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Co powiniene zna i wiedzie przed przyst pieniem do pracy
z kas fiskaln Bravo:

•
parametry techniczne kasy (patrz punkt 2.1)
•
warunki gwarancji (karta gwarancyjna)
•
obsług funkcji fiskalnych dost pnych dla u ytkownika
Ka da nieprawidłowo w pracy kasy Bravo powinna by natychmiast sygnalizowana do autoryzowanego
serwisu.
UWAGA!!!
Je li kasa znajdowała si w niskiej temperaturze, to po przeniesieniu jej do pomieszczenia o
wy szej temperaturze, ze wzgl du na kondensacj pary wodnej w jej wn trzu ZABRANIA SI U YWANIA KASY do momentu odparowania rosy (około 1 godziny)!
W przeciwnym wypadku mo e doj do zakłóce w pracy kasy, a nawet jej uszkodzenia!
Odł czenie kasy od sieci nast puje po odł czeniu wtyczki zasilacza od gniazda sieciowego, które
powinno by usytuowane w pobli u kasy i by łatwo dost pne. Do zasilania urz dzenia nale y stosowa
wył cznie zasilacz sieciowy dostarczany w zestawie przez producenta.
Je li kasa zasilana ma by z instalacji samochodowej, poł czenia kasy nale y dokona za pomoc
specjalnego przewodu. Na przewodzie musi by zamontowany bezpiecznik! Je li przewód b dzie podł czony
bezpo rednio do instalacji samochodowej, konieczne jest zamontowanie na przewodzie wył cznika odcinaj cego zasilanie kasy.
W KASIE BRAVO ZASTOSOWANO AKUMULATORY KWASOWO - OŁOWIOWE.
Akumulatory tego typu po całkowitym rozładowaniu powinny by jak najszybciej ponownie naładowane.
POZOSTAWIENIE ROZŁADOWANEGO AKUMULATORA NA DŁU SZY CZAS SPOWODUJE
UTRAT JEGO POJEMNO CI, A TYM SAMYM DRASTYCZNIE SKRÓCI JEGO YWOTNO !
Je eli akumulator jest gł boko rozładowany, po podł czeniu zasilacza do kasy przez ok. 15 minut
kasa mo e by w stanie ładowania akumulatora, a przez to uruchomienie kasy mo e okaza si niemo liwe!!!
Je li kasa nie b dzie u ywana przez dłu szy czas, zaleca si odł czenie przewodu z zacisku akumulatora.
W kasach BRAVO zastosowano drukark termiczn . Zaopatruj c si w papier nale y za da od
dostawcy papieru certyfikatu, potwierdzaj cego, e mo e on by stosowany w urz dzeniach fiskalnych, a
wydrukowane na nim dokumenty mog by przechowywane przez czas okre lony Ordynacj Podatkow .
Nale y równie pami ta o warunkach, w jakich producent papieru zaleca jego przechowywanie. W przypadku nieprzestrzegania tych wymaga mo e doj do utraty danych (kopii paragonów i raportów) do przechowywania których u ytkownik kasy jest zobowi zany.
Długo

przewodów poł czeniowych interfejsu szeregowego nie powinna przekracza trzech metrów.

Przed wymian papieru nale y obowi zkowo dotkn

dło mi uziemionej cz ci metalowej.

Urz dzenie to spełnia wymagania w zakresie dopuszczalnych poziomów emisji zaburze elektromagnetycznych dla klasy A. W rodowisku mieszkalnym mo e to powodowa powstawanie zakłóce radioelektrycznych. W takich przypadkach, jego u ytkownik zobowi zany jest do zastosowania odpowiednich rodków
zaradczych.
Zabrania si u ywania telefonów komórkowych w bezpo rednim s siedztwie kasy!!!

Zu yte urz dzenie lub jego cz ci (baterie) nale y przekaza do recyklingu lub
pozby si ich zgodnie z obowi zuj cymi przepisami! Nie wyrzuca do miejskich
lub domowych pojemników na mieci!!! O ewentualne informacje dotycz ce utylizacji zwróci si do sprzedawcy lub serwisu.
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Uwaga:
Informacje zamieszczone w niniejszej instrukcji maj charakter wył cznie informacyjny i
nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Producent zastrzega sobie prawo zmiany danych kasy fiskalnej zawartych w niniejszej instrukcji bez wcze niejszego uprzedzenia.
Producent zastrzega, e nie b dzie ponosi odpowiedzialno ci za uszkodzenia powstałe
wskutek u ytkowania kasy fiskalnej niezgodnego z instrukcj , u ywania niewła ciwego zasilacza,
nara ania urz dzenia na oddziaływanie silnego pola elektrostatycznego, elektromagnetycznego,
promieniowania rentgenowskiego lub działania szkodliwych substancji chemicznych czy te
promieniotwórczych.
Producent nie ponosi równie odpowiedzialno ci za ewentualne roszczenia karno – skarbowe ze strony Urz du Skarbowego wobec podatnika – u ytkownika kasy fiskalnej wynikaj ce z
ujawnionej niewła ciwej eksploatacji urz dzenia.
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1.

INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Przeznaczenie kasy fiskalnej BRAVO

–
–
–

Kasa fiskalna BRAVO jest kas najnowszej generacji przeznaczon do pracy we
wszystkich placówkach handlowych, równie w handlu obwo nym. Jej niewielkie wymiary pozwalaj równie na przeno n prac kasy. Mo e pracowa jako pojedyncze
urz dzenie fiskalne, lub w poł czeniu z komputerem jako niewielki system.

–
–

Kasa została przedstawiona w Ministerstwie Finansów i otrzymała homologacj numer
PP7 - 8012 / 337 / 1760 / 04 / JS
jako kasa rejestruj ca, spełniaj ca wymogi zawarte w Rozporz dzeniu Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym
musz odpowiada kasy rejestruj ce, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 108, poz.
948 z dnia 17 lipca 2002r. Dokument homologacji kasy został umieszczony na stronie
88 niniejszej instrukcji.
UWAGA! W zwi zku z wprowadzanymi zmianami w programie pracy kas, urz dzenia
s poddawane kolejnym weryfikacjom w Ministerstwie Finansów, dlatego aktualny
wykaz homologacji dost pny jest na stronie internetowej producenta kas:
www.novitus.pl
1.2. Cechy podstawowe kasy
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Mo liwo zaprogramowania ok. 2300 PLU.
Bateria wewn trzna
Zastosowano dwuwierszowy, szesnastoznakowy, alfanumeryczny wy wietlacz obsługi LCD wy wietlaj cy tekstowe komunikaty
Mo liwo edycji paragonu na wy wietlaczu LCD i stornowania artykułów faktycznie sprzedanych bez mo liwo ci popełnienia pomyłki
Mo liwo zał czenia trybu szybkiej sprzeda y
Ewidencja pracy 8 kasjerów rejestrowanych kodem
Nazwa artykułów PLU i Działów do 18 znaków (liter i cyfr)
12 rodzajów raportów niezeruj cych, 6 rodzajów raportów zeruj cych
Definiowane raporty ła cuchowe – oddzielnie definiowane dla trybu zeruj cego i niezeruj cego
Udzielanie rabatów i narzutów procentowych i kwotowych, zaprogramowanych jako domy lne lub wpisywanych dowolnie z klawiatury, na dowoln pozycj lub na cały paragon.
Rejestracja 5 rodzajów płatno ci za sprzedawane towary: gotówka, czek,
karta płatnicza, kredyt, talon;
Obsługa przelicznika na walut EURO;
Mo liwo anulowania paragonu po wprowadzeniu cz ciowej płatno ci
Współpraca z komputerem (zł cze RS232C)
Współpraca ze skanerem (czytnikiem kodów kreskowych)
Współpraca z elektroniczn wag kalkulacyjn
Współpraca z terminalem płatniczym EFT
Współpraca z modemem
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–
–
–
–
–

Współpraca z szuflad na pieni dze
Mo liwo powi zania artykułów z opakowaniami, tzw. tandemy
Sprzeda i zwroty opakowa – podczas otwartego paragonu, jak równie
poza paragonem, powi zanych w tandemy z towarem, oraz jako osobne
pozycje. Gospodarka opakowaniami (zwrot i sprzeda ) nie jest wliczana
do obrotu.
Mo liwo drukowania tekstu komercyjnego pod paragonem
Mo liwo blokowania klawiatury kasy kodem cyfrowym, zabezpieczaj cym przeciwko przypadkowemu wł czeni kasy
Wysuwana r czka do przenoszenia kasy
System zabezpieczaj cy wypadaniu rolek papieru podczas przenoszenia
kasy
Mo liwo zamontowania kasy w nietypowych miejscach (np. na cianie,
desce rozdzielczej samochodu, itp.)
Mo liwo doł czenia paska „na rami ” do przenoszenia kasy,
Mo liwo doł czenia paska „na dło ” pozwalaj cego prowadzi sprzeda
trzymaj c kas w r ce, bez obawy o upuszczenie kasy

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

OPIS TECHNICZNY KASY BRAVO

2.1. Parametry techniczne
Zasilanie: napi cie stałe od 9 do 28 V
Bateria wewn trzna: akumulator elowy 6V 1,3 Ah, lub bateria NiMH 6V, 3,8 Ah
Gniazdo zasilania: typu walcowego Ø 5,5/2,5 mm, masa zasilania na zewn trz.
Zasilacz: transformatorowy, niestabilizowany, wej cie 230 V, 50 Hz
wyj cie: 9 V
Wtyk wyj cia zasilacza typu walcowego Ø 5,5/2,5 mm
UWAGA:
ODŁ CZENIE ZASILANIA KASY FISKALNEJ BRAVO NAST PUJE PO
ODŁ CZENIU WTYCZKI ZASILACZA Z GNIAZDA SIECIOWEGO, KTÓRE
POWINNO BY ŁATWO DOST PNE I ZNAJDOWA SI W POBLI U KASY. Podł czanie kasy do sieci powinno odby si w nast puj cej kolejno ci: podł czenie wtyku walcowego zasilacza do kasy a dopiero wówczas podł czenie zasilacza do sieci 230 [V].
Znamionowa temperatura pracy: od 50C do + 400C
UWAGA!
Dopuszcza si prac kasy w temperaturach od - 50C do + 400C, jednak U ytkownik
musi mie wiadomo , e czas pracy kasy z baterii wewn trznej w niskich temperaturach jest krótszy, ni wymagany przepisami. Bateria wewn trzna znacznie
szybciej ulega wyczerpaniu!
Dopuszczalna wilgotno
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b dzie drukowany na ka dym paragonie i raporcie fiskalnym (po zafiskalizowaniu
kasy).
Kasa BRAVO mo e pracowa w trybie fiskalnym i niefiskalnym. W trybie fiskalnym (po zafiskalizowaniu) kasa rejestruje wszelk sprzeda , która jest dokonywana
za jej po rednictwem, dane te, z rozbiciem na poszczególne stawki PTU, warto ci
sprzeda y, ilo ci wystawionych paragonów, ilo ci dokonanych zmian w bazie towarowej zapisywane s do pami ci fiskalnej podczas wykonywania raportu dobowego zeruj cego. Do pami ci zapisywane s równie wszelkie zerowania systemowe z uwzgl dnieniem daty i godziny oraz przyczyny zerowania. W pami ci znajduje si równie
zapisany NIP u ytkownika oraz aktualnie zaprogramowane stawki PTU. W trybie fiskalnym mo emy wykona raport okresowy b d cy odczytem z pami ci fiskalnej.
Przed fiskalizacj – w trybie niefiskalnym (treningowym) wszystkie w/w dane
(oprócz numeru unikatowego) przechowywane s w pami ci RAM kasy i mog by
dowolnie kasowane i modyfikowane bez zapisywania ich do pami ci fiskalnej. W trybie
niefiskalnym nie ma mo liwo ci wykonania raportu okresowego, gdy w pami ci fiskalnej nie ma zapisanych adnych raportów dobowych.
2.3. Wygl d kasy
Na poni szym rysunku przedstawiono wygl d i wa niejsze elementy kasy
BRAVO.
Wy wietlacz klienta
Wysuwany uchwyt
do przenoszenia

pracy: od 10% do 80%

Wymiary: szeroko : 140 mm, gł boko : 290 mm, wysoko : 100 mm
Ci ar: Kasa z akumulatorem i rolkami papieru: 1,40 kg (+ 0,20 kg zasilacz)
RS232C – do komunikacji ze skanerem, z komputerem, z wag oraz do sterowania
szuflad na pieni dze.
UWAGA: podł czenia kasy do urz dze zewn trznych (komputera, wagi, skanera,
modemu) za pomoc specjalnych przewodów RS232 mo na dokona przy wył czonym
zasilaniu kasy i podł czanego urz dzenia!!! Doboru szuflady oraz pierwszego podł czenia jej do kasy powinien dokona uprawniony serwisant!

Pokrywa mechanizmu drukuj cego
Wyj cie papieru
Wy wietlacz obsługi

Blokada otwierania pokrywy
Pokrywa komory
baterii wewn trznej
(od spodu)

Klawiatura

Zł cza komunikacyjne
i zasilaj ce
Uchwyty do mocowania
paska "na rami "

2.2. Funkcje fiskalne

2.4. Pokrywa drukarki

Kasa fiskalna BRAVO posiada wbudowan pami fiskaln mog c pomie ci
raporty w okresie 5 lat. Pami ta jest nierozerwalnie zł czona z obudow kasy, zalana
jest specjaln mas uniemo liwiaj c ingerencj do jej wn trza, oklejona jest specjalnymi plombami identyfikacyjnymi. W pami ci fiskalnej zapisany jest (w procesie produkcji) numer unikatowy urz dzenia nadany przez Ministerstwo Finansów. Numer ten

Pod pokryw znajduje si mechanizm drukuj cy wraz z mechanizmem odwijania i nawijania papieru. Aby otworzy pokryw mechanizmu drukuj cego nale y odblokowa rygiel zabezpieczaj cy przed otwarciem, chwyci j w przedniej cz ci i
unie ku górze, równocze nie odchylaj c do tyłu.
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2.5. Zł cza komunikacyjne i zasilaj ce

Opis znaczenia klawiszy:

Zł cza komunikacyjne i zasilaj ce znajduj si w lewej bocznej ciance kasy
Zł cze typu RJ (tzw. telefoniczne) słu y do komunikacji kasy z urz dzeniami
zewn trznymi (komputer, waga, skaner, szuflada). Zł cze typu walcowego jest zł czem
zasilania kasy.

jest klawiszem FUNKCYJNYM - po jego naci ni ciu wywoływane
Klawisz
zostaj funkcje opisane na klawiszach zielonym kolorem.

2.6. Mechanizm drukuj cy

słu y do kasowania wszelkich sytuacji bł dnych, jak równie do zał Klawisz
czania i wył czania kasy (nale y nacisn i przytrzyma przez ok. 2s

W kasie BRAVO zastosowano mechanizm drukuj cy:
- dwustacyjny termiczny CITIZEN LT286
- 2 x 18 znaków w wierszu
- pr dko druku: 7 linii / sek.
Papier: termiczny, wymiary: szeroko : 28 (± 0,5)mm, rednica rolki: 45(+5)mm
UWAGA!
Przy zakupie papieru do kasy nale y za da od dostawcy potwierdzenia, czy
mo e on by stosowany w urz dzeniach fiskalnych, a wi c wydrukowane na nim dokumenty b d mogły by przechowywane przez okres wymagany prawem podatkowym. Podczas przechowywania wydruków nale y stosowa si ci le do zalece producenta papieru.
Mechanizm drukuj cy drukuje na dwóch paskach papieru paragony i wydruki b d ce potwierdzeniem działania kasy, raporty, wydruki kontrolne. Jeden pasek papieru
jest nawijany wewn trz kasy na nawijacz, jest to tzw. kopia lub dziennik, natomiast
druga ta ma papieru jest odrywana i wr czana klientom (paragon fiskalny) lub, je li to
jest raport – przechowywana przez obsługuj cego.

wietlaczu.
Klawisz

klawisza

. Wygl d klawiatury:

słu y do przewijania (podci gania) rolek papieru.
słu y do wydrukowania raportu ustawie danej funkcji

słu y do mno enia ilo ci, oraz do komunikacji z wag - odebrania ilo ci z wagi.
słu y do wej cia do edycji paragonu (przegl dania na wy wietlaczu
obsługi), edycji tekstu, edycji list wyboru parametrów.
słu y do potwierdzenia, e wpisana liczba była cen towaru. Przy przegl daniu
pozycji paragonu oraz list spełnia rol strzałki "w gór "

2.7. Klawiatura - funkcje klawiszy
Klawiatura kasy BRAVO posiada 19 klawiszy, które maj naniesiony opis informuj cy
o ich zastosowaniu. Wszystkie klawisze maj kilka funkcji, które opisane s ró nymi
kolorami. Funkcje opisane kolorem zielonym, dost pne s po uprzednim naci ni ciu

słu y do usuwania pozycji lub opisów aktualnie wy wietlanych na wy-

słu y do zmiany wielko ci liter w edycji tekstów (WIELKIE / małe)
słu y do potwierdzenia, e wpisana liczba była kodem towaru, oraz powtórnego
wprowadzenia ostatniego towaru (powtarzalnego). Przy przegl daniu pozycji paragonu
oraz list przy programowaniu spełnia rol strzałki "w dół"
słu y do rejestracji numeru bez sprzeda y
słu y do sumowania pozycji na paragonie, oraz do wy wietlania sumy za poprzedni paragon

podmenu.

słu y do wej cia w list wyboru trybu pracy kasy, oraz wycofania si z

Klawisze:
s klawiszami
numerycznymi, słu do wpisywania cen, ilo ci, numerów PLU, wybierania numerów
opcji przy programowaniu, itp.
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(przecinek) słu y do odzielania cało ci od cz ci dziesi tnej wprowadzanej ilo ci
lub warto ci.
słu y do dodania narzutu procentowego do pozycji lub całego paragonu
słu y do udzielania rabatu procentowego na pozycj lub cały paragon
słu y do udzielania rabatu kwotowego na pozycj lub cały paragon

słu y do akceptacji płatno ci czekiem – ko czy paragon
słu y do akceptacji płatno ci kart kredytow – ko czy paragon
słu y do akceptacji płatno ci jako kredyt – ko czy paragon

ABC7

DEF8

GHI9

JKL4Ł

MNO5Ó

PQR6

STU1

VWX2

YZ3

SPACJA

,-/?"$%&()+:_

Je li kolejno po sobie wpisujemy litery z tego samego klawisza, nale y odczeka ok. 2
sek. a kursor przeskoczy na miejsce nast pnego znaku, lub rozdzieli je klawiszem

słu y do dodania narzutu kwotowego do pozycji lub całego paragonu
słu y do przej cia w tryb tekstowego wyszukiwania artykułów PLU w
bazie (opcja nie jest dost pna we wszystkich wersjach kasy!!!)
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. Aby zmieni wielko

liter (DU E / małe) nale y nacisn

usuwania wpisanego znaku (backspace) słu y klawisz

.

klawisze

2.8. Wy wietlacze
Kasa fiskalna BRAVO wyposa ona jest w dwa wy wietlacze:
- obsługi: alfanumeryczny LCD, 2 x 16 znaków – wy wietlaj cy cyfry i w
pełni zrozumiałe dla obsługuj cego komunikaty tekstowe podczas sprzeda y, programowania kasy oraz wykonywania raportów;
- klienta: alfanumeryczny 16 pozycji, wbudowany w tyln cz
kasy.

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

2.9. Znaki specjalne na wy wietlaczu obsługi

Klawisz
słu y do zako czenia paragonu podczas płatno ci gotówk .
Słu y równie do akceptacji pyta wy wietlanych przez kas (np. poprawno ci daty),
oraz do "wchodzenia" do funkcji aktualnie pokazywanej na wy wietlaczu, oraz zatwierdzania wszelkich dokonanych zmian podczas programowania.

ne: funkcja

W trybie tekstowym klawiatury (programowanie nazw, nagłówka, itp) u ywamy
klawiatury numerycznej z naniesionymi literami. Aby wpisa liter naciskamy klawisz,
na którym widnieje ta litera. Je li dana litera jest druga lub trzecia w kolejno ci naley dany klawisz nacisn tyle razy, aby ta litera została wpisana.

. Aby skasowa cał lini

. Do poruszania si kursorem po edytowanym tek-

tekstu nale y nacisn :
cie słu

. Do

Na wy wietlaczu obsługi mog (oprócz komunikatów) wy wietlane by znaki specjal, lista

, przegl danie listy

.

wy wietlany jest, po naci ni ciu klawisza
Znak
cje opisane zielonym kolorem w dolnej cz ci klawiszy.
Znak

. Wówczas aktywne s funk-

wy wietlany jest wówczas, gdy bie ca opcja posiada mo liwo

parametrów z listy. Aby wej

do edycji listy nale y nacisn

klawisze:

wyboru
.

Na klawiszach kolejno dost pne s znaki:

12
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-

Znak

wy wietlany jest po wej ciu do edycji listy z dost pnymi warto ciami. Za

mo na porusza si po dost pnej li cie. Gdy na
pomoc klawiszy
wy wietlaczu wy wietlany jest dany parametr, nale y zatwierdzi go klawiszem

-

.

-

2.10. Zmiana trybów pracy

-

Zmiana trybu pracy odbywa si poprzez wpisanie sekwencji z klawiatury. Kasa
rozró nia cztery tryby pracy, do których mo na przej po wybraniu klawiszy:

-

BRAVO
pasek "na dło " - pasek przypinany do spodu kasy, pozwalaj cy prowadzi sprzeda trzymaj c kas w dłoni, bez obawy o upuszczenie kasy
uchwyt do mocowania kasy - uchwyt przykr cany w nietypowych miejscach (np. na cianie, na desce rozdzielczej samochodu, itp.) do którego w
szybki sposób mocujemy kas .
Przewód poł czeniowy kasa Bravo - komputer umo liwiaj cy współprac kasy z komputerem
Przewód poł czeniowy kasa Bravo - waga umo liwiaj cy współprac
kasy z wag
Urz dzenie do współpracy kasy z szuflad - urz dzenie konieczne do
sterowania otwieraniem szuflady przez kas Bravo.
Przewód poł czeniowy kasa Bravo - wtyk zapalniczki w samochodzie przewód niezb dny do poł czenia kasy Bravo z instalacj samochodow .

wchodzimy do listy trybów pracy. Poruszaj c si po niej klawiszami
mo emy wybra wła ciwy tryb pracy i zatwierdzi go klawiszem
.
Dodatkowo istnieje mo liwo

szybkiej zmiany trybów pracy sekwencjami klawiszy:

- tryb sprzeda y
- tryb raportów niezeruj cych
- tryb raportów zeruj cych
- tryb programowania
Uwaga! Istnieje mo liwo zał czenia pi tego trybu pracy kasy: szybka sprzeda . W
trybie szybkiej sprzeda y (opisanej w rozdziale 5.3) sposób szybkiej zmiany trybów
pracy nie jest mo liwy.
2.11. Opcjonalne wyposa enie kasy
Do kasy mo na dokupi dodatkowe wyposa enie, takie jak:
- pokrowiec klawiatury - gumowa nakładka zabezpieczaj ca przeciw zabrudzeniu klawiszy oraz zalaniu klawiatury
- pokrowiec na kas - pokrowiec zakładany na cał kas , zabezpieczaj cy
j przed wilgoci i zabrudzeniami, równocze nie pozwalaj cy prowadzi
na kasie normaln sprzeda .
- pasek "na rami " - pasek przypinany do kasy pozwalaj cy j swobodnie
przenosi
14
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3.

URUCHAMIANIE KASY BRAVO

Po naci ni ciu klawisza
i przytrzymaniu przez ok. 2 sekundy kasa uruchomi si wykonuj c wewn trzne testy systemowe informuj c u ytkownika o tym.
Nast pnie kasa przejdzie do trybu sprzeda y. Gdy kasa jest zasilana z baterii, ze wzgl du na oszcz dno energii akumulatora, po okresie bezczynno ci kasa automatycznie
si wył czy. W Opcjach Globalnych (Programowanie, poz. 6, opcja 15) jest mo liwo
ustawienia czasu, po jakim kasa samoczynnie si wył czy, gdy b dzie nieu ywana. Po
ponownym zał czeniu klawiszem kasa uruchomi si bez wykonywania testów systemowych.
przez ok. 2 sek.
Aby wył czy kas , nale y nacisn i przytrzyma klawisz
UWAGA!!!
W opcjach globalnych (programowanie) jest mo liwo zablokowania zał czania kasy
jednym klawiszem

. Po zał czeniu flagi nr 17. Blokad.zał cz na „1” (aktywna)

.
kas b dzie mo na wł czy naciskaj c kolejno klawisze:
KOMBINACJA TA ZAWSZE JEST IDENTYCZNA, NIE MA MO LIWO CI JEJ
ZMIANY. Opcja ta pozwala zabezpieczy si przeciwko przypadkowemu zał czeniu
kasy podczas jej przenoszenia, co mogłoby spowodowa nadmierne wyładowanie akumulatora wewn trznego.
3.1. Logowanie kasjera
Po wł czeniu kasy na wy wietlaczu pojawi si na chwil komunikat: TRYB
SPRZEDA Y, a potem (je li w kasie jest zaprogramowany kasjer) kasa zapyta o hasło
kasjera. Nale y wówczas wpisa cyfry kodu kasjera, jaki został zaprogramowany. Wpisywanie kodu odbywa si „w ciemno”, tzn. na wy wietlaczu nie pojawi si wpisywane
cyfry tylko gwiazdki. Po wpisaniu hasła kasjera nale y nacisn
klawisz:
. Cała prowadzona sprzeda , dokonywane wpłaty i wypłaty, zwroty
zaliczane b d „na konto” kasjera którego hasło zostało wpisane. B dzie to widoczne na
wydruku raportu kasjerów.
Po zalogowaniu kasjera na wy wietlaczu pojawia si 0 – kasa jest gotowa do
pracy w trybie sprzeda y.
Je li w kasie nie ma zaprogramowanego adnego kasjera, kasa nie b dzie
kontrolowa
kodu kasjera, i wszystkie operacje z kas
b d
dost pne.
UWAGA! Nie jest wówczas dost pny raport obrotów kasjerów (RAPORTY
NIEZERUJ CE lub RAPORTY ZERUJ CE 4). Je eli kasa posiada
zaprogramowanych kasjerów lecz nie jest zaprogramowane hasło OPERATORA to
kasjerzy maj tak e dost p do trybów 2, 3 i 4 lecz b dzie si to wi zało z podaniem
poprawnego hasła kasjera i kontrol wykonanych czynno ci poprzez drukowanie w
stopce wydruków jego numeru identyfikacyjnego. W przypadku zaprogramowania
hasła OPERATORA kasjerzy ani nikt postronny nie posiadaj dost pu do trybów pracy
16
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kasy 2,3 i 4. Hasło OPERATORA mo e by równie podawane w trybie sprzeda y
(tryb.1.) i b dzie ono wówczas umozliwiało sprzeda osobie nadzoruj cej kas poprzez
rejestracj na jej indywidualne konto, na wydruku w stopce b dzie to oznaczone
symbolem “op”. OPERATOR równie posiada mo liwo wgl du w hasła kasjerów
poprzez wykonanie raportu ustawie kasjerów.
3.2. Podł czanie i konfiguracja czytnika kodów kreskowych.
Kasa BRAVO mo e współpracowa z czytnikiem kodów kreskowych (skanerem). Doboru oraz konfiguracji czytnika powinien dokona uprawniony serwisant.
Gniazdo skanera znajduje si w lewej bocznej ciance kasy. Podł cza skaner do kasy
nale y tylko przy wył czonym zasilaniu kasy. W PROGRAMOWANIU na pozycji 5
jest mo liwo wyboru urz dzenia współpracuj cego. Nale y tutaj ustawi jako urz dzenie współpracuj ce SKANER.
Je li identyfikacja towarów odbywa si b dzie za pomoc skanera, nale y
zwróci uwag na ustawienie opcji w "opcjach globalnych" (tryb programowanie): czy
kasa ma kontrolowa poprawno kodu EAN (opcja nr 8 w Opcjach Globalnych), jaki
typ kodu wagowego ma by obsługiwany przez kas (opcja nr 11 w Opcjach Globalnych). Sposób konfiguracji opcji opisano w rozdziale 4.6. Dopuszczalne warto ci ustawie opcji 11 (kodów wa onych) opisano w nast pnym rozdziale.
3.2.1.

Kody wa one

Je li w sklepie zastosowano elektroniczne wagi metkuj ce, które w kodzie kreskowym mog kodowa numer PLU wa onego towaru, jego wag lub cen , a kasa
współpracuje ze skanerem, nale y odpowiednio skonfigurowa opcj nr 25 w "opcjach
globalnych" w trybu programowania kasy (rozdz. 4.6), aby czytnik bezbł dnie identyfikował kody wydrukowane przez elektroniczn wag metkuj c .
W poni szej tabeli przedstawiono sposoby konfiguracji kodu wagowego dla
kasy. Warto 0 wył cza obsług kodów wagowych, umo liwiaj c identyfikacj towaru
przy u yciu kodu EAN13 rozpoczynaj cego si od cyfry 2 tak, jak według ka dego
innego kodu EAN. Ponadto dopuszczalne s warto ci flagi:
Warto
EAN/JEAN
PLU (ilo znaków) Waga (ilo znaków)
1
2XCCCCAWWWWWB CCCC (4)
WWWWW (5)
3
2XCCCCCWWWWWB CCCCC (5)
WWWWW (5)
4
2XDCCCCWWWWWB CCCC (4)
WWWWW (5)
5
2XDDCCCWWWWWB CCC (3)
WWWWW (5)
Warto
6
7
8
9
10

EAN/JEAN
2XCCCCCXPPPPB
2XCCCCAPPPPPB
2XCCCCCPPPPPB
2XCCCCPPPPPPB
23CCCCAPPPPPB
24CCCCAPPPPPB
27CCCCAWWWWWB
29CCCCAWWWWWB

PLU (ilo znaków)
CCCCC (5)
CCCC (4)
CCCCC (5)
CCCC (4)
CCCC (4)

Cena (ilo znaków)
PPPP (4)
PPPPP (5)
PPPPP (5)
PPPPPP (6)
PPPPP (5)
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gdzie:
X – dowolna cyfra
C – cyfra wewn trznego kodu towaru
W – cyfra liczby oznaczaj cej mas / ilo towaru (z dokładno ci do 1 kg)
P – cyfra liczby oznaczaj cej cen towaru (z dokładno ci do 1 grosza)
A – cyfra kontrolna warto ci masy / ilo ci lub ceny
B – cyfra kontrolna kodu EAN
Ka dy kod EAN8 b d EAN13 z 2- lub 5-cyfrowym rozszerzeniem mo e by u ywany
do identyfikacji towarów nie podlegaj cych sprzeda y z wagi.
Ustawienie odpowiedniej warto ci flagi najlepiej skonsultowa z serwisantem.
Wa ne jest, e cyfry CCCCC wewn trznego kodu towaru musz by kodem
krótkim kasy, czyli kodem o ograniczonej warto ci maksymalnej. Dla kasy Bravo
kodami krótkimi s kody z zakresu od 1 do 2412 (opis w rozdz. 4.3). W kasie programowane s tylko kody towarów (CCCCC) bez identyfikatora kodu wa onego (2X,
23,24, 27, 29).
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czy paragon. Je li terminal płatniczy nie jest wyposa ony we własn drukark , kasa
wydrukuje potwierdzenie płatno ci kart płatnicz w dwóch kopiach. Na jednej z nich
klient powinien zło y podpis identyczny z podpisem na karcie.
Podł czenia terminala do kasy powinien dokona uprawniony serwisant, posiadaj cy uprawnienia na serwisowanie kas Bravo oraz terminali płatniczych.
Podł czenia nale y dokona przy wył czeniu zasilania tak kasy, jak i terminala
płatniczego. Do podł czenia słu y zł cze RS232 w lewej bocznej ciance kasy (rozdz.
2.5). Po podł czeniu terminala konieczne jest ustawienie urz dzenia współpracuj cego
na terminal EFT (rozdz. 4.5).
3.6. Podł czanie szuflady
Aby podł czy kaset na pieni dze (szuflad ) do kasy BRAVO konieczny jest
specjalny przewód poł czeniowy z układem wyzwalaj cym elektromagnes szuflady.
Szuflad podł cza si do zł cza RS232. Doboru szuflady oraz pierwszego podł czenia
powinien dokona uprawniony serwisant.

3.3. Podł czanie wagi

3.7. Wymiana papieru

Kasa mo e współpracowa z elektroniczn wag sklepow . Gniazdo do podł czenia wagi znajduje si w lewej bocznej ciance kasy – gniazdo to jest zamienne: waga, czytnik lub komputer. Doboru wagi powinien dokona uprawniony serwisant. Po
podł czeniu wagi w trybie PROGRAMOWANIE nale y ustawi wła ciwe urz dzenie
współpracuj ce. Kas nale y równie skonfigurowa do współpracy z danym typem
wagi. Słu do tego odpowiednie flagi w opcjach globalnych (PROGRAMOWANIE).

Wymiana papieru jest czynno ci , któr u ytkownik do cz sto b dzie wykonywał podczas pracy z kas , dlatego bardzo uwa nie powinien przeczyta ten punkt instrukcji obsługi, aby szybko i bez problemu wykonywa t operacj .
W podrozdziale tym zostanie opisana procedura wymiany papieru w kasie
BRAVO. Koniec papieru sygnalizowany jest komunikatem na wy wietlaczu obsługi
oraz przerywanym sygnałem d wi kowym. Komunikatu tego nie da si skasowa
wcze niej ni po zało eniu nowych rolki papieru. Umiejscowienie czujników papieru
powoduje, e papier zu ywany jest do ko ca. W rolkach papieru dostarczanych przez
producenta zbli anie si do ko ca rolki sygnalizowane jest kolorowym paskiem.
Nie zawsze jest potrzeba wymieniania obydwu rolek papieru równocze nie (ze
wzgl du na ró n ich długo )
Aby wymieni rolki papieru na nowe nale y:
– Otworzy pokryw mechanizmu drukuj cego;

3.4. Podł czanie komputera
Kasa Bravo posiada mo liwo współpracy z komputerem. Do podł czenia
kasy z komputerem niezb dny jest specjalny przewód poł czeniowy. Nale y pami ta o
ustawieniu w trybie PROGRAMOWANIE, (poz. 5) urz dzenia współpracuj cego na
KOMPUTER. W opcjach globalnych nale y ustawi wła ciw pr dko transmisji –
tak sam jak w komputerze (domy lnie ustawione jest 9600). Długo przewodu nie
powinna przekracza 15 m.
3.5. Podł czenie i współpraca z terminalem płatniczym EFT
Do kasy Bravo mo na podł czy terminal płatniczy EFT. Terminal ten realizuje płatno ci kartami płatniczymi. Preferowanym urz dzeniem jest terminal Trintech
COMPACT 9000i, współpracuj cy z Centrum Rozliczeniowym PKO S.A. Dzi ki poł czeniu kasy Bravo z terminalem zako czenie paragonu przy płatno ci kart płatnicz
powoduje skomunikowanie si kasy z terminalem, przesyłana jest od razu do niego
informacja z kwot do zapłaty (wyeliminowana mo liwo pomyłki przy przepisywaniu
kwoty z paragonu do terminala oraz przyspieszona sama transakcja). Dalszy sposób
obsługi terminala znajdzie U ytkownik w Instrukcji Obsługi terminala. Po pozytywnie
zako czonej płatno ci, terminal przesyła do kasy potwierdzenie, co automatycznie ko 18

–
–
–
–
–

–

wysun resztk papieru z mechanizmu druza pomoc przycisku
kuj cego, równocze nie wysuwaj si oba paski papieru;
zdj szpul z kopi paragonu
z rolki odwijacza usun pozostał po starym papierze rolk , na której nawini ty był papier;
odwin now rolk papieru;
wsun pocz tek papieru do wła ciwego otworu wej cia papieru w mechanizmie drukuj cym przewlekaj c papier przez czujniki papieru, papier
samoczynnie zostanie podci gni ty. To samo zrobi z drug rolk papieru;
podci gn
za pomoc klawisza
papieru wysun ło si go ok. 15 cm;

papier tak, aby po stronie wyj cia
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zało y pocz tek kopii na szpul nawijania kopii, wsuwaj c koniec papieru w szczelin w szpulce i nawijaj c kilka zwoi. Umie ci szpul nawijania kopii na widełkach nawijacza;
Przyciskiem
przesun troch papieru sprawdzaj c poprawno
obiegu papieru na nawijaczu;
Zamkn pokryw mechanizmu drukuj cego, przytrzymuj c lewy pasek
papieru, aby po zamkni ciu pokrywy znalazł si w szczelinie wyj cia papieru;

skasowa komunikat: Brak papieru.
– Klawiszem
W przypadku niewła ciwego wci gni cia papieru lub niepoprawnego jego przebiegu
przez mechanizm drukuj cy, mo na podnie dzwigni zwalniaj c docisk papieru,
znajduj c si po prawej stronie mechanizmu drukuj cego. Po poprawieniu obiegu
papieru d wigni nale y opu ci do pozycji pierwotnej.
UWAGA!!!
Je li wymiana papieru odbywa si b dzie w pozycji wisz cej (na pasku "na rami "),
zaleca si wcze niejsze wysuni cie plastikowej r czki do przenoszenia kasy, aby otwarta pokrywa drukarki oparła si na niej (zabezpieczaj c przed wyłamaniem zawiasów
pokrywy). We wn trzu otwartej pokrywy mo na na czas wymiany papieru poło y
wyjmowane cz ci (rolki, szpul nawijacza).
3.8. Mechanizm starzenia kodów PLU
Kasa BRAVO ma mo liwo kontroli kodów, które nie były u ywane w okre lonym zakresie czasu. W Opcjach Globalnych (PROGRAMOWANIE) opcja nr 13 Czas
starzenia PLU - jest mo liwo okre lenia w tygodniach czasu, po którym towar je li
nie zostanie sprzedany jest zaznaczony jako nieu ywany (martwy kod). Okres kontroli
starzenia mo na ustawia od 1 do 52 tygodni. Po wpisaniu cyfry ilo ci tygodni poka e
si na wy wietlaczu data, kiedy nast pi kolejne starzenie kodów. Podczas wykonywania
Raportu Dobowego zeruj cego w tym wła nie dniu nast pi przeszukanie bazy PLU i
oznaczenie towarów, które nie były sprzedawane w kontrolowanym okresie.
Pozycja 10 w PROGRAMOWANIU, to opcja: Usuw kod nieu yw. – w funkcji tej
mo emy przegl da na wy wietlaczu kody PLU które nie były u ywane jak równie
mo emy usun z bazy PLU te towary które uznamy za niepotrzebne w bazie i zrobimy
w niej miejsce na nowe towary. Mo emy równie wykona wydruk zestawiaj cego
towary martwe.
Je li warto czasu starzenia zostanie ustawiona na 0, to mechanizm kontroli starzenia zostaje wył czony.
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4.

PROGRAMOWANIE KASY BRAVO

Zaprogramowa kas , oznacza przystosowa j do potrzeb sprzedawcy w danym
sklepie. Przed przyst pieniem do programowania nale y dokładnie zapozna si z parametrami kasy, jej mo liwo ciami, aby po zaprogramowaniu obsługa tej kasy była
najprostsza, gdy ka da sprzeda b dzie odbywa si za pomoc tej kasy, wi c sprzedawca musi do szybko operowa klawiatur i prowadzi sprzeda .
Aby programowanie kasy było mo liwe nale y przestawi kas w tryb PRO-

). Przy ka dym programowaniu opisane s
GRAMOWANIE (sekwencja:
równie warunki, jakie nale y spełni , aby móc oprogramowa (zmieni ) dan funkcj .
Programowa kas mo na manualnie, u ywaj c klawiatury, lub z komputera, wykorzystuj c ze specjalnych programów i ł cza komunikacji szeregowej RS232.
4.1. Programowanie: (1) Tekst Reklamowy
Kasa ma mo liwo drukowania tekstu reklamowego (komercyjnego) pod ka dym paragonem. Przykładowe teksty reklamowe zostały zawarte w programie kasy i
tylko spo ród nich mo na dokona wyboru drukowanego tekstu.
Zmieni tekst reklamowy mo na w dowolnym momencie pracy kasy (zamkni ty paragon!) bez konieczno ci wykonywania wcze niej adnych raportów jedynie
z klawiatury kasy (nie mo na takiego wyboru dokona z poziomu komputera!).
Dost pne s nast puj ce pozycje:
0 – brak tekstu
1. Tekst nr 1: Dzi kujemy za zakupy!
2. Tekst nr 2: Dzi kujemy! Zapraszamy!
3. Tekst nr 3: Zapraszamy ponownie!
4. Tekst nr 4: Zakupy u nas to dobry wybór!
5. Tekst nr 5: Wesołych wi t!
):

Instrukcja programowania: (tryb programowania:
(lub za pomoc klawiszy
nacisn

klawisz

i

przej

do pozycji nr 1 i

) - wej cie w tryb programowania tekstu reklamowego,

i
wybra odpowiedni pozycj – na
nast pnie za pomoc klawiszy
wy wietlaczu poka e si numer wybranej pozycji. Wybran pozycj zatwierdzamy
klawiszem

. Po ponownym wej ciu do funkcji programowania tekstu

, i naci ni ciu klawiszy
reklamowego - sekwencja:
nast pi wydruk wybranego tekstu reklamowego.

20
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4.2. Programowanie: (2) Działy Towarowe
Kasa ma mo liwo oprogramowania 42 Działów Towarowych. W działy mo na grupowa artykuły PLU (np. NABIAŁ, PIECZYWO). Grupowanie towarów w działy ma
charakter jedynie statystyczny: mo na wykona raport obrotów danego działu, przez co
otrzymujemy informacje o utarg np. na pieczywie, bez podziału na poszczególny asortyment (towary). Ka dy Dział Towarowy ma jedynie zaprogramowan nazw (od 2 do
18 znaków opisu).
Programowania działów towarowych mo na dokona zarówno z klawiatury jak
i z komputera.
Instrukcja programowania:
(lub za

Tryb pracy PROGRAMOWANIE, naciskamy klawisze:

i
przej do pozycji nr 2 i nacisn
)–
pomoc klawiszy
wej cie do programowania Działów Towarowych. Na wy wietlaczu pojawia si
komunikat:
Numer działu:

Wybieramy numer działu który chcemy oprogramowa : np.
lub za pomoc klawiszy
klawiszem
dział. Na wy wietlaczu pojawia si komunikat:
Dział: 3
Dział3

i

i zatwierdzamy
odnale

dany

W dolnej lini wy wietlana jest aktualnie zaprogramowana nazwa działu. Za pomoc
klawiszy alfanumerycznych, lub
wchodzimy w tryb programowania nazwy
- na wy wietlaczu pojawia si migaj cy kursor. Wpisujemy nazw korzystaj c z klawiszy alfanumerycznych(opisane ich funkcje zostały w rozdziale Klawiatura - opis znaczenia klawiszy).
. Po ponownym naci ni -

Po wpisaniu nazwy zatwierdzamy j klawiszem
ciu klawisza

Klawiszem
zatwierdzamy, klawiszem
dzania wprowadzonych zmian.

wychodzimy bez zatwier-

4.3. Programowanie: (3) Artykuły PLU oraz opakowania
Kasa w zale no ci od długo ci zaprogramowanych nazw towarów
oraz rodzaju kodów mo e mie zaprogramowane ok. 2500 ró nych towarów. Ka dy
towar mo e mie nazw licz c od 2 do 18 znaków (zarówno liter jak i cyfr), zaprogramowany kod wybierany z klawiatury lub odczytywany skanerem. NIE MO NA ZAPROGRAMOWA DWÓCH TOWARÓW O IDENTYCZNYCH NAZWACH! W
kodzie towaru mo e mie ci si od 1 do 18 cyfr.
W kasie Bravo rozró nia si dwa rodzaje kodów: kody krótkie i kody długie.
Kody krótkie stosuje si najcz ciej do prostej identyfikacji towarów dla sprzeda y
r cznej. Kody te charakteryzuj si ograniczon maksymaln warto ci - od 1 do 2412
oraz ignorowaniem zer nieznacz cych, co oznacza, e podaj c, np. 003 kasa przyjmie
kod towaru o nr 3. Powy ej tych warto ci kasy b d identyfikowa ju kod jako kod
długi (np. kod kreskowy EAN). Kody długie przyjmuj wszystkie cyfry a zera nieznacz ce nie s ignorowane. Oznacza to, e nie mo na identyfikowa kodu np. 000002 jako
nr 2. Aby dokonana została identyfikacja musz by przekazane wszystkie cyfry kodu.
Niezale nie czy kod b dziemy wpisywa z klawiatury, czy sczytywa skanerem, działanie kasy b dzie identyczne. Ka dy towar musi mie równie zaprogramowan stawk PTU, mo e mie zaprogramowan cen , deklaracj rodzaju ceny, przyporz dkowanie do którego z istniej cych Działów Towarowych.
Wraz z artykułami PLU programuje si równie opakowania. Je li programowany towar ma by opakowaniem zwrotnym to po ustawieniu Typu PLU na OPAKOWANIE niedost pne s opcje: przypisania do Działu, przypisania do stawki PTU. Cena
musi by zaprogramowana. Sprzeda takiego artykułu jest mo liwa po podł czeniu go
jako tandem do towaru nadrz dnego, lub jako samodzielnego towaru. Zarówno sprzeda
jak i zwrot takiego towaru (opakowania) drukowane jest pod paragonem fiskalnym.
Gospodarka opakowaniami prowadzona jest w oddzielnych raportach. Zaprogramowana
nazwa takiego opakowania drukowana jest tylko na raporcie opakowa zwrotnych,
natomiast podczas sprzeda y i zwrotów drukowany jest deskryptor: Opak. zwr. i numer
PLU pod jakim opakowanie zostało zaprogramowane.
Schemat programowania PLU:

wychodzimy z programowania z zatwierdzeniem wprowa-

dzonych zmian, natomiast po naci ni ciu

nast pi pytanie:

Czy zatwierdzi
wprow.zmiany?
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Podczas programowania PLU w poszczególnych opcjach dost pne s nast puj ce warto ci:
Typ PLU:
0.Towar
1.Opakowanie
Rodzaj ceny:
0.Otwarta - cen towaru podczas sprzeda y nale y poda z klawiatury
1.Zaprogramowana - towar mo na sprzedawa tylko z cen zaprogramowan
2.Zapr/Otwar - towar ma cen zaprogramowan , ale podczas sprzeda y mo na poda dowoln cen z klawiatury
Dział
(mo na wybra dowolny dział spo ród zaprogramowanych)
Stawka PTU
1. PTU=xx,xx% A
2. PTU=xx,xx% B
Itd. Przy stawkach nieoprogramowanych widnieje napis: nieu ywany
Tandem
Op: brak (po wej ciu do edycji listy, mo na za pomoc strzałek odnale
dane opakowanie w bazie towarowej.
HALO
H[1] = xxxxxxxx,xx
Itd.
Rodzaj sprzeda y
0.Normalna - dla sprzeda y danego towaru nie wprowadza si adnych
obostrze ani zezwole .
1.Powtarzalna - po sprzeda y danego towaru naciskaj c tylko klawisz KOD
mo na sprzeda jeszcze raz ten towar z wcze niej podan cen
2.Pojedyncza - po sprzeda y danego towaru nast pi automatyczne zamkni cie
paragonu, domy lnie zapłata przyjmowana jest jako gotówka.
Przy w/w opcjach w prawym górnym rogu wy wietlacza obsługi wy wietlany jest znaczek:

. Oznacza on mo liwo

wyboru parametru z listy. Po naci ni ciu klawiszy

mo emy wybra jedn z dost pnych warto ci (poruszaj c si po nich klawiszami

) i wybran warto

zatwierdzi klawiszem

.

Zaprogramowa nowy artykuł PLU mo na w dowolnym momencie pracy kasy (zamkni ty paragon!) z klawiatury (Programowanie, poz. 3) oraz z komputera. Przy programowaniu nowych artykułów „pomi dzy paragonami” jest konieczne przestawianie
kasy w tryb Programowanie.
Aby zmieni nazw zaprogramowanego ju artykułu PLU, lub zmieni stawk PTU
przyporz dkowan do artykułu nale y wcze niej wykona raport dobowy (RAPORTY
ZERUJ CE poz. 6) zeruj cy oraz raport zeruj cy obrotów (danego) PLU. Wykonywanie takiego raportu opisano w rozdziale 6.3 niniejszej instrukcji. Dopiero po wykonaniu
tych raportów b dzie mo liwa zmiana nazwy lub stawki PTU.
24
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Zmiana innych opcji przy programowaniu PLU (cena, tablica HALO, rodzaj ceny, rodzaj sprzeda y, przyporz dkowanie do działu) – w dowolnym momencie pracy (zamkni ty paragon) z klawiatury lub z komputera (PROGRAMOWANIE, poz. 3)
Instrukcja programowania artykułów PLU z klawiatury (tryb PROGRAMOWANIE):
(lub za pomoc klawiszy

i

przej

do pozycji nr 3 i

) – wej cie w tryb programowania artykułów PLU. Na
nacisn
wy wietlaczu pojawia si komunikat:
KOd PLU:

- weszli my do programowania kodu PLU numer 1. Mo na teraz
- wej cie do edycji nazwy – na wy wietlaczu
wpisa nazw towaru.
pojawia si migaj cy kursor w miejscu gdzie b dziemy wpisywa nazw . Korzystaj c z
liter naniesionych na poszczególne klawisze wpisujemy nazw towaru. Je li wpiszemy
- wychodzimy z edycji
ju cał nazw artykułu naciskamy klawisz
nazwy artykułu.
UWAGA!
Kasa kontroluje unikalno
nazwy! NIE MO NA ZAPROGRAMOWA
DWÓCH TOWARÓW O IDENTYCZNYCH NAZWACH! Unikalno nazwy
sprawdzana jest co do znaków alfanumerycznych (niezale nie od ich wielko ci).
Teraz nale y zaprogramowa ustawienia dla artykułu. Programuje si je w nast puj cej
kolejno ci:
Po naci ni ciu klawisza
Mo na zaprogramowa

pojawia si na wy wietlaczu komunikat:
Cena
CENA=0,00zł
cen towaru. Nale y poda cen u ywaj c klawiatury

numerycznej i zatwierdzi klawiszem
Po naci ni ciu klawisza

.
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klawiszy

dost pne warto ci mo na wybra z listy (poruszaj c si po niej
i zatwierdzeniu

klawiszami
Po naci ni ciu klawisza

)

pojawia si na wy wietlaczu komunikat:
Rodz.ceny
1.otwarta

Mo na zadeklarowa rodzaj ceny dla PLU: otwarta (nale y wybra

), zaprogra-

), lub zaprogramowana / otwarta (nale y wybra
mowana (nale y wybra
Dost pne warto ci równie mo na wybra z listy.

)

pojawia si na wy wietlaczu komunikat:
D ział
1:Nazwa działu
Nale y zadeklarowa , do jakiego działu nale e b dzie PLU. Mo na wpisa numer
działu, lub wej do edycji listy i wybra
dany dział, zatwierdzaj c go klawiszem
Po naci ni ciu klawisza

pojawia si na wy wietlaczu komunikat:
Stawka PTU
PTU=22.00%
A
Nale y wpisa numer stawki (A = 1, B = 2, C = 3 itd.) i zatwierdzi klawiszem

Po naci ni ciu klawisza

, lub wej

do edycji listy, wybra

dan stawk i zatwierdzi klawiszem

.
Po naci ni ciu klawisza

pojawia si na wy wietlaczu komunikat:
Typ PLU:
0.Towar

danej warto ci klawiszem

pojawia si na wy wietlaczu komunikat:

Mo na zadeklarowa , czy programowane PLU jest towarem (nale y nacisn :

)

Tandem:
0.brak
W tej opcji deklarujemy, czy do towaru doł czamy opakowanie. Mo na wpisa numer
opakowania, b d wchodz c do edycji listy wybieramy opakowanie spo ród wszystkich
zaprogramowanych w bazie towarowej opakowa . Po wybraniu (lub wpisaniu numeru)

czy opakowaniem (nale y nacisn

.

opakowania zatwierdzamy wybór klawiszem

Znaczek
26

) i zatwierdzi klawiszem

w prawym górnym rogu wy wietlacza wskazuje,

e po naci ni ciu

Po naci ni ciu klawisza

.

pojawia si na wy wietlaczu komunikat:
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Halo
H[0]=0.00zł
Mo emy przypisa towar do tablicy HALO (ograniczenia maksymalnej ceny sprzeda y
towaru), spo ród warto ci zaprogramowanych. Nale y wpisa numer pozycji HALO,
lub wchodz c do edycji listy wybra dost pn warto i zatwierdzi klawiszem
.
pojawia si na wy wietlaczu komunikat:
Rodz.sprzed.
0.Normalna
Deklarujemy, jak mo na sprzedawa dany towar. Mo na ustawi jako sprzeda :
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Wpisa kod usuwanego towaru i zatwierdzi klawiszem

- wej cie do

programowania kodu PLU o wpisanym numerze. Sekwencja klawiszy:
generuje pytanie:
towar?
Usun

-

potwierdzamy usuni cie towaru, klawiszem
Klawiszem
mo liwo zrezygnowania z usuni cia.

mamy

Po naci ni ciu klawisza

normaln (klawisz

), powtarzaln (klawisz

) lub pojedyncz (klawisz

)

Towar został oprogramowany. Całkowite zaprogramowanie towaru w bazie towarowej
, lub odczytaniu z innego artykułu

kasy nast pi po naci ni ciu klawisza

kodu za pomoc skanera. Je li zostanie naci ni ty klawisz
jawi si pytanie:
Czy zatwierdzi
wprow.zmiany?
Klawiszem
zatwierdzamy, klawiszem
dzania wprowadzonych zmian.

wychodzimy bez zatwier-

mo na wyj

Aby usun

i

przej

do pozycji nr 3 i

) – wej cie w tryb programowania artykułów PLU. Na
nacisn
wy wietlaczu pojawia si komunikat:
KOd

PLU:

UWAGA! Je li nie ma zaprogramowanego adnego kasjera, kasa nie b dzie
kontrolowa kodu kasjera, zezwalaj c na dost p do wszystkich funkcji kasy.
Prowadzona sprzeda nie b dzie przypisana do adnego kasjera, nie b dzie
równie mo liwo ci wykonania raportu obrotów kasjerów.
Programowania kasjerów mo na dokona z klawiatury w trybie PROGRAMOWANIE.
Programowania kasjerów z komputera mo na dokona tylko w trybie niefiskalnym.
Instrukcja programowania:

z trybu programowania PLU

zaprogramowany towar, nale y:
(lub za pomoc klawiszy

W kasie BRAVO istnieje mo liwo zaprogramowania o miu ró nych kasjerów. Ka dy z nich b dzie identyfikowany numerem oraz własnym kodem cyfrowym
(od 1 do 4 cyfr) tzw. hasłem kasjera. Ka dy kasjer b dzie te posiadał opis (mo e to by
np. imi ). Przy ka dym wł czeniu kasy lub przej ciu do innego trybu pracy kasa b dzie
pyta o kod (hasło) kasjera. Nale y wówczas wpisa kod kasjera i nacisn klawisz

na wy wietlaczu po-

Podczas programowania opcji w PLU naciskaj c klawisze
i
mo na przegl da wszystkie opcje na wy wietlaczu klienta. Je li jeste my w trybie przegl dania
opcji, naciskaj c klawisz
zachowuj c zmiany.

4.4. Programowanie: (4) Kasjerzy

(lub za pomoc klawiszy

przej

do pozycji nr 4 i

) – wej cie do funkcji programowania kasjerów. Na wy wietlaczu
nacisn
pojawia si komunikat:
Numer

kasjera:

Nale y wpisa numer kasjera którego chcemy oprogramowa np. 1 i zatwierdzamy
klawiszem
i

28

i

, lub wybieramy numer kasjera z listy za pomoc klawiszy
. Na wy wiet laczu pojawia si komunikat:
29
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4.5. Programowanie: (5) Urz dzenia współpracuj ce

wchodzimy do edycji nazwy kasjera - pojawia si
Za pomoc klawiszy
migaj cy kursor. Wpisujemy nazw (opis) kasjera korzystaj c z klawiatury alfanumerycznej. Po wpisaniu nazwy zatwierdzamy klawiszem
pojawia si napis:
Kasjer:opis
HASŁO:

. Na wy wietlaczu

Funkcja ta okre la, z jakim urz dzeniem zewn trznym kasa w danej chwili ma
współpracowa . Mo e wprółpracowa z:
1. Komputer
2. Skaner
3. Waga
4. Terminal EFT
Aby ustawi wła ciwe urz dzenie nale y wej do trybu programowania urz dzenia
naciskaj c:

Teraz wpisujemy cyfrowe hasło, jakim programowany kasjer b dzie si logował do
kasy. Hasło mo e mie od 1 do 4 cyfr. Po wpisaniu hasła zatwierdzamy je klawiszem

(lub za pomoc klawiszy

wła ciw pozycj i nacisn

lub

odnale

). Na wy wietlaczu pojawi si numer i

nazwa aktualnie ustawionego urz dzenia zewn trznego. Za pomoc klawiszy

lub

. Kasa przechodzi do programowania nast pnego kasjera. Je li chcemy
wyj z programowania kasjerów naciskamy jeszcze raz klawisz:
Zaprogramowane ustawienia kasjerów mo na wydrukowa

.

u ywaj c funkcji

b d c w trybie programowania kasjerów. Na wydruku nie b d widoczne
hasła zaprogramowanych kasjerów. Wydruku zaprogramowanych kasjerów wraz z ich
hasłami mo e dokona uprawniony serwisant lub zaprogramowany OPERATOR.
Je li chcemy usun
zaprogramowanego wcze niej kasjera, to po wej ciu do
programowania kasjerów (PROGRAMOWANIE, 4) i odszukaniu (za pomoc klawiszy
i

lub numer kasjera i

)

danego kasjera (b dzie widoczny

- kasjer (opis wraz z
jego opis na wy wietlaczu) naciskamy klawisze
hasłem) zostanie usuni ty.
Je li podczas wpisywania hasła u yjemy niewła ciwych znaków (innych od cyfr) lub
je li dla jakiego kasjera wpiszemy hasło które ju wcze niej było zaprogramowane dla
innego kasjera, kasa zgłosi bł d pokazuj c na wy wietlaczu informacj : „Bł dny kod
skasowa bł d i wprowadzi inne (poprawne) hasło.
kasjera” – nale y klawiszem
Je li zapomnimy jakie hasło zostało zaprogramowane (i tym samym nie mamy
mo liwo ci uruchomienia kasy i przeprogramowania kasjerów) nale y wezwa
serwisanta aby ustawił kas w tryb serwisowy i zrobił wydruk ustawie kasjerów.
Na wydruku tym oprócz nazw kasjerów b d widoczne ich hasła. Je li w kasie
zaprogramowany jest OPERATOR i kasa pracuje pod jego nadzorem (zalogowany
operator), wówczas na wydruku ustawie kasjerów b d widoczne kody kasjerów.

30

wybra wła ciwe urz dzenie i nacisn klawisz
- urz dzenie zostanie zatwierdzone i kasa wyjdzie z trybu programowania urz dzenia współpracuj cego.
4.6. Programowanie: (6) Opcje Globalne
W funkcji Opcje Globalne ustawia si szereg opcji (flag), które odpowiednio
konfiguruj działanie kasy. Ustawienia te (dobrze skonfigurowane) mog bardzo pomóc
obsługuj cemu w codziennej pracy z kas .
Nazwy i kolejno Opcji oraz wyja nienie, co oznaczaj :
Nazwa – opis
Nr
Wymagany RAZEM – przed naci ni ciem płatno ci
1
musi by wci ni ty klawisz RAZEM
Drukuj RAZEM – ka de wci ni cie klawisza RAZEM
2 spowoduje wydrukowanie podsumowania pozycji na
paragonie
Druk udział działu – na raporcie obrotów działów
3 drukowany b dzie procentowy udział tego działu w
całkowitej sprzeda y
Druk udział PLU – na raporcie obrotów PLU druko4 wany b dzie procentowy udział tego towaru w sprzeday
Druk kod PLU – na wydruku zestawienia towarów
5 oraz raporcie PLU i opakowa oprócz nazwy drukowany b dzie numer PLU towaru lub opakowania
Druk dział PLU – na wydruku zestawienia towarów
6 oraz raporcie PLU dla ka dego towaru drukowany b dzie numer działu do jakiego przypisano towar

Dozwolone warto ci
0 – nie wymagany
1 – wymagany
0 – nie drukowane
1 – drukowane
0 – brak druku
1 – druk
0 – brak druku
1 – druk
0 – brak druku
1 – druk
0 – brak druku
1 – druk
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Nr

Nazwa – opis
Dozw. R. Ob. PLU – zezwolenie na wykonanie raportu
7
obrotów PLU z klawiatury
Kontrola EAN – zał cza lub wył cza kontrol poprawno ci sum kontrolnych sczytywanego skanerem kodu
8
kreskowego EAN wg zalece Pa stwowego Instytutu
Normalizacyjnego
Pod w. Z akum. – w zale no ci od ustawienia flagi
9 podczas pracy z akumulatora kasa b dzie pod wietla
lub wygasi pod wietlenie wy wietlacza dla obsługi
Typ kodu wagowego – okre la, do jakiego kodu wa11
gowego został skonfigurowany skaner
Typ wagi – okre la rodzaj (typ) wagi, jaka została pod12
ł czona do kasy
Czas starz PLU – w tygodniach okre la czas, po jakim
13
kasa ma oznaczy nieu ywane towary
14

15
16
17
18
19
20

21

Dozwolone warto ci
0 – zabroniony
1 – dozwolony
0 – wył czona
1 – wł czona
0 – brak pod wietlania
1 – pod wietlanie

0 – wył czona obsługa
patrz pkt 3.2 str. 15
0 – Medesa
1 – Angel
0 – brak kontroli
1 – 52 – ilo tygodni
2400 – 2400 bodów
Pr dko transmisji do PC – okre la pr dko trans4800 – 4800 bodów
misji mi dzy kas a komputerem
9600 – 9600 bodów
Czas aut. wył. - definiowany przez u ytkownika czas,
po którym kasa samoczynnie si wył czy je li nie b od 1 do 255
dzie u ywana (tylko przy pracy z baterii wewn trznej –
(min)
opcja).
Jako druku - opcja pozwala na ustawienie jako ci
od 0 – 15
druku na paragonach
(10)
Blokada zał czania - blokowanie zał czania kasy tylko
0 - blokada wył czona
klawiszem C. Po ustawieniu opcji na 1 zał czanie kasy
1 - blokada zał czona
jest mo liwe po naci ni ciu ci gu klawiszy 026C
Szuflada aktywna - wł czenie opcji otwierania szufla0 - brak szuflady
dy zewn trznej poprzez zł cze RS
1 - otwieranie szuflady
Szybka sprzeda - przestawienie kasy w specjalny tryb 0 - sprzeda normalna
sprzeda y towarów - opis w rozdziale 5.3
1 - szybka sprzeda
Blokada bufora klawiatury – wł czenie opcji spowoduje, e kasa nie b dzie przyjmowa do „kolejki” pole0 – wył czona
ce z klawiatury przed wykonaniem poprzednich pole1 – wł czona
ce .
Drukuj EURO – deklaracja, czy przeliczenia ze złotych na EURO maj by drukowane pod paragonem w
0 – brak druku
przypadku u ycia przelicznika EURO w trakcie parago1 - drukowanie
nu

W kolumnie Dozwolone warto ci czcionk pogrubion zaznaczono warto ci zaprogramowane w kasie domy lnie
Konfiguracji opcji mo na dokona w dowolnym momencie pracy kasy (zamkni ty
paragon!) – tryb PROGRAMOWANIE
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Instrukcja programowania opcji globalnych:
(lub za pomoc klawiszy

i

przej

do pozycji nr 6 i

nacisn
) – wej cie do programowania opcji globalnych. Na wy wietlaczu pokazuje si komunikat:
Numer opcji:

wpisujemy numer

danej opcji i zatwierdzamy klawiszem

, lub za

i
przechodzimy do
danego numeru opcji. Na
pomoc klawiszy
wy wietlaczu pokazywany jest numer wybranej opcji, jej nazwa, oraz w dolnej linii
wy wietlacza aktualnie ustawiona warto . Za pomoc klawiatury numerycznej
mo emy zmieni warto opcji (dopuszczalne warto ci przedstawione s w tabeli opcji
. Kolejno
globalnych). Wpisan warto opcji zatwierdzamy klawiszem
w identyczny sposób przechodzimy do wszystkich dost pnych opcji, modyfikuj c je
zgodnie z własnymi potrzebami. Po ustawieniu wszystkich opcji wychodzimy z
. Za pomoc funkcji
b d c
programowania opcji klawiszem
w trybie programowania opcji globalnych mo na wykona wydruk zaprogramowanych
opcji.
4.7. Programowanie: (7) Hasło operatora:
Wykonywanie raportów oraz programowanie na kasie mo e by ograniczone dla
osób niepowołanych. Mo na zaprogramowa czterocyfrowe hasło, które b dzie kontrolowane podczas próby wej cia do trybów raportów lub programowania. Dopiero znajomo tego hasła zezwala na dost p do trybów programowanie, raporty. Zaprogramowanie hasła zał cza funkcj wymagania hasła OPERATORA. Je li chcemy zrezygnowa z
blokowania dost pu nale y usun hasło operatora.
Hasło operatora mo na zaprogramowa (zmieni ) w dowolnym momencie pracy kasy
(zamkni ty paragon!) – tryb PROGRAMOWANIE.
Schemat programowania hasła operatora (tryb PROGRAMOWANIE):
4 cyfry hasła
Instrukcja programowania:
Jako kod dost pu do raportów mo emy zaprogramowa 4 cyfry hasła. Je li chcemy
zaprogramowa kod np. 4378 to programowanie b dzie wygl dało w nast puj cy sposób:
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Programujemy domy lny rabat procentowy, jaki b dziemy udziela na kasie - nale y
(lub za pomoc klawiszy
nacisn

i

przej

do pozycji nr 7 i

) – wej cie w tryb programowania hasła, nast pnie

- wpisanie kodu, nast pnie
hasła i wyj cie z programowania.
Hasło (kod operatora) musi si składa z czterech cyfr.

- zatwierdzenie

Usuwanie hasła operatora:

wpisa warto

i zatwierdzi klawiszem

wana. Naciskamy klawisz

. Warto

została zaprogramo-

. Na wy wietlaczu pojawia si komunikat:

Narzut %max:
0.00%
Programujemy maksymalny narzut procentowy, jaki mo emy udziela na kasie - nale y
wpisa warto

i zatwierdzi klawiszem

. Warto

została zaprogramo-

Hasło zostało usuni te.

wana. Naciskamy klawisz

4.8. Programowanie: (8) Rabaty i Narzuty

Narzut %:
0.00%
Programujemy domy lny narzut procentowy, jaki mo emy dodawa na kasie - nale y

Podczas sprzeda y sprzedawca mo e dokonywa narzutów i rabatów zarówno
na poszczególne artykuły jak i na cały paragon. Narzutu i rabatu mo na udzieli zarówno w sposób kwotowy (konkretna kwota) jak i procentowy. Wysoko narzutów i rabatów mo e by przypisana klawiszom domy lnie, w celu szybszej obsługi. Zaprogramowa mo na maksymaln warto rabatu / narzutu, jaki mo na udzieli , aby w przyszłoci nie popełni pomyłki.
Programowania mo na dokona w dowolnym momencie pracy kasy (zamkni ty paragon!) zarówno z klawiatury jak i komputera – tryb PROGRAMOWANIE.
Instrukcja programowania:
i

przej

do pozycji nr 8 i

) – wej cie do programowania rabatów i narzutów. Na
nacisn
wy wietlaczu pojawia si komunikat:
Rabat %max:
0.00%
Programujemy maksymalny rabat procentowy, jaki mo emy udzieli na kasie - nale y
i zatwierdzi klawiszem

wana. Naciskamy klawisz

. Warto

została zaprogramo-

. Na wy wietlaczu pojawia si komunikat:
Rabat %
0.00%

i zatwierdzi klawiszem

została zaprogramo-

. Na wy wietlaczu pojawia si komunikat:
Rabat kwot.max:
0.00zł
Programujemy maksymalny rabat kwotowy, jaki mo emy udziela na kasie - nale y
i zatwierdzi klawiszem

. Warto

została zaprogramo-

. Na wy wietlaczu pojawia si komunikat:
Rabat kwot:
0.00zł
Programujemy domy lny rabat kwotowy, jaki b dziemy udziela na kasie - nale y wpi-

wana. Naciskamy klawisz

sa warto

i zatwierdzi klawiszem

Naciskamy klawisz

. Warto

została zaprogramowana.

. Na wy wietlaczu pojawia si komunikat:

N a r z u t k w o t . m a x:
0.00zł
Programujemy maksymalny narzut kwotowy, jaki mo emy dodawa na kasie - nale y
wpisa warto

i zatwierdzi klawiszem

wana. Naciskamy klawisz
34

. Warto

wana. Naciskamy klawisz

wpisa warto

(lub za pomoc klawiszy

wpisa warto

wpisa warto

. Na wy wietlaczu pojawia si komunikat:

. Warto

została zaprogramo-

. Na wy wietlaczu pojawia si komunikat:
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Narzut kwot:
0.00zł
Programujemy domy lny narzut kwotowy, jaki mo emy dodawa na kasie - nale y

Na wy wietlaczu pokazuje si pytanie:
Numer pozycji:

wpisa warto i zatwierdzi klawiszem
. Warto została zaprogramowana. Wszystkie warto ci rabatu i narzutu zostały oprogramowane. Za pomoc klawi-

Mo na wpisa numer tabeli HALO i zatwierdzi klawiszem

sza

wychodzimy z programowania rabatów i narzutów. B d c w opcji

programowania rabatów i narzutów mo na za pomoc funkcji
wydruku ustawie zaprogramowanych warto ci rabatu i narzutu.

nacisn
).
Domy lnie w kasie zaprogramowane s nast puj ce warto ci:
[0]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
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0,00 zł Brak kontroli HALO
20000000,00 zł
10000000,00 zł
5000000,00 zł
2000000,00 zł
1000000,00 zł
500000,00 zł
200000,00 zł
100000,00 zł
50000,00 zł
20000,00 zł
10000,00 zł
1000,00 zł
100,00 zł
10,00 zł
1,00 zł

przej

przej

do

danego numeru. Na wy wietlaczu poka e

cyfra [1] oznacza numer pozycji tabeli HALO (od 1 do 15) natomiast kwota
20000000,00zł oznacza maksymaln warto za jak mo na sprzeda towar przyporz dkowany do tej tabeli. Mo emy wpisa dla tej tabeli np. kwot 57.00 zł. Naciskamy

W celu zabezpieczenia przed niefortunn pomyłk sprzedawcy polegaj cej na
wpisaniu zbyt du ej ceny towaru istnieje mo liwo oprogramowania Tablicy Halo –
wpisujemy w niej w 15 pozycjach charakterystyczne maksymalne warto ci cen jednostkowych (HALO). Potem, przy programowaniu artykułów PLU nale y odwoła si do
poszczególnej pozycji Tablicy HALO – tzn. przyporz dkowa numer HALO.
Programowania mo na dokona w dowolnym momencie pracy kasy (zamkni ty paragon!) zarówno z klawiatury jak i komputera – tryb PROGRAMOWANIE.
Instrukcja programowania Tablicy HALO (tryb PROGRAMOWANIE):
i

i

HALO[1]=
20000000.00zł

dokona

4.9. Programowanie: (9) Tablica HALO

(lub za pomoc klawiszy

pomoc klawiszy
si :

, lub za

do pozycji nr 9 i

a nast pnie
- zaakceptowanie kwoty.
wi c kolejno klawisze:
Kwot mo na poda z dokładno ci do dwóch miejsc po przecinku (groszy). Pozycja
nr 1 została oprogramowana. Przechodzimy do nast pnej (za pomoc klawiszy

i

lub wpisuj c numer i potwierdzaj c klawiszem
) identycznie
programujemy nast pne pozycje wpisuj c potrzebne maksymalne kwoty. Po
wychodzimy
zaprogramowaniu ostatniej pozycji za pomoc klawisza
z programowania tablicy HALO. Aby wydrukowa raport ustawie zaprogramowanych
warto ci HALO nale y (w trybie programowania tablicy HALO) nacisn klawisze
.
4.10. Programowanie: (10) Usuwanie kodów nieu ywanych
Opcja ta pozwala na przegl danie i ewentualne usuwanie z bazy PLU kodów,
które nie były u ywane w okresie kontrolowanym przez mechanizm starzenia kodów
towarowych.
Przegl da nieu ywane towary mo na w dowolnym momencie pracy kasy (zamkni ty
paragon!) – tryb PROGRAMOWANIE, natomiast usun towar mo na po wykonaniu
raportu zeruj cego dobowego oraz zeruj cego raportu obrotów danego towaru.
Instrukcja przegl dania i usuwania towarów (tryb PROGRAMOWANIE):
(lub za pomoc klawiszy
nr 10 i nacisn

i

przej

do pozycji

) – wej cie do opcji przegl dania i usuwania kodów
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nieu ywanych. Na wy wietlaczu pojawia si pierwszy znaleziony w bazie towarowej
towar, który jest oznaczony jako nieu ywany.
Za pomoc klawisza
mo emy przej do nast pnych, nieu ywanych towarów.
Je li chcemy usun z bazy PLU towar który jest wła nie wy wietlany na wy wietlaczu,
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(lub za pomoc klawiszy

i

przej

do pozycji

nr 12 i nacisn
) - wej cie w tryb programowania nagłówka. Na
wy wietlaczu pokazuje si komunikat:
Linia 1:

- towar zostanie usuni ty, wydrukowane
to wystarczy nacisn klawisze
zostanie potwierdzenie usuni cia towaru z bazy PLU. Je li niewykonano wcze niej
raportu dobowego zeruj cego kasa zgłosi bł d.

Je li jest zaprogramowany jaki nagłówek, w dolnej linii wy wietlacza poka e si jego
pierwsza linia.

4.11. Programowanie: (11) Numer kasy

Za pomoc klawiszy

Ka da kasa mo e mie zaprogramowany dowolny numer jednocyfrowy (z zakresu 0 – 9) wyró niaj cy t kas na wydrukach spo ród innych pracuj cych w jednym
sklepie. Numer ten drukowany jest w stopce na wszystkich paragonach fiskalnych.
Programowania mo na dokona w dowolnym momencie pracy kasy (zamkni ty
paragon!) zarówno z klawiatury jak i komputera – tryb PROGRAMOWANIE.
Schemat programowania numeru kasy (tryb PROGRAMOWANIE):
Numer kasy
(0-9)

pomoc klawiszy

i

przej

).
a potem

- zatwierdzenie i wyj cie z programowania. Kasie został przyporz dkowany (zaprogramowany) numer 7. B dzie on drukowany na ka dym paragonie.
Domy lnie kasa ma zaprogramowany numer 0.
4.12. Programowanie: (12) Nagłówek
Mo emy zaprogramowa maksymalnie 7 linii nagłówka paragonu. Nagłówek
ten b dzie drukowany na ka dym wydruku wychodz cym z kasy. Powinny si tam
znale dane u ytkownika: nazwa firmy, adres, itp. Nagłówek ten nie jest zapisywany
do pami ci fiskalnej, mo e wi c by modyfikowany równie po fiskalizacji (po wykonaniu raportu dobowego zeruj cego). W ka dej linii nagłówka mo na zaprogramowa
18 znaki.
Instrukcja programowania:
38

wchodzimy do edycji
oprogramowa . Klawiszami alfanumerycznymi, lub
linii – na wy wietlaczu pokazuje si kursor w miejscu gdzie akurat mo e by
wpisywany tekst. Wcze niej wprowadzony tekst mo na poprawia (dopisywa ,
przesuwa ) lub nale y go skasowa (je li chcemy zmieni tre linii). Korzystaj c z
liter, cyfr i znaków naniesionych na klawiszach wpisujemy dany tekst, pami taj c o
ilo ci znaków, jakie mo emy zaprogramowa w danym typie kasy. Po wpisaniu tekstu

- zostanie
nagłówka klawiszem
zaprogramowania nagłówka z now jego tre ci .

(lub za

do pozycji nr 11 i nacisn

Jedna cyfra z klawiatury numerycznej (przypisywany numer), np.

przechodzimy do linii nagłówka któr chcemy

. – nast pi przej cie do
w danej linii zatwierdzamy go klawiszem
nast pnej linii. Powtarzamy kroki programowania tekstu w nast pnych liniach. Po
zaprogramowaniu wszystkich (potrzebnych) linii wychodzimy z opcji programowania

Instrukcja programowania:
Wej cie w tryb programowania numeru kasy:

i

wydrukowane

potwierdzenie

4.13. Programowanie: (13) Data i Czas
Funkcja ta pozwoli zaprogramowa poprawn godzin . Kasa nie przestawia
automatycznie godziny przy przej ciu z czasu letniego na zimowy (i odwrotnie), dlatego
u ytkownik musi sam przestawi godzin w kasie. Lata przest pne s uwzgl dniane
przez kas . Regulacji godziny mo na dokona tylko w zakresie ± 1 godzin . Je li
nast pi próba zmiany czasu lub daty w zakresie wi kszym ni 1h kasa zgłosi bł d.
Zmiana godziny mo liwa jest tylko po wcze niejszym wykonaniu raportu fiskalnego
dobowego zeruj cego (musz by zerowe totalizery). Zmiany daty oraz godziny w
wi kszym zakresie mo e dokona tylko uprawniony serwisant.
Podczas zmiany samej godziny (przez u ytkownika) nale y potwierdzi klawipoprawn dat (gdy kasa poprosi o wpisanie daty) nast pnie
szem
wpisa poprawn godzin .
Przy ka dym programowaniu daty i godziny nast puje wydruk potwierdzaj cy
programowanie. Na wydruku tym znajduje si poprzednia data i godzina jak równie
wła nie zaprogramowana data i godzina.
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Schemat programowania (tryb PROGRAMOWANIE, wykonany raport dobowy zeruj cy):
Godzina:
GGMM
serwis

Data:
RRMMDD

Opis programowania daty i czasu.
(lub za pomoc klawiszy

i

przej

do pozycji

Ministerstwo Finansów dla poszczególnych towarów. W kasie musz by zaprogramowane wszystkie stawki PTU dla towarów, jakich sprzeda prowadzi dana placówka
handlowa. Kasa BRAVO ma mo liwo
oprogramowania 7 stawek PTU –
(A,B,C,D,E,F,G) dla dowolnych wysoko ci od 0% do 98% oraz oprogramowanie dowolnej z nich jako zwolnionej. Ka da zmiana stawek PTU mo e odbywa si tylko po
wykonaniu raportu dobowego zeruj cego i jest (w kasie fiskalnej) zapisywana do pami ci fiskalnej z dokładnym okre leniem daty i godziny zmiany. Kasa BRAVO w
trybie fiskalnym ma mo liwo 30 – krotnej zmiany stawek PTU. Przy próbie wykonania 31 zmiany stawek PTU kasa zgłosi bł d i zmiana ta nie b dzie mo liwa.
Kasa nie pozwoli zaprogramowa stawek PTU identycznych jak s zaprogramowane w
danej chwili w kasie – jest to zabezpieczenie przed niepotrzebnym zapisem do pami ci
fiskalnej.
Instrukcja programowania:

) – wej cie w programowanie daty i godziny. Na
nr 13 i nacisn
wy wietlaczu pojawia si komunikat:
Data (rrmmdd)
2000-08-11

nale y nacisn

klawisz
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(lub za pomoc klawiszy

i

przej

do pozycji

nr 14 i nacisn
) - wej cie w tryb programowania stawek PTU. Na
wy wietlaczu pojawia si komunikat:
Numer

. Na wy wietlaczu pojawi si komunikat:

stawki:

Czas:
12:32
Wpisujemy aktualn godzin : dwie cyfry – godzina (np. 09 lub 14) i dwie cyfry – minuty. Po wpisaniu tych czterech cyfr nale y nacisn
zapytanie o podane warto ci:

klawisz

. Nast pi

Czas prawidłowy?
2000-08-11 12:32
Zatwierdzamy klawiszem
. Nast pi zaprogramowanie daty i czasu oraz
wydrukowane zostanie potwierdzenie programowania. W przypadku stwierdzenia

. Programowanie nalenieprawidłowych warto ci nale y wycofa si klawiszem
y przeprowadzi od pocz tku. Je li wy wietlana data b dzie nieprawidłowa nale y
skontaktowa si z serwisem
4.14. Programowanie: (14) Stawki PTU
Programowanie stawek PTU jest bardzo wa nym momentem programowania
kasy, dlatego nale y zrobi to bardzo uwa nie. Według wysoko ci zaprogramowanych
stawek kasa b dzie nalicza nale ny podatek PTU. Wysoko stawek PTU okre la
40

i
nale y wybra
za pomoc klawiszy
wy wietlaczu pojawi si komunikat:
Stawka A
nieu ywana
Nale y wpisa wysoko

dany numer stawki (np. 1) Na

stawki. Zaprogramujemy stawk A jako 22%. Naciskamy

i
. Stawka A została wpisana (ale jeszcze nie
wi c klawisze:
zaprogramowana). Kasa automatycznie przeszła do programowania stawki B. Stawk B
. Stawka B została wpisana. Nast pnie
oprogramujemy jako 7%.
wybieramy kolejne stawki i programujemy ich wysoko . Je li dana stawka ma by
- stawka zostanie oprooprogramowana jako zwolniona, nale y wpisa
gramowana jako zwolniona. Je li jaka stawka miała wpisan warto a chcemy aby
pozostała nieoprogramowana, to po wej ciu do danej stawki (widoczna na
wy wietlaczu) nale y nacisn klawisze
- stawka zostanie opisana jako
nieu ywana. Je li ustalimy ju wysoko ci lub nieu ywanie poszczególnych stawek
naciskamy klawisz

. Na wy wietlaczu pojawi si pytanie:
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ustawiamy flag na 1 (raporty pomijane w raporcie ła cuchowym flag musz mie
ustawion na 0)

Data poprawna?
2000-08-11

Je li data jest poprawna naciskamy klawisz
- nast pi zaprogramowanie
stawek PTU i po chwili kasa wydrukuje potwierdzenie programowania z wysoko ciami
poszczególnych stawek. Je li data wy wietlona przez kas nie b dzie zgodna z
i zaprogramowa
rzeczywist , nale y wycofa si z programowania klawiszem
poprawn dat . Pytanie o poprawno daty jest bardzo wa nym momentem przy
programowaniu stawek PTU w trybie fiskalnym kasy. Je li nast piłoby
zaprogramowanie stawek z bł dn dat – pami fiskalna zostanie uszkodzona,
trzeba b dzie j wymieni na koszt u ytkownika. Je li programowane stawki PTU
b d identyczne jak ju wcze niej zaprogramowane, kasa zgłosi bł d: Identyczne stawki
s zaprogramowane.

Klawiszem
wychodzimy z programowania ustawie raportu ła cuchowego.
UWAGA!!!
Jako raport ła cuchowy mo na wykona raporty od nr 1 (stan kasy) do nr 6 (raport dobowy)
Przy raportach ła cuchowych nie ma mo liwo ci podania zakresu wykonywania
poszczególnych raportów (zakresu PLU, kasjerów, itd. - wykonywane s dla pełnego
zakresu).
4.16. Programowanie: (17) Numer unikatowy
W opcji tej u ytkownik lub serwisant mo e odczyta numer unikatowy kasy zaprogramowany w procesie produkcji w pami ci fiskalnej.

4.15. Programowanie: (15 – 16) Ustawienie raportu ła cuchowego

4.17. Programowanie: (18) Numer NIP

W pozycjach 15 i 16programowania u ytkownik ma mo liwo zdefiniowania,
które raporty kolejno b d si wykonywa w raporcie ła cuchowym. Raport ła cuchowy pozwala wykona kilka zdefiniowanych wcze niej raportów automatycznie po sobie, bez konieczno ci pojedynczego wykonywania ka dego raportu (przydatne, gdy kto
codziennie wykonuje kilka raportów na zamkni cie dnia np. raport stanu kasy, obrotów
PLU, kasjerów, oraz raport dobowy). W pozycji 15 mo na zdefiniowa raporty wykonywane w trybie niezeruj cym, natomiast w pozycji 16 w trybie zeruj cym. Schemat
wykonywania zdefiniowanego raportu ła cuchowego opisany został w rozdziale 6.7
niniejszej instrukcji.
Schemat ustawienia raportu ła cuchowego:

Programowania NIP u ytkownika dokonuje uprawniony serwisant. Operacja
ta, wykonana przez nie przeszkolon odpowiednio osob , mo e doprowadzi do uszkodzenia kasy. Programowania NIP mo na dokona tylko przed fiskalizacj . Numer ten w
momencie fiskalizacji jest zapisywany do pami ci fiskalnej – po fiskalizacji nie ma
mo liwo ci zmiany NIP. Zobowi zuje si u ytkownika do skontrolowania poprawno ci
zaprogramowanego przez serwisanta NIP-u przed fiskalizacj . Po fiskalizacji kasy pozycja 18 zamienia si na funkcj : Koniec pracy fiskalnej.

Tryb Programowanie, pozycja 15 lub 16
i
przej do pozycji nr 15 lub 16 i nacisn
mowania. Na wy wietlaczu pokazuje si komunikat:
Podaj numer:

(lub za pomoc klawiszy
) – wej cie do pozycji progra-

nale y poda numer raportu jaki chcemy ustawi jako wykonywany ła cuchowo i za, lub za pomoc klawiszy
i
twierdzi ten numer klawiszem
odnale rz dany raport (kolejno wy wietlanych raportów i ich nazwy s identyczne
jak w trybie raportów zeruj cych i niezeruj cych) i ustawi flag wykonywania na 1
) i zatwierdzi klawiszem
- dany raport b dzie wykonany w
(
raporcie ła cuchowym. Przy raportach które chcemy wykonywa “w ła cuchu”
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4.18. Programowanie (18) Koniec pracy fiskalnej
Ta pozycja programowania dost pna jest tylko dla serwisu. Jej wykonanie powoduje przej cie pami ci fiskalnej w stan „tylko do odczytu” – po jej wykonaniu drukuje
si Fiskalny Raport Rozliczeniowy z pracy kasy fiskalnej za podany okres. Na kasie
poddanej takiej operacji nie mo na ju prowadzi sprzeda y – dost pne s tylko raporty: Fiskalny Okresowy, Fiskalny Miesi czny, Fiskalny Rozliczeniowy.
4.19. Programowanie (19) Fiskalizacja
FISKALIZACJI DOKONUJE UPRAWNIONY SERWISANT – operacja ta jest
nieodwracalna!!!. Po fiskalizacji kasy pozycja 19 jest niedost pna.
4.20. Programowanie: (20) Kurs EURO
Kasy Bravo umo liwiaj przeliczanie warto ci oraz ceny sprzedanych towarów na
walut EURO. Przeliczenie to odbywa si według zaprogramowanego w tej pozycji
menu programowania przelicznika. Przelicznik programowany jest według wzoru: PLN
/ EUR i programuje si go z dokładno ci do 4 miejsc po przecinku.
Sposób programowania przelicznika:
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5.
Tryb Programowanie (

) pozycja 20

(lub za pomoc klawiszy

i

przej do pozycji nr 20 i nacisn
) – wej cie do pozycji programowania
kursu EURO. Na wy wietlaczu pokazuje si komunikat: Kurs EURO: 0,0000. Za pomoc klawiszy cyfr oraz przecinka zaprogramowa
dana warto przelicznika i za. Przelicznik został zaprogramowany. Według tej
twierdzi klawiszem
warto ci b d przeliczane wszystkie ceny oraz warto ci sprzedanych towarów. W zale no ci od ustawienia flagi 21.Drukuj EURO w Opcjach Globalnych warto ci te (wraz
z przelicznikiem) mog by drukowane pod paragonem fiskalnym.
Przeprogramowania warto ci przelicznika mo na dokona w dowolnym momencie pracy kasy bez konieczno ci wykonywania adnych raportów. Sposób obsługi
przelicznika został opisany w rozdziale 5.23 niniejszej instrukcji.
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SPRZEDA ZA POMOC KASY FISKALNEJ BRAVO
Sprzeda za pomoc kasy BRAVO mo e si odbywa tylko za pomoc kodów PLU.

5.1. Schematy obsługi klawiatury w trybie sprzeda y
W podrozdziale tym przedstawione zostan schematy obsługi klawiatury przy
wprowadzaniu pozycji na paragon, udzielania rabatów i narzutów, sprawdzania ceny
zaprogramowanych towarów, przegl dania paragonu, stornowania pozycji, zako czenia
paragonu, zwrotu opakowa .
Wprowadzanie pozycji paragonu:

kolejne pozycje paragonu

ilo

kod
towaru
kwota
skaner

odczyt z wagi

towar powtarzalny

Wi cej informacji (opis) znajdzie u ytkownik w podrozdziałach od 5.2 do 5.8.
Sprzeda i zwrot opakowa :

sprzeda

Kod
opakowania
zwrot

Sprzeda i zwrot opakowa zarówno w otwartym paragonie jak i oddzielnie – poza
paragonem. Wi cej informacji (opis) w podrozdziale 5.8
Udzielanie rabatów i narzutów:

Wi cej informacji (opis) znajdzie u ytkownik w podrozdziałach 5.17 i 5.18.
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Sprawdzanie ceny zaprogramowanego towaru:
Kod
towaru

Wyj cie

Naciskamy kolejno klawisze:
Na wy wietlaczu obsługi pokazuje si informacja o danych pierwszego towaru:
Twaróg
x1.34

Sprzeda
towaru

Skaner

Sprzedali my twaróg. Teraz kolej na piwo:

Wi cej informacji (opis) w podrozdziale 5.20.
Przegl danie paragonu, stornowanie pozycji z paragonu, zwrot opakowa z tandemu:

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

Cała pozycja

Pozycje
paragonu

Piwo
x2

bez stornowania

Wi cej informacji (opis) w podrozdziałach od 5.11 do 5.13
Zako czenie paragonu – płatno :

0,5L
4.30zł

Gotówka

Czek

Czek
Karta
Karta

Teraz, w zale no ci od formy, jak klient zastosuje do zapłaty za zakupy, naciskamy
stosowne klawisze. Przypu my, e klient płaci gotówk . Daje nam 20 zł. Naciskamy
kolejno klawisze:
. Nast pnie:
Je li wymagany RAZEM to:
Wydrukowany zostaje paragon, na którym b d wszystkie sprzedane artykuły wraz z
ilo ciami i kwotami, dat i godzin wydruku, numerem paragonu. Przykładowy wygl d
paragonu zamieszczony jest w rozdziale 7 Przykładowe wydruki z kasy.
5.3. Szybka sprzeda

Gotówka

Kredyt

Zapłata nie dzielona

Wi cej informacji (opis) w podrozdziale 5.9 i 5.10.
UWAGA! Jeden paragon mo e zawiera maksymalnie 100 pozycji (towarów, opakowa , zwrotów).
5.2. Sprzeda przy u yciu kodów PLU
Sprzedajemy 1,34 kg twarogu, w cenie 6 zł 30 gr. za kilogram. Twaróg ma
numer PLU 45, posiada zaprogramowan wła ciw cen . Drugim towarem s 2 piwa w
cenie 2 zł 15 gr za sztuk . Piwo ma numer PLU 56, równie posiada zaprogramowan
wła ciw cen .
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jasne

Ilo
Przyj cie opakowania

Kwota

tłusty
8.44zł

Po wł czeniu opcji nr 19 w Opcjach Globalnych (tryb programowanie poz. 6)
dost pny jest pi ty tryb pracy kasy: Szybka sprzeda . Wybór tego trybu odbywa si w
identyczny sposób, jak pozostałych trybów: Sprzeda y, Raportów niezeruj cych, Raportów zeruj cych, Programowania (opisane w rozdziale 2.10)
Po wł czeniu trybu pracy Szybka Sprzeda kasa zmienia zasad prowadzenia
sprzeda y. Dost pnych jest wówczas tylko 10 kodów PLU które sprzedawane s jedynie z zaprogramowan cen w ilo ci 1 sztuki (chyba, e ilo b dzie odczytywana z
elektronicznej wagi). Tryb takiej pracy wykorzystywany mo e by w punktach, gdzie
jest niewielka ilo asortymentu, sprzedawanego zawsze po zaprogramowanej cenie, a
liczy si szybko wydawania paragonów (sprzeda biletów, kart wst pu, handel obwo ny, bazarowy).
Jak ju wspomniano, sprzedawanych mo e by tylko 10 kodów PLU z przyporz dkowaniem klawiszy:

- kod nr 1,

- kod nr 2,

- kod nr 3, itd. Kla-

ma przyporz dkowany kod PLU nr 10. Sprzeda polega na naci ni ciu
wisz
wła ciwego klawisza, automatycznie zostanie sprzedany wybrany towar (bez konieczno ci zatwierdzania klawiszem KOD). Sprzedanie kilku towarów na jednym paragonie
polega na naciskaniu kolejno po sobie klawiszy odpowiadaj cym sprzedawanym towa-
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rom. Zako czenie paragonu - jak przy normalnej sprzeda y, klawiszem
,
lub innymi formami płatno ci (opis w rozdziale 5.10) bez mo liwo ci automatycznego
obliczenia reszty (podania kwoty otrzymanej od klienta). Je li wystawiane paragony
b d jednopozycyjne, wówczas zaleca si ustawienie rodzaju sprzeda y PLU na sprzeda pojedyncz (opis programowania w rozdziale 4.3). Wówczas naci ni cie klawisza z
numerem sprzedawanego towaru spowoduje wydrukowanie i automatyczne zamkni cie
paragonu z przyj ciem płatno ci jako gotówka (bez konieczno ci naciskania klawiszem
.
Zmiana trybów pracy kasy (sprzeda , raporty, programowanie) w trybie szybi wybór odpokiej sprzeda y mo e odbywa si tylko poprzez wybranie
wiedniego trybu z listy.
Dodatkowo, je li tryb pracy Szybka sprzeda jest dost pny, istnieje mo liwo
szybkiej zmiany trybów pracy pomi dzy trybem pierwszym: Sprzeda , a trybem pi tym: Szybka sprzeda przy otwartym paragonie. Zmiany tej mo na dokona poprzez
sekwencje:
klawiszem

i wybór trybu za pomoc klawiszy

i zatwierdzenie

5.4. Sprzeda za pomoc czytnika kodów kreskowych - skanera
Je li do kasy podł czony jest w skaner (czytnik kodów kreskowych) i w kasie
oprogramowano istniej ce kody towarowe z kodami kreskowymi, wówczas sprzeda
tych artykułów wygl dałaby nast puj co:
[odczyt skanerem z twarogu]

[odczyt

Płatno : identyczna jak w poprzednim sposobie sprzeda y.
Podczas sprzeda y za pomoc skanera mo na oprócz podania ilo ci równie poda cen
artykułu (je li cena nie jest zablokowana)
5.5. Sprzeda przy podł czonej wadze
Je li do kasy podł czona jest waga elektroniczna, mo na usprawni sprzeda
artykułów wa onych. Zamiast wpisywania na klawiaturze wagi towaru odczytanej z
elektronicznej wagi (mo e nast pi pomyłka odczytu, zapisu) mo emy wykorzysta
mo liwo komunikowania si kasy z wag Sprzedajemy te same artykuły, co poprzednio z wykorzystaniem numerów PLU i wagi:
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Je li waga pokazuje wag towaru, naciskamy:

potem nale y wpisa numer PLU

twarogu:
oraz kod piwa:
Sprzedali my twaróg. Teraz piwo:
Płatno : identyczna jak przy poprzednich formach sprzeda y.
5.6. Sprzeda towarów poł czonych w tandem z opakowaniem
Podczas przystosowywania kasy do codziennej pracy, mo emy tak j oprogramowa , e niektóre towary mog by sprzedawane automatycznie z konkretnymi opakowaniami. Sprzeda tych towarów odbywa si identycznie jak sprzeda ka dego innego towaru. Na wy wietlaczu obsługi w prawym górnym rogu wy wietlana jest litera T,
sygnalizuj ca operatorowi, e oprócz towaru sprzedał równie opakowanie. Podczas
przegl dania sprzedanych pozycji na wy wietlaczu obsługi (edycji paragonu) wida
b dzie oprócz towaru równie doł czone opakowanie. Natomiast na paragonie sprzedane opakowanie wydrukowane zostanie pod cz ci fiskaln paragonu, jako ROZLICZENIE OPAKOWA ZWROTNYCH.
5.7. Usuwanie opakowania z tandemu

.

skanerem z jednego piwa]
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Je li sprzedany artykuł posiada doł czone w tandemie opakowanie (np. piwo +
butelka) a klient kupuj c ten artykuł ma opakowanie „na wymian ”, trzeba usun z
paragonu pozycj b d c opakowaniem (wprowadzi zwrot przyniesionych butelek).
Nale y wówczas (po sprzeda y artykułu głównego) nacisn
czyli wej

w edycj paragonu i nacisn

klawisze

klawisze
. Jako e po naci ni ciu

wy wietlana jest ostatnio sprzedana pozycja, tak wi c na naszym
klawiszy
podgl dzie paragonu t pozycj b dzie wła nie doł czone opakowanie. Opakowanie
zostanie przyj te (zwrócone). Je li sprzedano np. 10 piw z opakowaniem a klient ma
„na wymian ” 7 butelek, nale y wła nie te 7 butelek usun z tandemu (przyj „na
stan”). Po sprzeda y 10 piw (automatycznie nast puje wydruk 10 piw oraz 10 butelek)
, potem wpisa liczb butelek, jakie klient zwraca (w tym
nale y nacisn
przypadku 7) i klawisz zwrotu (przyj cia) opakowa , czyli naciska kolejno klawisze:
. Te 7 opakowa zostan zarejestrowane przez kas jako zwrócone
(przyj te). Informacja ta znajdzie si na wydruku raportu opakowa zwrotnych. Podczas
przegl dania pozycji w edycji paragonu pojawi si pozycje zwrotu opakowa .
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5.8. Sprzeda i zwrot opakowa (butelek)

5.10. Zako czenie paragonu przy ró nych formach płatno ci

Kasa BRAVO ma mo liwo rejestracji sprzeda y i zwrotu opakowa . Sprzeda i zwrot opakowania mo e nast pi w czasie sprzeda y (otwarty paragon) lub
poza paragonem. W obydwu przypadkach nale y wpisa liczb sprzedawanych lub
zwracanych opakowa (butelek) nacisn
opakowania (butelki) i nacisn

klawisz

BRAVO
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klawisz

a potem wpisa kod PLU

aby sprzeda opakowanie, lub nacisn

aby zwróci (przyj ) opakowanie. Podczas sprzeda y samego
klawisze
opakowania mo liwe jest podanie ceny opakowania innej ni zaprogramowana. Przyjmowa opakowania mo na tylko po cenie zaprogramowanej (równie sprzeda opakowa w tandemie - tylko po cenie zaprogramowanej).
Je li sprzeda lub zwrot opakowania miał miejsce w czasie paragonu – nadal mo emy
prowadzi sprzeda lub zako czy paragon. Je li natomiast w/w operacje z opakowaniami miały miejsce poza paragonem nale y zako czy rozliczenie opakowa klawi-

Kasa BRAVO daje mo liwo
formach: gotówk

rejestracji płatno ci za sprzedawane towary w 4

, czekiem

, kart kredytow

, jako kredyt
, oraz jako talon - zatwierdzenie płatno ci (równie ka d z innych form mo e odby si w nast puj cy sposób: nale y nacisn :
, na wy wietlaczu pojawia si komunikat:
Czek

Znaczek

w prawym górnym rogu wy wietlacza wskazuje, e mamy do wyboru kilka

mo emy wybra kolejno: czek, talon,
opcji, poruszaj c si klawiszami
kredyt, karta, gotówka. Wybrany sposób płatno ci zatwierdzamy klawiszem

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

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

5.9. Automatyczne obliczanie reszty

Je li wymagany klawisz RAZEM to:

.

a nast pnie:

Je li chcemy aby została automatycznie obliczona przez kas reszta, jak nale y
wyda klientowi płac cemu za zakupy, a informacja ta znalazła si równie na
wr czanym klientowi paragonie, nale y przed zako czeniem paragonu klawiszem
wpisa kwot jak klient podaje sprzedawcy. Wpisujemy wi c np. 100
zł (gdy do zapłaty było np. 83,20 zł) i dopiero wówczas naci niemy klawisz płatno ci
. Na paragonie zostanie wydrukowana reszta jak nale y (gotówk )
klientowi zwróci . Równie na wy wietlaczu pojawi si ta informacja. Je li kwota
wpisana b dzie ni sza od kwoty do zapłaty, kasa wy wietli komunikat: Pozostało: xx,xx
– kasa
zł. Nale y dopisa jeszcze wymagan kwot lub nacisn klawisz
przyjmie, e dana kwota została dopłacona. Obliczanie reszty mo na zastosowa przy
wszystkich akceptowanych przez kas formach płatno ci. Wydan reszt zawsze jest
GOTÓWKA.
Uwaga!!! Kasa umo liwia przeliczenie na walut EURO – dodatkowy opis w rozdziale
5.23 niniejszej instrukcji
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Po ka dym rodzaju płatno ci na wy wietlaczu pokazywana jest kwota, jak jeszcze
nale y zapłaci . Po naci ni ciu klawisza
paragonu.

nast puje zako czenie

- nie mo e by poprzedzona wpisaniem
Płatno jako kredyt – klawisze
kwoty kredytu, domy lnie kasa przyjmuje, e płatno kredyt jest na cał kwot jaka
została do zapłaty – paragon jest automatycznie ko czony. Je li wi c nie cała kwota do
zapłaty za paragon jest “płacona” jako kredyt, nale y najpierw zastosowa cz stkow
zapłat inn form płatno ci (wpisuj c jak
cz
kwoty i potwierdzaj c np.
) a kredytem zako czy paragon.

51

BRAVO

NOVITUS

UWAGA! Po wybraniu urz dzenia współpracuj cego (rozdz. 4.5) na Terminal EFT
zako czenie paragonu po wpisaniu płatno ci kart kredytow nast pi dopiero po
potwierdzeniu przez terminal, e płatno została zaakceptowana przez Centrum
Rozliczeniowe.
UWAGA! Podczas wprowadzania cz ciowej płatno ci, je li nie została
wprowadzona cała kwota do zapłaty mo na anulowa paragon naciskaj c kolejno
klawisze:
Uwaga!!! Kasa umo liwia przeliczenie na walut EURO – dodatkowy opis w rozdziale
5.23 niniejszej instrukcji.
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5.13. Zmiana ilo ci sprzedanego artykułu – stornowanie ilo ci
Aby zmieni ilo

sprzedanego towaru (np. z 10 szt. na 6 szt.), gdy paragon nie
wej

został jeszcze zako czony, nale y za pom c klawiszy

w edycj

oraz
odnale poszukiwany artykuł, naparagonu, za pomoc klawiszy
st pnie wpisa o ile sztuk zmniejszamy ilo (w tym przypadku 4) i nacisn klawisze

5.11. Przegl danie otwartego paragonu na wy wietlaczu obsługi

. Na paragonie zostanie wydrukowana liczba, nazwa i cena stornowanego
artykułu. Kasa automatycznie wyjdzie z trybu edycji paragonu, mo na prowadzi dalsz
sprzeda .

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

5.14. Anulowanie całego paragonu

i cały paragon (wszystkie sprzejak cen . Wystarczy nacisn klawisze
dane pozycje) mo na przegl da na wy wietlaczu poruszaj c si po nim przyciskami
. Po wej ciu do edycji paragonu na wy wietlaczu pojawia si ostatnio
sprzedany artykuł (lub doł czone opakowanie) poprzedzony kolejnym numerem pozycji
na paragonie. Funkcja ta jest bardzo przydatna, szczególnie przy opisanych ni ej przypadkach usuwania (stornowania z paragonu) sprzedanej pozycji, zmiany ilo ci sprzedawanego towaru, lub odł czeniu opakowania od towaru. Wyj cie z edycji paragonu –
przez naci ni cie klawisza

lub

.

z paragonu (otwartego) sprzedan
czyli wej

pozycj

nale y nacisn

do edycji paragonu, za pomoc klawiszy

klawisze
odnale

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

.

cały paragon, nale y nacisn

klawisz

a potem

. Paragon został anulowany. Je li chcemy anulowa paragon, w którym
rozpocz li my wprowadzanie cz ciowej płatno ci (przed podaniem całej kwoty do
.
zapłaty) nale y nacisn klawisze
Ilo oraz warto anulowanych paragonów zapisywana jest do pami ci fiskalnej wraz z
raportem dobowym.
5.15. Otwieranie szuflady

5.12. Usuwanie pozycji z paragonu – stornowanie
Aby usun

Aby anulowa

Aby otworzy szuflad (zał czona opcja nr 18 w Opcjach Globalnych), gdy na
kasie nie jest aktualnie prowadzona sprzeda , nale y nacisn
kolejno klawisze:
lub:

Nast pi otwarcie szuflady.

5.16. Numer bez sprzeda y
Je li chcemy na paragonie zanotowa jaki numer (np. numer karty kredytowej
lub rabatowej klienta, numer bonu lub numer seryjny sprzedawanego urz dzenia), nale,
y wpisa ten numer (maksymalnie 10 cyfr) a potem nacisn klawisz
kasa zapami ta wpisany numer i wydrukuje go na paragonie i kopii pod paragonem pod
numerem unikatowym. Numer ten jest traktowany jako opis (tekst) z dopiskiem NUMER BEZ SPRZEDA Y. Zapisu takiego mo na dokonywa dowoln ilo razy pomi dzy pozycjami paragonu. Je eli na paragonie nie b dzie adnej sprzeda y tylko sam
numer, aby zako czy wydruk nale y anulowa paragon
53

BRAVO

NOVITUS

BRAVO

NOVITUS

5.17. Udzielanie rabatu

Je li chcemy doda narzut np. 2% na sprzedan pozycj , to po sprzeda y tego artykułu

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

naciskamy kolejno (warto procentow narzutu):
potwierdzenie, e narzut miał by procentowy.

daniu tej pozycji naciskamy warto

a nast pnie klawisze

rabatu, czyli

- został udzielony rabat 5 zł na sprzedan pozycj . Je li rabat kwotowy jest
oprogramowany i domy lnie udziela pewn warto kwotow rabatu, to po sprzeda y
- zostanie udzielony domy lny rabat kwotowy.
artykułu wystarczy nacisn
Je li chcemy udzieli rabatu np. 5% na sprzedan pozycj , to po sprzeda y tego artykułu naciskamy kolejno (warto procentow rabatu):
potwierdzenie, e rabat miał by procentowy.

a nast pnie:

-

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

klawisz:

. potem wpisa warto

rabatu (np. 5)

i klawisz

, lub procentowy:
.
rozró nienia rodzaju rabatu: kwotowy:
Równie w takich przypadkach mo na zastosowa wysoko rabatu zaprogramowan
(domy ln )

Tak samo jak rabatu, mo na na kasie BRAVO dodawa narzutu zarówno na
poszczególne artykuły jak i na cały paragon. Narzuty te mog by równie kwotowe i
procentowe. Narzuty równie mog by oprogramowane – domy lnie dodawa mo na
zaprogramowan kwot jak i warto procentow .
Je li chcemy doda narzut np. 2 zł do sprzedanej pozycji to po sprzedaniu tej pozycji
a nast pnie klawisze
- został
naciskamy warto narzutu, czyli
dodany narzut 2 zł do sprzedanej pozycji. Je li narzut kwotowy jest oprogramowany
i domy lnie dodaje pewn warto
kwotow narzutu, to po sprzeda y artykułu
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klawisze

-

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

klawisz:

. potem wpisa warto

narzutu (np. 2)

rozró nienia rodzaju narzutu: narzut kwotowy:

i klawisz

, lub procentowy:

. Dodane zostan narzuty do całego paragonu.
5.19. Wpłata i wypłata gotówki z szuflady
Kasa BRAVO ma mo liwo rejestracji wpłat i wypłat gotówki do szuflady.
Aby dokona wpłaty nale y (nie mo e by otwarty paragon) wpisa kwot u ywaj c
klawiatury numerycznej i nast pnie nacisn
klawisze:
. Nast pi
wydrukowanie potwierdzenia wpłaty i kwota ta zostanie równie uj ta jako wpłata na
raporcie kasjera. Stan gotówki w kasie zostanie powi kszony o t kwot .
Je li chcemy wypłaci pieni dze z szuflady nale y wpisa kwot u ywaj c klawiatury
. Nast pi wydruk
numerycznej i nast pnie nacisn
klawisze
potwierdzaj cy wypłat z szuflady. Kwota ta zostanie uj ta w raporcie kasjera, stan
gotówki w kasie zostanie pomniejszony o t kwot .
5.20. Sprawdzenie zaprogramowanej ceny towaru.

5.18. Dodawanie narzutu

wystarczy nacisn

a nast pnie:

- zostanie dodany domy lny narzut kwotowy.

Kasa BRAVO ma mo liwo sprawdzenia ceny, jaka została zaprogramowana
dla danego artykułu PLU. Sprawdzenia takiego mo na dokona podczas sprzeda y
(przy otwartym paragonie) jak równie , gdy paragon nie jest rozpocz ty. Informacja o
cenie b dzie wy wietlona na wy wietlaczu obsługi, nie b dzie drukowana na paragonie.
, na wy wietlaczu pojawi si napis:
Nale y przycisn
klawisz
SPRAWDZANIE CENY. Nast pnie nale y (w zale no ci od sposobu prowadzenia
, lub za pomoc
sprzeda y) wpisa kod kontrolowanego towaru i nacisn
skanera odczyta kod EAN z towaru. Na wy wietlaczu zostanie wy wietlona informacja
o nazwie towaru i zaprogramowanej cenie.
Uwaga!!! Kasa umo liwia przeliczenie na walut EURO – dodatkowy opis w rozdziale
5.23 niniejszej instrukcji
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5.21. Wy wietlenie nale no ci za ostatni paragon
Je li chcemy sprawdzi , jaka była nale no za ostatnio zamkni ty paragon
(je li ju nam np. data i godzina zasłoniła t informacj ), to wystarczy nacisn przycisk
. Na wy wietlaczu pojawi si napis:
POPRZEDNI PARAG:
4 5,89ZŁ
Uwaga!!! Kasa umo liwia przeliczenie na walut EURO – dodatkowy opis w rozdziale
5.23 niniejszej instrukcji

Je li chcemy, aby wy wietlacz obsługi i klienta wskazywał aktualn godzin i
(je li nie był otwarty paragon). W tryb wy wiedat , wystarczy nacisn
tlania daty i godziny kasa przechodzi automatycznie po 2 minutach nieu ywania (je li
kasa pracuje z zasilacza sieciowego). Na wy wietlaczu klienta godzina b dzie
wy wietlana dopiero po upływie 1 minuty od zako czenia ostatniego paragonu, nawet
.

5.23. Obsługa waluty EURO
Kasa Bravo umo liwia przeliczanie warto ci sprzedanych towarów na walut
EURO. Przeliczenie na walut EURO ma charakter jedynie informacyjny, a wszystkie
dane o paragonie zostan zapisane na raporcie fiskalnym dobowym do pami ci fiskalnej
zawsze w walucie podstawowej.
Aby móc przelicza ceny i warto ci towarów oraz warto paragonu na walut
EURO nale y zaprogramowa przelicznik, według którego warto ci te b d przeliczane. Programowania dokonujemy według opisu w rozdziale 4.20 niniejszej instrukcji.
Po zaprogramowaniu nale y okre li , czy informacja o przelicznikach i wartociach maj by drukowane pod paragonem. Je li chcemy, aby pod paragonem wr czanym klientowi (podczas wystawiania, którego u yto funkcji przeliczania na EURO)
drukowana była informacja o warto ci zapłaty przeliczona na EURO według zaprogramowanego kursu, nale y w Opcjach Globalnych wł czy (na 1) opcj nr 21.Drukuj
EURO. Je li opcja ta zostanie ustawiona na 0, wówczas informacja o warto ci sprzeday w EURO zostanie tylko wy wietlona na wy wietlaczach: obsługi z opisem EURO,
natomiast na wy wietlaczu klienta warto ta b dzie wy wietlana przez 3 sekundy i
dodatkowo wy wietlacz b dzie wówczas mrugał.
Przeliczanie na EURO zaprogramowanej ceny towaru:
Podczas sprawdzania ceny towaru, jaka została zaprogramowana w bazie towarowej
kasy (opis w rozdziale 5.20), w chwili wy wietlania ceny w zł nale y kolejno nacisn
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. Na wy wietlaczu obsługi
cena/warto , nale y kolejno nacisn klawisze:
pojawi si nazwa towaru i cena przeliczona na EURO. Na wy wietlaczu klienta warto
przeliczona na EURO b dzie wy wietlana (mruga ) przes 3 sekundy, nast pnie
wy wietlacz powróci do wy wietlania warto ci w PLN.
Przeliczanie na EURO warto ci sprzedanych towarów:

5.22. Wy wietlanie daty i godziny

po naci ni ciu klawisza

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

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

klawisz

, a nast pnie poda

. Kasa
warto przyjmowanej kwoty w EURO i nacisn klawisze
przeliczy przyj t kwot w EURO na PLN i wy wietli na wy wietlaczu obsługi reszt
do wydania w PLN. Je łi przed zatwierdzeniem zapłaty klawiszami
nie zostanie podana adna warto , kasa przyjmie, e klient podał
w EURO dokładnie tak kwot , jaka była do zapłaty. Je li opcja 21.Drukuj EURO w
Opcjach Globalnych została ustawiona na 1, wówczas pod paragonem zostanie
wydrukowany niefiskalny dodtek, na którym znajd si warto ci sprzeda y oraz reszty
w EURO oraz zaprogramowany przelicznik (kurs) EURO. Przykładowy paragon z
przyj ciem platno ci w EURO (lub u yciem przelicznika) zamieszczony został w
rozdziale 7.1 niniejszej instrukcji).
UWAGI!!!
Nie ma mo liwo ci zapłaty cz ciowej w EURO!!!
Nie ma mo liwo ci wydania pieni dzy (np. za opakowania zwrotne) w EURO.
Nie ma mo liwo ci przeliczenia kwoty ujemnej (np. za opakowania zwrotne) na EURO.

57

NOVITUS

BRAVO

Przeliczanie na EURO warto ci poprzedniego paragonu:
W chwili wy wietlania warto ci za ostatni paragon (opis w rozdziale 5.21)
. Na wy wietlaczu obsługi pojawi si
nale y kolejno nacisn klawisze:
warto przeliczona na EURO. Na wy wietlaczu klienta warto przeliczona na EURO
b dzie wy wietlana (mruga ) przes 3 sekundy, nast pnie wy wietlacz powróci do
wy wietlania warto ci w PLN.
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6.

WYKONYWANIE RAPORTÓW

Kasa BRAVO daje mo liwo wykonania 14 ró nych raportów jako niezeruj ce (informacyjne, kontrolne) w trybie RAPORTY NIEZERUJ CE, oraz 6 raportów
zeruj cych – w trybie RAPORTY ZERUJ CE. Procedury wykonywania tych raportów
s identyczne zarówno w trybie Raportów Niezeruj cych jak i Raportów Zeruj cych
(ró ny jest jednak ich skutek), dlatego omówione zostan wspólnie dla obu trybów.
U ytkownik wybierze tryb raportów w zale no ci od skutków, jakie ma nie ze sob
wykonywany raport. Raporty od nr 7 do nr 12 wyst puj tylko w trybie Raporty Niezeruj ce – nie s wykonywane jako zeruj ce z zało enia.
Wykonanie raportów w trybie RAPORTY ZERUJ CE powoduje wyzerowanie liczników naliczaj cych odpowiednie warto ci.
Kolejno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

raportów w trybie Raporty Niezeruj ce:
Raport stanu kasy
Raport obrotów w Działach
Raport obrotów w PLU
Raport obrotów kasjerów
Raport opakowa zwrotnych
Raport dobowy
Raport ła cuchowy niezeruj cy
Raport okresowy
Raport kodów nieu ywanych
Zestawienie towarów
Zestawienie opakowa zwrotnych
Ostatni raport dobowy
Wykaz tandemów
Raport miesi czny
Raport opisów stałych

Kolejno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

raportów w trybie Raporty Zeruj ce:
Raport stanu kasy
Raport obrotów w Działach
Raport obrotów PLU
Raport obrotów kasjerów
Raport opakowa zwrotnych
Raport dobowy
Raport ła cuchowy zeruj cy

6.1. Raport stanu kasy
W raporcie tym mamy informacje na temat stanu gotówki i innych rodków
płatniczych w szufladzie, dokonywanych wpłatach i wypłatach gotówki, bilansie opakowa (sprzedane – przyj te), warto ci stornowanych pozycji, ilo ci anulowanych paragonów, sumie udzielonych rabatów i sumie dodanych narzutów.
Schemat wykonywania raportu:
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Tryb RAPORTY NIEZERUJ CE lub RAPORTY ZERUJ CE (w Raportach Zeruj cych wraz z wydrukiem nast puje zerowanie stanów rodków płatniczych)
(lub za pomoc klawiszy

i

przej

do pozycji nr 1 i

) – wej cie do wykonywania raportu stanu kasy, na
nacisn
wy wietlaczu pojawia si komunikat:
Potwierd
klawiszem OK

6.3. Raport obrotów PLU
Na raporcie obrotów PLU (kodów towarowych) mamy informacj na temat wielko ci
sprzeda y danego towaru. Obok nazwy PLU i jego numeru jest drukowana kwota za
jak dokonano sprzeda y danego towaru oraz ilo . Raporty mo na wykonywa jako
zeruj ce oraz jako pogl dowe (niezeruj ce).
Instrukcja wykonywania raportu:
(lub za pomoc klawiszy
nacisn

nast puje wydruk raportu.

po naci ni ciu klawisza
6.2. Raport obrotów w działach

Na raporcie obrotów działów towarowych mamy informacj na temat wielko ci
sprzeda y towarów przyporz dkowanych do poszczególnych działów. Obok nazwy
działu jest drukowana kwota za jak dokonano sprzeda y w danym dziale. Raporty
mo na wykonywa jako zeruj ce oraz jako podgl dowe (niezeruj ce).
Instrukcja wykonywania raportu:
(lub za pomoc klawiszy
nacisn

i

przej

do pozycji nr 2 i

) – na wy wietlaczu pojawia si pytanie:
Obroty
Od:

w

dział.

nale y okre li jakie działy ma obejmowa raport: jeden wybrany dział, zakres działów
od: ... do: ..., czy te wszystkie działy.
spowoduje wydruk raportu wszystkich zaprograNaci ni cie klawisza
mowanych działów towarowych z których prowadzona była sprzeda . Mo na równie
zrobi raport dla konkretnego działu lub dla działów z zakresu. Po pytaniu o numer
działu mo na wpisa

numer działu np. dział nr 4 – naciskamy klawisz

i

. Je li teraz podamy numer nast pnego działu
potwierdzamy klawiszem
np. nr 8 to kasa wykona raport dla działów z zakresu od nr 4 do nr 8 (czyli działy nr 4,
a potem
5, 6, 7, 8). Naciskamy wi c klawisz
raportu dla działów o numerach z przedziału od 4 do 8.
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i

przej

do pozycji nr 3 i

) – na wy wietlaczu pojawia si pytanie:

obroty w kodach:
Od:
nale y okre li jakie KODY (towary) ma obejmowa raport: jeden wybrany KOD,
zakres KODÓW od: ... do: ..., czy te wszystkie KODY (towary).
spowoduje wydruk raportu wszystkich kodów
Naci ni cie klawisza
towarowych (towarów) które zostały sprzedane od ostatniego raportu zeruj cego. Po
pytaniu o numer kodu pocz tkowego mo na wpisa numer PLU towaru np. PLU nr 455
i potwierdzamy klawiszem
.
– naciskamy klawisz
Je li teraz podamy numer innego PLU (towaru) np. nr PLU 500 to kasa wykona raport
dla wszystkich towarów z przedziału od nr 455 do nr 500. Naciskamy wi c klawisz
a potem
. – nast pi wydruk raportu dla towarów o
numerach PLU z przedziału od 455 do 500. W czasie wydruku – a do uko czenia – na
wy wietlaczu miga b dzie komunikat: Prosz czeka ...
Je li chcemy zrobi raport dla towaru który ma zaprogramowany kod EAN (skaner) –
nale y po pytaniu o numer PLU odczyta skanerem z towaru ten kod lub wpisa kod
EAN r cznie z klawiatury – zostanie wykonany raport tylko dla tego towaru.
WYDRUK RAPORTU MO NA PRZERWA KLAWISZEM ZEROW.
6.4. Raport obrotów kasjerów
Na raporcie obrotów kasjerów drukowane s informacje o wysoko ci sprzeday, dokonywanych wpłatach i wypłatach, rodkach płatniczych dla danego kasjera (lub
wszystkich zaprogramowanych kasjerów) oraz przyj ciach i wydaniach opakowa
zwrotnych.
Instrukcja wykonywania raportu (Tryb RAPORTY NIEZERUJ CE lub RAPORTY
ZERUJ CE):

. – nast pi wydruk
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(lub za pomoc klawiszy

i

przej

do pozycji nr 4 i

) – wej cie do wykonywania raportów kasjerów. Na
nacisn
wy wietlaczu pojawia si pytanie:
obroty kasjera
Nr:

spowoduje wydruk raportu wszystkich kasjerów
Naci ni cie klawisza
którzy zostali zaprogramowani. Podczas wydruku – a do zako czenia – na wy wietlaczu migał b dzie komunikat: Druk raportu kasjerów...
Zamiast tego mo na wpisa numer jednego kasjera, dla jakiego chcemy wykona raport
i potwierdzamy klawiszem
np. kasjer nr 2 – naciskamy klawisz
zostanie wydrukowany raport dla kasjera numer 2.

.–

Pod numerem 8 kasjera jest zarezerwowane miejsce dla operatora – je li sprzeda prowadzona b dzie przez operatora wła nie pod tym numerem kasjera nale y wykona
raport o jego obrotach. Raport o wysoko ci obrotu operatora drukowany jest tylko, gdy
była prowadzona przez niego sprzeda – je li jego liczniki sprzeda y s zerowe, to nie
ma mo liwo ci wykonania tego raportu.
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całego dnia (od ostatniego raportu dobowego zeruj cego) z uwzgl dnieniem rozdziału
kwot podatku na poszczególne stawki PTU, daty i godziny wykonania raportu, ilo ci
wystawionych paragonów fiskalnych. Wydruk tego raportu oznaczony jest numerem
unikatowym kasy i logo fiskalnym: stylizowanym z literek PL. Wydruk ten nale y
starannie przechowywa – słu y jako rozliczenie z Urz dem Skarbowym.
Wykonanie tego raportu w trybie RAPORTY NIEZERUJ CE jest tylko raportem informacyjnym, mo na go wykonywa w dowolnym momencie wiele razy dziennie. B d
na nim dane sumowane od ostatniego raportu zeruj cego.
Schemat wykonywania raportu dobowego:
Tryb RAPORTY NIEZERUJ CE lub RAPORTY ZERUJ CE (ZERUJ CE obowi zkowo codziennie – o ile była prowadzona sprzeda )
(lub za pomoc klawiszy

i

przej

do pozycji nr 6 i

) – wej cie do wykonywania raportu dobowego. Na
nacisn
wy wietlaczu pojawia si pytanie:
Potwierd
klawiszem OK

. Nast pi pytanie o poprawno
nale y potwierdzi klawiszem
Data poprawna?
2000-07-11

daty:

6.5. Raport opakowa zwrotnych
Kasa prowadzi gospodark opakowaniami zwrotnymi.
Po wej ciu do wykonywania raportu opakowa zwrotnych (Tryb RAPORTY
NIEZERUJ CE lub Raporty ZERUJ CE, zale nie od konsekwencji, jakie ma ze sob
nie

wykonanie tego raportu), sekwencja:

i
przej do pozycji nr 5 i nacisn
klawiszy
wykonywania raportu. Pokazuje si komunikat:
Kod pocz tkowy
Od:

(lub za pomoc
) – wej cie do

Dalsze czynno ci – identyczne jak przy wykonywaniu raportu obrotów PLU
(rozdz. 6.3.)
6.6. Raport dobowy
Raport dobowy jest najwa niejszym raportem, jaki ka dy u ytkownik
zobowi zany jest wykona codziennie jako zeruj cy. Podczas wykonywania tego
raportu w trybie pracy Raporty Zeruj ce nast puje zapis do pami ci fiskalnej obrotu z
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. Nast pi wydruk
je li data jest poprawna potwierdzamy klawiszem
raportu. Je li w danym dniu zaistniała potrzeba powtórnego wykonania raportu
dobowego zeruj cego to po potwierdzeniu pytania o poprawno daty nast pi pytanie:
Kolejny rap. o
tej samej dacie?

Potwierdzamy klawiszem
Wykonywanie kilku raportów dobowych zeruj cych w jednym dniu prowadzi do
skrócenia czasu działania kasy – pami fiskalna zostanie zapisana wcze niej ni w
ci gu przewidywanych 5 lat.
Je li podczas wykonywania raportu data pokazana przez kas nie b dzie zgodna z
aktualn dat nale y za pomoc klawisza
wycofa si z wykonywania
raportu i niezwłocznie powiadomi serwis.
Zapisanie raportu dobowego do pami ci fiskalnej z niewła ciw dat mo e
spowodowa konieczno wymiany pami ci fiskalnej na now na koszt u ytkownika!
W trybie pracy RAPORTY NIEZERUJ CE pytanie o poprawno daty jest pomini te.
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6.7. Raport ła cuchowy
Raport ten słu y do drukowania kolejno po sobie wcze niej zdefiniowanych (w
programowaniu, pozycja 15 – niezeruj ce, 16 – zeruj ce) raportów. T opcj mo na
wykorzysta , gdy kto codziennie drukuje te same raporty (np.: raport stanu kasy,
sprzeda y PLU, obrotów kasjerów, raport dobowy). Zamiast pojedynczo wykonywa
poszczególne raporty, mo na wywoła raport ła cuchowy, który spowoduje automatyczne wykonanie wszystkich, wcze niej zdefiniowanych raportów.
Schemat wykonywania wydruku (tryb RAPORTY NIEZERUJ CE lub RAPORTY ZERUJ CE):
(lub za pomoc klawiszy
i nacisn

i

przej

do pozycji nr 7

) - Raport ła cuchowy – na wy wietlaczu pojawi si :
Potwierd
klawiszem OK

Je li w ła cuchu znajduje si Raport dobowy zeruj cy (fiskalny), przed wydrukiem
raportów nast pi pytanie o poprawno daty:
Data poprawna?
2000-07-11

poprawna nale y wycofa si klawiszem

przej

do pozycji nr 8 i

) - wej cie w tryb wykonywania raportu okresowego. Na
nacisn
wy wietlaczu pojawia si komunikat:
Raport okresowy
Od:
Nale y poda zakres, za jaki ma by wykonany raport. Zakres mo e by podany w
numerach (numery raportów dobowych) lub w datach – dla danego okresu. Je li po
pytaniu Od: podamy liczb maj c od 1 do 4 cyfr – potraktowane to b dzie jako numer
raportu dobowego, je li podamy liczb 6 – cio cyfrow potraktowane to b dzie jako
data. Dat nale y podawa w formacie: RRMMDD (np. 000801). Podan liczb

Je li teraz naci niemy klawisz
- nast pi pytanie o rodzaj raportu jaki ma
by wydrukowany: pełny, czy podsumowanie. Na raporcie pełnym drukowane s
wszystkie raporty dobowe z zadanego okresu, wraz ze wszystkimi informacjami na nich
zawartymi, na ko cu wydruku znajdzie si podsumowanie tych raportów. Na raporcie
okresowym wykonanym jako podsumowuj cy jest tylko podsumowanie wszystkich
raportów z zadanego okresu.
RAPORT OKRESOWY WYKONANY JAKO PEŁNY MA OPIS: RAPORT
FISKALNY OKRESOWY ORAZ POSIADA NUMER UNIKATOWY.
Raport
1.Pełny

. Je li data nie jest

i niezwłocznie powiadomi serwis!
Znaczek

Drukowane raporty mo na przerwa w dowolnej chwili klawiszem
raportu dobowego zeruj cego)

w prawym górnym rogu wskazuje, e za pomoc klawiszy

i

(oprócz

6.8. Raport okresowy
Raport okresowy jest odczytem z pami ci fiskalnej w zadanym okresie czasu
lub pomi dzy zadanymi numerami raportów fiskalnych. Na ko cu raportu nast pi podsumowanie nale nego podatku PTU z rozbiciem na poszczególne stawki PTU z zadanego okresu lub zakresu. Na raporcie tym znajd si równie wszelkie informacje o
zmianach stawek PTU i wykonywanych zerowaniach w wybranym okresie (zakresie)
Raport okresowy nie jest raportem fiskalnym.
Instrukcja wykonywania raportu okresowego:
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i

. Teraz nale y poda zakres ko cowy jaki ma
zatwierdzamy klawiszem
obejmowa raport. Nale y wpisa dat , lub numer ko cowy raportu okresowego.

nast pi wydruk kolejno wszystkich raportów,
Po naci ni ciu klawisza
które zaznaczono do wykonywania “w ła cuchu”.

je li data jest poprawna potwierdzamy klawiszem

(lub za pomoc klawiszy

mo na wybra wła ciwy typ raportu okresowego (lub wpisa numer:

- podsu-

- pełny) i zatwierdzi go klawiszem
mowanie, lub
Mo na oczywi cie wykona raport dla konkretnej daty lub konkretnego numeru. Nale y
wówczas po podaniu pocz tkowego numeru lub daty i zatwierdzeniu klawiszem
, nale y jeszcze raz nacisn klawisz
od razu przechodz c
do wyboru rodzaju raportu: pełny lub podsumowanie do zatwierdzenia raportu .
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6.9. Raport kodów nieu ywanych
Jednym z raportów, jakie mo na otrzyma z kasy BRAVO jest raport kodów nieu ywanych. Raport ten mo emy uzyska , gdy mamy zał czony mechanizm kontroli
starzenia towarów (PROGRAMOWANIE, poz. 6: Opcje Globalne, opcja nr 13). W
raporcie tym drukowane s towary, które nie były sprzedawane w okresie ustawionym
jako czas starzenia. Drukowane s równie na raporcie wielokrotno ci tego czasu starzenia. Gdy czas starzenia ustawimy na 26 – co pół roku b dziemy mogli zrobi przegl d bazy. Po wej ciu do wykonywania raportu kodów nieu ywanych (Tryb RAPORTY
(lub za pomoc klawiszy

NIEZERUJ CE, sekwencja:
przej do pozycji nr 9 i nacisn
raportu. Pokazuje si komunikat:
Potwierd
klawiszem

i

) – wej cie do wykonywania

OK

6.10. Zestawienie towarów zaprogramowanych
W opcji tej U ytkownik ma mo liwo sprawdzenia (wydrukowania) wszystkich
(zakresu, lub dowolnego) zaprogramowanych w kasie towarów wraz z przypisanymi im
parametrami (kodem PLU, stawk PTU). Zestawienie (wydruk) mo na wykona
zarówno dla całej bazy PLU jak i dla przedziału (od numeru PLU ... do numeru PLU
....) oraz dla pojedynczego towaru PLU. Zestawienie mo e by drukowane wg kodów
PLU, lub według przyporz dkowanej stawki PTU.
Schemat wykonywania zestawienia (tryb RAPORTY NIEZERUJ CE):
i

przej

do pozycji

) – wej cie w tryb drukowania zestawienia.
nr 10 i nacisn
Na wy wietlaczu pojawia si pytanie o kryterium drukowania: według kodów PLU czy
według przyporz dkowanej stawki PTU:
Wdł.stawek-CENA
Wdł.kodów-KOD
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natomiast klawiszem
wybieramy raport sortuj cy wydruk według kodów PLU.
Dalszy ci g wykonywania zestawienia – identyczny jak przy raporcie Obrotów PLU
(pkt 6.3)
Ustawienie flagi 5 w opcjach globalnych (PROGRAMOWANIE, 6) decyduje, czy
oprócz nazwy b dzie drukowany równie kod PLU lub EAN (kod wielocyfrowy).
6.11. Zestawienie opakowa zwrotnych
Funkcja ta pozwala na wydrukowanie zestawienia zaprogramowanych w kasie
opakowa zwrotnych.
Schemat wykonywania zestawienia (tryb RAPORTY NIEZERUJ CE):
(lub za pomoc klawiszy

- nast puje wydruk raportu. Na wydruku obok
Ztwierdzamy klawiszem
towarów b dzie napisana liczba tygodni, przez ile czasu dany towar nie był
sprzedawany. Je li wi c czas starzenia ustawiony był na 5 (5 tygodni), na wydruku
b dzie widnie napis 5 tygodni obok towarów, które nie były sprzedawane ponad 5
tygodni (ale mniej ni 10 tygodni).

(lub za pomoc klawiszy

Nale y wybra klawisz wskazuj cy odpowiednie kryterium: klawiszem
wybieramy raport sortuj cy wydruk wg przyporz dkowanych im stawek PTU,

i

przej

do pozycji nr

) – wej cie w tryb drukowania zestawienia.
11 i nacisn
Dalszy ci g wykonywania zestawienia – identyczny jak przy raporcie Obrotów PLU
(pkt 6.3)
6.12. Ostatni raport dobowy
Funkcja ta pozwala na powtórne wydrukowanie ostatnio wykonywanego raportu dobowego zeruj cego. Jest to odczyt z pami ci fiskalnej tego raportu. Mo na go
wykona tylko jako niezeruj cy – tryb RAPORTY NIEZERUJ CE. Wydruk ten b dzie
posiadał wszystkie informacje, jakie znajdowały si na ostatnim raporcie fiskalnym
(oprócz ilo ci zmian w bazie towarowej), oznaczony b dzie informacj : Kopia raportu
dobowego, niefiskalny, nie b dzie posiadał logo fiskalnego w stopce paragonu ani numeru unikatowego kasy.
Schemat wykonywania raportu (tryb RAPORTY NIEZERUJ CE)
(lub za pomoc klawiszy

i

przej

do pozycji

) – wej cie w tryb wykonywania raportu, na
nr 12 i nacisn
wy wietlaczu pojawia si komunikat:
Potwierd
klawiszem

OK

– zostaje wydrukowana kopia ostatnio
Nale y potwierdzi klawiszem
wykonanego raportu dobowego (bez oznacze fiskalnych).
67

BRAVO

NOVITUS

NOVITUS

BRAVO

6.13. Wykaz tandemów

6.15. Raport opisów stałych

Raport ten słu y do drukowania zestawienia kodów, które w programowaniu artykułów PLU zostały poł czone w tandemy z artykułami, które s oznaczone jako opakowanie. Wydruk mo na wykona w dowolnym momencie pracy kasy (zamkni ty
paragon!)

W raporcie tym drukowane s wszystkie opisy stałe zawarte w programie pracy kasy. Na ko cu raportu drukowana jest nazwa programu pracy kasy oraz jej wersja.

Schemat wykonywania wydruku (tryb RAPORTY NIEZERUJ CE):

(lub za pomoc klawiszy

i

przej

do pozycji

) – na wy wietlaczu pojawi si :

nr 13 i nacisn

POtwieRd
kLawisZem

OK

nast pi wydruk opakowa

Po naci ni ciu klawisza
których zostały one doł czone.

z towarami do

6.14. Raport miesi czny
Raport miesi czny jest fiskalnym raportem rozliczeniowym za podany miesi c.
Jego wygl d jest identyczny z pełnym raportem okresowym (posiada oznaczenie: FISKALNY oraz numer unikatowy), a obejmuje wszystkie zapisy z pami ci fiskalnej w
zadanym miesi cu. Podczas wykonywania raportu miesi cznego podaje si tylko rok
oraz miesi c. Raport taki mo na wykonywa wielokrotnie.
Schemat wykonania raportu miesi cznego:
Tryb

pracy

RAPORTY

NIEZERUJ CE,

(lub za pomoc klawiszy

naciskamy
i

klawisze

przej

do pozycji nr 14 i

) - wej cie w tryb wykonywania raportu miesi cznego. Na
nacisn
wy wietlaczu pojawia si komunikat:
Podaj dat :
(RRMM)
Nale y poda rok i miesi c, za jaki ma by wykonany raport. Po wpisaniu, nale y
zatwierdzi klawiszem
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PRZYKŁADOWE WYDRUKI Z KASY BRAVO

W rozdziale tym zostan przedstawione przykładowe wydruki z kasy fiskalnej
BRAVO z opisem, co oznaczaj poszczególne pozycje na tych wydrukach. Przedstawione zostan zarówno paragony fiskalne, wydruki raportów, wydruki b d ce efektem
obsługi kasy wraz z opisem, co oznaczaj zamieszczone tam informacje.
7.1.

Przykładowy paragon z przyj ciem zapłaty w EURO
W przykładzie warto paragonu wynosiła 100 PLN, klient zapłaty dokonuje w walucie
EURO, daj c sprzedawcy 25 EURO.

Nagłówek

Paragon fiskalny

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

NIP u ytkownika
Data, kolejny numer wydruku
Nazwa wydruku – paragon fiskalny

Nagłówek
Nagłówek
Nagłówek

Nazwa artykułu, Ilo * cena jednostkowa
warto , stawka PTU

NIP u ytkownika
Data, kolejny numer wydruku
Nazwa wydruku (paragon fiskalny)

Sprzeda opodatkowana stawk A
Wysoko stawki, kwota podatku A

Nazwa artykułu (maks. 18 znaków)
Ilo * cena jednostkowa, warto , stawka PTU
Nazwa artykułu (maks. 18 znaków)
Ilo * cena jednostkowa, warto , stawka PTU
Razem – podsumowanie (opcja)
Sprzeda opodatkowana stawk A
Wysoko stawki, kwota podatku A
Sprzeda opodatkowana stawk B
Wysoko stawki, kwota podatku B
Suma podatku PTU (A+B+...)
Suma za towary na paragonie
Numer paragonu fiskalnego
Nr kasy, nr kasjera, godzina wydruku
Logo fiskalne, numer unikatowy kasy
Nr PLU sprzed opak,
ilo * cena jedn, warto
Nr PLU zwróconego opakowania
Zwrócono (-) ilo *cena jedn., wart (zwrot)
Suma ł czna (paragon + rozlicz opak)
Gotówka otrzymana od klienta
Wydana reszta
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Razem – podsumowanie (opcja)

Suma podatku PTU
Suma za towary na paragonie w PLN
Gotówka przeliczona na PLN z zapłaty w EURO *1
Reszta w PLN do wydania klientowi *2
Numer paragonu fiskalnego
Nr kasy, nr kasjera, godzina wydruku
Logo fiskalne, numer unikatowy kasy
Dodruk niefiskalny pod paragonem
Warto paragonu w PLN
Zaprogramowany w kasie przelicznik (kurs)
Warto paragonu w EURO wg zaprogr. kursu *3
Gotówka w EURO otrzymana od klienta
Reszta w EURO do wydania klientowi *4

Uwagi:
*1
Po wpisaniu zapłaty w walucie EURO kasa przelicza przyj t od klienta gotówk EURO na PLN według
zaprogramowanego w kasie przelicznika (z zaokr gleniem do dwóch miejsc po przecinku): 25 EUR x 4,5698
= 114,26 PLN.
*2
Reszta wynikaj ca z przeliczenia ró nicy podanej przez klienta kwoty w EURO a warto ci zapłaty za
paragon z zastosowaniem zaprogramowanego przelicznika.
*3
Warto paragonu przeliczona z PLN na walut EURO według zaprogramowanego w danej chwili w kasie
przelicznika (zaokr glona do dwóch miejsc po przecinku):
100 PLN / 4,5698 = 21,88 EUR.
*4
Reszta w EURO wynikaj ca z ró nicy podanej przez klienta gotówki w EURO a kwot do zapłaty za
paragon przeliczon na EURO według zaprogramowanego przelicznika.
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7.4. Paragon anulowany

Nagłówek
Nagłówek
Nagłówek
Nagłówek
NIP u ytkownika
Data, numer wydruku
Wydruk niefiskalny
Rodzaj wydruku
Warto

wpłaty

Nr kasy, nr kasjera, godzina wydruku
Cz
cyfrowa numeru unikatowego kasy

Nagłówek
Nagłówek
Nagłówek
Nagłówek
NIP u ytkownika
Data, nr wydruku
Rodzaj (nazwa) wydruku
Nazwa artykułu
Ilo * cena jedn., warto , stawka PTU
Razem – podsumowanie
Informacja o anulowaniu paragonu
Nr kasy, nr kasjera, godzina wydruku
Cz
cyfrowa numeru unikatowego kasy

7.3. Wypłata z kasy
Nagłówek
Nagłówek
Nagłówek
Nagłówek
NIP u ytkownika
Data, nr wydruku
Wydruk niefiskalny
Rodzaj wydruku
Warto

wypłaty

Nr kasy, nr kasjera, godzina wydruku
Cz
cyfrowa numeru unikatowego kasy
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7.5. Raport fiskalny dobowy

7.6. Raport stanu kasy
Nagłówek

Nagłówek
Nagłówek
Nagłówek
Nagłówek
NIP u ytkownika
Data, nr wydruku

NIP u ytkownika
Data, nr wydruku

Rodzaj wydruku – raport dobowy fiskalny

Rodzaj wydruku
Tryb pracy kasy (zeruj cy)

Zaprogramowana wysoko
Zaprogramowana wysoko
Zaprogramowana wysoko

Ilo gotówki w kasie *1
Warto płatno ci czekami

stawki A
stawki B
stawki C

Data wykonania raportu
Nr kolejny raportu

Warto
Warto

płatno ci kartami płatniczymi
sprzeda y „na kredyt”

Warto

płatno ci talonami

Sprzeda opodatkowana w stawce A
Sprzeda opodatkowana w stawce B
Sprzeda opodatkowana w stawce C

Suma rodków płatniczych (PLN) w kasie
Warto

gotówki EURO przyj ta od klienta*2

Kwota podatku A
Kwota podatku B
Ł czna kwota podatku

Warto

powy szej gotówki w PLN *3

Warto sprzeda y
Ilo wydanych paragonów fiskalnych
Warto anulowanych paragonów
Ilo anulowanych paragonów
Informacja o zmianach w bazie towarowej kasy
Ilo

zmian w bazie towarowej kasy

Ilo

pozycji (linii) na raporcie od poz. PTU A

Nr kasy, nr kasjera, godzina wydruku
Logo fiskalne, numer unikatowy kasy
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Bilans obrotu opakowaniami zwrotnymi
Warto wpłat
Warto
Warto
Warto

wypłat
stornowanych pozycji
udzielonych rabatów

Warto

dodanych narzutów

Ilo

paragonów anulowanych

Nr kasy, nr kasjera, godzina wydruku
Cz

cyfrowa numeru unikatowego kasy

UWAGI!!!
*1
W ilo ci gotówki uwzgl dnione s wszelkie wpływy i wypłaty gotówki do kasy z paragonów, wpłat, wypłat, równie z paragonów zadeklarowanych jako płacone w EURO (przeliczone na PLN według przelicznika
zaprogramowanego w kasie w chwili dokonywania sprzeda y).
*2
Warto gotówki w EURO zadeklarowanej jako przekazana przez klienta podczas zapłaty za paragony (opis
w rozdziale 5.23).
*3
Warto gotówki z punktu *2 przeliczona na PLN według kursu z chwili dokonywania płatno ci w EURO.
Kurs EURO mo na zmieni w dowolnym momencie pracy kasy, dlatego warto *3 jest aktualizowana po
ka dym paragonie zadeklarowanym jako płatno w EURO a nie jako przeliczenie warto ci z pozycji *2
według przelicznika z chwili wykonywania raportu stanu kasy. Je li warto z pozycji *3 podzielona przez
warto pozycji *2 nie daje aktualnie ustawionego przelicznika, oznacza to, e od ostatniego raportu zeruj cego stanu kasy dokonano sprzeda y z ró nymi przelicznikami kursu.
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8.

7.7. Raport obrotów PLU
Nagłówek
Nagłówek
Nagłówek
Nagłówek
NIP u ytkownika
Data, nr wydruku
Rodzaj wydruku
Tryb pracy Zeruj cy
Nazwa towaru
Ilo sprzedanych towarów
Warto sprzedanych towarów
Kod PLU
Nazwa towaru
Ilo sprzedanych towarów

WYKAZ KOMUNIKATÓW

Podczas pracy, wykonywania raportów oraz programowania kasa wy wietla szereg komunikatów komentuj cych wykonywane działania, programowane funkcje oraz
stany bł dne. W rozdziale tym przedstawione zostan takie komunikaty wraz z opisem,
powodem wyst pienia i sposobem post powania.
8.1. Bł dy zgłaszane przez kas
Bł dy zgłaszane przez kas mo na podzieli na kategorie:
• bł dy zwykłe - powoduj pojawienie si komunikatu na wy wietlaczu obsługi i
wygenerowanie pi ciu sygnałów d wi kowych. Usuni cia komunikatu dokonuje si
klawiszem ZEROW.
• bł dy fatalne - po wy wietleniu komunikatu i wygenerowaniu pi ciu sygnałów
d wi kowych kasa zawiesza działanie generuj c seri dodatkowych, krótkich sygnałów d wi kowych. Wznowienie pracy kasy jest mo liwe jedynie przez przerwanie
zasilania i jego ponowne podł czenie.
W zestawieniu bł dów bł dy fatalne b d oznaczane słowami „bł d fatalny”.

Warto sprzedanych towarów
Kod PLU

Tekst komunikatu na wy wietlaczu obsługi.
Znaczenie bł du

Nazwa towaru
Ilo sprzedanych towarów
Warto sprzedanych towarów
Kod PLU

Podany dział nieoprogramowany - Próba
sprzeda y nieoprogramowanego działu lub
PLU nale cego do nieoprogramowanego
działu

Suma warto ci wydr pozycji na raporcie
Ilo pozycji na raporcie

Baza PLU pełna - Bł d mo e wyst pi w
trakcie dodawania do bazy nowego PLU, je li
jest ona zapełniona.

Nr kasy, nr kasjera, godzina wydruku

Bł d argumentu - Podana z klawiatury data
lub czas (przy programowaniu daty i czasu)
b d niektóre inne argumenty przy programowaniu maj niepoprawny format b d
warto ci.

Cz ciowy numer unikatowy kasy

Bł d bazy PLU - Podczas inicjalizacji urz dzenia wykryto przekłamanie bazy PLU
Bł d bufora paragonu - Podczas inicjalizacji
urz dzenia wykryto przekłamanie bufora paragonu.
Bł d danych w pami ci fisk. - Bł d sumy
kontrolnej w pami ci fiskalnej. Kasa przechodzi w tryb tylko do odczytu.
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NOVITUS

Sugerowane czynno ci serwisowe

Nale y przed nast pnym programowaniem dokona usuni cia martwych
kodów lub r cznie usun nieu ywane
PLU.
Nale y ponowi programowanie podaj c poprawn warto programowanego parametru
Baza PLU, baza działów towarowych,
tablice opakowa i tandemów oraz
odpowiednie liczniki obrotu zostan
wyzerowane
Bufor zostanie wyzerowany, a je li
istnieje otwarty paragon, zostanie on
anulowany.
Konieczna b dzie wymiana pami ci
fiskalnej
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NOVITUS
Tekst komunikatu na wy wietlaczu obsługi.
Znaczenie bł du
Bł d daty nast. starzenia - Podczas inicjalizacji wykryto przekłamanie daty kolejnego
zwi kszenia liczników czasu braku obrotu
PLU.
Bł d działów - Podczas inicjalizacji urz dzenia wykryto przekłamanie bazy działów
Bł d głównych liczn. sprzeda y - Podczas
inicjalizacji urz dzenia wykryto przekłamanie
głównych liczników sprzeda y (niefiskalnych)
Bł d klawiatury - Przepełniony bufor klawiatury. Znaki nie mieszcz ce si w buforze zostan pomini te. Bł d mo e by spowodowany wadliwym poł czeniem klawiatury z płyt
główn kasy.
Bł d komunikacji szeregowej – Awaria portu
szeregowego kasy
Bł d kwoty - Próba sprzeda y towaru lub
korekty sprzeda y z zerow warto ci pozycji
(cena x ilo , po zaokr gleniu)

Sugerowane czynno ci serwisowe
Data zostanie ustawiona na dat aktualn powi kszon o zdefiniowany
okres, po którym nast puje starzenie
Baza działów i liczniki sprzeda y
działów zostan wyzerowane
Liczniki zostan wyzerowane

Nale y sprawdzi poł czenie klawiatury
Nale y sprawdzi poł czenie urz dzenia zewn trznego (skanera, wagi lub
komputera PC) podł czonego do uniwersalnego portu szeregowego
Nale y poda wła ciw cen lub ilo
dla pozycji

Kwota zostanie wyzerowana, po wciBł d kwoty poprz. paragonu - Podczas inicjani ciu RAZEM w trybie sprzeda y
lizacji wykryto przekłamanie zapami tanej
przed rozpocz ciem pierwszego parakwoty ostatniego paragonu
gonu pojawi si kwota 0,00
Bł d liczników sprz. działów - Podczas inicjaLiczniki sprzeda y działów zostan
lizacji urz dzenia wykryto przekłamanie liczwyzerowane
ników sprzeda y działów
Bł d liczników sprz. kasjerów - Podczas inicjalizacji urz dzenia wykryto przekłamanie
Liczniki zostan wyzerowane.
liczników sprzeda y kasjerów
Bł d liczników sprzeda y PLU - Nast piło
Liczniki zostan wyzerowane
przekłamanie liczników obrotu PLU.
Nale y usun zaci ty papier, sprawBł d mechanizmu drukuj cego - Zaci cie
dzi poł czenie mechanizmu z płyt
papieru w mechanizmie drukuj cym lub awa- główn kasy a w razie stwierdzenia
ria mechanizmu.
jego poprawno ci - wymieni mechanizm
Bł d nazwy - Podawana z klawiatury nazwa
PLU lub działu nie zawiera przynajmniej
Nale y poprawi wadliw nazw
dwóch znaków ze zbioru du ych i małych liter
i cyfr
Bł d operacji na pami ci fisk. - Wykonanie Nale y sprawdzi poł czenie pami ci
zapisu do pami ci fiskalnej nie powiodło si
fiskalnej z główn płyt kasy.
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Tekst komunikatu na wy wietlaczu obsługi.
Znaczenie bł du
Bł d pami ci konfiguracji - Podczas inicjalizacji wykryto przekłamanie pami ci RAM
urz dzenia
Bł d pami ci PLU, konf. i dz. - Podczas inicjalizacji wykryto przekłamanie pami ci RAM
urz dzenia

Sugerowane czynno ci serwisowe
Kasa powróci do konfiguracji standardowej.

Zostanie wyzerowana baza PLU i baza
działów, kasa powróci do konfiguracji
standardowej.
Pami zostanie wyzerowana. PowtaBł d pami ci RAM - Podczas inicjalizacji
rzanie si bł du po ka dym wł czeniu
urz dzenia wykryto przekłamanie fiskalnej
kasy mo e oznacza usterk sprz tocz ci pami ci RAM (fiskalne liczniki sprze- w b d awari akumulatora podtrzyda y)
muj cego zawarto RAM w okresie
wył czenia kasy
Pami zostanie wyzerowana. Powtarzanie si bł du po ka dym wł czeniu
Bł d pami ci RAM - Podczas inicjalizacji
kasy mo e oznacza usterk sprz towykryto przekłamanie pami ci RAM urz dze- w b d awari akumulatora podtrzynia
muj cego zawarto RAM w okresie
wył czenia kasy
Bł d pami ci ROM - Niezgodno
trolnych pami ci programu kasy.

sum kon-

Bł d skanera - Brak poł czenia lub bł dne
dane odbierane ze skanera
Bł d struktury bazy PLU - Podczas przeprowadzania operacji na bazie PLU wykryto jej
przekłamanie
Bł d tablicy opakowa - Podczas inicjalizacji
urz dzenia wykryto przekłamanie obszaru
tablicy opakowa .
Bł d tablicy tandemów - Podczas inicjalizacji
urz dzenia wykryto przekłamanie obszaru
tablicy tandemów
Bł d wagi - Brak poł czenia lub bł dne dane
odbierane z wagi
Bł d warto ci brutto - Przepełnienie sumy
nale no ci za paragon.
Bł d warto ci liczby - Wprowadzona liczba
(kwota, ilo , kod itp.) jest poza dopuszczalnym zakresem ew. ma bł dny format (liczba
miejsc po przecinku itp.)

Awaria układu pami ci programu.
Nale y wymieni układ
Nale y sprawdzi poł czenie skanera
oraz sposób jego transmisji (skaner
winien transmitowa kolejne cyfry
kodu jako znaki ASCII, na ko cu
kodu znak CR (0DH), w trybie 8N1, z
pr dko ci 9600 bodów)
Nale y wyzerowa baz PLU
Tablica zostanie odtworzona
Tablica zostanie wyzerowana. Nale y
zaprogramowa powtórnie poł czenia
mi dzy towarami i opakowaniami
Nale y sprawdzi poł czenie wagi
oraz ustawienie typu wagi w opcjach
systemowych
Nale y anulowa paragon.
Nale y ponowi operacj podaj c
prawidłowy parametr
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Tekst komunikatu na wy wietlaczu obsługi.
Znaczenie bł du
Bł d warto ci PTU - Bł d parametru przy
programowaniu stawek PTU
Bł d wewn trzny status: X - Bł d fatalny
wywołany powa nym przekłamaniem pracy
kasy.
Bł d zdefiniowania podziału klawiatury Próba przyporz dkowania jednocze nie
wszystkich klawiszy szybkiej sprzeda y dla
kodów PLU i działów
Bł d zegara systemowego - Zegar systemowy
nie pracuje poprawnie
Bł dna relacja param. raportu - Data lub
numer pocz tkowy dla raportu okresowego
wi ksze od daty lub numeru ko cowego
Bł dne hasło operatora - Podczas programowania hasła operatora podano mniej lub wi cej ni 4 cyfry b d podano bł dne hasło przy
próbie wej cia do trybów 2, 3 lub 4
Bł dny kod EAN - W podanym kodzie EAN
wykryto znak nie b d cy cyfr , cyfra kontrolna kodu EAN nie zgadza si z wyliczon cyfr
b d kod został rozpoznany jako kod z zaprogramowan cen typu 7 lub 10 albo kod z
zaprogramowan mas typu 1 lub 10 i nie
zgadza si cyfra kontrolna zaprogramowanej
warto ci. W takim wypadku bł d jest zgłaszany tylko wtedy, gdy ustawiona jest opcja kontroli kodów EAN. Przy wył czonej opcji bł d
jest zgłaszany gdy długo kodu jest wi ksza
od 5 cyfr, lecz ró na od 8, 13, 15 i 18.
Bł dny kod kasjera - Podano nieprawidłowy
kod kasjera.
Bł dny nagłówek - Zbyt długi nagłówek.
Całkowita długo nagłówka nie mo e by
wi ksza ni 217 znaków (ł cznie ze znakami
rozpocz cia/zako czenia wyró nienia)
Bł dny numer HALO - Podano indeks do
tablicy kwot maksymalnych, który jest poza
zakresem.
Bł dny numer kasjera - Podano indeks w
tablicy kasjerów, który jest poza zakresem
Bł dny numer NIP lub brak numeru - Podczas inicjalizacji wykryto brak zaprogramowanego numeru NIP.
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Sugerowane czynno ci serwisowe
Nale y ponowi operacj z podaniem
prawidłowych parametrów
Nale y wył czy urz dzenie, a je li
bł d powtarza si , nale y skontaktowa si z serwisem.
Nale y ustawi jedn z opcji „Tylko
klawisze kodów” i „Tylko klawisze
działów” na 0
Uszkodzenie sprz towe głównej płyty
kasy.
Nale y ponowi operacj z podaniem
prawidłowych parametrów
Nale y ponownie wprowadzi hasło

Nale y poda prawidłowy kod lub
wyzerowa opcj kontroli kodów
EAN

Nale y ponownie wprowadzi kod
Nale y skróci nagłówek i ponowi
prób jego zaprogramowania
Nale y poda prawidłowy indeks
Nale y poda prawidłowy indeks
Nale y zaprogramowa numer NIP

NOVITUS

BRAVO

Tekst komunikatu na wy wietlaczu obsługi.
Sugerowane czynno ci serwisowe
Znaczenie bł du
Bł dny rabat lub narzut - Próba udzielenia
rabatu b d narzutu powy ej warto ci maksymalnej.
Brak pam. fisk. lub num. unikat. - Brak
Nale y sprawdzi poł czenie pami ci
kontaktu z pami ci fiskaln lub awaria sprz fiskalnej z główn płyt kasy.
towa pami ci fiskalnej.
Nale y sprawdzi poł czenie pami ci
Brak pami ci fiskalnej - Awaria modułu pafiskalnej z płyt główn kasy, a je li
mi ci fiskalnej
jest ono poprawne, odesła kas do
producenta
Brak pozycji - W trybie przegl dania paragonu próbowano przej do pozycji wcze niejszej ni pierwsza lub nast pnej po ostatniej.
Brak raportów w podanym zakr. - Dla raportu
Nale y ponownie poda daty pocz tokresowego podano zakres dat, pomi dzy
kow i ko cow obejmuj ce szerszy
którymi nie wykonano adnego raportu dobookres
wego
Brak sprzeda y. Raport anulowany - Próba
wykonania raportu dobowego (zeruj cego
b d niezeruj cego) nieudana ze wzgl du na
zerowo fiskalnych liczników sprzeda y lub
próba wykonania raportu obrotów działów,
PLU b d opakowa nieudana ze wzgl du na
zerowo liczników sprzeda y/obrotu we
wszystkich działach/PLU/opakowaniach obj tych raportem
Brak stawek PTU - Podczas inicjalizacji urz dzenia wykryto brak zaprogramowanych sta- Nale y zaprogramowa stawki PTU
wek PTU. Sprzeda jest zablokowana.
Brak tekstu reklamowego - Próba wykonania
raportu zaprogramowanego tekstu reklamoOperacja nie mo e by przeprowadzona
wego podczas gdy tekst ten nie został zaprogramowany
Brak wy w. klienta - Wy wietlacz LED dla
Nale y sprawdzi poł czenie wy wieklienta uległ uszkodzeniu b d wyst pił brak
tlacza a w razie stwierdzenia jego
kontaktu na jego poł czeniu z płyt główn
poprawno ci wymieni wy wietlacz
kasy
Bufor paragonu pusty - Próbowano zako Nale y anulowa paragon b d doda
czy paragon, podczas gdy bufor paragonu
do niego przynajmniej jedn pozycj
jest pusty
Data wcze n. od ostatniej - Próbowano zaproNale y ponowi operacj podaj c
gramowa dat wcze niejsz od daty ostatniewła ciw dat
go zapisu do pami ci fiskalnej
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Tekst komunikatu na wy wietlaczu obsługi.
Znaczenie bł du
Dł. parametrów musz by równe - Podczas
podawania zakresu kodów PLU do raportu
b d okresu obejmowanego raportem okresowym podano parametry o ró nej długo ci
Identyczne stawki s zaprogramowane - Próba zaprogramowania stawek PTU równych
aktualnie obowi zuj cym

BRAVO
Sugerowane czynno ci serwisowe
Nale y ponowi operacj podaj c
prawidłowe granice zakresu
Nale y zmieni parametry operacji
b d zaniecha wykonania operacji

Zaprogramowanie danych parameKasa ju w trybie fiskalnym - Bł d generowa- trów jest niemo liwe. Nale y skrupuny podczas operacji programowania numeru
latnie spisa okoliczno ci wyst pienia
NIP i fiskalizacji, je li kasa znajduje si w
bł du (podejmowana operatrybie fiskalnym. Jako e wymienione opera- cja,wprowadzone dane, sposób wydacje podczas normalnej pracy kasy nie s donia polecenia - komputer/klawiatura,
st pne po fiskalizacji, pojawienie si bł du
konfiguracja sprz towa i programowa
sugeruje usterk wewn trzn kasy
urz dzenia) i przesła opis producentowi urz dzenia
Koniec papieru - Czujnik papieru wykazuje
jego brak lub głowica drukuj ca nie jest
Nale y zało y now rolk papieru,
opuszczona (wersja termiczna). Wyst powanie bł du pomimo obecno ci papieru (obu
opu ci głowic lub sprawdzi poł rolek w wersji termicznej) mo e oznacza
czenie mechanizmu.
przerwanie poł czenia mi dzy cz ci elektroniczn kasy a mechanizmem drukuj cym.
Operacja wypłaty gotówki nie jest
mo liwa. Wpłat za paragon mo na
Kwota wi ksza ni suma w kasie - Próbowano
przyj gotówk , operacj zwrotu
wypłaci , zwróci za opakowania zwrotne
opakowa i paragon z wpłat bezgob d wyda jako reszt z płatno ci bezgotówtówkow nale y anulowa , wpłaci
kowej sum wi ksz ni stan gotówki w kasie
odpowiedni sum do kasy i powtórzy .
Napi cie poza zakresem - Napi cie zasilaj ce
kasy poza dopuszczalnym zakresem. Prawdopodobn przyczyn jest awaria zasilacza lub
wewnetrzna usterka kasy
Nie mo na anul. tej ilo ci tow. - Próbowano
Nale y poda poprawn ilo towaru
anulowa (storno) wi ksz ilo towaru ni
do STORNO
sprzedano w danej pozycji
Nie podano ceny - Cena PLU lub działu nie
Nale y ponowi prób sprzeda y z
jest zaprogramowana i musi by ka dorazowo
podaniem ceny
podawana z klawiatury podczas sprzeda y
Nie wci ni to RAZEM - Próba zako czenia
paragonu bez uprzedniego wci ni cia klawisza Nale y wcisn RAZEM i ponowi
RAZEM. Wyst puje gdy opcja „Wymag klaw prób zamkni cia paragonu
RAZEM” ma warto 1
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Tekst komunikatu na wy wietlaczu obsługi.
Znaczenie bł du
Niezainicjowany zegar - Zegar czasu rzeczywistego wskazuje bł dn dat b d godzin
Niezerowe liczn. opakowa - Zmiana parametrów opakowania niemo liwa ze wzgl du na
niezerowo liczników jego sprzeda y.
Niezerowe liczn. sprz. dobowej - Operacja,
któr próbowano wykona dozwolona jest
jedynie przy wyzerowanych fiskalnych licznikach sprzeda y, a ich warto jest ró na od
zera.
Niezerowe liczn. sprz. działów - Próbowano
zmieni stawk PTU lub nazw działu, którego liczniki sprzeda y nie s zerowe
Niezerowe liczn. sprzeda y PLU - Próbowano
zmieni stawk PTU lub nazw PLU, którego
liczniki sprzeda y nie s zerowe
Nieznaleziono PLU
Podany kod nie odpowiada adnemu PLU w
bazie

BRAVO
Sugerowane czynno ci serwisowe
Nale y zaprogramowa zegar. Powtarzanie si bł du po ka dym wł czeniu
kasy mo e oznacza usterk sprz tow b d awari akumulatora podtrzymuj cego prac zegara w okresie
wył czenia kasy
Nale y wykona zeruj cy raport obrotu opakowaniami.

Nale y wykona zeruj cy raport dobowy i ponowi operacj
Nale y ponowi operacj wykonuj c
uprzednio zeruj cy raport obrotu działów
Nale y ponowi operacj wykonuj c
uprzednio zeruj cy raport obrotu PLU
Nale y poda kod istniej cego PLU

Nale y skrupulatnie spisa okolicznoci wyst pienia bł du (podejmowana
Nieznany bł d - Wyst pił bł d wewn trzny
operacja, wprowadzone dane, sposób
urz dzenia uniemo liwiaj cy wykonanie powydania polecenia - kompudanej operacji
ter/klawiatura, konfiguracja sprz towa
i programowa urz dzenia) i przesła
opis producentowi urz dzenia
Zaprogramowanie danych parameNumer unikatowy ju zaprogramow. – Próba trów jest niemo liwe. Nale y skrupuzaprogramowania numeru unikatowego gdy
latnie spisa okoliczno ci wyst pienia
jest on ju zaprogramowany. Jako e ta opera- bł du (podejmowana operacja, wprocja podczas normalnej pracy kasy nie jest
wadzone dane, sposób wydania poledost pna po pierwszym programowaniu, pocenia – komputer/klawiatura, konfigujawienie si bł du sugeruje usterk weracja sprz towa i programowa urz wn trzn kasy
dzenia) i przesła opis producentowi
urz dzenia
Opakow. nie mo e mie tandemu - Podj to
prób podł czenia opakowania do PLU które
samo jest opakowaniem
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Tekst komunikatu na wy wietlaczu obsługi.
Znaczenie bł du
Opakowanie jest podł czone - Próbowano
usun PLU opakowania, które jest podł czone do jednego lub wi cej innych PLU.
Opakowanie nie znalezione - Próba wykonania zestawienia opakowa b d raportu obrotów opakowa gdy adne opakowanie w
podanym zakresie kodów nie jest zaprogramowane
Operacja niedost pna - Próba wykonania
operacji, na któr nie zezwala obecny stan
kasy
Pami fiskalna pełna - Niemo liwe zapisanie kolejnego rekordu w pami ci fiskalnej
Paragon nie jest rozpocz ty - Próbowano
wykona operacj dozwolon tylko w trybie
paragonu, cho paragon nie został rozpocz ty
PLU musi mie kod - Bł d wewn trzny urz dzenia
Podano cen kodu z cen zaprogr - Sprzedaj c towar z cen zaprogramowan b d sprzedaj c przy u yciu kodu EAN z zaprogramowan cen podano dodatkowo cen z klawiatury
Podano ilo dla kodu wagowego - Sprzedaj c towar przy u yciu kodu EAN z zaprogramowan ilo ci /mas podano dodatkowo ilo
z klawiatury
Próba sprzeda y zerowej ilo ci - Jako ilo
towaru do sprzedania podano 0
Przekr. limit zerowa pami ci - W pami ci
fiskalnej brak miejsca na zapisanie rekordu
zerowania RAM. Kasa przechodzi w tryb
tylko do odczytu.
Przekr. limit zmian stawek PTU - Dokonano
maksymalnej przewidzianej liczby zmian
stawek PTU (30 zmian)
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Sugerowane czynno ci serwisowe
Nale y ponowi operacj usuwania
uprzednio likwiduj c poł czenia zawieraj ce opakowanie
Nale y ponowi prób z podaniem
prawidłowego zakresu kodów PLU
dla opakowa

Kasa przechodzi w tryb tylko do odczytu. Sprzeda jest zablokowana.
Nale y dokona wymiany pami ci
fiskalnej.

Nale y skrupulatnie spisa okolicznoci wyst pienia bł du (podejmowana
operacja, wprowadzone dane, konfiguracja sprz towa i programowa urz dzenia) i przesła opis producentowi
urz dzenia
Nale y ponowi operacj sprzeda y
bez podawania ceny

Nale y ponowi operacj sprzeda y
bez podawania ilo ci
Nale y ponowi operacj sprzeda y z
podaniem wła ciwej ilo ci
Nale y wymieni pami fiskaln po
uprzednim usuni ciu usterek powoduj cych tak cz ste zerowania pami ci
RAM.
Dokonanie kolejnej zmiany stawek nie
jest mo liwe.

NOVITUS
Tekst komunikatu na wy wietlaczu obsługi.
Znaczenie bł du
Przekroczona cena maksymalna - Podana
cena jest wi ksza ni cena maksymalna zapisana w tabeli HALO pod indeksem wła ciwym dla danego PLU b d działu
Przepełn. głów. liczn. sprzeda y - Jeden z
liczników obrotu kasy nie mo e zosta powi kszony o warto w aktualnie przeprowadzanej transakcji
Przepełn. liczn. fiskalnych - Dodanie pozycji
na paragonie spowodowałoby przepełnienie
warto ci fiskalnego licznika sprzeda y dla
stawki PTU, z któr sprzedawany jest towar.
Pozycja nie zostanie umieszczona na paragonie.
Przepełn. liczn. sprzeda y kasj. - Jeden z
liczników obrotu aktualnego nie mo e zosta
powi kszony o warto w aktualnie przeprowadzanej transakcji
Przepełn. liczn. zwrotu opak. - Jeden z liczników ilo ci lub warto ci zwróconych opakowa nie mo e zosta powi kszony o warto
w aktualnie przeprowadzanej transakcji
Przepełn. licznik sprz. działu - Jeden z liczników ilo ci lub warto ci sprzeda y działu nie
mo e zosta powi kszony o warto w aktualnie przeprowadzanej transakcji
Przepełn. licznik sprzeda y PLU - Jeden z
liczników ilo ci lub warto ci sprzeda y PLU
nie mo e zosta powi kszony o warto w
aktualnie przeprowadzanej transakcji
Przepełn. sumy paragonu - Sumaryczna warto sprzeda y b d zwrotów w transakcji nie
mie ci si w dopuszczalnym zakresie. Mogło
wyst pi przepełnienie tylko licznika sumy
sprzeda y lub tylko licznika sumy zwrotów.
Przepełnienie tablicy tandemów - Obsługiwane jest do 512 poł cze towarów w tandemy.
Próbowano zdefiniowa 513 poł czenie.
Raport anulowany - U ytkownik odpowiedział negatywnie na pytanie o poprawno
daty lub wykonanie kolejnego raportu o tej
samej dacie podczas wykonywania raportu
dobowego

BRAVO
Sugerowane czynno ci serwisowe
Nale y ponowi prób sprzeda y PLU
z podaniem ni szej ceny
Nale y anulowa transakcj i wykona zeruj cy raport stanu kasy

Aby kontynuowa sprzeda nale y
zamkn b d anulowa paragon i
wykona zeruj cy raport dobowy

Nale y anulowa transakcj i wykona zeruj cy raport obrotu kasjera
Nale y anulowa transakcj i wykona zeruj cy raport obrotu opakow
Nale y anulowa transakcj i wykona zeruj cy raport obrotu działów
Nale y anulowa transakcj i wykona zeruj cy raport obrotu PLU
Nale y usun niektóre pozycje
sprzeda y wzgl dnie zwrotów opakowa i zamkn paragon. Usuni te
pozycje mo na umie ci w kolejnym
paragonie/potwierdzeniu zwrotów
W celu dodania poł czenia nale y
usun jedno z istniej cych poł cze i
ponowi prób .
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NOVITUS
Tekst komunikatu na wy wietlaczu obsługi.
Znaczenie bł du
Raport dozwolony tylko z komput. - Podj to
prób wykonania raportu obrotów PLU z
klawiatury, podczas gdy ustawienie opcji
konfiguracyjnej umo liwia jego wygenerowanie tylko z komputera
Raport przerw. przez u ytkown. - U ytkownik
wcisn ł klawisz ZEROW w trakcie wydruku
raportu
Rozładowana bateria - Zbyt niskie napi cie
akumulatora podtrzymuj cego prac zegara i
zawarto pami ci RAM w okresie wył czenia kasy.
Sprzeda zablokowana – Nast piła próba
otwarcia paragonu podczas gdy sprzeda jest
zablokowana (brak oprogramowanych stawek
PTU, bł d pami ci fiskalnej, pami fiskalna
pełna, niepodł czony mechanizm drukuj cy
b d jego awaria, niepodł czony wy wietlacz
klienta)
Suma rabatu zbyt du a - Po udzieleniu rabatu
w okre lonej wysoko ci na pojedyncz pozycj sprzeda y jej warto stałaby si mniejsza
lub równa 0. Po udzieleniu rabatu na cały
paragon suma do zapłaty w jednej ze stawek
PTU byłaby mniejsza lub równa 0
Tablica opakowa pełna – Kasa pozwala
zaprogramowa do 64 opakowa zwrotnych.
Próbowano zaprogramowa 65 opakowanie.
Towar jest opakowaniem – Próbowano udzieli rabatu dla pozycji paragonu zawieraj cej
opakowanie.
Towar lub dział zablokowany - Sprzeda
towaru lub działu niemo liwa ze wzgl du na
ustawienie ceny zablokowanej
Towar nie jest opakowaniem - Podj to prób
przypisania towaru, który nie posiada ustawionej flagi opakowania jako opakowania dla
innego towaru
Trwa transmisja z komputera - Próba rozpocz cia paragonu podczas programowania bazy
PLU
Wezwij serwis! - Usterki wykryte podczas
inicjalizacji urz dzenia nie pozwalaj na podj cie pracy
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BRAVO
Sugerowane czynno ci serwisowe

Mo liwa awaria akumulatorka

Operacja nie mo e by przeprowadzona

Nale y ponowi operacj podaj c
mniejsz wielko rabatu

Nale y usun jedno z istniej cych
opakowa i ponowi operacj

Nale y zamkn lub anulowa paragon i zmieni parametry ceny PLU lub
działu, po czym ponowi prób sprzeda y
Nale y poniecha przypisania lub
ustawi odpowiednio flag opakowania i ponowi operacj
Nale y przerwa transmisj b d
zaczeka na jej zako czenie i ponowi
prób rozpocz cia paragonu

BRAVO

NOVITUS
Tekst komunikatu na wy wietlaczu obsługi.
Znaczenie bł du
Wysuwanie zabronione - Próba wysuni cia
papieru podczas drukowania, gdy nie wyst pił
aden bł d uzasadniaj cy takie post powanie
(np. brak papieru lub bł d mechanizmu drukarki)
Zabroniona sprz. opakowa
Próbowano sprzeda towar z ustawion flag
opakowania inaczej, ni jako opakowanie
podł czone do innego towaru.
Zapłata zerowa - Próba zapłaty lub zapłaty
cz ciowej za paragon sum zerow .
Zbyt du a precyzja - Podano ilo towaru z
precyzj zbyt du w stosunku do tej zaprogramowanej w PLU
Zbyt du y kod PLU - Przy programowaniu
nowego towaru podano zbyt du y kod PLU.
Zakres dopuszczalny kodów PLU jest zale ny
od konfiguracji sprz towej kasy.
Zbyt wiele pozycji - Próba umieszczenia w
paragonie zbyt wielu pozycji
Zła długo tekstu - Kod produktu podany
podczas programowania numeru unikatowego
nie ma długo ci 2 znaków
Zły podatek PTU - Jako symbol stawki PTU
towaru lub działu podano warto spoza zakresu A - F i zwolnionej
Zmiana ceny zablokowana - Zaprogramowane parametry ceny PLU lub działu nie pozwalaj na sprzeda ze zmienion cen

Sugerowane czynno ci serwisowe

Nale y poda niezerow kwot zapłaty
Nale y ponowi prób sprzeda y z
podaniem ilo ci w odpowiednich
jednostkach

Nale y zamkn

paragon

Nale y ponownie poda prawidłowy
kod
Nale y poda symbol stawki w poprawnym zakresie
Nale y zamkn lub anulowa paragon i zmieni parametry ceny PLU lub
działu, po czym ponowi prób sprzeda y

Zwora nie jest zwarta - Próba przeprowadzeNale y zewrze zwor i ponowi
nia operacji wymagaj cej zwarcia zwory seroperacj
wisowej (fiskalizacja) bez zwarcia zwory
Zwrot tylko wyliczon gotówk - Paragon,
który z uwzgl dnieniem warto ci zwróconych
opakowa ma warto mniejsz od 0 b d
potwierdzenie zwrotu opakowa poza parago- Nale y wcisn klawisz GOT
nem próbowano zako czy inaczej ni poprzez wci ni cie klawisza GOT bez uprzedniego podania kwoty.
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NOVITUS
Dokument homologacji

BRAVO

NOVITUS
Deklaracja zgodno ci CE

UWAGA! W zwi zku z wprowadzanymi zmianami w programie pracy kas, urz dzenia
s poddawane kolejnym weryfikacjom w Ministerstwie Finansów, dlatego aktualny
wykaz homologacji dost pny jest na stronie internetowej producenta kas:
www.novitus.pl
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BRAVO

NOTATKI

Schematy przewodów poł czeniowych
W poni szym rozdziale przedstawiono schematy poł czeniowe kasy BRAVO z urz dzeniami
zewn trznymi.
nr
nr pinu w nr pinu w
nazwa sygnapinu w
komputerze komputeopis sygnałów na zł czu kasy
łu
kasie
DB25
rze DB9
4
TxD (SOUT)
3
2
wyj cie danych szeregowych
2
RxD (SIN)
2
3
wej cie danych szeregowych
sygnał modemowy - handshake sprz towy 3
RTS
5
8
wyj cie
sygnał modemowy - handshake sprz towy 5
CTS
4
7
wej cie
sygnał modemowy - handshake sprz towy 6
DTR
6
6
wyj cie
sygnał modemowy - handshake sprz towy 1
DSR
20
4
wej cie
8
GND
7
5
masa sygnałowa
Kolejno wyprowadze wtyku RJ45 8/8 słu cego do podł czania urz dze zewn trznych
Wszystkie przewody słu ce do podł czenia urz dze zewn trznych, po stronie kasy zako czone
s wtyczk telefoniczn RJ45 8/8, której rozmieszczenie poszczególnych zł cz przedstawia
poni szy rysunek.

nr pinu w
kasie

nazwa
sygnału

4
2
8

TxD
RxD
GND

RJ45 8/8

nr pinu w wadze
Angel AP15 EX/MX
DB9 „m ski”

Chaber, Kroton
DB9 „ e ski”

3
2
7

2
3
5

Opis sygnałów
na zł czu kasy
Wyj cie danych szeregowych
Wej cie danych szeregowych
Masa sygnałowa

Przewód zasilaj cy:

Instr_Obslugi_Bravo_v81_20050308.doc
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