
EUR
Po jej wybraniu pojawi si komunikat:
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Jeeli chcemy eby dany klawisz dziaa jako zapata np. 20 euro (gdzie euro jest zdefiniowan walut), to wpisujemy
warto 20,00. W przeciwnym razie wpisujemy 0,00. Wtedy klawisz dziaa jako zakoczenie paragonu z zapat
w walucie dodatkowej kwoty, jakiej brakuje do kwoty paragonu. (Zob. opis sprzeday w rozdziale 7).

2.2.5 Kasowanie definicji klawisza
Aby skasowa zdefiniowany klawisz lub zmieni rodzaj definicji
(np. z klawisza towaru na klawisz patnoci), naley po wywietleniu:

nacisn klawisze

NAC. KLAWISZ DO
ZDEF. ALBO <WYJ>
NAC. KLAWISZ DO
SKASOW. ALBO <WYJ>

. Na wywietlaczu wywietli si:

Nacinicie zdefiniowanego klawisza (lub kombinacji klawiszy) spowoduje skasowanie jego definicji i wpis do
pamici potwierdzony brzczykiem.
Operacj koczymy, naciskajc klawisz

.

2.3 Funkcja DEFINIOWANIE GRUP - adres 02 01 03 lub B A C
Funkcja umoliwia wprowadzenie do pamici kasy nazw grup towarowych. Nazwy te uywane s w wydruku
sprzeday z podziaem na grupy towarowe. Moliwe jest zdefiniowanie 16-tu grup.
Nazwa moe skada si z 16-tu liter.
Po wybraniu funkcji pojawia si:

Za pomoc klawiszy

Po naciniciu

i

naley wybra numer grupy:

wywietli si:

01

NAZWA GRUPY

03

NAZWA GRUPY

_
03

NAZWA GRUPY

Migajcy kursor pokazuje miejsce wpisywania liter.
Po wpisaniu liter i naciniciu

, wywietli si:

PIECZYWO
03 NAZWA GRUPY

Sygna dwikowy potwierdzi wpis nazwy grupy do pamici kasy.
Operacj koczymy naciskajc klawisz

.

2.4 Funkcja DEFINIOWANIE JEDNOSTEK - adres 02 01 04 lub B A D
Funkcja umoliwia wprowadzenie do pamici kasy nazw jednostek miary. Moliwe jest zdefiniowanie 16-tu
jednostek. Nazwa moe skada si z czterech liter.
szt.
01 NAZW. JEDNOST.

Po wybraniu funkcji pojawia si:

Za pomoc klawiszy

Po naciniciu

i

naley wybra numer jednostki:

wywietli si:

03

NAZW. JEDNOST.

_
03

NAZW. JEDNOST.

Migajcy kursor pokazuje miejsce wpisywania liter.
Po wpisaniu liter i naciniciu

wywietli si:

litr
03 NAZW. JEDNOST.

Sygna dwikowy potwierdzi wpis nazwy jednostki do pamici kasy.
Operacj koczymy naciskajc klawisz
ELZAB Mini - Instrukcja Obsugi
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2.5 Funkcja DEFINIOWANIE WI ZA

- adres 02 01 05 lub B A E

Funkcja umoliwia powizanie dwóch towarów, z których sprzeda pierwszego towaru powoduje
automatyczn sprzeda towaru drugiego. Przykadem moe by sprzeda WODY MINERALNEJ (towar pierwszy)
zawsze wraz z BUTELK (towar drugi). Przykad:
Po wybraniu funkcji na wywietlaczu wywietli si:

Wpisujemy nr towaru pierwszego

Naciskamy

TOWAR PIERW

WODA MINERALNA
0141
TOWAR PIERW

wywietli si:

0001 BRAK DRUGIE

i wywietli si:

Wpisujemy towar drugi
Klawisz

0001

, wywietli si:

BUTELKA 0.5L
0510 BRAK DRUGIE

powoduje zapis do pamici kasy potwierdzony sygnaem brzczyka.

Operacj koczymy naciskajc klawisz

.

2.6 Funkcja DEFINIOWANIE PATNO CI - adres 02 01 06 lub B A F
Funkcja umoliwia definiowanie dodatkowych rodzajów rodków patniczych (oprócz gotówki) jakimi klient
moe paci za towar. Przykadowo moe to by np. karta kredytowa, czek, bon okolicznociowy. Nazwa patnoci
moe skada si z maksimum 13 liter. Moliwe jest zdefiniowanie trzech rodzajów patnoci. Operacje przeprowadza
si analogicznie jak opisane w funkcji pod adresem FUNKCJE KIEROWNIKA/ KONFIGURACJA/DEFINIOWANIE
GRUP. Tak zdefiniowan patno naley przypisa do którego z klawiszy (zob. funkcja pod adresem FUNKCJE
KIEROWNIKA/KONFIGURACJA/DEFINIOWANIE KLAWISZY/DEFINIOWANIE KLAWISZA FORMY PATNO CI).
Skasowanie patnoci wykonujemy przez jej wybór, nacinicie klawiszy

a nastpnie

.

2.7 Funkcja KASOWANIE TOWARÓW - adres 02 01 07 lub B A G
Funkcja umoliwia skasowanie towaru z pamici kasy.
Po wybraniu funkcji na wywietlaczu wywietli si:

0001

Wpisanie numeru towaru np.

WODA MINERALNA
0141 TOWAR DO SK

wywietli:

TOWAR DO SK

a nacinicie klawisza
, skasuje towar z pamici kasy. Sygna dwikowy potwierdzi wykonanie operacji.
Przed skasowaniem towar musi mie wyzerowane liczniki sprzeday. Dlatego zaleca si wykonanie raportu
szczegóowego sprzeday z zerowaniem.
Uwaga: Kasowanie towaru moliwe jest jedynie po raporcie dobowym a przed wydrukiem pierwszego paragonu.
Nie mona skasowa nowo zdefiniowanego towaru lub towaru któremu zmieniono stawk podatkow
przed wydrukiem odpowiedniego raportu zmian. W takim przypadku na wywietlaczu kasjera pojawi si
komunikat „NIE MO NA KASOW.”.
Po skasowaniu towaru próba otwarcia paragonu powoduje wydruk raportu skasowanych towarów którego
przykad przedstawiony jest poniej:
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ELZAB SA
KRUCZKOWSKIEGO 39
41-813 ZABRZE
TEL:+48(32)2722021
NIP 648-000-02-55
03r05.27 WYDR.0112
NIEFISKALNY
RAPORT SKASOWANYCH
TOWAROW:

data wykonania raportu

SKASOWANE TOWARY
W STAWCE A=22,00%
CHLEB TOSTOWY
SOK KIWI
SKASOWANE TOWARY
W STAWCE B= 7,00%
JOGURT
MASLO
NIEFISKALNY
#0105
12:15
00000000

numer kasy, numer kasjera

2.8 Funkcja KASOWANIE WI ZA

numer kolejny wydruku

nazwy towarów skasowanych
w stawce A

nazwy towarów skasowanych
w stawce B
czas wykonania raportu

- adres 02 01 08 lub B A H

Funkcja umoliwia skasowanie wczeniej zdefiniowanych wiza pomidzy dwoma towarami. Patrz funkcja
pod adresem FUNKCJE KIEROWNIKA/ KONFIGURACJA/DEFINIOWANIE WI ZA .
0141
0510

Po wybraniu funkcji wywietla si pierwsze wizanie:

Kolejnymi naciniciami klawisza
Kasujemy je klawiszem

WODA MINERA
BUTELKA 0.5L

znajdujemy wizanie, które chcemy skasowa.

. Sygna dwikowy potwierdzi wykonanie tej operacji.

2.9 Funkcja ZMIANA CEN TOWARÓW - adres 02 01 09 lub B A I
Funkcja umoliwia zmian ceny towaru wczeniej wprowadzonego do pamici kasy.
Po wybraniu funkcji pojawia si napis:

0001

Wpisujemy numer towaru np. 21 naciskajc

NAZWA TOW.

.
CIASTO Z SEREM
0021
NAZWA TOW.

Na wywietlaczu pojawi si:

CIASTO Z SEREM
Nacinicie

1,30

pokazuje aktualn cen towaru:
CIASTO Z SEREM

Naley wpisa now cen np.

Wpisan cen akceptujemy klawiszem

ELZAB Mini - Instrukcja Obsugi
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, wywietli si:

. Sygna dwikowy potwierdzi wykonanie operacji.
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3. Menu RAPORTY - adres 02 02 lub B B
3.1 Raport DOBOWY FISKALNY - adres 02 02 01 lub B B A
Uycie funkcji umoliwia wydruk raportu dobowego fiskalnego. Konieczne jest codzienne wykonywanie tego
raportu. Jeeli w kasie od ostatniego wykonania raportu dobowego zdefiniowano nowe towary to najpierw drukuje si
RAPORT WPROWADZENIA NOWYCH TOWARÓW (patrz opis funkcji pod adresem FUNKCJE KIEROWNIKA/
KONFIGURACJA/DEFINIOWANIE TOWARÓW). Przed raportem dobowym mog drukowa si równie RAPORT
ZMIAN TOWARÓW i RAPORT SKASOWANYCH TOWARÓW o ile nie zostay wydrukowane wczeniej (patrz
opisy funkcji pod adresem FUNKCJE KIEROWNIKA/KONFIGURACJA/DEFINIOWANIE TOWARÓW oraz
KASOWANIE TOWARÓW).
Jeeli w okresie od ostatniego raportu dobowego
nie wystpia sprzeda, na wywietlaczu kasjera pojawia si pytanie:

BR. NOWYCH SPRZED
WYK. RAPORT ? N

Poniej przedstawiono przykad raportu dobowego fiskalnego:

data wykonania
raportu i numer
kolejny wydruku

stawki
podatkowe
data wykonania
raportu i numer
kolejny raportu
warto sprzeday w
danej stawce podatkowej (bez podatku)

kwota podatku w
danej stawce
podatkowej

ELZAB SA
KRUCZKOWSKIEGO 39
41-813 ZABRZE
TEL:+48(32)2722021
NIP 648-000-02-55
02r11.27 WYDR.0022
RAPORT FISKALNY
DOBOWY
PTU A 22,00%
PTU B 7,00%
PTU C 0,00%
G ZW.PTU
-----------------DN.02r11.27 NR0003
SPRZEDAZ OPOD. A
0,00
SPRZEDAZ OPOD. B
18,69
SPRZEDAZ OPOD. C
11,00
SPRZEDAZ ZWOLN. G
0,00
KWOTA PTU A
0,00
KWOTA PTU B
1,31

nr kasy, nr
kasjera i czas
wykonania
raportu

LACZNA KWOTA PTU
1,31
LACZNA NALEZNOSC
31,00
WALUTA EWIDEN. PLN
-----------------NOWYCH TOWARoW
0001
ZMIAN STAWEK
0000
SKASOW. TOWAROW
0000
WYKONANO ZMIANY
W BAZIE TOWAROWEJ
0001
-----------------ANULOWANE PARAGONY
0001
21,00
-----------------L. PARAGONOW: 0004
L. POZYCJI: 0035
-----------------#0105
12:15

logo fiskalne

PL BCB 00000000

numer unikatowy
Na raporcie drukowane s:
• aktualne stawki podatku,
• warto sprzeday netto (bez podatku) dla kadej ze zdefiniowanych stawek,
• wartoci podatku dla stawek oprócz stawki zwolnionej i stawki zerowej,
• czna kwota podatku,
• czna kwota sprzeday brutto,
• aktualnie obowizujca waluta ewidencyjna.

sumaryczna
kwota podatku
sumaryczna
kwota sprzeday
ilo nowo zdefiniowanych od ostatniego
raportu dobowego
towarów
ilo zmian stawek w
towarach od ostatniego
raportu dobowego
ilo skasowanych
towarów od ostatniego
raportu dobowego
sumaryczna ilo
zmian od ostatniego
raportu dobowego
ilo anulowanych
paragonów
kwota anulowanych
paragonów
ilo wierszy raportu,
liczona od pierwszej
definicji stawki
podatkowej do linii
"ilo paragonów"
z pominiciem linii
rozdzielajcych

Jeeli wykonywane byy zmiany w bazie towarowej drukowane s linie:
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„NOWYCH TOWARÓW”

-

jest to ilo towarów wydrukowanych przed raportem dobowym w RAPORCIE
WPROWADZENIA NOWYCH TOWARÓW,

„ZMIAN STAWEK”

-

jest to ilo towarów wydrukowanych na RAPORTACH ZMIAN TOWARÓW
od ostatniego raportu dobowego,

„SKASOW. TOWARÓW”

-

jest to ilo towarów wydrukowanych na RAPORTACH SKASOWANYCH
TOWARÓW od ostatniego raportu dobowego,

„WYKONANO ZMIANY W BAZIE TOWAROWEJ”

jest to suma zmian (opisanych powyej) w bazie towarowej wykonanych od
ostatniego raportu dobowego.
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Jeeli od ostatniego raportu dobowego wystpiy anulowane paragony to drukowana jest ich ilo i sumaryczna
kwota. Do kwoty anulowanych paragonów zaliczana jest suma pozycji do zapaty w momencie anulowania paragonu.
Ilo pozycji podaje liczb wierszy raportu dobowego od linii z pierwsz definicj stawki podatkowej do linii ilo
paragonów z pominiciem linii z poziomymi kreskami.
Jeeli w okresie który obejmuje raport dobowy zostao wykonane zerowanie pamici RAM, to na raporcie pojawi si
wiersze z napisem „ZEROWANIE RAM Z” z podan dat, godzin i kolejnym numerem zerowania. Litera Z oznacza
zewntrzne zerowanie pamici RAM. Gwiazdka po napisie ZEROWANIE RAM oznacza e po zerowaniu pamici
RAM, a przed raportem dobowym bya prowadzona sprzeda lub anulowano paragony.

3.2 Raport SZCZEGÓOWY SPRZEDA Y - adres 02 02 02 lub B B B
Umoliwia wydrukowanie raportu sprzeday z wyszczególnieniem iloci i wartoci sprzeday kadego
towaru. Tre tego raportu zaley od nastpujcych parametrów ustawianych pod adresem FUNKCJE
KIEROWNIKA/ USTAWIENIA/ZEROWANIE STANÓW:
Ustawiony na TAK - powoduje zerowanie niefiskalnych liczników iloci i wartoci sprzedanych towarów
po wydruku raportu; w takim przypadku na wydruku pojawia si napis
„WYZEROWANO LICZN.”,
Ustawiony na NIE - blokuje zerowanie niefiskalnych liczników iloci i wartoci sprzedanego towaru.
Poniej przedstawiono przykad raportu:

data wykonania raportu

nr kasy, nr kasjera

ELZAB SA
KRUCZKOWSKIEGO 39
41-813 ZABRZE
TEL:+48(32)2722021
NIP 648-000-02-55
03r05.27 WYDR.0022
NIEFISKALNY
RAPORT SZCZEGOLOWY
SPRZEDAZY
OD 03r05.27 11:21
DO 03r05.27 12:56
BALERON GOTOWANY
0002 ILOSC: 2,200
KWOTA:
35,02
BULKA TARTA
0004 ILOSC: 1,000
KWOTA:
7,78
BUTELKA O,5L
0004 ILOSC:
10
KWOTA:
5,00
-----------------RAZEM:
47,80
W TYM OPAK: 5,00
-----------------WYZEROWANO LICZN.
NIEFISKALNY
#0105
12:56
00000000

numer kolejny wydruku

okres którego
dotyczy raport

dane o sprzeday
poszczególnych towarów

czna kwota sprzeday towarów
i opakowa w okresie
którego dotyczy raport
czna kwota sprzeday opakowa
w okresie którego dotyczy raport

czas wykonania raportu

Wydrukowane iloci i wartoci sprzeday dla danego towaru obejmuj okres od ostatniego raportu z zerowaniem
liczników.
Napis „W OKRESIE WYST PIO ZEROWANIE Z KOMPUTERA” oznacza, e w okresie od ostatniego raportu
z zerowaniem wystpio zerowanie liczników ilociowo wartociowych sprzeday z komputera.
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3.3 Raport ZWROTÓW OPAKOWA - adres 02 02 03 lub B B C
Funkcja umoliwia wydrukowanie raportu zwrotów opakowa z podaniem iloci i wartoci przyjtych
opakowa zwrotnych. Poniej przedstawiono przykad raportu:

data wykonania raportu

nr kasy, nr kasjera

ELZAB SA
KRUCZKOWSKIEGO 39
41-813 ZABRZE
TEL:+48(32)2722021
NIP 648-000-02-55
03r05.27 WYDR.0003
NIEFISKALNY
RAPORT ZWROTOW
OPAKOWAN
OD 03r05.27 11:21
DO 03r05.27 12:56
BUTELKA PIWO 0.5
1000 ILOSC:
14
KWOTA:
7,00
------------------ZWR.RAZEM: 7,00
------------------NIEFISKALNY
#0105
12:56

numer kolejny wydruku

czas wykonania raportu

00000000
Uwaga: Tre tego raportu zaley od parametrów ustawianych pod adresem FUNKCJE KIEROWNIKA/USTAWIENIA/
ZEROWANIE STANÓW i opisanych w punkcie 3.2 (Raport SZCZEGÓ OWY SPRZEDA Y).
Wydrukowane iloci i wartoci sprzeday dla danego towaru obejmuj okres od ostatniego raportu z zerowaniem liczników.
Napis „W OKRESIE WYST PIO ZEROWANIE Z KOMPUTERA” oznacza, e w okresie od ostatniego raportu
z zerowaniem wystpio zerowanie liczników ilociowo wartociowych zwrotów z komputera.

3.4 Raport SPRZEDA Y WG GRUP - adres 02 02 04 lub B B D
Umoliwia wydrukowanie raportu sprzeday wedug zdefiniowanych grup towarowych z podaniem wartoci
sprzeday dla poszczególnych grup. Wydrukowanie raportu powoduje wyzerowania liczników sprzeday dla
poszczególnych grup.

data wykonania raportu

nr kasy, nr kasjera

ELZAB SA
KRUCZKOWSKIEGO 39
41-813 ZABRZE
TEL:+48(32)2722021
NIP 648-000-02-55
03r05.27 WYDR.0010
NIEFISKALNY
RAPORT SPRZEDAZY
WEDLUG GRUP
OD 03r05.27 10:58
DO 03r05.27 12:59
NABIAL
GR. 1
10,45
SPOZYWCZE
GR. 2
144,50
-----------------RAZEM
154,95
-----------------NIEFISKALNY
#0105
12:59
00000000
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sumaryczna warto
sprzeday w poszczególnych
grupach towarowych
czna warto sprzeday
w danym okresie
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3.5 Raport STANU KASY - adres 02 02 05 lub B B E
Suy do chwilowego sprawdzenia gotówki (lub innych patnoci) w szufladzie kasy, dla dowolnego kasjera
z otwart zmian. Po wybraniu tej funkcji klawiszami strzaek w dó lub w gór moemy wybra kasjera, którego
raport stanu kasy chcemy wydrukowa. Szczegóowy opis poszczególnych pozycji znajduje si w funkcji pod
adresem FUNKCJE KASJERA/KONIEC ZMIANY KASJERA (Rozdzia 4, punkt 4).
ELZAB SA
KRUCZKOWSKIEGO 39
41-813 ZABRZE
TEL:+48(32)2722021
NIP 648-000-02-55
03r05.27 WYDR.0014
NIEFISKALNY
STAN KASY
NR 0002
KASJER:
SZEF
ILOSC PARAG.
4
SPRZ. OGOLEM
1320,00
SKUP. OPAK. 0,00
SPRZ. OPAK. 0,00
IL. ANUL.POZ. 0
KW. ANUL.POZ. 0,00
RAB.NA POZ. 0,00
RAB.NA PAR. 0,00
NARZ.NA POZ. 0,00
IL. ANUL. PAR. 0
KW.AN.PAR. 0,00
DOD.OTW.SZUFL. 0
--------GOTOWKA
STAN POCZ. 2,40
WPLYWY ZE SPRZ.
1320,00
WPL.DO KASY 60,00

WYPL.Z KASY 10,00
W SZUFL. 1372,40
-------BON
WPLYWY ZE SPRZ.
0,00
W SZUFL.
0,00
--------CZEK
WPLYWY ZE SPRZ.
0,00
W SZUFL.
0,00
--------KARTA
WPLYWY ZE SPRZ.
0,00
W SZUFL.
0,00
--------EUR
WPLYWY ZE SPRZ.
0,00
ROWNOWARTOSC PLN
0,00
WYMIANA NA PLN
0,00
W SZUFL.
0,00
--------NIEFISKALNY
#0105
12:22
00000000

3.6 Raport GODZINOWY AKTUALNY - adres 02 02 06 lub B B F
Funkcja umoliwia wydrukowanie raportu godzinowego z biecego dnia. W raporcie tym jak i godzinowym
poprzednim drukowane s dane z godzin pracy kasy, czyli od pierwszej do ostatniej sprzeday w danym dniu.

data wykonania

nr kasy, nr i nazwa kasjera

ELZAB SA
KRUCZKOWSKIEGO 39
41-813 ZABRZE
TEL:+48(32)2722021
NIP 648-000-02-55
02r11.27 WYDR.0012
NIEFISKALNY
SPRZEDAZ GODZINOWO
W DNIU 02r11.27
11:00÷ 59 204,59
POZ. 4 PAR. 2
12:00÷ 59 3795,77
POZ. 29 PAR. 14
-----------------RAZEM
4000,36
-----------------NIEFISKALNY
#0105

13:00

numer kolejny wydruku

czas wykonania wydruku

00000000
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Pozycja „Paragonów” na raportach godzinowych: aktualnym i poprzednim, oznacza liczb paragonów i liczb
niefiskalnych wydruków zwrotów lub sprzeday opakowa, o ile nie wystpiy one cznie z paragonem.
Pozycja „Pozycji” oznacza ilo pozycji sprzeday na paragonach oraz pozycji sprzeday i zwrotów opakowa.

3.7 Raport GODZINOWY POPRZEDNI - adres 02 02 07 lub B B G
Funkcja umoliwia wydrukowanie raportu godzinowego z dnia poprzedniego dnia sprzeday. Opis
i przykad raportu znajduje si w punkcie poprzednim.

3.8 Raport DANYCH O TOWARACH - adres 02 02 08 lub B B H
Funkcja umoliwia wydrukowanie danych o towarach z wyszczególnieniem nazwy towaru, jego numeru
(PLU), stawki podatkowej, grupy towarowej, jednostki miary, zdefiniowanej iloci miejsc po przecinku oraz ceny.
W przypadku opakowa wydrukowana bdzie informacja, e towar jest opakowaniem. Wydrukowanie tego raportu
wymaga podania numeru pocztkowego, tzn. towaru,
od którego chcemy rozpocz drukowanie danych. Pojawia si napis:

POD. NUMER POCZ.
TOWARU:
0000

Wpisanie numeru towaru i nacinicie klawisza
rozpoczyna drukowanie. Wydruk mona przerwa naciniciem dowolnego klawisza. Poniej przedstawiono przykad raportu:

data wykonania
raportu i numer
kolejny wydruku

ELZAB SA
KRUCZKOWSKIEGO 39
41-813 ZABRZE
TEL:+48(32)2722021
NIP 648-000-02-55
03r05.24 WYDR.0003
NIEFISKALNY
DANE O TOWARACH:
---NAZWA TOWARU---NR-PTU-GR-JM-MP—
-OP----------CENASEREK TOPIONY
O001 B 04 01 3
7,20
CHLEB

OOO2* B 02 01 1
2,20
BUTELKA 0,5L
OOO3 C 03 01 1
OP
0,50
SOK KIWI
OOO4 B 03 01 0
OP
3,50
KRAKERSY
OOO5 A 03 01 0
2,20
NIEFISKALNY
#0105

nowo zdefiniowany
towar (* przy numerze
PLU)

12:32
00000000

3.9 RAPORTY OKRESOWE - adres 02 02 09 lub B B I
W menu tym znajduj si funkcje umoliwiajce wydrukowanie raportów okresowych: szczegóowych oraz
skróconych. Raporty szczegóowe s raportami fiskalnymi, a raporty skrócone s raportami niefiskalnymi. Sposób
okrelenia okresu za który maj by wykonane raporty, jest taki sam dla raportów szczegóowych i skróconych.
Wydruki raportów mona wytworzy okrelajc dane raportu na trzy róne sposoby:

Jeeli w podanym okresie brak jest raportów
fiskalnych dobowych, na wywietlaczu pojawia si komunikat:

-

miesiczny (raport obejmujcy okres
za podany zakoczony miesic),

-

wedug dat (raport obejmujcy okres
pomidzy podanymi datami raportów
fiskalnych dobowych),

-

wedug numerów (raport obejmujcy
zakres od podanego numeru pocztkowego do podanego numeru kocowego raportu dobowego).
BR. RAP. W OKRES.
NAC. DOWOLNY KLAW

Ze wzgldu na dugi czas wydruku i du ilo papieru potrzebn do wydrukowania raportów okresowych, wydruk raportu
okresowego mona przerwa w dowolnym momencie naciskajc dowolny klawisz i odpowiadajc na pytanie T (tak).
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Na wywietlaczu pojawi si komunikat:
Twierdzca odpowied na pytanie,

PRZERWA WYDRUK ?
<T/N> N

spowoduje wydruk tekstu „WYDRUK PRZERWANY PRZEZ U YTKOWNIKA” oraz zakoczenie raportu.
Dla kasy z akumulatorem elowym, ze wzgldu na konieczno  doadowania wewntrznego akumulatora kasy, podczas
wydruku RAPORTÓW OKRESOWYCH lub ROZLICZENIOWEGO o dugo ci wikszej ni trzy rolki papieru
(po 30 metrów), po wydrukowaniu kadych trzech par rolek, naley odczeka minimum 1 godzin bez wyczania
kasy. Kasa wyczy na czas wydruku pod wietlenie wy wietlacza kasjera podczas wydruku raportów duszych ni
jedna rolka papieru.

3.9.1 Raport SZCZEGÓOWY MIESI CZNY - adres 02 02 09 01 01 lub B B I A A
Funkcja umoliwia wydrukowanie raportu fiskalnego okresowego (szczegóowego) za zakoczony miesic.
W raporcie drukowane s dane z raportów fiskalnych dobowych za miesic, który naley poda. Raport ten zosta wyróniony nagówkiem o treci: „RAPORT FISKALNY MIESI CZNY” wraz z miesicem i rokiem którego dotyczy raport.
ROK I MIESI C
RR . MM

Po wybraniu funkcji wywietli si:

Wpisujemy dat okrelajc miesic, za jaki ma by wydrukowany raport w kolejnoci ROK, MIESI C,
CZEKAJ . . .
np.:

. Po wpisaniu daty wywietla si komunikat:

Drukarka rozpoczyna drukowanie raportu.
Poszczególne pozycje objanie oznaczaj:
A -

zakres dat wykonania i numerów raportów fiskalnych dobowych uwzgldnianych w raporcie okresowym,

B -

obowizujce stawki podatkowe,

C -

data, godzina i numer zerowania RAM,

D -

sumaryczna ilo nowo wprowadzonych towarów, zmian w stawkach towarów i kasowanych towarów,

E -

ilo anulowanych paragonów,

F -

kwota anulowanych paragonów,

G -

liczba paragonów zaliczonych do raportu dobowego,

H -

suma wierszy od linii z dat i numerem raportu, do linii z iloci paragonów wcznie, bez linii z poziomymi
kreskami (jeeli bezporednio przed aktualnie drukowanym raportem dobowym wystpi wydruk stawek
podatkowych, pozycje s liczone z dat raportu zmiany stawek podatkowych),

I

-

dzie i numer kolejnego raportu oraz jego dane,

J

-

czny raport okresowy obliczony jako suma danych z poszczególnych raportów dobowych,

K -

ilo zerowa RAM w okresie którego dotyczy raport,

L -

ilo raportów dobowych, w których wystpia informacja o zmianach w bazie towarowej,

M -

ilo anulowanych paragonów w okresie którego dotyczy raport.

W przypadku gdy na fiskalnym (szczegóowym) raporcie okresowym w informacji o zewntrznym
zerowaniu RAM pojawia si dodatkowa gwiazdka („ZEROWANIE RAM*Z”) oznacza to, e po zerowaniu RAM
a przed raportem dobowym bya prowadzona sprzeda fiskalna lub byy anulowane paragony. Jeeli w okresie
którego dotyczy raport wystpiy zmiany stawek podatkowych, to w czci cznej raportu przy odpowiedniej stawce
pojawia si znak „+” (plus). Przez zmian stawki rozumie si przejcie ze stawki liczbowej na inn stawk liczbow
(np. zmiana PTU C z 0,00% na 3,00%). Zmian stawki nie jest przejcie ze stawki liczbowej na stawk rezerwow
lub zwolnion (oraz ze stawki rezerwowej lub zwolnionej na inn stawk).
Raport miesiczny mona wydrukowa tylko za zakoczony miesic, na przykad raport miesiczny za marzec mona
wydrukowa najwczeniej 1 kwietnia.
Przykad raportu fiskalnego (szczegóowego) miesicznego przedstawiono poniej.
ELZAB Mini - Instrukcja Obsugi
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ELZAB SA
KRUCZKOWSKIEGO 39
41-813 ZABRZE
TEL:+48(32)2722021
NIP 648-000-02-55
DN.03r05.02
RAPORT FISKALNY
MIESIECZNY 04.2003
-----------------03r04.28DO03r04.30
RAP.0033 RAP.0035
-----------------DN.03r04.28
PTU A 22,00%
PTU B 7,00%
PTU C 3,00%
PTU D 0,00%
G ZW.PTU
-----------------DN.03r04.28 NR0033
SPRZEDAZ OPOD. A
16,39
SPRZEDAZ OPOD. B
93,46
SPRZEDAZ OPOD. C
64,08
SPRZEDAZ OPOD. D
0,00
SPRZEDAZ ZWOLN. G
101,00
KWOTA PTU A
3,61
KWOTA PTU B
6,54
KWOTA PTU C
1,92
LACZNA KWOTA PTU
12,07
LACZNA NALEZNOSC
287,00
WALUTA EWIDEN. PLN
-----------------ZEROWANIE RAM Z
NR 0001
03r04.28 g.09:59
------------------

A

B

C

WYKONANO ZMIANY
W BAZIE TOWAROWEJ
0004
------------------ANULOWANE PARAGONY
0001
20,00
-----------------L. PARAGONOW: 0002
L. POZYCJI: 0038
-----------------DN.03r04.29
PTU A 22,00%
PTU B 7,00%
PTU C 0,00%
G ZW.PTU
----------------DN.03r04.29 NR0034
SPRZEDAZ OPOD. A
114,75
SPRZEDAZ OPOD. B
560,75
SPRZEDAZ OPOD. C
66,00
SPRZEDAZ ZWOLN. G
202,00
KWOTA PTU A
25,25
KWOTA PTU B
39,25
LACZNA KWOTA PTU
64,50
LACZNA NALEZNOSC
1008,00
WALUTA EWIDEN. PLN
-----------------L. PARAGONOW: 0002
L. POZYCJI: 0024
-----------------DN.03r04.30 NR0035
SPRZEDAZ OPOD. A
16,39
SPRZEDAZ OPOD. B
93,46
SPRZEDAZ OPOD. C
22,00

D
E
F
G
H

J

I

K
L

M

SPRZEDAZ ZWOLN. G
101,00
KWOTA PTU A
3,61
KWOTA PTU B
6,54
LACZNA KWOTA PTU
10,15
LACZNA NALEZNOSC
243,00
WALUTA EWIDEN. PLN
-----------------L. PARAGONOW: 0001
L. POZYCJI: 0019
-----------------LACZNY
RAPORT OKRESOWY
-----------------03r04.28Do03r04.30
RAP.0033 RAP.0035
-----------------SP.OP.A
147,53
SP.OP.B
747,67
SP.OP.D
0,00
SP.ZW.G
404,00
KWOTA PTU A 32,47
KWOTA PTU B 52,33
KWOTA PTU C+ 1,92
LACZNA KWOTA PTU
86,72
LACZNA NALEZNOSC
1538,00
WALUTA EWIDEN. PLN
L.PARAGONOW
5
-----------------ZEROWANIE RAM 1
----------------WYKONANO ZMIANY
W BAZIE TOWAROWEJ
0001
-----------------ANULOWANE PARAGONY
1
-----------------#0105
10:50
PL BCB 00000000

3.9.2 Raport SZCZEGÓOWY WEDUG DAT - adres 02 02 09 01 02 lub B B I A B
Funkcja umoliwia wydrukowanie raportu fiskalnego okresowego (szczegóowego). W raporcie drukowane
s dane z raportów fiskalnych dobowych za okres midzy podan dat pocztkow i kocow.
POCZ TKOWA DATA
RR . MM . DD

Po wybraniu funkcji wywietli si:
Wpisujemy dat pocztkow okresu, za jaki
ma by wydrukowany raport w kolejnoci ROK, MIESI C, DZIE np.:

.
KO COWA DATA
RR . MM . DD

Na wywietlaczu wywietli si:
Nastpnie wpisujemy dat kocow okresu, za jaki ma by wydrukowany raport.
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np.:
.
Po wpisaniu obydwu dat drukarka rozpoczyna drukowanie raportu.
W przypadku gdy na fiskalnym (szczegóowym) raporcie okresowym w informacji o zewntrznym zerowaniu RAM
pojawia si dodatkowa gwiazdka („ZEROWANIE RAM*Z”) oznacza to, e po zerowaniu RAM a przed
raportem dobowym bya prowadzona sprzeda fiskalna lub byy anulowane paragony. Jeeli w okresie którego dotyczy
raport wystpiy zmiany stawek podatkowych to w czci cznej raportu przy odpowiedniej stawce pojawia si znak „+”
(plus). Przez zmian stawki rozumie si przejcie ze stawki liczbowej na inn stawk liczbow (np. zmiana PTU C
z 0,00% na 3,00%). Zmian stawki nie jest przejcie ze stawki liczbowej na stawk rezerwow lub zwolnion (oraz ze
stawki rezerwowej lub zwolnionej na inn stawk). Poniej przedstawiono przykad takiego raportu.
Znaczenie objanie (od A do M) podano w punkcie 3.9.1.
ELZAB SA
KRUCZKOWSKIEGO 39
41-813 ZABRZE
TEL:+48(32)2722021
NIP 648-000-02-55
DN.03r05.02
RAPORT FISKALNY
OKRESOWY
-----------------03r04.28DO03r04.30
RAP.0033 RAP.0035
-----------------DN.03r04.28
PTU A 22,00%
PTU B 7,00%
PTU C 3,00%
PTU D 0,00%
G ZW.PTU
-----------------DN.03r04.28 NR0033
SPRZEDAZ OPOD. A
16,39
SPRZEDAZ OPOD. B
93,46
SPRZEDAZ OPOD. C
64,08
SPRZEDAZ OPOD. D
0,00
SPRZEDAZ ZWOLN. G
101,00
KWOTA PTU A
3,61
KWOTA PTU B
6,54
KWOTA PTU C
1,92
LACZNA KWOTA PTU
12,07
LACZNA NALEZNOSC
287,00
WALUTA EWIDEN. PLN
-----------------ZEROWANIE RAM Z
NR 0001
03r04.28 g.09:59
------------------

A

B

C
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WYKONANO ZMIANY
W BAZIE TOWAROWEJ
0004
------------------ANULOWANE PARAGONY
0001
20,00
-----------------L. PARAGONOW: 0002
L. POZYCJI: 0038
-----------------DN.03r04.29
PTU A 22,00%
PTU B 7,00%
PTU C 0,00%
G ZW.PTU
-----------------DN.03r04.29 NR0034
SPRZEDAZ OPOD. A
114,75
SPRZEDAZ OPOD. B
560,75
SPRZEDAZ OPOD. C
66,00
SPRZEDAZ ZWOLN. G
202,00
KWOTA PTU A
25,25
KWOTA PTU B
39,25
LACZNA KWOTA PTU
64,50
LACZNA NALEZNOSC
1008,00
WALUTA EWIDEN. PLN
-----------------L. PARAGONOW: 0002
L. POZYCJI: 0024
-----------------DN.03r04.30 NR0035
SPRZEDAZ OPOD. A
16,39
SPRZEDAZ OPOD. B
93,46
SPRZEDAZ OPOD. C
22,00

D
E
F
G
H

I

J

K

L

M

SPRZEDAZ ZWOLN. G
101,00
KWOTA PTU A
3,61
KWOTA PTU B
6,54
LACZNA KWOTA PTU
10,15
LACZNA NALEZNOSC
243,00
WALUTA EWIDEN. PLN
-----------------L. PARAGONOW: 0001
L. POZYCJI: 0019
-----------------LACZNY
RAPORT OKRESOWY
-----------------03r04.28Do03r04.30
RAP.0033 RAP.0035
-----------------SP.OP.A
147,53
SP.OP.B
747,67
SP.OP.D
0,00
SP.ZW.G
404,00
KWOTA PTU A 32,47
KWOTA PTU B 52,33
KWOTA PTU C+ 1,92
LACZNA KWOTA PTU
86,72
LACZNA NALEZNOSC
1538,00
WALUTA EWIDEN. PLN
L.PARAGONOW
5
-----------------ZEROWANIE RAM 1
----------------WYKONANO ZMIANY
W BAZIE TOWAROWEJ
0001
-----------------ANULOWANE PARAGONY
1
#0105
10:50
PL BCB 00000000
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3.9.3 Raport SZCZEGÓOWY WEDUG NUMERÓW - adres 02 02 09 01 03 lub B B I A C
Funkcja umoliwia wydrukowanie raportu fiskalnego okresowego (szczegóowego). W raporcie drukowane
s dane z raportów fiskalnych dobowych za okres obejmujcy numery raportów dobowych, które naley poda.
Po wybraniu funkcji wywietli si:

NUMER POCZ TKOWY
0000

Wpisujemy numer pocztkowy raportu fiskalnego dobowego, od którego ma by rozpoczty wydruk:
np.:

. Na wywietlaczu wywietli si:

NUMER KO COWY
0000

Nastpnie wpisujemy numer raportu fiskalnego dobowego, na którym ma zakoczy si wydruk,
CZEKAJ . . .
np.:

. Po wpisaniu obydwu numerów wywietla si komunikat:

Drukarka rozpoczyna drukowanie raportu.
Jeeli numery wpisane s bdnie (tzn. najpierw wikszy), wywietla si komunikat „B DNE NUMERY”.
Przykad raportu przedstawiony jest w punkcie 3.9.2.

3.9.4 Raport SZCZEGÓOWY ZA MIESI C POPRZEDNI - adres 02 02 09 01 04 lub B B I A D
Funkcja umoliwia wydrukowanie raportu niefiskalnego (okresowego) skróconego. W raporcie drukowane
s dane z raportów fiskalnych dobowych za ostatni zakoczony miesic.

3.9.5 Raport SKRÓCONY MIESI CZNY- adres 02 02 09 02 01 lub B B I B A
Funkcja umoliwia wydrukowanie niefiskalnego (skróconego) raportu okresowego, zawierajcego
sumaryczne dane z raportów fiskalnych dobowych za miesic, który naley poda w sposób analogiczny jak
w raporcie fiskalnym miesicznym (patrz punkt 3.9.1).
W raporcie drukowane s podsumowania danych z raportów fiskalnych dobowych w podokresach obowizywania
danych stawek podatkowych, a nastpnie drukowane s dane czne za cay okres raportu.
Pozycja „WYKONANO ZMIANYw bazie towarowej” oznacza ilo raportów dobowych w których wystpiy
informacje o zmianach w bazie. Pozycja „ANULOWANE PARAGONY” oznacza liczb anulowanych paragonów
fiskalnych.
Przykad raportu niefiskalnego (skróconego) miesicznego przedstawiono na nastpnej stronie:
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zakres dat wykonania
i numerów raportów dobowych uwzgldnianych
w raporcie okresowym
Obowizujce
stawki
d k

sumaryczne dane
za okres obowizywania
stawek podatkowych

ELZAB SA
KRUCZKOWSKIEGO 39
41-813 ZABRZE
TEL:+48(32)2722021
NIP 648-000-02-55
DN.03r05.02
NIEFISKALNY
RAPORT SKROCONY
MIESIECZNY 04.2003
-----------------03r04.28DO03r04.30
RAP.0033 RAP.0035
-----------------PTU A 22,00%
PTU B
7,00%
PTU C
3,00%
PTU D
0,00%
G ZW.PTU
------------------03r04.28DO003r04.28
RAP.0033 RAP.0033
------------------SP.OP.A
16,39
SP.OP.B
93,46
SP.OP.C
64,08
SP.OP.D
0,00
SP.ZW.G
101,00
KWOTA PTU A 3,61
KWOTA PTU B 6,54
KWOTA PTU C 1,92
LACZNA KWOTA PTU
12,07
LACZNA NALEZNOSC
287,00
WALUTA EWIDEN. PLN
L.PARAGONOW:
2
------------------DN.03r04.29
PTU A 22,00%
PTU B
7,00%
PTU C
0,00%
G ZW.PTU
-----------------03r04.29DO03r04.30
RAP.0034 RAP.0035
-------------------

SP.OP.A
SP.OP.B
SP.OP.C
SP.ZW.G
KWOTA PTU A
KWOTA PTU B
LACZNA KWOTA

dane
sumaryczne za
okres którego
dotyczy raport

131,14
654,21
88,00
303,00
28,86
45,79
PTU
74,65
LACZNA NALEZNOSC
1251,00
WALUTA EWIDEN. PLN
L.PARAGONOW:
3
------------------RAZEM W OKRESIE
------------------03r04.28do03r04.30
RAP.0033 RAP.0035
------------------SP.OP.A
147,53
SP.OP.B
747,67
SP.OP.C
152,08
SP.OP.D
0,00
SP.ZW.G
404,00
KWOTA PTU A 32,47
KWOTA PTU B 52,33
KWOTA PTU C+ 1,92
LACZNA KWOTA PTU
86,72
LACZNA NALEZNOSC
1538,00
WALUTA EWIDEN. PLN
L.PARAGONOW:
5
------------------ZEROWANIE RAM
1
------------------WYKONANO ZMIANY
W BAZIE TOWAROWEJ
0001
------------------ANULOWANE PARAGONY
1
------------------NIEFISKALNY
#0105
12:12

sumaryczne dane za
okres obowizywania
stawek podatkowych

ilo zerowa RAM
w okresie którego
dotyczy raport
ilo raportów dobowych
w których wystpia
informacja o zmianach
w bazie towarowej
ilo anulowanych paragonów w okresie którego
dotyczy raport

00000000

3.9.6 Raport SKRÓCONY WEDUG DAT- adres 02 02 09 02 02 lub B B I B B
Funkcja umoliwia wydrukowanie raportu niefiskalnego (skróconego) okresowego. W raporcie drukowane
s dane z raportów fiskalnych dobowych za okres. Szczegóowy opis postpowania omówiony zosta w punkcie 3.9.2.
Poniej przedstawiono przykad raportu:
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zakres dat wykonania
i numerów raportów dobowych uwzgldnianych
w raporcie okresowym
Obowizujce
stawki
d k

sumaryczne dane za
okres obowizywania
stawek podatkowych

ELZAB SA
KRUCZKOWSKIEGO 39
41-813 ZABRZE
TEL:+48(32)2722021
NIP 648-000-02-55
DN.03r05.02
NIEFISKALNY
RAPORT SKROCONY
OKRESOWY
-----------------03r04.28DO03r04.30
RAP.0033 RAP.0035
-----------------PTU A 22,00%
PTU B
7,00%
PTU C
3,00%
PTU D
0,00%
G ZW.PTU
------------------03r04.28DO03r04.28
RAP.0033 RAP.0033
------------------SP.OP.A
16,39
SP.OP.B
93,46
SP.OP.C
64,08
SP.OP.D
0,00
SP.ZW.G
101,00
KWOTA PTU A 3,61
KWOTA PTU B 6,54
KWOTA PTU C 1,92
LACZNA KWOTA PTU
12,07
LACZNA NALEZNOSC
287,00
WALUTA EWIDEN. PLN
L.PARAGONOW:
2
------------------DN.03r04.29
PTU A 22,00%
PTU B
7,00%
PTU C
0,00%
G ZW.PTU
-----------------03r04.29DO03r04.30
RAP.0034 RAP.0035
-------------------

SP.OP.A
SP.OP.B
SP.OP.C
SP.ZW.G
KWOTA PTU A
KWOTA PTU B
LACZNA KWOTA

dane
sumaryczne za
okres którego
dotyczy raport

131,14
654,21
88,00
303,00
28,86
45,79
PTU
74,65
LACZNA NALEZNOSC
1251,00
WALUTA EWIDEN. PLN
L.PARAGONOW:
3
------------------RAZEM W OKRESIE
------------------03r04.28DO03r04.30
RAP.0033 RAP.0035
------------------SP.OP.A
147,53
SP.OP.B
747,67
SP.OP.C
152,08
SP.OP.D
0,00
SP.ZW.G
404,00
KWOTA PTU A 32,47
KWOTA PTU B 52,33
KWOTA PTU C+ 1,92
LACZNA KWOTA PTU
86,72
LACZNA NALEZNOSC
1538,00
WALUTA EWIDEN. PLN
L.PARAGONOW:
5
------------------ZEROWANIE RAM
1
------------------WYKONANO ZMIANY
W BAZIE TOWAROWEJ
0001
------------------ANULOWANE PARAGONY
1
------------------NIEFISKALNY
#0105
12:12

sumaryczne dane za
okres obowizywania
stawek podatkowych

ilo zerowa RAM
w okresie którego
dotyczy raport
ilo raportów dobowych
w których wystpia
informacja o zmianach
w bazie towarowej
ilo anulowanych paragonów w okresie którego
dotyczy raport

00000000

3.9.7 Raport SKRÓCONY WEDUG NUMERÓW - adres 02 02 09 02 03 lub B B I B C
Funkcja umoliwia wydrukowanie raportu niefiskalnego (okresowego) skróconego. W raporcie drukowane
s dane z raportów fiskalnych dobowych za okres obejmujcy numery raportów dobowych. Szczegóowy opis
postpowania omówiony zosta w punkcie 3.9.3.

3.9.8 Raport SKRÓCONY ZA MIESI C POPRZEDNI - adres 02 02 09 02 04 lub B B I B D
Funkcja umoliwia wydrukowanie raportu niefiskalnego (okresowego) skróconego. W raporcie drukowane
s dane z raportów fiskalnych dobowych za ostatni zakoczony miesic.

3.10 Raport KONFIGURACJI - adres 02 02 10 lub B B J
Umoliwia wydrukowanie penej listy ustawie, które s definiowane w kasie.
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ELZAB SA
KRUCZKOWSKIEGO 39
41-813 ZABRZE
TEL:+48(32)2722021
NIP 648-000-02-55
03r11.24 WYDR.0058
NIEFISKALNY
RAPORT
KONFIGURACJI
KASJERZY
I UPRAWNIENIA:
01
1 ZMIANA
NIE TAK TAK NIE
05
SZEF
TAK TAK TAK TAK
GRUPY:
01
PIECZYWO
02
NAPOJE

JEDNOSTKI:
01 szt. 02 opak
03 but. 04 kg
05 gram 06 tona
07 litr 08 dkg
09
10
11
12
13
14
15
16
PLATNOSCI:
01 BON
02 CZEK
03 KARTA
DEFIN. KLAWISZY:
F5 OPCJA: 16
DEFIN. WIAZAN:
0141-0510
NUMER KASY: #01
TRANSMISJA:
9600 bitow/s
IL. WYSUWOW: 1
MAKS. RABAT: 10
MAKS. NARZUT:10
ZMIENNA CENA: TAK

ZER. STANOW: NIE
OBOW. WPISANIA
ZAPLATY: NIE
BLOKADA OTWARCIA
SZUFLADY: NIE
MAKSYMALNA SUMA NA
PARAGON:
0,00
SKL.ZEST.RAPORTOW:
NIE TAK NIE
NIE TAK TAK
KASJERZY: TAK
TRYB KOMPUTEROWY
SPRZEDAZY: NIE
KWOTY BEZ
PRZECINKA: NIE
CZAS WYL.:15 min
TRYB OSZCZEDZANIA:
NIE
TEKST DODATKOW:
KURS: 1 EUR =
4,60 PLN
NIEFISKALNY
#0105
12:55
00000000

4. Funkcja KONIEC ZMIANY KASJERA - adres 02 03 lub B C
Funkcja ta daje moliwo zamknicie zmiany, rozliczenia kasjera wraz z wydrukowaniem raportu
ZAMKNI CIE ZMIANY. Po wybraniu tej funkcji klawiszami strzaek w dó lub w gór moemy wybra kasjera,
którego zmian chcemy zamkn. Funkcja ta zostaa szerzej opisana w rozdziale 4, punkt 4.

5. Funkcja WY WIETL SPRZEDA - adres 02 04 lub B D
Funkcja umoliwia przegldanie iloci i wartoci sprzeday dla poszczególnych towarów.
Po wybraniu funkcji wywietli si:

Wpisujemy numer towaru

0001

, wywietli si:

NAZWA TOW.

CIASTO Z SEREM
0021 NAZWA TOW.

, wywietla si:

CIASTO Z SEREM
IL:

27

Kolejne nacinicie

pokazuje:

CIASTO Z SEREM
WART:

27, 00

Nastpne nacinicie

, powoduje powrót umoliwiajcy wpisanie nastpnego numeru towaru.

Po naciniciu

Operacj koczymy naciskajc klawisz

.

6. Menu USTAWIENIA - adres 02 05 lub B E
6.1 Funkcja WPROWADZANIE U YTKOWNIKA - adres 02 05 01 lub B E A
Wybranie tej funkcji umoliwia wprowadzenie danych uytkownika do pamici kasy.
Po wybraniu funkcji wywietla si:
ELZAB Mini - Instrukcja Obsugi
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Po naciniciu

ILE ZN. W LINII ?
9 LUB 18 <1/2> 2

pojawia si:

Po naciniciu klawisza 1 lub 2 pojawia si okno edycji nazwy uytkownika. Wpisanie nazwy uytkownika
i nacinicie klawisza

CENTROWA TEKST?
<T/N> T

powoduje pojawienie si:

Odpowied na powysze pytanie powoduje zapisanie pierwszej linii danych uytkownika.
Naley naciskajc

02/05/01/02
PIER
W. LINIA ADRESU

przej do:

Podobnie jak w przypadku nazwy uytkownika naley wpisa dane.
Nastpnie naciskajc klawisz

02/05/01/03 DRUG
A LINIA ADRESU

przej do:

Podobnie jak w przypadku nazwy uytkownika naley wpisa dane.
Nastpnie naciskajc klawisz

02/05/01/04
TRZE
CIA LINIA ADRESU

przej do:

Podobnie jak w przypadku nazwy uytkownika naley wpisa dane.

6.2 Funkcja NUMER KASY - adres 02 05 02 lub B E B
Zadeklarowany numer kasy drukuje si w stopce kadego dokumentu. W sklepach posiadajcych wicej ni
jedn kas, numer ten umoliwia identyfikacj dokumentów oraz adresowanie przy wspópracy z komputerem.
NUMER KASY
#01

Pojawia si komunikat, który umoliwia wpisanie numeru kasy:

Sygnalizacja brzczykiem potwierdza wpis do pamici. Moliwe jest ustawienie od 01 do 99.

6.3 Funkcja SZYBKO  TRANSMISJI - adres 02 05 03 lub B E C
Funkcja umoliwia ustawienie szybkoci transmisji do komputera. Moliwy jest wybór jednej z dwóch szybkoci.
02/05/03/01
9600 BITÓW/S

Po wybraniu funkcji pojawia si napis:

Potwierdzamy wybór naciskajc

lub uywajc klawiszy

,
02/05/03/02
19200 BITÓW/S

co spowoduje wywietlenie:

Wybieramy dan szybko transmisji naciskajc

.

Sygnalizacja brzczykiem potwierdza wpis do pamici.

6.4 Funkcja LICZBA WYSUWÓW PO WYDRUKU - adres 02 05 04 lub B E D
Funkcja umoliwia zadeklarowanie iloci pustych wierszy drukowanych po dokumencie (paragonie, raporcie
itp.). Puste wiersze maj wpyw na zuycie tamy papierowej.
LICZBA WYSUWÓW
4

Pojawia si komunikat, który umoliwia wpisanie cyfry od 1 do 9:

Sygnalizacja brzczykiem potwierdza wpis do pamici. Optymalne ustawienie wynosi 1, a maksymalne 9.

6.5 Funkcja MAKSYMALNY RABAT - adres 02 05 05 lub B E E
Funkcja umoliwia wpisanie maksymalnej wartoci rabatu procentowego na pozycj sprzeday i paragon,
który jest wybierany klawiszem
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PODAJ MAKSYMALNY
RABAT:
10 %

Po wybraniu funkcji pojawia si napis:

Migajcy kursor wskazuje miejsce wpisywania cyfr. Wywietla si ostatnio wpisana warto. Przykad pokazuje
wpisany rabat w wysokoci 10 %. Sygnalizacja brzczykiem potwierdza wpis do pamici.

6.6 Funkcja MAKSYMALNY NARZUT - adres 02 05 06 lub B E F
Funkcja umoliwia wpisanie maksymalnej wartoci narzutu procentowego na pozycj sprzeday, który jest
wybierany klawiszem

.
PODAJ MAKSYMALNY
NARZUT:
10 %

Po wybraniu funkcji pojawia si napis:

Migajcy kursor wskazuje miejsce wpisywania cyfr. Wywietla si ostatnio wpisana warto. Przykad pokazuje
wpisany narzut w wysokoci 10 %. Sygnalizacja brzczykiem potwierdza wpis do pamici.

6.7 Funkcja ZMIENNA CENA - adres 02 05 07 lub B E G
Funkcja umoliwia dla wszystkich towarów zmian ceny podczas sprzeday.
SPRZ. ZE ZM. CEN
DOZWOL. ? <T/N>
T

Po wybraniu funkcji pojawia si napis:

Wpisanie T (tak) potwierdza zezwolenie. Wpis do pamici sygnalizowany jest brzczykiem.

6.8 Funkcja ZEROWANIE STANÓW - adres 02 05 08 lub B E H
Funkcja pozwala zdecydowa czy po wydrukowaniu raportów szczegóowego sprzeday lub zwrotów
opakowa maj by skasowane liczniki ilociowe i wartociowe sprzeday lub zwrotów.
Po wybraniu funkcji pojawia si napis:

ZEROWA STANY PO
RAP. ? <T/N>
N

Wpisanie T (tak) potwierdza kasowanie liczników. Sygnalizacja brzczykiem potwierdza wpis do pamici.

6.9 Funkcja OBOWI ZEK WPISANIA ZAPATY - adres 02 05 09 lub B E I
Funkcja umoliwia ustawienie obowizku wpisania przez kasjera kwoty wpaconej przez klienta przy
operacji zakoczenia paragonu. Jeeli opcja jest wyczona kasa domylnie przyjmuje, e klient wpaci kwot równ
kwocie na paragonie.
Po wybraniu pojawia si napis:

OBOWI ZEK WPIS.
KW. ZAP. ? <T/N> N

Wpisanie T wprowadza wymaganie wpisywania kwoty zapaty w zakoczeniu paragonu. Zaleca si ustawienie na
Tak w pocztkowej fazie uywania kasy co zmniejsza liczb bdów popeniany przez kasjera.

6.10 Funkcja BLOKADA OTWARCIA SZUFLADY - adres 02 05 10 lub B E J
Funkcja umoliwia zablokowanie otwierania szuflady na pienidze przy pomocy klawisza
Po wybraniu pojawia si napis:

.

ZABLOK. DODATKOWE
OTW. SZUFL ? <T/N> N

Wpisanie T blokuje dodatkowe otwierania szuflady.

6.11 Funkcja MAKSYMALNA SUMA PARAGONU - adres 02 05 11 lub B E K
Funkcja suy do okrelania sumy paragonu, której przekroczenie sygnalizowane bdzie wywietleniem
ostrzegajcego komunikatu, ale z moliwoci dalszej sprzeday.
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MAKS. SUMA PARAG.
0,00

Po wybraniu funkcji wywietla si:
Naley wpisa sum i nacisn klawisz

. Warto 0,00 oznacza brak ograniczenia.

Jeeli suma paragonu w czasie realizacji paragonu miaaby przekroczy
wprowadzon kwot, na wywietlaczu kasjera pojawi si napis:

Nacinicie klawisza
pozycji.

ZA DU A KWOTA
<ZATW/WYJ>

spowoduje wystawienie pozycji, a nacinicie klawisza

wycofanie z wystawienia

6.12 Funkcja SKAD ZESTAWU RAPORTÓW - adres 02 05 12 lub B E L
Funkcja ustala zawarto zestawu raportów, które s drukowane za pomoc funkcji pod adresem FUNKCJE
KASJERA/ZESTAW RAPORTÓW.

ZMIANY KASJERA
WYKONA ? <T/N> T

Kolejne komunikaty pojawiajce si na wywietlaczu pozwalaj
wybra raporty, które maj by drukowane w zestawie.

SPRZEDA WG GRUP
WYKONA ? <T/N>
T

Dla kadego wymienionego raportu naley wpisa T (-ak), N (-ie)

SZCZEG. SPRZEDA Y
WYKONA ? <T/N>
T

lub nacisn klawisz

ZWROTÓW OPAKOWA
WYKONA ? <T/N>
T

.

GODZINOWY
WYKONA ? <T/N>

T

DOBOWY FISKALNY
WYKONA ? <T/N>
T

6.13 Funkcja U YCIE KASJERÓW - adres 02 05 13 lub B E M
Funkcja umoliwia zdecydowanie czy po wczeniu kasy ma by automatycznie wczony kasjer SZEF,
któremu zostan przypisane uprawnienia administratora.
Po wybraniu pojawia si napis:

CZY KASJERZY S
U YWANI? <T/N> N

Funkcja jest uyteczna jeeli kasa jest np. obsugiwana tylko przez jedn osob.

6.14 Funkcja W CZENIE DODATKÓW - adres 02 05 14 lub B E N
Funkcja suy do wczenia wydruku po paragonie linii dodatku reklamowego wybieranego w funkcji pod
adresem FUNKCJE KIEROWNIKA/ USTAWIENIA/WYBÓR DODATKÓW.
DODATKI NA PARAGON W.? <T/N> N

Po wybraniu wywietla si:

Wpisanie T lub N spowoduje zapisanie wybranej wartoci, potwierdzone sygnaem dwikowym.
Fabryczne ustawienie to Nie.

6.15 Funkcja WYBÓR DODATKÓW - adres 02 05 15 lub B E O
Funkcja umoliwia wybranie tekstu dodatku drukowanego po paragonie.
01

ZAPRASZAMY

Po wybraniu wywietli si:
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Dodatki mona wybiera z listy klawiszami
potwierdza sygna dwikowy.
Moliwe s nastpujce komunikaty:

i

. Po naciniciu

dodatek zostanie wybrany, co

01

ZAPRASZAMY

06

DZI KUJEMY ZA ZAKUPY

02

DZI KUJEMY

07

DZI KUJEMY WESOYCH WI T

03

ZAPRASZAMY PONOWNIE

08

ZAPRASZAMY NA PROMOCYJNE ZAKUPY

04

DZI KUJEMY I ZAPRASZAMY

09

U NAS Z KART KLIENTA TANIEJ

05

DZI KUJEMY I ZAPRASZAMY PONOWNIE

10

ZACHOWAJ PARAGON DO REKLAMACJI

6.16 Funkcja TRYB KOMPUTEROWY - adres 02 05 16 lub B E P
Funkcja suy do przeczenia sposobu sprzeday na kasie (patrz Rozdzia 7).
TRYB KOMPUTEROWY
SPRZEDA Y ? <T/N> N

Po wybraniu wywietla si:

Wpisanie T lub N spowoduje zapisanie wybranej wartoci, potwierdzone sygnaem dwikowym.
Fabryczne ustawienie to Nie.

6.17 Funkcja WPROWADZANIE KWOT - adres 02 05 17 lub B E Q
Funkcja pozwala ustali sposób wprowadzania kwot (dotyczy wszystkich miejsc wprowadzania kwot, cen itp.).
Moliwe jest wprowadzanie kwot w zotych tzn. z przecinkiem lub w groszach tzn. bez przecinka.
Np.: 2.5 z wybieramy

(gdy z przecinkiem) lub

(gdy bez przecinka).
KWOTY BEZ PRZECINKA ? <T/N> N

Po wybraniu wywietli si:

Wpisanie T lub N spowoduje zapisanie wybranej wartoci, potwierdzone sygnaem dwikowym.
Od tego ustawienia zaley take sposób wprowadzania stawek podatkowych pod adresem FUNKCJE SERWISOWE/
STAWKI PODATKU.
Fabryczne ustawienie to Nie.

6.18 Funkcja CZAS WY CZENIA KASY - adres 02 05 18 lub B E R
Funkcja pozwala ustali czas po jakim (przy braku aktywnoci) kasa wycza si, jeeli pracuje na wewntrznym
akumulatorze lub wczony jest tryb oszczdzania energii. Mona ustawi czas w zakresie 0 do 15 minut, przy czym
0 oznacza czas 15-tu sekund.
CZAS WY CZENIA
KASY: 15 MIN

Po wybraniu wywietla si:
Naley wpisa czas za pomoc klawiszy cyfrowych. Fabryczne ustawienie to 15 minut.

6.19 Funkcja TRYB OSZCZ DZANIA - adres 02 05 19 lub B E S
Uaktywnienie tej funkcji powoduje, e kasa zawsze niezalenie czy pracuje na wewntrznym akumulatorze czy
jest zasilana z zewntrz, przy braku aktywnoci na kasie bdzie wycza podwietlenie wywietlacza klienta a nastpnie
wycza kas po czasie ustawionym w funkcji pod adresem FUNKCJE KIEROWNIKA/USTAWIENIA/CZAS
WY CZENIA KASY (tryb oszczdzania energii). Mona wykorzysta t waciwo w punktach, gdzie sprzeda
odbywa si stosunkowo rzadko i kasa jest wyczana po wystawieniu paragonu.
Po wybraniu wywietli si:

OSZCZ DZANIE
ENERGII ? <T/N> N

Wpisanie T lub N spowoduje zapisanie wybranej wartoci, potwierdzone sygnaem dwikowym.
Fabryczne ustawienie to Nie.
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6.20 Menu USTAWIENIA WALUT - adres 02 05 20 lub B E T
6.20.1 Funkcja NAZWY I KURSY - adres 02 05 20 01 lub B E T A
Funkcja umoliwia zdefiniowanie czterech walutowych form patnoci (posiadajcych kurs wymiany).
EUR
01 NAZWA WALUTY

Po wybraniu funkcji pojawi si:

Naley wybra klawiszami

walut do zdefiniowania i zatwierdzi wybór klawiszem

.

WPROWAD KURS:
*00046014*

Pojawi si pytanie o kurs wymiany w stosunku do z, np.:

Jeeli chcemy wprowadzi np. kursy wymiany 1 euro = 4,6014 z naley wprowadzi kurs 00046014, a jako pozycj
przecinka poda 4 (miejsce przecinka liczone od prawej strony).
Po naciniciu

WPROWAD PRZECINEK:
4

pojawi si:

NAZWA WALUTY
*EUR*

Nastpnie wprowadzi naley nazw tej waluty:

Zaleca si wprowadzi dla waluty Euro skrót EUR a dla dolara amerykaskiego skrót USD. Jeeli patno walutowa
nie ma by uywana, naley wprowadzi kurs wymiany równy 00000000.

6.20.2 Funkcja RESZTA W WALUCIE - adres 02 05 20 02 lub B E T B
Funkcja umoliwia wybranie, czy reszta w paragonie ma by wypacana w walucie podstawowej (zotych lub
euro po zmianie waluty), czy w ostatniej wprowadzonej walucie na paragonie (odpowiednio: podstawowej lub jednej
z dodatkowych). Funkcja ma znaczenie tylko jeeli na paragonie uyto patnoci walutowych i wystpia reszta.
RESZTA W OSTAT.
WPR. WAL. ? <T/N> N

Po wybraniu wywietla si:
Fabryczne ustawienie to Nie, czyli wydawanie reszty zawsze w walucie podstawowej.

6.20.3 Funkcja WYDRUK RÓWNOWARTO CI - adres 02 05 20 03 lub B E T C
Funkcja wczenia wydruku na paragonie równowartoci sumy paragonu w wybranej walucie dodatkowej. Po
jej wczeniu po logo fiskalnym bdzie drukowana nazwa i kurs waluty oraz kwota równowartoci. Funkcja ta moe
zosta uyta np. w okresie przed przejciem na euro do wydrukowania jaka bdzie warto paragonu w nowej walucie.
Po wybraniu wywietla si:

WYDR. RÓWNOWART.
SUMY PAR. ? <T/N> N

Jeeli zostanie wybrana odpowied Tak, to pojawi si moliwo wyboru której z walut uy w tym celu.
Fabryczne ustawienie to Nie.

6.20.4 Funkcja DEFINICJA WALUTY EWIDENCYJNEJ - adres 02 05 20 04 lub B E T D
Funkcja pozwala zdefiniowa, kiedy i na jak walut zostanie zmieniona waluta podstawowa w kasie, np.
zmiana ze zotych na euro.
Po wybraniu mona wprowadzi dat:

A po jej wprowadzeniu godzin:
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Fabrycznie ustawiona jest data 2000.00.00 godzina 00:00 co oznacza, e nie ma zdefiniowanej zmiany waluty. Jeeli
data i czas s ju znane, to naley je wprowadzi, Np. 1 stycznia 2014, godzina 00:00 naley wprowadzi tak:

Po zatwierdzeniu pojawi si pytanie o nazw przyszej waluty.
Naley j poda wpisujc np. EUR i zatwierdzi:

NAZWA WALUTY
*EUR*

Nastpnie pojawi si pytanie o przeliczenie cen:

PRZELICZY CENY
PRZY ZM. ? <T/N> N

Jeeli kasa ma samodzielnie przeliczy ceny towarów wg kursu zdefiniowanego w kasie, naley wybra Tak. Jeeli
ceny towarów zostan przeliczone i przesane przez oprogramowanie dziaajce na podczonym komputerze albo
rcznie przez uytkownika, naley wybra Nie.
Jeeli wybrano przeliczenie, to kasa umoliwi wybór waluty, której kurs zostanie uyty do przeliczenia.
SKASUJ NIEFISK.
LICZNIKI ? <T/N> N

Nastpnie pojawi si pytanie o zerowanie liczników sprzeday:

Zaleca si wybranie Tak. Wtedy przed zmian waluty naley dokona na kasie rozliczenia sprzeday i kasjerów w starej
walucie przez wydruk odpowiednich raportów lub przez odczyt z komputera. Po przejciu na now walut wszystkie
liczniki niefiskalne zwizane ze sprzeda, zwrotami opakowa, grupami, liczniki sprzeday dla kasjerów itd. zostan
wyzerowane. Jeeli jednak liczniki nie maj zosta skasowane, naley wybra Nie.
CZY ZMIANA AUTOMATYCZNA ? <T/N> N

Nastpnie pojawi si pytanie czy automatycznie wykona zmian waluty:

Jeeli zmiana waluty ma si wykona w peni automatycznie, bez jej potwierdzania przez kasjera naley wybra Tak.
W takim przypadku, gdy minie zdefiniowana data i godzina zmiany waluty i zostanie wykonany raport fiskalny
dobowy, kasa wykona operacj zmiany waluty oraz przeliczenie cen i kasowanie liczników (o ile wczono te opcje).
Jeeli zostanie wybrane Nie, to gdy minie zdefiniowana data i godzina zmiany waluty kasa nie pozwoli wystawi
paragonu. Naley wtedy dokona zmiany waluty rcznie za pomoc funkcji ZMIANA WALUTY EWIDENCYJNEJ.

6.20.5 Funkcja ZMIANA WALUTY EWIDENCYJNEJ - adres 02 05 20 05 lub B E T E
Jeeli w definiowaniu waluty ewidencyjnej nie wybrano opcji automatycznej zmiany, to w dniu i o godzinie
przejcia na now walut, jeeli kasa jest po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego, przy pierwszej próbie
rozpoczcia paragonu kasa wydrukuje informacj o treci: ZMIANA WALUTY PROSZ WYKONA
CZYNNO CI WG INSTRUKCJI OBS UGI KASY. Do czasu zmiany waluty w kasie dalsza sprzeda nie bdzie
moliwa i kada próba wystawiania paragonu bdzie powodowaa wydruk powyszej informacji. W przypadku
jeeli uytkownik nie zamierza jeszcze przej  na now walut (np. data bya wprowadzona bdnie) naley
zmieni dat w definicji waluty ewidencyjnej.
W celu przeczenia kasy na now walut naley wykona nastpujce czynnoci:
Wykona raport fiskalny dobowy (jeeli nie zosta wykonany po ostatniej sprzeday).
Jeeli kasa wspópracuje z komputerem i programem magazynowym na nim dziaajcym, naley wykona
odczyt danych o sprzeday z kasy. Jeeli program magazynowy dysponuje opcj przeliczania i zmiany cen
w kasach (z cen w zotych na ceny w euro), naley jej uy (patrz opcje przy definiowaniu waluty
w poprzednim punkcie).
Jeeli przy definiowaniu waluty nie wybrano kasowania niefiskalnych liczników:
– Wykona raport szczegóowy sprzeday i raport zwrotów opakowa z zerowaniem liczników.
– Wykona raport sprzeday wg grup.
– Wykona raporty zamknicia zmian kasjerów w celu ich rozliczenia.
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Jeeli nie wykonano zmiany cen za pomoc programu magazynowego i nie wybrano opcji przeliczenia cen
przez kas podczas definiowania waluty (patrz poprzedni punkt), naley je przeliczy i zmieni za pomoc
funkcji ZMIANA CEN TOWARÓW w kasie.
Po wykonaniu tych operacji na kasie jest rozliczony okres sprzeday w biecej walucie. Uytkownik teraz powinien
przej do funkcji ZMIANA WALUTY EWIDENCYJNEJ.
Pojawi si teraz pytanie:

ROZLICZONO OKRES
POPRZ. WALUTY ? N

Aby kontynuowa naley odpowiedzie Tak.
Pojawi si nastpnie pytanie:

PRZERW. OPERACJ
ZM. WALUTY <T/N> T

Naley odpowiedzie Nie aby kontynuowa zmian.
Nastpnie wykona si operacja przeliczenia cen i zerowania (o ile wybrano te opcje przy definiowaniu waluty)
oraz operacja zmiany waluty, a nastpnie wydrukuje raport z tej operacji. Nie naley w tym czasie kasy wycza.
Uwaga:

Jeeli kasa ma przyjmowa inne waluty (np. zotówki), naley w funkcji NAZWY I KURSY zdefiniowa
kursy i nazwy tych walut, poniewa dotychczasowe ustawienia zostan usunite.

7. Menu KASJERZY - adres 02 06 lub B F
7.1 Funkcja EDYCJA KASJERÓW - adres 02 06 01 lub B F A
Wybranie tej funkcji umoliwia wprowadzenie nazwy, hasa oraz uprawnie kasjera do pamici kasy. Funkcja
umoliwia równie odczytanie zapomnianego lub zmian dotychczasowego hasa kasjera. W tej funkcji mona kasjerowi
przyzna uprawnienia administratora (udostpnienie FUNKCJI KIEROWNIKA i FUNKCJI SERWISOWYCH) oraz
uprawnienia do wykonywania raportu koca zmiany, zestawu raportów i funkcji wpat i wypat.
Po wybraniu funkcji i wywietleniu:
Mona wpisa numer kasjera np.:
moemy klawiszami

i

01
i nacisn

. Jeeli nie znamy numeru kasjera,

odszuka jego nazw.

Po odnalezieniu szukanej pozycji pojawi si:
nacinicie

NAZWA KASJERA

04

NAZWA KASJERA

umoliwi wpisanie nazwy. Nazwa kasjera skada si moe z 13 liter.

Po wpisaniu pojawi si np.:

JANINA KOWAL
04
NAZWA KASJERA

Po naciniciu

_
04

wywietli si:

HASO KASJERA

co umoliwi wpisanie hasa (maksimum 4 znaki alfanumeryczne).
Po naciniciu

wywietli si:

MA UPRAWNIENIA
ADMIN. ? <T/N> N

Wpisanie litery T (Tak) potwierdza przyznanie uprawnienia administratora (dostp do wszystkich funkcji).
Po naciniciu

wywietli si

UPR. DO RAP. KO CA
ZM. KASJ. ? <T/N> N

Wpisanie litery T (Tak) potwierdza przyznanie uprawnienia do wykonania koca zmiany kasjera.
Po naciniciu
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Wpisanie litery T (Tak) potwierdza przyznanie uprawnienia do wykonania zestawu raportów.
Po naciniciu

MA UPRAWNIENIA DO
WP./ WYP. ? <T/N> N

wywietli si:

Wpisanie litery T (Tak) potwierdza przyznanie uprawnienia do wpat i wypat z kasy.
Nacinicie klawisza

powoduje wpis do pamici potwierdzony sygnaem dwikowym.

Operacj koczy nacinicie klawisza

.

UWAGA:
Naley pamita, aby zawsze jednemu z kasjerów (kierownikowi) pozostawi uprawnienia administratora.
W przeciwnym razie bdzie zablokowany dostp do funkcji, które wymagaj takich uprawnie tzn. funkcji kierownika
i funkcji serwisowych. Jeeli jednak kasjer taki zosta skasowany lub zapomnia swojego hasa, to dla kadej kasy na
podstawie jej numeru unikatowego mona wygenerowa specjalne haso pozwalajce na dostp do tych funkcji.
W tym celu niezbdny jest komputer i dyskietka z programem serwisanta (komputer nie musi si znajdowa
w punkcie sprzeday, ca operacj mona przeprowadzi kontaktujc si z dealerem lub serwisantem).
Naley uruchomi program serwisanta. W menu TESTY naley wej do funkcji Haso. Na pytanie o numer
unikatowy naley odpowiedzie wprowadzajc osiem cyfr numeru (bez pocztkowych trzech liter). Zostanie
wygenerowane haso skadajce si z czterech cyfr.
Te cztery cyfry naley wpisa do kasy
po jej zaczeniu i pojawieniu si na wywietlaczu kasjera napisu:

PODAJ HASO:
____
TRYB SPRZEDA Y
KASJER WY CZONY

Pojawi si wtedy napis:

Nie mona wtedy jeszcze prowadzi sprzeday, ale po naciniciu klawisza
bdzie moliwy dostp do
funkcji kierownika i serwisowych, gdzie jak wyej opisano mona przyzna odpowiednie uprawnienia kasjerom.

7.2 Funkcja KASOWANIE KASJERÓW - adres 02 06 02 lub B F B
Funkcja umoliwia skasowanie wprowadzonej definicja kasjera z pamici kasy.
ARTUR NOWAK
01
NAZWA KASJERA

Po wybraniu tej funkcji wywietla si:

Mona wpisa numer kasjera np.:
i naciniciem klawisza

, lub za pomoc klawiszy

i

poszuka danego kasjera,

, skasowa wywietlonego kasjera, co potwierdza sygna dwikowy.

Operacj koczy nacinicie klawisza

.

7.3 Funkcja OTWARTE ZMIANY - adres 02 06 03 lub B F C
Funkcja umoliwia odczytanie ilu kasjerów posiada otwarte zmiany, oraz który kasjer jest aktualnie wczony.
Wczonego kasjera sygnalizuje gwiazdka obok jego numeru i nazwy.
Nacinicie dowolnego klawisza przechodzi do kolejnego kasjera, np.:

0 4 * JANINA KOWAL
OTWARTE ZMIANY

.
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Rozdzia 6 - Menu gówne FUNKCJE SERWISOWE
1. Opis ogólny
Dostp do menu gównego FUNKCJE SERWISOWE opisany jest w rozdziale Zasady obsugi funkcji kasy.
03 FUNKCJE
SERWISOWE

Na wywietlaczu powinien pojawi si napis:
Schemat menu wraz z podanymi adresami funkcji pokazano poniej.
Dostp do tego menu maj kasjerzy z przyznanymi uprawnieniami administratora.

W menu FUNKCJE SERWISOWE dla uytkownika przeznaczone s poniej opisanych funkcje tzn.
przestawianie zegara (np. zmiana czasu na letni i zimowy), programowanie stawek podatku i podgld terminu
nastpnego przegldu. Pozostae funkcje przeznaczone s wycznie dla autoryzowanego serwisanta.
Opis poszczególnych funkcji tego menu znajduje si w Instrukcji Serwisowej.
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2. Funkcja PRZESTAWIENIE ZEGARA - adres 03 01 lub C A
Funkcja umoliwia przestawienie wskaza zegara biecego czasu. Dostp do tej funkcji jest moliwy raz na
dob, tylko po wykonanym raporcie fiskalnym dobowym.
03r 05 . 29
G. 12 : 10
PRZÓD / TY <1/2> ? _

Po wybraniu funkcji wywietli si:

Przestawienie czasu wymaga okrelenia kierunku zmiany. przez wpisanie znaku „1” oznaczajcego przestawienie
czasu wprzód lub znaku „2” oznaczajcego przestawienie czasu wstecz.
03r 05 . 29
G. 12 : 10
O ILE MINUT ? + _ _

Nastpnie naley wpisa o ile minut ma by czas przestawiony.

Przy podawaniu minut, naley podawa zawsze dwie cyfry. Przestawienie zegara jest moliwe o max 60 minut
w ramach jednej doby.

3. Funkcja STAWKI PODATKU - adres 03 02 lub C B
Wybranie tej funkcji umoliwia wpisanie do pamici kasy stawek podatków (PTU) jakie bd obowizyway
przy sprzeday towarów. Jeeli bya na kasie wykonana sprzeda, dostp funkcji jest moliwy po wykonaniu raportu
fiskalnego dobowego. Definiuje si siedem stawek podatkowych, przy czym jako stawk naley rozumie take zdefiniowanie jako stawk rezerwow (komb. klawiszy
) oraz jako zwolnion (komb. klawiszy
).
Zaleca si zdefiniowane stawki zwolnionej jako G ze wzgldu na kompatybilno bazy towarowej z poprzednimi
wersjami kas i moliwo dodefiniowania nowych stawek przed stawk zwolnion.
Definiowanie poszczególnych stawek odbywa si nastpujco:
STAWKA PODATKU: X
Z/R/CYF
100 , 00

Na wywietlaczu pojawia si napis:
Gdzie X jest liter od A do G. Mona wtedy poda jedn z moliwych danych:
-

wpisa warto podatku w zakresie od 0,00 do 99,99 procent i zatwierdzi klawiszem

- nacisn klawisze
towarów w tej stawce),
•

nacisn klawisze

,

aby zdefiniowa stawk jako rezerwow (nie mona bdzie sprzedawa

aby zdefiniowa stawk jako zwolnion.

Uwaga: Jeeli w kasie zostaa ustawiona funkcja pod adresem FUNKCJE KIEROWNIKA/USTAWIENIA WPROWADZANIE KWOT na tryb „bez przecinka”, naley warto podatku wpisywa take bez przecinka,
np.: 700, 2200, itd.
Po wpisaniu wszystkich stawek, drukarka wydrukuje raport wprowadzenia stawek podatku, na którym naley
sprawdzi poprawno wpisów. Stawki które zostay zdefiniowane jako rezerwowe nie s drukowane.

4. Funkcja NAST PNY PRZEGL D - adres 03 14 lub C N
Funkcja ta umoliwia uytkownikowi sprawdzenie, a serwisantowi ustawienie daty nastpnego przegldu
kasy. Data 00r00.00 oznacza e kasa nie bdzie sygnalizowaa koniecznoci wykonania przegldu. Jeeli data jest
ustawiona, to przed raportem dobowym kasa bdzie przypominaa o koniecznoci przegldu na miesic przed t dat,
np. jeeli ustawiono dat 05r.11.20 to kasa zacznie przypomina o przegldzie od 21 padziernika 2005r.
Po wejciu do funkcji pojawi si informacja:
Oznacza to dat przegldu 20 listopada 2005r.

PRZEGL D PRZED
05r11.20

Jeeli zwora serwisowa jest w pozycji normalnej, naciniecie dowolnego klawisza powoduje powrót do menu
serwisowego. Zmieni dat moe serwisant po przestawieniu zwory serwisowej w pozycj serwisow.
Wtedy po naciniciu dowolnego klawisza kasa przejdzie do edycji daty.
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Jeeli kasa przed raportem fiskalnym dobowym wywietli napis:

To w celu wykonania raportu naley nacisn klawisz

PRZEGL D PRZED
05r11.20

.

Dodatkowo przed raportem fiskalnym dobowym, kasa wydrukuje informacj o zbliajcym si terminie przegldu.
Wydruk pojawi si trzykrotnie, poczynajc od chwili gdy przypomnienie pojawi si po raz pierwszy. Kada edycja
daty przegldu przez serwisanta powoduje, e licznik powtórze tego wydruku zacznie liczy od nowa.
Poniej przedstawiono przykad takiego wydruku:
ELZAB SA
KRUCZKOWSKIEGO 39
41-813 Z A B R Z E
TEL:+48(32)2722021
NIP 648-000-02-55
04r05.27 WYDR.0012
NIEFISKALNY
NASTEPNY OBOWIAZKOWY PRZEGLAD PRZED
04r07.03
POWIADOM SERWIS
NIEFISKALNY
#0105
13:00
00000000
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Rozdzia 7 - Sprzeda
1. Opis ogólny
Sprzeda na kasie mona podzieli na nastpujce etapy:
x
x
x
x

wytworzenie pozycji sprzeday,
przegldanie z moliwoci kasowania pozycji,
podsuma,
zakoczenie paragonu.

Sprzeda na kasie mona rozpocz po „wczeniu kasjera” w menu KASJERA.
W przypadku, gdy wykonywane byy
inne funkcje na kasie, naley uy klawisza

do momentu wywietlenia napisu: TRYB SPRZEDA Y.

W zalenoci od ustawienia kasa, moe prowadzi sprzeda w trybie komputerowym lub w trybie ECR.
Wybór zaley od preferencji osób uywajcych kasy. Przeczanie pomidzy trybami sprzeday dokonuje si
w funkcji pod adresem FUNKCJE KIEROWNIKA/USTAWIENIA/TRYB KOMPUTEROWY.

2. Wytworzenie pozycji sprzeday
2.1 Sprzeda towarów w trybie komputerowym
Wytworzeniem pozycji sprzeday nazywamy wybranie towaru, okrelenie jego iloci i wydrukowanie na
paragonie. Obowizuje nastpujca kolejno:
- wybieramy towar, który ma by sprzedany;
- cena (jeeli jest zerowa)*:
- wybieramy jego ilo.
Moliwe metody wytworzenia pozycji sprzeday:
- przez wpisanie numeru towaru;
- przez wpisanie nazwy towaru;
- za pomoc zdefiniowanych klawiszy.
Poszczególne metody opisane s poniej.

2.1.1 Wytworzenie pozycji sprzeday przez wpisanie numeru towaru
2.1.1.1 Sprzeda towaru z iloci jednostkow
Naley wpisa numer towaru. Jeeli jest mniej ni trzycyfrowy to wpisujemy tylko cyfry znaczce.
Procedura

Wywietlacz kasjera
MIÓD PSZCZELI
0022

Jeeli chcemy sprzeda towar inny, o numerze
w bliskiej okolicy podanego numeru, to moemy klawiszami
Procedura

Uwagi
wprowad numer towaru

wyszuka waciwy towar. Naciskamy:

Wywietlacz kasjera
MIÓD PSZCZELI
1
6,00

Uwagi
zatwierd wybór towaru
i przejd do wprowadzenia iloci

W drugiej linii wy wietlia si ilo  jednostkowa towaru oraz cena jednostkowa.
Nastpnym krokiem jest wpisanie iloci. W przypadku gdy sprzeda dotyczy iloci jednostkowej naley nacisn:
Procedura

Wywietlacz kasjera
1.MIÓD PSZCZELI
1
6,00

Uwagi
po zatwierdzeniu iloci
nastpuje wydruk pozycji
sprzeday

Na wywietlaczu w pierwszej linii pojawi si numer pozycji sprzeday i drukuje si wprowadzona pozycja.
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2.1.1.2 Sprzeda towaru z iloci inn ni jednostkowa
Procedura
.

Wywietlacz kasjera

Uwagi

KIEBASA
0234
KIEBASA
1,000

wprowad numer towaru
zatwierd wybór towaru

8,00

Ilo z wagi mona wprowadzi
.

KIEBASA
1,500

naciskajc przycisk
na wadze lub
naciskajc klawisz zdefiniowany jako
odczyt z wagi.

12,00

W przypadku poprawiania bdnej iloci naley uy klawisza
Procedura

i ponownie wprowadzi waciw ilo. Koczymy:

Wywietlacz kasjera
2.KIEBASA
1,500
12,00

Uwagi
po zatwierdzeniu iloci
nastpuje wydruk pozycji
sprzeday

2.1.2 Wytworzenie pozycji sprzeday zdefiniowanymi klawiszami
Metoda ta zalecana jest przy czstej sprzeday tych samych towarów lub grup towarów. Wczeniej w funkcji pod
adresem FUNKCJE KIEROWNIKA/KONFIGURACJA/DEFINIOWANIE KLAWISZY naley przypisa poszczególnym klawiszom towary.
Procedura

Wywietlacz kasjera

Uwagi

BUKA
1

2,00

1

2,00

jest
klawisz
zdefiniowany jako towar

BUKA

Procedura

zatwierd ilo
jednostkow

Wywietlacz kasjera
BUKA ZWYKA
1
2,00

Uwagi
klawisz
jest
zdefiniowany jako towar

BUKA ZWYKA
10
20,00

zatwierd wybrany towar
i wprowadzon ilo

W zalenoci od tego jak zdefiniowany jest klawisz, moliwe jest róne dziaanie:
- jeeli opcja SPRZEDA JEDN SZTUK jest wczona, to w trybie komputerowym sprzeday kasa nie
bdzie czeka na wprowadzenie iloci ale od razu sprzeda jedn sztuk towaru,
- jeeli opcja WPROWADZI CEN jest wczona, to w trybie komputerowym sprzeday kasa zawsze
bdzie pyta o cen z jak ten towar ma zosta sprzedany,
- jeeli opcja ZAKO CZY PARAGON wczona, to po sprzedaniu tego towaru paragon zostanie
zakoczony z patnoci gotówk.

2.1.3 Sprzeda towaru ze zdefiniowan zerow cen
Jeeli towar ma zdefiniowan cen zerow, kasa zawsze w trakcie tworzenia pozycji sprzeday poprosi
o wprowadzenie ceny:
Procedura

Wywietlacz kasjera
GWODZIE
0021
GWODZIE
CENA:
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wprowad numer towaru
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wprowad cen towaru
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GWODZIE
1,000

przed zatwierdzeniem
moliwe jest
wprowadzenie iloci

2,25

1.GWODZIE
1,000
2,25

zatwierd wybrany towar

2.1.4 Sprzeda towarów z uyciem wagi
Uwaga: towar taki powinien mie zdefiniowane trzy miejsca po przecinku dla iloci.
W celu sprzeday towarów z uyciem wagi naley najpierw wybra towar dowoln z metod.
Procedura

lub

Wywietlacz kasjera
SER EDAMSKI
1,000
15,00

Uwagi
nacisn przycisk

na wadze lub

klawisz
zdefiniowany jako
funkcja odczytu wagi
1.SER EDAMSKI
0,100
1,50

przesanie z wagi powoduje wydruk
pozycji sprzeday

2.1.5 Wytworzenie pozycji sprzeday przez wpisanie nazwy towaru
Wytworzenie pozycji sprzeday naley rozpocz od wyszukania towaru do sprzeday wedug nazwy
towaru. Szczegóowy opis wyszukiwania znajduje si w punkcie 4.6.2 i 4.6.3 tego rozdziau. Po wyszukaniu towaru
i zatwierdzeniu klawiszem
naley dokoczy dalsz procedur sprzeday, wprowadzajc ewentualnie ilo
i cen wedug powyszego opisu.

2.2 Sprzeda towarów w trybie ECR
2.2.1 Zasada dziaania klawiatury w trybie ECR
W trybie tym dla kadego sprzedawanego towaru mona atwo podawa ilo, cen i numer towaru.
Zasadniczo kolejno wprowadzania iloci ceny i numeru towaru jest dowolna.
2.2.1.1 Wprowadzanie iloci towaru
W celu wprowadzenie iloci np.: 2,5 naciskamy klawisze:
2,5x
Na wywietlaczu pojawi si ona tak:

Mona równie uy klawisza iloci na pocztku wprowadzania zamiast na kocu:
x:2,5
Wywietlenie przyjmie wtedy posta:
Ilo z wagi mona wprowadzi naciskajc przycisk
na wadze lub naciskajc klawisz zdefiniowany jako odczyt z wagi.
Jeeli chcemy sprzeda jednostkow ilo danego towaru (1 sztuk, 1 kg itd.) to nie ma potrzeby wpisywania iloci.
Ilo jeden zostanie przyjta automatycznie.
2.2.1.2 Wprowadzanie ceny towaru
Cen towaru mona wprowadzi dla towarów które maj zdefiniowan zerow cen lub jeeli wczona jest
funkcja ZMIENNA CENA (pod adresem FUNKCJE KIEROWNIKA/USTAWIENIA/ ZMIENNA CENA).
W przeciwnym razie pojawi si komunikat:

NIE MO NA WPROWADZI CENY<WYJ>

W zalenoci od ustawienia funkcji (pod adresem FUNKCJE KIEROWNIKA/USTAWIENIA/WPROWADZANIE
KWOT) cena wpisywana jest w groszach (bez uycia przecinka) lub w zotych.
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Na przykad przy wprowadzaniu w zotych, cena 3,95 moe by wprowadzona jako:
3,95c
, na wywietlaczu pokazana jako:
lub te:
c:3,95
, na wywietlaczu pokazana jako:
Jeeli cena dla danego towaru jest ju zdefiniowana w bazie towarowej, to mona jej nie wprowadza podczas
sprzeday. Automatycznie zostanie uyta cena wpisana przy definiowaniu towaru.
2.2.1.3 Wprowadzanie numeru towaru
Numer towaru wprowadza si na kocu.
Jeeli chcemy sprzeda towar numer 21, to wpisujemy go tak:
pozycji sprzeday.
Moliwe jest te wprowadzenie go w postaci:

, co powoduje wydrukowanie

.
BRZOSKWINIA
1,000

Pojawi si wtedy na wywietlaczu towar o tym numerze:

1,99

Mona wtedy wpisa ilo lub zmieni cen towaru. Sprzeda tej pozycji zatwierdzamy klawiszem
.
Zamiast wpisywa numer towaru mona uy zdefiniowanego klawisza – wtedy numer towaru zostanie pobrany
z definicji klawisza.

2.2.2 Sprzeda towaru za pomoc numeru PLU
2.2.2.1 Sprzeda towaru z iloci jednostkow
Procedura

Wywietlacz kasjera
5

wybór numeru towaru

1.HAMBURGER
1
1,19
Procedura

Uwagi

zatwierd wybrany towar

Wywietlacz kasjera
5,00c 40

Uwagi
opcja zmiennej ceny
wczona lub cena towaru
równa zero

2.PIWO 0.33L
1
5,00

2.2.2.2 Sprzeda towaru o iloci rónej od jednostkowej
Procedura

Wywietlacz kasjera

Uwagi

2x 15
3.SOK POMARACZ
2
2,78
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Procedura

Wywietlacz kasjera

Uwagi
opcja zmiennej ceny
wczona lub cena towaru
równa zero

2x 1,20c 15

4.SOK POMARACZ
2
2,40
Procedura

Wywietlacz kasjera

Uwagi

2,3x 21
5.BRZOSKWINIA
2,300
4,58
Procedura

Wywietlacz kasjera

opcja zmiennej ceny
wczona lub cena towaru
równa zero

4,5x 3,20c 22

6. JABKA
4,500

Uwagi

14,40

Uwaga: Kolejno wprowadzania ceny i iloci jest dowolna.
Procedura

Wywietlacz kasjera

opcja zmiennej ceny
wczona lub cena towaru
równa zero

3,20c 4,5x 22

7. JABKA
4,500

Uwagi

14,40

2.2.3 Sprzeda towaru za pomoc zdefiniowanych klawiszy
2.2.3.1 Sprzeda towaru z iloci jednostkow
Procedura

Wywietlacz kasjera
8.KANAPKA
1

Procedura

0,36

Wywietlacz kasjera
2

Wywietlacz kasjera
4,30c

10.MCCHICKEN
1
4,30
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klawisz skrótu do
towaru KANAPKA
Uwagi
towar ma zdefiniowan
cen równ zero

9.ESPRESSO
1
2,00
Procedura

Uwagi

klawisz skrótu do
towaru ESPRESSO
Uwagi
opcja zmiennej ceny
wczona

klawisz skrótu do
towaru MCCHICKEN
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2.2.3.2 Sprzeda towaru o iloci rónej od jednostkowej
Procedura

Wywietlacz kasjera
3

11.KANAPKA
3
Procedura

Uwagi
towar ma zdefiniowan
cen rón od zera
klawisz skrótu do
towaru KANAPKA

1,08

Wywietlacz kasjera
5,00c 3

12.PIWO 0.33L
3
15,00
Procedura

Uwagi
opcja zmiennej ceny
wczona lub cena towaru
równa zero
klawisz skrótu do
towaru PIWO 0,33L

Wywietlacz kasjera
2x 5

Uwagi
towar ma zdefiniowan
cen równ zero

13.PIWO 0.33L
2
10,00

klawisz skrótu do
towaru PIWO 0,33L

2.2.4 Sprzeda towaru za pomoc wagi
Procedura

Wywietlacz kasjera

Uwagi
nacisn przycisk
na wadze lub klawisz

2,300x
lub

zdefiniowany jako
funkcja odczytu wagi
2,300x 2,1

1. OWOCE
2,300

Procedura

towar ma zdefiniowan
cen równ zero

4,83

Wywietlacz kasjera

klawisz skrótu do
towaru OWOCE
posiadajcy ilo miejsc
po przecinku równ 3
Uwagi

2,300x

1.BRZOSKWINIA
2,300
4,58

zdefiniowany jako
funkcja odczytu wagi
towar nr 21 posiada ilo
miejsc po przecinku
równ 3

2.3 Sprzeda towarów ze zmienn cen
Kasa posiada moliwo zdefiniowania trybu sprzeday wszystkich towarów ze zmienn cen. Parametr
zezwolenia na zmienn cen ustawia si pod adresem FUNKCJE KIEROWNIKA/USTAWIENIA/ZMIENNA CENA.
Tryb ten wykorzystuje si w przypadku, kiedy nie chcemy wprowadza do pamici kasy dokadnych cen kadego
towaru. Sprzeda odbywa si w ten sposób, e po wybraniu towaru moliwe jest podanie jego ceny.
Przy sprzeday towarów ze zmienn cen, szczególnie zalecana jest metoda wyboru towaru za pomoc zdefiniowanych
klawiszy.
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W takim przypadku klawiszom, do których przypisane s towary, naley nada nazwy ogólne jak np. MI SO, NABIA,
PIECZYWO, SODYCZE, itp. Wytworzenie pozycji sprzeday w trybie komputerowym:
Procedura

Wywietlacz kasjera

Uwagi

PIECZYWO
1

1,00

po wybraniu towaru
dowoln metod

PIECZYWO
CENA:

0,00

moliwo wprowadzenia
ceny

PIECZYWO
CENA:

2,50

PIECZYWO
1

2,50

1.PIECZYWO
1
2,50

zatwierdzenie ceny
wydruk pozycji sprzeday

2.4 Sprzeda wizana
Kasa umoliwia prowadzenie sprzeday wizanej, tj. sprzeday towaru pierwszego zawsze ze zdefiniowanym
towarem drugim. Wizania towarów definiuje si pod adresem FUNKCJE KIEROWNIKA/KONFIGURACJA/ DEFINIOWANIE WI ZA . Metoda ta przyspiesza sprzeda tych towarów, których sprzeda prowadzona jest zawsze razem. Po
powizaniu towarów sprzeda towaru pierwszego wymusza automatyczn sprzeda towaru drugiego w takiej samej iloci jak
towaru pierwszego. Postpowanie podczas sprzeday towarów wizanych jest analogiczne jak dla normalnej sprzeday.

3. Zakoczenie paragonu
3.1 Zakoczenie paragonu z uyciem patnoci gotówk
W celu zakoczenia paragonu naley nacisn klawisz
, co spowoduje wywietlenie informacji o liczbie
pozycji oraz kwocie do zapaty. W przypadku gdy nastpia zapata gotówk w kwocie zgodnej z podan naley
nacisn klawisz
, co spowoduje wydruk zakoczenia paragonu (gdy opcja pod adresem FUNKCJE
KIEROWNIKA/ USTAWIENIA/OBOWI ZEK WPISANIA ZAPATY jest ustawiona na nie).
Procedura

Wywietlacz kasjera
16.MLEKO 0.5%
1
2,40
16 POZ.
GOT.PLN

89,41
89,41

16 POZ
GOT.PLN

89,41
89,41

Uwagi
wytworzono kilka pozycji
paragonowych

W przypadku gdy zapata nastpuje kwot wysz od sumy do zapaty
Procedura

Wywietlacz kasjera
16.MLEKO 0.5%
1
2,40
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16 POZ.
GOT.PLN

89,41
89,41

16 POZ
GOT.PLN

89,41
100,00

16 POZ
RES.PLN

89,41
10,59

Uwagi
wytworzono kilka pozycji
paragonowych

opcja WPROWADZANIE
KWOT jest ustawiona na
wprowadzanie w zotych
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Moliwe jest take szybkie zakoczenie paragonu bez rcznego podawania kwoty wpaconej przez klienta. Wtedy
naciska si od razu jeden z klawiszy zdefiniowanych jako formy patnoci.

zamiast klawisza

3.2 Zakoczenie paragonu z uyciem innej patnoci ni gotówka
Procedura

Wywietlacz kasjera
16.

MLEKO 0.5%
1
2,40

Uwagi
wytworzono kilka pozycji
paragonowych

16 POZ.
GOT.PLN

89,41
89,41

16 POZ
GOT.PLN

89,41
50,00

opcja WPROWADZANIE
KWOT jest ustawiona na
wprowadzanie w zotych

16 POZ
GOT.PLN

89,41
39,41

16 POZ
GOT.PLN

89,41
39,41

klawisz
jest
zdefiniowany jako forma
patnoci CZEK
paragon zakoczony, 50
z zapacono czekiem,
pozostae 39,41 gotówka

Moliwe jest take szybkie zakoczenie paragonu bez rcznego podawania kwoty wpaconej przez klienta,
opisane w poprzednim punkcie.
Uwaga: W przypadku zapaty patnoci inn ni gotówka w kwocie wikszej od sumy do zapaty, wypata reszty
traktowana jest przez kas jako wypata gotówk.

3.3 Patno drug walut
Kasa umoliwia patno w walucie wymienialnej, która posiada kurs wymiany (patrz opis menu
USTAWIENIA WALUT adres 5 20 FUNKCJE KIEROWNIKA). By moliwe byo przyjcie patnoci w drugiej
walucie naley w tej funkcji zdefiniowa kurs, nazw i wybra walut reszty.
Gdy na wywietlaczu pojawi si:

Nacinicia klawisza drugiej waluty

spowoduje wywietlenie:

1 POZ.
GOT . PLN

19,80
19,80

1 POZ
GOT. EUR

4,30
4,30

Na wywietlaczu pojawi si suma do zapacenia, przeliczona na drug walut. Nastpnie naley postpowa identycznie
jak dla patnoci gotówk: np. wprowadzi wpacon przez klienta kwot i zatwierdzi klawiszem

.

W dowolnym momencie mona przerwa operacj przyjmowania patnoci za paragon klawiszem
i rozpocz
od nowa.
Kwota wypaconej reszty jest odliczana na raportach kasjerskich odpowiednio od wpywów zotówkowych
w gotówce (jeeli wybrano wypacanie reszty w zotych) albo od wpywów w drugiej walucie (jeeli wybrano
wypacanie reszty w drugiej walucie).
Jeeli zapata za paragon ma by wykonana w zotówkowej formie patnoci i drugiej walucie to naley po
naciniciu klawisza
wprowadzi kwot zapacon w zotych (w gotówce lub innej zotówkowej formie
patnoci) nastpnie przej do patnoci w drugiej walucie w sposób opisany powyej.
Procedura

Wywietlacz kasjera
1 MIÓD KORZENNY
1
19,80
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1 POZ.
GOT.PLN

19,80
19,80

1 POZ
GOT.EUR

4,30
4,30

1 POZ
RES.PLN

4,30
3,22

klawisz
suy
do przejcia do patnoci
w drugiej walucie,
kurs 4,6 z/euro
paragon zakoczony,
klient wpaci 5 euro,
otrzyma 3,22 z reszty

3.4 Zakoczenie paragonu z uyciem klawisza patnoci w trybie ECR
Procedura

Wywietlacz kasjera
100

Uwagi
wytworzono kilka pozycji
paragonowych

16 POZ.
RES.PLN

89,41
10,59

klawisz
jest
zdefiniowany jako forma
patnoci CZEK

Uwaga: Brak wpisanej kwoty przed naciniciem klawisza patnoci spowoduje zamknicie paragonu na dwa róne
sposoby. Jeeli kwota przypisana do klawisza patnoci jest:
a) niezerowa - kasa przyjmie, e klient wpaci kwot tak jak zdefiniowana (wystpi reszta),
b) zerowa - kasa przyjmie, e klient wpaci kwot zgodn z sum paragonu (brak reszty).

3.5 Zakoczenie paragonu z rabatem procentowym na cay paragon
Kasa posiada moliwo udzielenia rabatu procentowego na cay paragon za wyjtkiem pozycji sprzeday
i przyjcia opakowa zwrotnych. Maksymalny rabat definiuje si pod adresem FUNKCJE KIEROWNIKA/USTAWIENIA/ MAKSYMALNY RABAT.
Procedura

Wywietlacz kasjera
30 POZ.
GOT.PLN

210,80
210,80

Uwagi
suma paragonu bez rabatu

30 POZ.
210,80
PODAJ RABAT
0%
30 POZ.
GOT.PLN

193,94
193,94

suma paragonu po rabacie

Dalej postpujemy jak w wyej opisanych przypadkach zakoczenia paragonu.

4. Funkcje dodatkowe
4.1 Rabat lub narzut na pozycj sprzeday
Moliwe jest udzielenie rabatu lub narzutu procentowego na pozycj sprzeday. Warto maksymalnego rabatu
ustawia si pod adresem FUNKCJE KIEROWNIKA/USTAWIENIA/MAKSYMALNY RABAT, natomiast warto
maksymalnego narzutu pod adresem FUNKCJE KIEROWNIKA/USTAWIENIA/MAKSYMALNY NARZUT.
Zablokowanie moliwoci udzielania rabatu lub narzutu nastpuje przez ustawienie maksymalnych wartoci na 0.
Rabatu udziela si po
wytworzeniu pozycji sprzeday klawiszem
Procedura

, natomiast narzutu klawiszem
Wywietlacz kasjera
3.PIWO
12
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PIWO
PODAJ RABAT

Procedura

0%

PIWO
RABAT

1.41

warto rabatu na pozycj

PIWO
RABAT

1.41

wydruk rabatu 5%

Wywietlacz kasjera
3.PIWO
12

28,20

PIWO
PODAJ NARZUT

Uwagi
rabat mona wytworzy
po wykonaniu pozycji
sprzeday

0%

PIWO
NARZUT

1.41

warto narzutu na
pozycj

PIWO
NARZUT

1.41

wydruk narzutu 5%

4.2 Podsuma paragonu
Pomidzy poszczególnymi pozycjami sprzeday moliwe jest wywietlenie iloci zrealizowanych pozycji
i ich sumarycznej kwoty do zapaty.
Procedura

Wywietlacz kasjera
16 POZ.
GOT.PLN

Uwagi

89,41
89,41

TRYB SPRZEDAY
PARAGON OTWARTY

4.3 Edycja paragonu i kasowanie pozycji sprzeday
Procedura

Wywietlacz kasjera
3.HAMBURGER
1
2,29
-HAMBURGER
1

.

Za pomoc klawiszy strzaek
i
w celu sprawdzenia ich poprawnoci.

Uwagi
wytworzono kilka pozycji
paragonowych

2,29

wybrany do skasowania
ostatnio sprzedany towar

-SOK POMARACZOW
5
6,95

strzakami wybra dany
towar do skasowania

SKAS.SOK POMARA
5
6,95

pozycja usunita z
paragonu

moliwe jest przesuwanie si po wszystkich pozycjach na paragonie

4.4 Anulowanie caego paragonu
Procedura

Wywietlacz kasjera
3.HAMBURGER
1
2,29

Uwagi
wytworzono kilka pozycji
paragonowych
paragon anulowany
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4.5 Sprzeda i przyjmowanie opakowa zwrotnych
Kasa umoliwia sprzeda i przyjcie opakowa zwrotnych. Sprzeda i zwrot opakowa sygnalizowana jest
sygnaem dwikowym, a ich wydruk nastpuje po linii ze znakiem loga fiskalnego.
Sprzeda opakowa zwrotnych odbywa si w taki sam sposób jak przy sprzeday normalnego towaru.
W przypadku przyjcia opakowania zwrotnego postpujemy tak jak przy sprzeday z tym, e zamiast zatwierdzenia
iloci towaru naciskamy klawisze

.

Procedura

Wywietlacz kasjera
5zw

po wprowadzeniu iloci
naciskamy klawisz zwrotu

ZWRT.BUTELKA 0.5
5
0,95
Procedura

Uwagi

Wywietlacz kasjera
2zw 500
ZWRT.BUTELKA
2
0,38

klawisz skrótu do
opakowania BUTELKA 0,5
Uwagi
po wprowadzeniu iloci
naciskamy klawisz zwrotu
ma numer 500

4.5.1 Zwrot ostatnio sprzedanych opakowa
Procedura

Wywietlacz kasjera

Uwagi

SPRZ.BUTELKA
3
0,57

sprzedano 3 opakowania

ZWRT.BUTELKA
3
0,57

zwrot tej samej liczby opakowa, która poprzednio
zostaa sprzedana

4.6 Wyszukiwanie towarów
4.6.1 Wyszukiwanie towaru wedug PLU
Procedura

Wywietlacz kasjera

Uwagi

PLU:12
WODA MINERAL.0.5
1
0,79
WODA MINERAL.1.5
1
1,29

towar nastpny

WODA MINERAL.1.5
2
2,58

dla sprzeday jednostko-wej
towaru pomin
wprowadzanie iloci

1.WODA MINERAL.
2
2,58

wydruk pozycji sprzeday

4.6.2 Wyszukiwanie towaru wedug nazwy
Procedura

Wywietlacz kasjera

Uwagi

POD.NAZW TOWARU
KAPUSTA
0002 NAZWA TOW.
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KORNISZONY
0035 NAZWA TOW.
KORNISZONY
1

wprowadzenie litery O

4,49

1. KORNISZONY
1
4,49

wydruk pozycji sprzeday

4.6.3 Wyszukiwanie towarów o tym samym pocztku nazwy
Procedura

Wywietlacz kasjera

Uwagi

POD.NAZW TOWARU
KAPUSTA
0002 NAZWA TOW.

wprowadzenie litery K

KARMELKI
0039 NAZWA TOW.

wprowadzenie litery A

KALAREPA
0081 NAZWA TOW.

kolejny towar o pocztku
nazwy KA

KARMELKI
0039 NAZWA TOW.

powrót do pierwszego
towaru na KA

KARMELKI
1

2,99

TRYB SPRZEDAY
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5. Przykadowe wydruki paragonów
Poniej przedstawione s przykadowe dokumenty sprzeday towarów i opakowa zwrotnych.
ZUK ELZAB
KRUCZKOWSKIEGO 39
41-813 Z A B R Z E
TEL:+48(32)2722021
NIP 648-000-02-55
04r10.26 WYDR.0046
PARAGON FISKALNY
JABLKA
1*90,00= 90,00B
SP.OP.B
90,00
PTUB= 7,00% 5,89
RAZEM PTU
5,89
------------------SUMA PLN 90,00
ZAPL.GOT.PLN
100,00
RESZTA PLN 10,00
------------------NR PARAG.0001/0009
#0105
09:32
PL BCB 00000000

A
B
L

C
D
E
F
G

H
I
J

K

ZUK ELZAB
KRUCZKOWSKIEGO 39
41-813 Z A B R Z E
TEL:+48(32)2722021
NIP 648-000-02-55
04r10.26 WYDR.0050
NIEFISKALNY
OPAK.ZWROTNE #0500
2*0,19=
0,38
OPAK.ZWROTNE #0501
-1*0,39= -0,39
-----------------SUMA PLN 0,00
RESZTA PLN 0,01
-----------------NIEFISKALNY
#0105
10:52
00000000

A - nagówek paragonu (nazwa i adres
punktu sprzeday)
B - data i numer kolejny wydruku
C - pozycja towarowa (nazwa, ilo, cena
jednostkowa, warto pozycji)
D - symbol stawki PTU towaru
E - kwota podatku w danej stawce
podatkowej
F - sumaryczna kwota podatku
G - sumaryczna kwota sprzeday
H - numer paragonu dla danego raportu
dobowego / numer raportu dobowego do
którego zostanie zaliczona sprzeda
I - numer kasy, numer kasjera i czas
zakoczenia paragonu
J - logo fiskalne i numer unikatowy
K - pozycja przyjcia opakowania zwrotnego
L - pozycja sprzeday opakowania

Uwaga: Jeeli sprzeda zakoczya si w innym dniu ni data rozpoczcia paragonu jest to sygnalizowane znakiem
plus (+) przed godzin wydrukowania paragonu.
Przykadowy paragon z patnoci w drugiej walucie pokazano obok.
ZUK ELZAB
KRUCZKOWSKIEGO 39
41-813 Z A B R Z E
TEL:+48(32)2722021
NIP 648-000-02-55
04r10.26 WYDR.0046
PARAGON FISKALNY
JABLKA
1*90,00= 90,00B
SP.OP.B
90,00
PTUB= 7,00% 5,89
RAZEM PTU
5,89
SUMA PLN
90,00
NR PARAG.0004/0009
#0105
09:34
PL BCB 00000000
-----------------SUMA PLN 90,00
ZAPL.GOT.PLN 50,00
ZAPL.EUR
10,00
KURS: 1 EUR =
4,50 PLN
ROWNOWARTOSC PLN
45,00
RESZTA PLN 5,00
------------------
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Rozdzia 8 - Dodatki
1. Specyfikacja techniczna kasy
•

Zasilanie
sieciowe
napicie znamionowe

220 - 240 V

czstotliwo

47 - 63 Hz

pobór mocy

max 12 W

z akumulatora wewntrznego (zalenie od wersji)

(T20) akumulator elowy

(T30) akumulator Li-Ion

6V/1,2Ah *)

7,4V/2,2Ah *)

napicie znamionowe / pojemno

*) w procesie eksploatacji kasy wystpuje naturalny spadek pojemnoci akumulatora.
z instalacji samochodowej
napicie /maksymalny pobór prdu
•

•

Gabaryty, masa
gboko

kasa T30 - 2559 towarów

195 mm

195 mm

szeroko

205 mm

205 mm

wysoko

77 mm

77 mm

masa

1,2 kg

1,0 kg

masa cakowita (z rolk papieru)

1,3 kg

1,1 kg

Graniczne warunki pracy
temperatura
wilgotno

•

12V/max 1A
kasa T20 - 511 towarów

5° - 35°C
40 – 80% (bez kondensacji)

Bezpieczestwo
Kasa wykonana jest w III klasie zabezpieczenia przeciwporaeniowego wg PN – EN 60950-1:2007.
Zasilacz do kasy wykonany jest w II klasie zabezpieczenia przeciwporaeniowego
wg PN – EN 60950-1:2007.

•

•

Materiay eksploatacyjne
papier

do drukarek termicznych

zalecany papier

marki ELZAB – kod: 2000122

posta

rolka 30 metrów

szeroko

28 +0 –0.8 mm

rednica zewntrzna

D [mm] d 51

Drukarka
typ mechanizmu

CITIZEN MLT-288

zasada dziaania

liniowy termiczny

format

18 lub 9 kolumn

atrybuty

podwójna szeroko

szybko drukowania

7,5 wiersza/sekund

•

Pami fiskalna

pojemno 2060 rekordów

•

Ilo  towarów

511 lub 2559

•

Ilo  grup towarowych

16

•

Dane o towarze:

nazwa o dugoci 16 znaków,
cena jednostkowa towaru,
liczba okrelajca dokadno podawania iloci towaru,
stawka podatku VAT,
grupa towarowa,
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jednostka,
atrybut opakowania.
•

Ilo  stawek VAT

7

•

Liczba kasjerów

5

•

Ilo  opakowa zwrotnych

64

•

Ilo  towarów zwizanych

256

•

Wy wietlacz kasjera

2*16 znaków alfanumeryczny LCD podwietlany

•

Wy wietlacz dla klienta

7 segmentowy, 8 pozycji cyfrowych

•

Klawiatura

30 klawiszy wysokiej trwaoci, klawiatura wielofunkcyjna
(z polskimi znakami) z moliwoci definiowania klawiszy

•

Interfejsy

 CZE PC do komunikacji z komputerem albo wag ELZAB Prima
gniazdo szuflady na pienidze

•

(zamawiane odrbnie wg kodu, jak w tabeli)

Dodatkowe wyposaenie kasy:

lub inne (pena oferta na stronach www.elzab.com.pl)
Kod

Nazwa

Przeznaczenie / Uwagi

A11

INTERFEJS KOMPUTEROWY kasy ELZAB Jota

WG0

WAGA ELZAB Prima

zakres waenia max 15 kg/ d = 5 g

A26

ZASILACZ Prima – Mini

do poczenia kasy z wag Prima

WK1

WAGA kalkulacyjna ELZAB Prima K (z wysignikiem)

zakres waenia max 15 kg/ d = 5 g

WK2

WAGA kalkulacyjna ELZAB Prima K

zakres waenia max 15 kg/ d = 5 g

A50

Przejciówka Prima K - Mini

do poczenia kasy z wag Prima K

A48

Konwerter USB – RS232

do poczenia z PC przez gniazdo USB

2000155

do poczenia kasy z PC

Torba na kas ELZAB Mini

PZ4

PRZEWOD ZASILANIA SAMOCHODOWEGO 12V

do zasilania kasy z instalacji samochodowej 12/24V, z gniazda zapalniczki

A12

Szuflada na pienidze z typ ELZAB Gamma A12

maa – 4*monety / 6*banknoty

A22

Szuflada na pienidze z typ ELZAB Gamma A22

rednia – 8*monety / 6*banknoty

B12

Szuflada na pienidze z typ ELZAB Gamma B12

dua – 4*monety / 8*banknoty

KABEL DO SZUFLADY Alfa

do poczenia szuflady Gamma z kas

SK02

Ostrzeenie
Urzdzenie to jest urzdzeniem klasy A. W rodowisku mieszkalnym moe ono powodowa zakócenia
radioelektryczne. W takich przypadkach mona da od jego uytkownika zastosowania odpowiednich rodków
zaradczych.
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2. Specyfikacja zcz interfejsu kasy
CZE PC:
Numer styku

Nazwa sygnau

Uwagi

2

TxD

dane nadawane

5

RxD

dane odbierane

1

+5V

zasilanie

6

GND

4

RTS

3

SIN

wejcie szeregowe wagi

SZUFLADA:
Numer styku

Nazwa sygnau

Uwagi

1

CDS1

sygn. otwarcia

2

+24V

zasilanie

3

0V

masa

GNIAZDO ZASILANIA:

12V, 1A
KABEL DO KOMPUTERA:
Komputer podcza si do kasy za porednictwem specjalnego interfejsu (rysunek poniej). INTERFEJS
KOMPUTEROWY kasy ELZAB Jota, kod: A11 (wymaga odrbnego zamówienia) zakoczony jest z jednej strony
wtykiem RJ12 dopasowanym do gniazda  CZE PC w kasie, a z drugiej gniazdem D-sub9, do którego podcza si
standardowy kabel RS232, który nastpnie podcza si do zcza COM w komputerze.

Wtyk RJ12 do kasy
 CZE PC

Gniazdo D-sub9
do zcza COM
przez dodatkowy
kabel RS232
Adapter (MAX)

Standardowy kabel RS232 zakoczony jest z jednej strony wtykiem a drugiej gniazdem D-sub9. Schemat
wewntrznych pocze kabla przedstawiono na nastpnej stronie.
KASA
- CZE PC -

TxD
RxD
DTR
GND
DSR
RTS

KOMPUTER
- COM -

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

DCD
RxD
TxD

TxD
RxD

DTR
GND

GND

DSR
RTS
CTS

RTS

RI

Kabel - 9 y w ekranie
Wtyk
D-sub 9

KOMPUTER
- COM -

KASA
- CZE PC 1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

DCD
RxD
TxD
DTR
GND
DSR
RTS
CTS
RI

Kabel - 4 yy w ekranie
Gniazdo
D-sub 9

Wtyk
D-sub 9

Gniazdo
D-sub 9

Schemat pocze kabla do komputera (2 równowane wersje):

ELZAB Mini - Instrukcja Obsugi

DODATKI

73

Rehomol. 2010_Red. 1.1

3. Sytuacje sygnalizowane na wywietlaczu kasjera i tryb postpowania
Komunikat na wywietlaczu
kasjera
AWARIA DRUKARKI

Naley skontaktowa si z serwisem.

B D U YCIA PLU

Podczas sprzeday najpierw wybrano numer PLU (towar) a póniej uyto
klawisza skrótu do PLU (towaru). Towar naley wybiera albo z klawisza
skrótu albo wedug numeru.

B D W CENIE

Bdnie wprowadzano cen towaru w danej pozycji podczas sprzeday ze
zmienn cen.

B D W ILO CI

Bdnie wprowadzano ilo towaru w danej pozycji.

B D W KWOCIE

Bdnie wprowadzono kwot wpaty / wypaty z kasy, kwot patnoci lub
kwot w ustawieniach kasy.

B DNE DATY

Podczas podawania zakresu dla raportów okresowych data pierwszego
raportu jest póniejsza ni data ostatniego raportu.

B DNE NUMERY

Podczas podawania zakresu dla raportów okresowych numer pierwszego
raportu jest wikszy ni numer ostatniego raportu.

BR.DANYCH PRODUC
BR.DANYCH U YTK.
BR.MIEJSC NA OP.
BR.NOWYCH SPRZED
WYK.RAPORT ?
BR.PAM. FISKALNEJ

Naley skontaktowa si z serwisem.
Wezwa serwis w celu wprowadzenia do kasy nagówka wydruków
(przynajmniej numeru NIP).
Mona zdefiniowa do 64 opakowa . Brak miejsca na wpisanie dalszych.
Od ostatniego raportu fiskalnego dobowego nie byo nowych sprzeday.
Kasa pyta o potwierdzenie, czy na pewno wykona raport fiskalny dobowy
z zerowymi wartociami sprzeday.
Naley skontaktowa si z serwisem.

BR.RAP.W OKRES.

Podczas próby drukowania raportu okresowego w zadanym okresie nie
znaleziono adnych raportów dobowych – nie mona wic wydrukowa
raportu okresowego.

BR.STAWEK PODATK

Wszystkie stawki s ustawione jako rezerwowe. Jest to stan w którym kas
dostarcza producent. Przed pierwsz sprzeda naley zdefiniowa
przynajmniej jedn stawk podatkow.

BRAK KOMUN. Z DR.

Naley skontaktowa si z serwisem.

BRAK MIEJSCA NA
WI ZANIA
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Postpowanie

Mona zdefiniowa do 256 towarów wiza
wpisanie dalszych.

towarów. Brak miejsca na

BRAK MIEJSCA NA
DALSZE PATNO CI

Mona zdefiniowa maksymalnie 8 klawiszy patnoci. Brak miejsca na
wpisanie dalszych.

BRAK NAZWY TOW.
lub
BRAK TOWARU

Nie ma takiego towaru.

BRAK PAPIERU LUB
PODNIES. GOWICA

Przed wydrukiem zaoy now rolk w drukarce, lub opuci dwigni
dociskajca gowic termiczn do papieru (po wymianie papieru moga
pozosta podniesiona dwignia).

BRAK STAWKI POD.

Stawka podatkowa uyta przy definiowaniu tego towaru jest niezdefiniowana.

BRAK UPRAWNIE

Kasjerowi nie zostay przyznane uprawnienia do uywania tej funkcji.

BY DZI PRZEST.

Przestawianie zegara jest moliwe tylko raz na dob o r 60 minut. Nastpne
przestawienie moliwe bdzie jutro.

DODATKI
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Komunikat na wywietlaczu
kasjera

Postpowanie

DOK. DO WYDRUK.

Nacisn <PLU>. Wydruk zostanie doko czony.

INNE LICZBY
MIEJSC PO PRZEC.
lub
INNE L. M. P. P.

Nie mona zwiza ani sprzeda jako powizanych towarów, które maj
róne liczby miejsc po przecinku.

KASJ. MA OTW.ZM.

Nie mona skasowa kasjera, który ma otwart zmian.

MNIEJ NI 30 REK

Naley skontaktowa si z serwisem.

NAST PNY PRZEGL D PRZED: Kasa ma wczon funkcj przypominania przed raportem fiskalnym dobowym o terminie nastpnego przegldu. W celu wykonania raportu dobowego
05r11.20
naley nacisn klawisz ZATWIERD .
NALE Y WYKONA
JU RAP.DOBOWY>>

Kasa sygnalizuje e poprzedni dzie sprzeday nie zosta zako czony
raportem fiskalnym dobowym. Komunikat ma jedynie charakter
przypomnienia i nie uniemoliwia sprzeday na kasie.

NAZWA ISTNIEJE

Istnieje ju towar z tak nazw. W kasie nie mona zdefiniowa dwóch
towarów o jednakowych nazwach.

NIE MO NA KASOW.

Nie mona skasowa tego towaru, poniewa zosta zdefiniowany i nie
wykonano jeszcze raportu fiskalnego dobowego albo zmieniono mu stawk
podatkow, a raport z tej zmiany nie zosta jeszcze wydrukowany.
Kasowanie bdzie moliwe po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego.

NIE MO NA WPROWADZI CENY<WYJ>

Funkcja ZMIENNA CENA jest wyczona. Nie mona zmienia ceny towaru
podczas sprzeday.

NIE ZAK. MIESI C

Raport okresowy miesiczny mona wykona dopiero po zako czeniu miesica czyli najwczeniej w pierwszym dniu nastpnego miesica.

NIEZ.SPRZED/ZWR.

Nie mona skasowa towaru, jeeli jego stany sprzeday lub zwrotów nie s
wyzerowane. Naley wykona raporty szczegóowy sprzeday i zwrotów
opakowa z wyzerowaniem stanów.

NIEZDEF.PATNO 

Podczas wpaty lub wypaty uyto klawisza patnoci której nazwa nie zostaa
zdefiniowana. Przed uyciem danej patnoci naley wpisa jej nazw.

NIEZG. PAM. FISK.

Naley skontaktowa si z serwisem.

NISKIE NAPI CIE
AKUM.PAM.CMOS >>

Naley skontaktowa si z serwisem.

NISKIE NAPI CIE
BATERII ZEGARA>>

Naley skontaktowa si z serwisem.

NISKIE NAPI CIE
AKUM. GÓWNEGO>>

Podczy do kasy zasilacz w celu naadowania akumulatora. Jeeli objaw
nie ustpuje wezwa serwis.

PATNO  NIEOKR.

Podczas zako czenia paragonu uyto klawisza patnoci dla którego patno
nie zostaa zdefiniowana. Przed uyciem danej patnoci naley j zdefiniowa.

PRACA NA
AKUMULATORZE

Kasa jest zasilana z wewntrznego akumulatora. Sprawdzi czy zasilacz jest
prawidowo podczony (o ile nie jest to przenone stanowisko sprzeday).

PRZEGL D PRZED
05r11.20

Kasa ma wczon funkcj przypominania przed raportem fiskalnym
dobowym o terminie nastpnego przegldu. W celu wykonania raportu
dobowego naley nacisn klawisz ZATWIERD .

SKAS.PAMI  CMOS
TAKIE HASO
JU ISTNIEJE >>
ELZAB Mini - Instrukcja Obsugi

Naley skontaktowa si z serwisem.
Podczas definiowania hasa kasjera wprowadzono haso uywane ju przez
innego kasjera. Wszyscy kasjerzy musz mie róne hasa.

DODATKI
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Komunikat na wywietlaczu
kasjera
TE TOWARY S
TAKIE SAME >>

TOW.JEST SKASOW.

Nie mona zwiza towaru z samym sob.
Towar z tym numerem zosta skasowany, ale raport z kasowania nie zosta
jeszcze wydrukowany. Do czasu wydrukowania nie mona zdefiniowa
towaru pod tym numerem. Wydruk raportu skasowanych towarów nastpi
przed paragonem lub przed raportem fiskalnym dobowym.

TOWAR NIE JEST
OPAKOWANIEM >>

Dokonano próby zwrotu towaru który nie jest opakowaniem.

TR. TYLKO ODCZYT

Naley skontaktowa si z serwisem.

USZK.DANE ZEGARA

Naley skontaktowa si z serwisem.

USZK.PAM. PROGR.
WEZWIJ SERWIS

Naley skontaktowa si z serwisem.

WYK. RAP. DOBOWY

Przed wejciem do tej opcji naley wykona raport fiskalny dobowy.

WYKONAJ ZALEGY
RAPORT DOBOWY >>

Nie zosta wykonany raport fiskalny dobowy. Do czasu jego wykonania
dalsza sprzeda jest niemoliwa.

WYST PI B D W
ILO CI TOWARU >>

Wystpi zmiana liczby miejsc po przecinku dla towaru, który ma niezerowe
liczniki sprzeday. Moe to spowodowa bd w liczniku iloci dla tego
towaru

ZA DU A KWOTA
ZA DU A SUM.PAR

Ilo razy cena jednostkowa jest zbyt dua (wiksza od 999999,99).
Nie mona udzieli narzutu, poniewa suma sprzeday na cay paragon
byaby zbyt dua (wiksza od 999999,99).

ZA DU A SUMA
ZAKO CZ PARAGON

Suma sprzeday na cay paragon jest zbyt dua (wiksza od 999999,99).

ZA DU O POZYCJI
ZAKO CZ PARAGON

W paragonie moe by maksymalnie 99 pozycji sprzeday.

ZA DU Y RABAT
lub
ZA DU Y NARZUT

Próba udzielenia rabatu albo narzutu wikszego ni maksymalny,
zdefiniowanego w menu USTAWIENIA.

ZEROWA W. T. Z.

Towar zwizany z sprzedanym ma zerow warto na pozycj, w zwizku
z czym nie zostanie sprzedany.

ZEROWA WARTO 

W pozycji sprzeday ilo pomnoona przez cen daje wynik zerowy. Taka
pozycja nie moe by dopisana do paragonu. Naley zmieni ilo lub cen
towaru.

ZMIANA NIE JEST
OTWARTA >>
ZMIE PIERW.ZNAK
ZWORA SERW. JEST
W PO.SERWISOWYM
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DODATKI

Aby wej do tej opcji kasjer powinien mie otwart zmian.
Nazwa towaru nie moe zaczyna si od spacji.
Naley skontaktowa si z serwisem.
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Znaki handlowe uyte w niniejszej instrukcji:
CITIZEN
jest znakiem handlowym CITIZEN Japan CMB Corporation.

Instrukcja przeznaczona jest do wyrobu:
Kasa ELZAB Mini

Data wprowadzenia wyrobu:

(róne wykonania)

12- 2010
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kod: od T20 do T30

Nr rysunku instrukcji:

T20IO00012

Data ostatniej edycji:

27-07-2011

Wydawnictwo: ELZAB S.A.

ADRESY FIRMOWE
Siedziba (godz. 8-16 )
ul. Kruczkowskiego 39, 41-813 Zabrze, Polska
tel. +48 (32) 272 20 21, fax +48 (32) 272 81 90
Bezpłatna infolinia handlowa (godz. 8-16)
0 800 163 084
Dyżurny specjalista – porady techniczne
601 513 823 (godz. 8-18)
Dyżurny specjalista ds. wag
603 306 316 (godz. 8-18)
Serwis Producenta (godz. 8-16)
tel./fax +48 (32) 272 30 56
tel. +48 (32) 272 20 21 wew. 445
e-mail: serwis@elzab.com.pl
Serwis Producenta
oddział Warszawa (godz. 8-16)
ul. Taborowa 14, 02-699 Warszawa
e-mail: serwis.warszawa@elzab.com.pl
tel. +48 (22) 852 27 27, 852 27 29
fax +48 (22) 852 27 32

Serwis producenta
oddział Wrocław (godz. 8-16)
ul. Słubicka 22, 53-615 Wrocław
tel. +48 (71) 355 74 72, 359 55 21, 355 92 25
e-mail: serwis.wroclaw@elzab.com.pl
Serwis producenta
oddział Poznań (godz. 8-16)
ul. Akacjowa 4, 62-002 Suchy Las
tel. +48 (61) 855 18 81
tel./fax +48 (61) 855 18 78
e-mail: serwis.poznan@elzab.com.pl
Marketing (godz. 8-16)
tel. +48 (32) 272 20 21 wew. 396, 268
tel. +48 (32) 272 30 51
e-mail: marketing@elzab.com.pl
Szkolenia, porady techniczne (godz. 8-16)
tel. +48 (32) 272 26 23
tel. +48 (32) 272 20 21 wew. 219, 220, 419, 422, 425
e-mail: help@elzab.com.pl

NAGRODY, WYRÓŻNIENIA, CERTYFIKATY

Pięć Medali Europejskich
przyznanych przez
Komitet Integracji Europejskiej
i Business Centre Club

Złoty koszyk
sieci handlowej
eLDe

Laureat konkursu
Loży Katowickiej
Business Centre Club
CEZARY ŚLĄSKIEGO
BIZNESU 2010

„Jakość Roku 2010”
wg. Redakcji Biznes Raportu
w Dzienniku Gazecie Prawnej
oraz Ekspertów Polskiego
Centrum Badań i Certyﬁkacji SA

Nr rys. T20IO000

Cztery Złote Medale
MTP Międzynarodowe
Targi Poznańskie – Infosystem

www.elzab.com.pl

