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1. WSTÊP
1.1. Uwagi dotycz¹ce aktów prawnych

Kasa  EERR--AA  227777PPSS jest kas¹ rejestruj¹c¹ wyposa¿on¹ w modu³ fiskalny i zosta³a dopuszczona do
u¿ytkowania na terenie Polski decyzj¹ Ministerstwa Finansów - Departament Podatków Poœrednich - nr. decyzji MF: 
PP7- 8012/739/03/JS
Na mocy aktualnych przepisów prawnych* podatnicy stosuj¹cy kasy rejestruj¹ce s¹ zobowi¹zani do: 
1). Dokonywania rejestracji ka¿dej sprzeda¿y towarów i us³ug na rzecz osób fizycznych nie prowadz¹cych dzi-
a³alnoœci gospodarczej przy pomocy kasy;
2). Wydawania orygina³u paragonu kupuj¹cemu;
3). Bezzw³ocznego zg³aszania w³aœciwej s³u¿bie serwisowej ka¿dej dostrze¿onej nieprawid³owoœci w pracy kasy;
4). Poddawania kontroli pracy kasy na ka¿de ¿¹danie w³aœciwych organów;
5). Przechowywania kopii dokumentów kasowych przez czas okreœlony w przepisach o zobowi¹zaniach
podatkowych, zgodnie z warunkami okreœlonymi w przepisach o rachunkowoœci;
6). Zlecania serwisowi kasy obowi¹zkowego przegl¹du technicznego co 12 miesiêcy.

Gdy kasa odmawia pos³uszeñstwa i nie wystawia paragonów sprzeda¿y nale¿y pos³u¿yæ siê
kas¹ rezerwow¹, a w przypadku jej braku nale¿y zaprzestaæ sprzeda¿y;
Podatnicy mog¹ dokonaæ odliczenia po³owy wartoœci kasy, potr¹caj¹c j¹ z podatku nale¿nego pod
warunkiem z³o¿enia w urzêdzie skarbowym, przed terminem rozpoczêcia ewidencjonowania,
pisemnego oœwiadczenia o liczbie kas i miejscu (adresie) ich u¿ywania do ewidencjonowania. (doty-
czy to tak¿e kas rezerwowych).

Podatnicy oraz s³u¿by serwisowe obowi¹zani s¹ poinformowaæ naczelnika w³aœciwego urz¹du
skarbowego o zainstalowaniu (ufiskalnieniu) kasy w terminie nie póŸniej ni¿ 7 dni od daty zain-
stalowania.

Podatnik obowi¹zany jest do wezwania serwisu celem dokonania przegl¹du technicznego
kasy co 12 miesiêcy.

Naruszanie obowi¹zuj¹cych przepisów, a zw³aszcza: sprzeda¿ z pominiêciem
kasy, niewydawanie kupuj¹cemu paragonu z kasy podlega karze grzywny do
180 stawek dziennych. Ustalaj¹c stawkê dzienn¹, s¹d bierze pod uwagê
dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki maj¹tkowe 
i mo¿liwoœci zarobkowe; stawka dzienna nie mo¿e byæ ni¿sza od 1/30 czêœci
najni¿szego miesiêcznego wynagrodzenia w czasie orzekania w pierwszej
instancji, ani te¿ przekraczaæ jej czterystukrotnoœci.

* Ustawa z dnia 93-01-08 o VAT (Dz. U. 11 z 93-01-20 poz. 50),
Zmiana z 96-11-21 (Dz. U. 137 z 96-11-29 poz. 640),  
Zmiana z 97-07-31 (Dz. U. 111 z 97-09-23 poz. 722), 
Zmiana z 00-11-17 (Dz. U. 105 z 00-11-30 poz. 1107), 
Zmiana z 02-02-15 (Dz. U. 19 z 02-03-11 poz. 185),
Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 02-12-23 w sprawie  kas rejestruj¹cych 
(Dz. U. 234 z 02-12-28 poz. 1971),
Zmiana z 03-02-26 (Dz. U. 35 z 03-02-28 poz. 293),
Zmiana z 03-08-26 (Dz. U. 152 z 03-08-29 poz. 1480),
Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 02-07-04 w sprawie kryteriów i warunków technicznych, musz¹ odpowiadaæ kasy rejestruj¹ce 
oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. 108 z 02-07-17 poz. 948),
Zmiana z 03-08-26 (Dz. U. 152 z 03-08-29 poz. 1481),
Ustawa z dnia 97-08-29 - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 137 z 97-11-13 poz. 926),
Ustawa z dnia 94-09-29 o rachunkowoœci (Dz. U. 121 z 1994 poz. 591),
Ustawa Kodeks karny skarbowy z dnia 99-09-10 (Dz. U. 83 z 99-10-15 poz. 930),
Ustawa z dnia 98-11-20 o zrycza³towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi¹ganych przez osoby fizyczne 
(Dz. U. 144 z 98-11-27 poz. 930),
Zmiana z 02-07-27 (Dz. U. 141 z 02-09-05 poz. 1183),
Rozporz¹dzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us³ug oraz podatku 
akcyzowego z dnia 00-10-26 (Dz. U. 95 z 00-11-09 poz. 1047),
Rozporz¹dzenie Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i  us³ug oraz o podatku 
akcyzowym z dnia 02-03-22 (Dz. U. 27 z 02-03-26 poz. 268), 
Rozporz¹dzenie Ministra  Finansów z 15 grudnia 2000 r. w sprawie prowadzenia podatkowej ksiêgi przychodów i rozchodów 
(Dz. U. nr 116 z 22 grudnia 2000 r., poz. 1222).
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Kasê  EERR--AA  227777PPSS nale¿y pod³¹czyæ w miejscu gdzie nie bêdzie ona nara¿ona na: zbyt silne
promieniowanie s³oneczne, du¿e zmiany temperatury (poni¿ej 0° C, powy¿ej 40° C), wysok¹ wilgotnoœæ powietrza.
Niespe³nienie tych wymogów mo¿e doprowadziæ do zniszczenia obudowy oraz uk³adów elektronicznych.
• Po przetransportowaniu kasy z zimnego otoczenia do ciep³ego i na odwrót, nale¿y w³¹czaæ j¹ po co najmniej
20 min. potrzebnych do aklimatyzacji kasy w nowym otoczeniu temperaturowym.
• Nie wolno dopuœciæ do rozlania jakichkolwiek p³ynów na kasê. 
• Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na czystoœæ klawiatury.
• U¿ytkownicy maj¹cy mokre d³onie, powinni u¿ywaæ kasê tylko z wodoszczeln¹ nak³adk¹. 
Dostanie siê wody do œrodka mo¿e spowodowaæ awariê uk³adów elektronicznych.
• Kasê nale¿y czyœciæ tylko przy pomocy miêkkiej, suchej szmatki. Nigdy nie nale¿y u¿ywaæ œrodków
chemicznych, które mog¹ zniszczyæ obudowê lub uk³ady elektroniki.
• Gdy kasa nie pracuje prawid³owo, nale¿y powiadomiæ autoryzowany punkt serwisowy. 
Nie wolno otwieraæ kasy oraz naprawiaæ jej samemu, gdy¿ mo¿e to spowodowaæ utratê gwarancji oraz ukaranie
ustawow¹ grzywn¹. Po ufiskalnieniu kasa jest zaplombowana i mo¿e j¹ otwieraæ tylko autoryzowany serwisant (roz-
porz¹dzenie M.F. o kasach rejestruj¹cych).
• Podczas drukowania paragonu – rachunku, nale¿y poczekaæ do zakoñczenia drukowania. 
Nie wolno odrywaæ rachunku w trakcie drukowania, gdy¿ mo¿e to spowodowaæ uszkodzenie drukarki.
• Przed w³¹czeniem kasy po raz pierwszy nale¿y za³o¿yæ papier do drukarki.
• Wkasie EERR--AA  227777PPSS powinno siê u¿ywaæ tylko zalecanego papieru z gwarancj¹ producenta co do szeœ-
cioletniej trwa³oœci wydruku. Stosowanie materia³ów gorszej jakoœci skraca czas u¿ywania drukarki. Œrednia ¿ywot-
noœæ drukarki wynosi oko³o 4 miliony linii wydruków. 
Wiêcej o stosowanym w kasach  papierze zawiera rozdzia³ 2.6.1. na stronie 11.
• W przypadku wykorzystywania kasy jako rezerwowej nale¿y okresowo (co oko³o miesi¹c) pod³¹czyæ kasê na
24 godziny do Ÿród³a zasilania - kasa musi byæ w³¹czona. Zapobiegnie to roz³adowaniu wewnêtrznej bateryjki
podtrzymuj¹cej zaprogramowane dane w pamiêci wewnêtrznej kasy oraz akumulatora zasilaj¹cego. Nale¿y to robiæ
tak¿e, gdy kasa pracuje dziennie mniej ni¿ 20 minut, a przez pozosta³y czas jest wy³¹czona. 

• W razie u¿ywania kasy niezgodnie z powy¿szymi zaleceniami, firma QQ lub jej przedstawiciele
nie odpowiadaj¹ za wynik³e awarie i nieprawid³owoœci w dzia³aniu kasy.

1.2. Uwagi dotycz¹ce instalacji kasy

Uwaga1: Trwa³oœæ akumulatora ¿elowego dla u¿ytkowników eksploatujacych 
kasê w trybie bateryjnym, przy ca³kowitym roz³adowaniu akumulatora,
wynosi nie mniej ni¿ 200 cykli, zaœ w trybie stacjonarnym (przy 
roz³adowaniu akumulatora do 30%) nie mniej ni¿ 400 cykli. 
Oznacza to, ¿e eksploatuj¹c kasê intensywnie , np. na bazarze, 
nale¿y siê liczyæ z zakupem nowego akumulatora jeszcze w okresie 
gwarancji.

Uwaga2: Od³¹czenie zasilania nastêpuje po wyjêciu wtyczki zasilacza 
z gniazdka sieciowego, które powinno byæ ³atwo dostepne 
w pobli¿u urz¹dzenia.

SZANOWNY KLIENCIE!
Je¿eli Twoja kasa zosta³a wyposa¿ona w szufladê, to po zamkniêciu
sklepu pozostawiaj j¹ otwart¹ (oczywiœcie bez pieniêdzy). Zapobieg-
niesz w ten sposób zdemolowaniu kasy przez poszukiwaczy gotówki.
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1.3. Pojêcia podstawowe
Towar

Najmniejsza jednostka organizacyjna systematyki sprzeda¿y. Towar jest jednoznacznie okreœlony przez nazwê,
zaprogramowan¹ cenê i przynale¿noœæ do grupy towarowej. Towar reprezentowany jest w kasie przez kod zawiera-
j¹cy do 4 cyfr.

Kod kreskowy
Jest to jednostka równowa¿na  towarowi. W przeciwieñstwie do towarów artyku³y s¹ tu oznaczone kodem
kreskowym w systemie EAN / UPC.

Podgrupa
Jest to jednostka o szerszym znaczeniu od towaru – obejmuje grupê towarów o tej samej nazwie 
i kodzie, natomiast o ró¿nej, niezaprogramowanej cenie.

Grupa towarowa
Jest to jednostka grupuj¹ca towary w asortymenty towaru – okreœla dla przyporz¹dkowanych jej towarów i podgrup
stawkê podatkow¹, limity, rodzaje sprzeda¿y itp.

Opakowanie zwrotne
Jest to jednostka organizacyjna nie podlegaj¹ca opodatkowanemu obrotowi. Za wydanie opakowania jest pobierana
kaucja; nie mo¿na wydaæ samego opakowania. Opakowanie zwrotne reprezentowane jest przez numer od 1 do 50.

1.4. Zanim zadzwonisz do serwisu
Ni¿ej wymienione objawy niesprawnoœci nie s¹ faktycznymi uszkodzeniami kasy. Dlatego nale¿y sprawdziæ

podane w tabeli przyczyny niesprawnoœci przed alarmowaniem serwisu.

LP Niesprawnoœæ Nale¿y sprawdziæ  

1 Wyœwietlacz nie œwieci siê pomimo, 
¿e stacyjka nie jest w pozycji ! 

♦  czy jest na³adowany akumulator?  

♦  czy jest pod³¹czony zasilacz?  

♦  kasa jest w stanie uœpienia, nale¿y nacisn¹æ  
klawisz   

2 Wyœwietlacz œwieci siê lecz k asa nie 
reaguje na klawiaturê  

♦  czy stacyjka jest w odpowiedniej pozycji?  

♦  czy jest za³o¿ony papier?  

3 

Na wyœwietlaczu klienta na wszys t-
kich pozycjach wyœwietlane jest P,  
a na wyœwietlaczu operatora jest  
komunikat  BRAK PAPIERU 

♦  czy jest za³o¿ony papier?  

♦  czy papier nie jest zakleszczony?  

4 
Brak wydruku paragonu, a na w y-
œwietlaczu operatora jest komunikat  
OPUÏÊ GÌOW. 

♦  czy papier jest dobrze za³o¿ony w drukarce?  
♦  czy papier nie jest zakleszczony?  
♦  czy dŸwignia drukarki jest opuszczona?  

5 Papier nie przesuwa siê 
♦ czy jest za³o¿ony zwijak papieru?  
♦ czy papier nie jest zakleszczony?  

6 Niepoprawny wydruk  
♦ czy rolki papieru s¹ poprawnie zainstalow a-

ne? 
♦ czy dŸwignia drukarki jest opuszczona?  

7 Kasa wydaje przerywany dŸwiêk  

♦ czy papier nie jest zakleszczony?  

♦ wy³¹czyæ i w³¹czyæ kasê po czym nacisn¹æ  

klawisz  

8 

Na wyœwietlaczu operatora pojawia 
siê komunikat:  
         WEZWIJ SERWIS 
 

  !!!PRZEGLAD!!! 

♦ wymagany przegl¹d serwisowy kasy  
 

Uwaga: Budzenie kasy ze stanu uœpienia klawiszem przesuwu papieru 
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Wyœwietlacz klienta  Wylot paragonu  Miejsce plombowania  Wyœwietlacz operatora  

Stacyjka trybów pracy  

Klawisze grup 
towarowych 

Klawisze funkcyjne  

Gniazdo zasilacza  

Podgl¹d kontrolki  

Klawisze funkcyjne  

Klawiatura 
numeryczna 

Gniazdo ³¹cza  
RS-232 do czytnika  
kodów kreskowych  

Gniazdo ³¹cza  
RS-232 do komputera  

lub wagi 

2. BUDOWA KASY
2.1. Wygl¹d zewnêtrzny

2.2. Stacyjka, klucze i tryby pracy kasy
Kasa mo¿e pracowaæ w kilku trybach. Aby wybraæ tryb pracy kasy nale¿y prze³¹czyæ stacyjkê w jedn¹ z pozy-

cji  za pomoc¹ odpowiedniego klucza: w³aœciciela (MA) lub kasjera (OP). 
Klucz mo¿e byæ w³o¿ony lub wyjêty ze stacyjki tylko w pozycjach REG lub !!.

Tryb pracy Opis 

 Wy³¹czenie kasy.  

REG Rejestrowanie sprzeda¿y na k asie. 

OPXZ Wyœwietlanie czasu.  

MGR Wykonywanie operacji nie dozwolonych dla kasj erów np. omijanie limitów.  

PGM Programowanie towarów i innych parametrów pracy  kasy. 

X1/Z1 Wykonywanie raportów dzie nnych. 

X2/Z2 Wykonywanie raportów okr esowych. 

Rys. 2.  Stacyjka operacyjna Rys. 3.  Klucze operatorskie
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2.3. Symbole stanu kasy
Podczas pracy kasa sygnalizuje swój stan na wyœwietlaczu. Gdy wyst¹pi sytuacja wymagaj¹ca okreœlonego

zachowania ze strony sprzedawcy na wyœwietlaczu pojawia siê jeden z poni¿szych komunikatów.  
Wykaz komunikatów znajduje siê na  III stronie ok³adki.

2.4. Wyœwietlacze
2.4.1.Wyœwietlacz operatora

2.4.2.Wyœwietlacz klienta

Rys. 4.  Wygl¹d wyœwietlacza operatora.

Rys. 5.  Wygl¹d wyœwietlacza klienta.

Uwaga: W przypadku wykorzystywania kasy jako rezerwowej nale¿y okresowo 
(co oko³o miesi¹c) pod³¹czyæ kasê na 24 godziny do Ÿród³a zasilania. 
Zapobiegnie to roz³adowaniu wewnêtrznej bateryjki podtrzymuj¹cej 
zaprogramowane dane w pamiêci wewnêtrznej kasy oraz akumulatora
zasilaj¹cego. Nale¿y to robiæ tak¿e, gdy kasa pracuje dziennie mniej 
ni¿ 20 minut, a przez pozosta³y czas jest wy³¹czona. 
Podczas tej operacji kasa powinna byæ w³¹czona (nale¿y wy³¹czyæ 
tryb oszczêdzania energii - patrz strona 47).

Typ wyœwietlacza LED, 7 segmentów + kropka, ¿ó³to-zielony  

Liczba cyfr 10 

Wielkoœæ znaków 10.16 x 5.59  mm 

Typ wyœwietlacza Alfanumeryczny, LCD 5 x 7, z podœwietleniem  

Liczba znaków 2 x 16  

Wielkoœæ znaków 8.06 x 4.84  mm 

Kolor podœwietlenia  ¯ó³to-zielony 
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2.5. Drukarka
W kasie  EERR--AA  227777PPSS u¿ywa siê taœm z papieru termicznego o szerokoœci 28 mm. Pokrywê drukarki

mo¿na podnieœæ przez uchwycenie jej w górnej czêœci i poci¹gniêcie do góry.
Rolki papieru nale¿y po³o¿yæ w ³o¿ach trzymaj¹cych tak, by taœma wychodzi³a spod spodu rolek w przód. Pocz¹t-
ki taœm uci¹æ prosto i uwa¿aæ aby nie zabrudziæ ich t³uszczem lub klejem.

Wsadziæ delikatnie i powoli pojedynczo taœmy papieru do otworu w drukarce poni¿ej wa³ka.
Nastêpnie drukarka automatycznie wci¹gnie i prowadzi papier przez ca³y mechanizm a¿ do szpuli
zbieraj¹cej. Taœmê kontrolki nale¿y zawin¹æ na szpulê kilka razy, a¿ bêdzie ona dobrze zaczepiona 
i naci¹gniêta, a taœma paragonu powinna byæ prze³o¿ona przez wylot paragonów. Nastêpnie
zamykamy drukarkê i odrywamy wystaj¹c¹ taœmê z otworu paragonów i naciskamy klawisz        -
mo¿na ju¿ rozpocz¹æ sprzeda¿.

Rys. 6.  Jak odcinaæ koñce papieru.

Dobrze �le

Rys. 7.  Prowadzenie taœm papieru w drukarce kasy.

Uwaga: Papier  zawsze nale¿y wyci¹gaæ w kierunku zgodnym z kierunkiem 
jego przebiegu podczas normalnej pracy. W przeciwnym przypadku 
mo¿e to spowodowaæ uszkodzenie drukarki lub g³owicy. 

�le

do drukarki do drukarki

Zwijak kontrolki

Taœma kontrolki

Kó³ko przesuwu papieru

DŸwignia podnoszenia g³owicy

Taœma paragonu

Dobrze
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Przyk³ad: Przechowywanie papieru firmy KOEHLER rozprowadzanego przez 
firmê KOMPAP podlega miêdzy innymi nastêpuj¹cym ograniczeniom:
temperatura pokojowa 18 .. 25 C, wilgotnoœæ wzglêdna 40 .. 60 %, 
brak kontaktu z substancjami zmiêkczaj¹cymi (PCW), alkoholem 
i innymi rozpuszczalnikami. Brak bezpoœredniego oddzia³ywania 
ze œwiat³em s³onecznym i promieniowaniem ultrafioletowym.

2.5.1. Uwagi dotycz¹ce papieru
W kaasie  EERR--AA  227777PPSS u¿ywa siê taœm z papieru termicznego o szerokoœci 28  ± 0,5 mm. 

Wa¿na informacja prawna:

„Zgodnie z Ordynacj¹ podatkow¹ z dnia 29 sierpnia 1997 (Dziennik Ustaw nr 137 z dnia 
13 listopada 1997r) Art. 86 podatnicy obowi¹zani do prowadzenia ksi¹g podatkowych przechowuj¹ ksiêgi 
i zwi¹zane z ich prowadzeniem dokumenty (wszelkie dokumenty) przez 5 lat licz¹c od koñca roku kalendarzowego,
w którym ksiêgi by³y prowadzone. Zapis taki oznacza, ¿e dokumenty, tak¿e dowody ksiêgowe dotycz¹ce wp³ywów
ze sprzeda¿y detalicznej - a wiêc np kasowe rolki kontrolne nale¿y przechowywaæ przez okres 5 lat.

Przy powo³ywaniu siê na art 74 Ustawy o rachunkowoœci z dnia 29 wrzeœnia 1994 roku nale¿y pamiêtaæ, ¿e zapis,
i¿ dowody ksiêgowe dotycz¹ce wp³ywów ze sprzeda¿y detalicznej przechowuje siê do dnia zatwierdzenia spra-
wozdania finansowego za dany rok obrotowy, nie krócej jednak ni¿ do dnia rozliczenia osób, którym powierzono
sk³adniki maj¹tku objête sprzeda¿¹ detaliczn¹ dotyczy tylko tych podatników, których przychody netto ze sprzeda¿y
towarów, us³ug i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy przekroczy³y w walucie polskiej równowartoœæ 
400 000 ECU lub gdy przed rozpoczêciem roku obrotowego urz¹d skarbowy zosta³ powiadomiony, ¿e dana osoba
fizyczna lub spó³ka cywilna bêdzie stosowaæ zasady rachunkowoœci okreœlone ustaw¹ wymienion¹ na wstêpie.”

Zapisy powy¿sze oznaczaj¹, ¿e zarówno raporty dobowe jak i kontrolka powinny byæ przechowywane
przez okres 5 lat. 

Dla w³aœciciela kasy oznacza to, ¿e jest zobowi¹zany do stosowania papieru posiadaj¹cego certyfikat gwaran-
tuj¹cy zachowanie czytelnoœci danych przez wymagany prawem okres. Producenci posiadaj¹cy takie certyfikaty
wymagaj¹ przechowywania papieru w odpowiednich warunkach (temperatura, wilgotnoœæ, nas³onecznienie, brak
kontakt z innymi substancjami np. PCW) pod sankcj¹ nie uznania ewentualnych rozszczeñ z powodu nieczytelnoœ-
ci przechowywanych wydruków. 

Obowi¹zek przechowywania papieru w warunkach zapewniaj¹cych trwa³oœæ zapisów 
w okresie 5 letnim spoczywa na PODATNIKU (5 lat od zakoñczenia okresu rozliczeniowego, którego dotyczy
przechowywany dokument, czyli w praktyce do 6 lat, a wliczaj¹c okres dystrybucji nala¿a³oby stosowaæ papier z 7-
letnim atestem).  Przy zakupie papieru nale¿y ka¿dorazowo sprawdziæ wymagania producenta papieru co do
warunków przechowywania zadrukowanych rolek. 

Ryzykiem w³asnym podatnika jest stosowanie papieru bez odpowiedniego certyfikatu. Dla w³asnego 
bezpieczeñstwa powinno siê stosowaæ papier o 6-letnim okresie trwa³oœci zapisu i przechowywaæ go zgodnie 
z wymaganiami producenta papieru.
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2.6. Klawiatura

Rys. 8.  Standardowy uk³ad klawiatury.

Fabrycznie kasa wyposa¿ona zosta³a 
w klawiaturê, której widok przedstawia
poni¿szy rysunek 

Klawisze numeryczne

Kropka dziesiêtna

Klawisz mno¿enia

Klawisz kasowania

Klawisz przesuwu papieru

Klawisz logowania kasjera

Klawisz wyp³aty i wykonania raportu fiskalnego miesiêcznego

Klawisz wp³aty i wykonywania raportu kasjerów

Klawisz korekty

Klawisze makropoleceñ

Klawisz kodu towaru

Klawisz wprowadzania ceny

Klawisz sprawdzenia ceny

Klawisz wyboru grupy towarowej z drugiego poziomu

Klawisze grup towarowych

Klawisze rabatów / narzutów procentowych

Klawisze p³atnoœci czekiem

Klawisze p³atnoœci kredytem

Klawisz podsumy

Klawisz p³atnoœci gotówk¹ 

Wydanie opakowañ zwrotnych i otwarcia szuflady

Przyjêcie opakowañ zwrotnych

Klawisz rabatu kwotowego

Klawisz p³atnoœci walut¹ EURO

,
,,

-

-

,

,
,
,
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2.7. Program komputerowy CERES 277PS
Kasê mo¿na zaprogramowaæ zarówno „rêcznie”, korzystaj¹c z niniejszej instrukcji i klawiatury

kasy, jak i za pomoc¹ komputera. Do tego celu s³u¿y bezp³atny program CERES 277PS , który jest
dostêpny na stronie internetowej naszej firmy pod adresem: www.torell.pl.  Na stronie g³ównej nale¿y
wybraæ przycisk: Oferta handlowa, a nastêpnie Oprogramowanie. Dalej klikamy na przycisk: Pobierz
Ceres 277PS, wype³niamy ankietê i po naciœniêciu przycisku  Rejestruj klikamy na napis Ceres
277PS, co spowoduje œci¹gniêcie pliku Ceres_277PS.exe bêd¹cego samorozpakowuj¹cym siê
archiwum.

Programowanie za pomoc¹ komputera jest niew¹tpliwie wygodniejsze, choæby z powodu
³atwiejszego wprowadzania tekstów za pomoc¹ klawiatury komputerowj (polskie literki z prawym
klawiszem ALT). 

Po uruchomieniu programu  pojawia siê menu g³ówne z którego widaæ, ¿e mo¿emy zapro-
gramowaæ: Grupy towarowe, Kody towarów, Kody kreskowe i Opakowania zwrotne. Zapro-
gramowane wartoœci mo¿na przes³aæ do kasy. Mo¿na tak¿e odczytaæ aktualne zaprogramowania kasy.
Program pozwala tak¿e na odczytanie raportów odpowiednio z: Grup towarowych, Kodów towarów,
Kodów keskowych i Opakowañ zwrotnych, a tak¿e zapisywaæ dane do pliku i odczytywaæ dane 
z pliku. 

W przypadku programowania np. Kodów towarów wyœwietla siê tabelka pozwalaj¹ca na edycjê
bazy towarowej. Mo¿na kody kasowaæ, dopisywaæ, a tak¿e zmieniaæ ceny, nazwy itp. 

Program jest napisany bardzo czytelnie i nawet pocz¹tkuj¹cy u¿ytkownik komputera nie
powinien mieæ trudnoœci z programowaniem kasy.  
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2.8. Wyposa¿enie dodatkowe (opcje)

Kasa poza wyposa¿eniem standardowym
pozwala na zainstalowanie szuflady kasjerskiej.
Wykazem aktualnie dostêpnych szuflad dysponuje
dystrybutor kasy. 

Wyposa¿eniem dodatkowym s¹ tak¿e
wodoszczelne nak³adki na klawiaturê, które
przed³u¿aj¹ ¿ywotnoœæ tak samej klawiatury jak 
i ca³ej kasy. Rozlanie p³ynu na nieuszczelnion¹
klawiaturê mo¿e doprowadziæ do trwa³ego i kosz-
townego uszkodzenia kasy.

Kasê mo¿na zasilaæ z gniazda zapalniczki 
w samochodzie poprzez odpowiedni kabel. 

Dostêpna jest porêczna torba do przenoszenia
kasy wraz z akcesoriami. 

Szuflada kasjerska

Nak³adki wodoszczelne

Kabel do gniazda zapalniczki samochodowej

Torba do przenoszenia kasy

3. WPROWADZENIE DO PROGRAMOWANIA
3.1. Instrukcje ogólne

Niniejszy rozdzia³ podaje ogólne wskazówki dotycz¹ce wiêkszoœci kroków i procedur 
programowania opisanych w tej instrukcji. Je¿eli poœwiêcisz kilka minut na uwa¿ne przestu-
diowanie tego rozdzia³u to mo¿esz zaoszczêdziæ znacznie wiêcej czasu przy programowaniu
kasy.

Aby prze³¹czyæ siê w tryb PGM nale¿y u¿yæ klucza w³aœciciela (MA) .

Kasê mo¿emy programowaæ tylko w trybie PGM.

Opis ka¿dego kroku programowania rozpoczyna siê rysunkiem obrazuj¹cym procedurê któr¹ nale¿y wyko-
naæ. Nastêpnie podane s¹ komentarze i uwagi dotycz¹ce ka¿dego kroku. Opis jest zakoñczony przyk³adem 
i sposobem odczytu zaprogramowanych wartoœci. Wszystkie niezbêdne dla dzia³ania kasy funkcje nale¿y zapro-
gramowaæ za pomoc¹ podanych procedur. 

Uwaga: Kasa dostarczona od dystrybutora posiada ustawienia fabryczne 
i nie bêdzie funkcjonowa³a bez wykonania okreœlonych procedur 
programowych.
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3.2. Przygotowanie do programowania

3.3. Jak programowaæ znaki alfanumeryczne

• W³o¿yæ klucz (MA) do stacyjki i przekrêciæ w pozycjê PGM.
• Sprawdziæ czy za³o¿ony jest papier w drukarce. Je¿eli nie, to nale¿y go za³o¿yæ.
• Je¿eli przeprogramowujemy kasê która ju¿ pracowa³a to nale¿y zadbaæ o to, ¿eby by³a zakoñczona operacja

sprzeda¿y. 
• Do wykonania niektórych kroków programowania konieczne jest wykonanie odpowiednich raportów 

zeruj¹cych. Jest to szczegó³owo opisane przy omawianiu tych kroków. 
• Wykonaæ odpowiednie programowanie na kasie.

Kasa umo¿liwia zaprogramowanie nazw dla grup towarowych, kodów kreskowych, towarów, nag³ówka
paragonu  i innych. Wszystkie zaprogramowane nazwy pojawiaæ siê bêd¹ na drukowanych przez kasê paragonach,
dlatego nale¿y dok³adnie wykonywaæ te procedury, tak aby spe³niæ wymogi obowi¹zuj¹cego prawa oraz aby paragon
by³ wizytówk¹ Twojego sklepu.

Klawiatura o tak niewielkiej iloœci klawiszy, jak¹ ma kasa EERR--AA  227777PPSS , nie pozwala na bezpoœrednie
wprowadrzanie liter. Koniecznym okaza³o siê przyporz¹dkowanie ka¿demu znakowi odpowiedniego kodu 
i pos³ugiwanie  siê tabel¹ kodów przy programowaniu napisów.

Na nastêpnej stronie w tabeli przedstawione s¹ kody wszystkich znaków alfanumerycznych. 
Cyfry, litery i symbole programujemy przez podanie odpowiedniego, wynikaj¹cego z tabeli kodu znaku 

i naciœniêcie klawisza            .

Znaki o podwójnej szerokoœci (DC) programujemy przez podanie kodu              i naciœniêcie 

klawisza          , a nastêpnie podajemy kod znaku i ponownie naciskamy klawisz            . Symbolem znaku o pod-

wójnej szerokoœci jest symbol “ = ” poprzedzaj¹cy dany znak na wyswietlaczu. Odstêp (puste miejsce) programu-

jemy sekwencj¹:                                                  , odstêp ma szerokoœæ jednego znaku.

Przyk³ad: Aby zaprogramowaæ napis „KINO OKO” o podwójne szerokoœci, nale¿y 
wprowadziæ:

DC K                                  DC                                  I

DC                                   N                                  DC                                 O

DC                                  O                                   DC                                 K

SPACJA SPACJA

DC                                  O
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KOD ZNAK  KOD ZNAK  KOD ZNAK  KOD ZNAK  KOD ZNAK  KOD ZNAK 

001    041 )   081 Q   121 y  161   201 � 
 002    042 *   082 R   122 z  162   202 £ 
 003    043 +   083 S   123 {  163   203 Œ 
 004    044 ,   084 T   124 |  164   204 Ñ 
 005    045 -   085 U   125 }  165   205 ¹ 
 006    046 .   086 V   126 ß  166   206 æ 
007    047 /   087 W   127 C|   167   207 ó 
 008    048 0   088 X   128 !!  168   208 ê 
009    049 1   089 Y  129 1  169   209 ¿ 
 010    050 2   090 Z  130 2  170 ½   210 Ÿ 
 011    051 3   091 Ä  131 3  171 1/3  211 ³ 
 012    052 4   092 Ö  132 4  172 ¼   212 œ 
 013    053 5   093 Ü  133 ½   173 2/3  213 ñ 
 014    054 6   094 ^  134 F

T  174 2/4  214  
 015    055 7   095 _  135 ß  175 ¾   215  
 016    056 8   096 `  136 à  176   216  
 017    057 9   097 a  137   177 Á  217  
 018    058 :   098 b  138   178 Í  218  
 019    059 ;   099 c  139 ?   179   219  
 020    060 <   100 d  140 ?   180   220  
 021    061 =   101 e  141 F  181   221  
 022    062 >   102 f  142 T  182   222  
 023    063 ?   103 g  143   183   223  
 024    064 @   104 h  144   184   224 * 
 025    065 A   105 i  145   185   225  
 026    066 B   106 j  146   186   226 Ø 
 027    067 C   107 k  147   187   227 ^ 
 028    068 D   108 l  148   188   228 á 
 029    069 E   109 m  149   189   229 ] 
 030    070 F   110 n  150   190   230 [ 
 031    071 G   111 o  151   191   231  
032 (spacja)   072 H   112 p  152   192 Ç  232 ä 
033 !   073 I   113 q  153   193 Ì  233 ö 
 034 "   074 J   114 r  154   194 ?   234 ü 
 035 #   075 K   115 s  155   195 ª  235 æ  
 036 $   076 L   116 t  156   196 ¥  236 å  
 037 %   077 M   117 u  157   197 Æ  237 É 
 038 &   078 N   118 v  158   198 Ó  238 ñ 
039 '   079 O   119 w  159   199 Ê  239  
 040 (   080 P   120 x  160   200 ¯  253 (DC) 

S 
SI 

3.3.1. Tablica kodów znaków alfanumerycznych

Uwaga: (DC) = litera o podwójnej szerokoœci.

UZ-277PS.qxd  2004-03-19  12:24  Page 16



PROGRAMOWANIE - USTAWIENIA PODSTAWOWE

TORELL: 83-000 Pruszcz Gdañski, ul. Obroñców Westerplatte 5,  tel. (0-58) 773-99-00, fax (0-58) 773-99-75, e-mail:technika@torell.pl, Internet: http//www.torell.pl 17

Uwaga2: Datê mo¿e programowaæ wy³¹cznie autoryzowany serwis.

4. PROGRAMOWANIE
4.1. Programowanie ustawieñ wstêpnych kasy
4.1.1.Programowanie czasu (tryb PGM)

4.1.2. Ustawienie numeru kasy (tryb PGM)

Czas jest ustawiony przy wstêpnym programowaniu kasy i zwykle nie ma potrzeby programowania go w trak-
cie pracy kasy. U¿ytkownik powinien jednak zwracaæ uwagê, czy data i czas s¹ aktualne - w przypadku rozbie¿noœci
nale¿y wezwaæ serwis.

Korekta czasu jest dozwolona  tylko po wykonaniu raportu dobowego z zerowaniem. Nie mo¿na przestawiæ czasu
po rozpoczêciu rejestracji w trybie REG. 

Krokiem tym mo¿na dokonaæ zmiany czasu letniego na zimowy lub odwrotnie oraz korekty czasu w zakresie 
do +_ 1 godziny.

Uwaga1: Zmiany czasu z letniego na zimowy (i odwrotnie) wskazane jest 
dokonaæ tak, aby nie by³a konieczna zmiana daty. Prawid³owa jest 
zmiana czasu z godziny 03:00 na 02:00, a mo¿e nie byæ prawid³owa 
zmiana z  godziny 00:30 na 23:30.

PROCEDURA:

Przyk³ad: Ustawimy godzinê 13:35

Dok³adnie 4 cyfry
np. 1335

Gdy godzina = 0:00

Odczyt parametrów krokiem                .

Krok Procedura Klawisze do naciœni êcia 

1 Wprowadzenie kodu kroku   

2 Wprowadzenie czasu   

3 Zatwierdzenie parametrów i wydruk.   

Je¿eli w twoim sklepie jest wiêcej ni¿ jedna kasa, wymagane jest nadanie kasom indywidualnych kolejnych
numerów, co pozwoli na identyfikacjê wydawanych paragonów i raportów. Numer kasy maksymalnie mo¿e sk³adaæ
siê z czterech cyfr. 
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PROCEDURA:

Przyk³ad: Ustawimy numer kasy: 2.

Maks. 4 cyfry
Numer kasy np. 2

Gdy kasa ma mieæ numer 0

Odczyt parametrów krokiem                .

Krok Procedura Klawisze do naciœni êcia 

1 Wprowadzenie kodu kroku   

2 Wprowadzenie numeru kasy  

3 Zatwierdzenie parametrów i wydruk.   

PROCEDURA:

Kolejny numer
stawki VAT

Kolejna stawka

Gdy stawka 
ma byæ nieaktywna

Wysokoœæ stawki

Stawka zwolniona

Krok ten pozwala na zaprogramowanie do siedmiu ró¿nych stóp podatku VAT. Jest on u¿ywany bardzo rzad-
ko, w zasadzie tylko podczas instalacji  kasy  lub po zmianie obowi¹zuj¹cego prawa.

Przy pierwszym uruchomieniu kasy wszystkie stawki s¹ nieaktywne.

-  numer odpowiedniej stawki VAT dla okreœlonej stopy podatkowej A do G. 

- wysokoœæ stawki w procentach (tylko liczba ca³kowita). 

4.1.3. Programowanie stawek procentowych VAT (tryb PGM)

Uwaga: Zmiana stawek jest mo¿liwa tylko wtedy gdy ¿adna z grup towarowych
nie jest przypisana do danej stawki.

Stopa A B C D E F G 

Nr stawki 1 2 3 4 5 6 7 
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Przyk³ad: Zaprogramujemy stawkê 7% dla stopy B.

Krok Procedura Klawisze do naciœni êcia 

1 Wprowadzenie kodu kroku   

2 Wprowadzenie numeru stopy   

3 Wprowadzenie wartoœci stawki w %   

4 Zatwierdzenie parametrów i wydruk.   

Odczyt parametrów krokiem                .

Odczyt parametrów krokiem                .

Standardowy nag³ówek, zgodnie z przepisami powinien zawieraæ dane o posiadaczu kasy, to znaczy: 
- Nazwê,
- Adres, 
- Miejsce zainstalowania kasy,
- Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) - po ufiskalnienu kasy numer NIPwpisywany jest automatycznie, nie
nale¿y go wpisywaæ rêcznie.

Nag³ówek nale¿y zaprogramowaæ maj¹c do dyspozycji 6 wierszy po 17 znaków normalnej szerokoœci. Znak 
szeroki zajmuje miejsce 2 znaków normalnych.

= Przy programowaniu tekstów nale¿y odszukaæ znak na tablicy kodów, wprowadziæ go z klawiatury

numerycznej wprowadzaj¹c 3 cyfry i nacisn¹æ klawisz           . 

= Odstêp (puste miejsce) programujemy sekwencj¹         :                                          odstêp ma szerokoœæ jednego

znaku. 

= Znaki o podwójnej szerokoœci programujemy przez podanie kodu                                 i naciœniêcie klawisza

, a nastêpnie podajemy kod znaku i ponownie naciskamy klawisz            .

4.1.4. Programowanie tekstu nag³ówka (tryb PGM)

PROCEDURA:

Numer linii
nag³ówka

Aby zaprogramowaæ nastêpny znak

Aby zaprogramowaæ nastêpny wiersz

Aby zaprogramowaæ dowolny wiersz

Bez zmiany wiersza

Klawisze numeryczne 
- 3 znaki
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*****MAÖE*****

**DELIKATESY**

**ZOFIA**

SOPOT

ul. Reja 13      

www.zofia1.com.pl

Przyk³ad: Programujemy nag³ówek paragonu.
w wierszu 1 napis   -
w wierszu 2 napis   -
w wierszu 3 napis   -
w wierszu 4 napis   -
w wierszu 5 napis   -
w wierszu 6 napis   -

Krok Procedura Klawisze do naciœni êcia 

1 Wprowadzenie 
kodu kroku.  

 

2 

Wprowadzenie 
numeru wiersza 
i tekstu  
(max. 17 znaków 
normalnej 
szerokoœci).  

 

3 Nr wiersza i tekst  

4 Nr wiersza i tekst  

5 Nr wiersza i tekst  

6 Nr wiersza i tekst  

7 Nr wiersza i tekst  

8 Zatwierdzenie 
parametrów.  

 

..
..
..
..

4.2.1. Programowanie funkcjonalne grup, 
przypisanie stawek VAT (tryb PGM)

4.2. Programowanie grup towarowych

Grupa towarowa jest podstawow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ w kasie i s³u¿y do ³¹czenia w zbiory towarów tego
samego asortymentu. Przyporz¹dkowanie towaru do grupy towarowej jednoznacznie okreœla stawkê podatkow¹ 
z jak¹ bêdzie sprzedawany dany towar, zaprogramowane limity i rodzaj sprzeda¿y (natychmiastowa / normalna). 
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Nie 0 
 Opodatkowanie stop¹ PTU G 

Tak 1 
Nie 0 

 Opodatkowanie stop¹ PTU F 
Tak 1 
Nie 0 

 Opodatkowanie stop¹ PTU E 
Tak 1 
Nie 0 

 Opodatkowanie stop¹ PTU D 
Tak 1 
Nie 0 

 Opodatkowanie stop¹ PTU C 
Tak 1 
Nie 0 

 Opodatkowanie stop¹ PTU B 
Tak 1 
Nie 0 

 Opodatkowanie stop¹ PTU A 
Tak 1 
Sprzeda¿ natychmiastowa  1 

 Rodzaj sprzeda¿y 
Sprzeda¿ normalna  0 

 Limit ceny jednostkowej (iloœæ cyfr dla ceny w groszach)  0 .. 8 

PROGRAMOWANIE - USTAWIENIA PODSTAWOWE
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Mo¿liwe jest prowadzenie sprzeda¿y bezpoœrednio przez grupy towarowe. Ma to miejsce w
sklepach o niewielkim zró¿nicowaniu asortymentu. Ten tryb sprzeda¿y wydatnie upraszcza pro-
gramowanie kasy, jednak jego mo¿liwoœci w przypadku du¿ych iloœci ró¿nych towarów s¹ ograni-
czone. Bezpoœrednio dostêpnych jest 15 klawiszy grup towarowych, natomiast dostêp do kolejnych 15
uzyskuje siê po uprzednim naciœniêciu klawisza        .

Uwaga1!: Zmiana stawki VAT dla grupy towarowej poci¹ga za sob¹ zmianê 
stawki VAT wszystkichartyku³ów / podgrup w danej grupie.

Uwaga2!: Ustawienie parametru         na 1 (sprzeda¿ natychmiastowa) powoduje
automatyczne zakoñczenie sprzeda¿y z p³atnoœci¹ gotówk¹, o ile jest 
to pierwsza pozycja na paragonie. Bywa to wygodne przy sprzeda¿y 
np. biletów.

PROCEDURA:

Aby zaprogramowaæ 
drugi poziom

Parametry

Aby zaprogramowaæ inn¹ grupê

Aby zaprogramowaæ
poziom podstawowy Klawisz grupy

towarowej

GT
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Uwaga3!: Przed wykonaniem tego kroku nale¿y wykonaæ raport dobowy 
z zerowaniem                         .

Uwaga4!: Z parametrów                                              zawsze jeden i tylko
jeden ma mieæ wartoœæ 1.

Uwaga5: Standardowe wartoœci parametrów: 000000000 (grupa bez 
przypisanego podatku, zablokowana przez podanie limitu zerowego).

Uwaga6!: W standardzie jest 15 grup towarowych. Do uruchomienia wiêkszej
iloœci (maksymalnie30) nale¿y wezwaæ autoryzowany serwis.

Uwaga7!: Zera pocz¹tkowe s¹ nieznacz¹ce i mog¹ byæ pominiête.

Przyk³ad: Zaprogramujemy dla grupy towarowej nr 3 stawkê podatkow¹ B,
sprzeda¿ normaln¹, limit ceny jednostkowej 99.99 z³, a grupê 9 jako
sprzeda¿ natychmiastow¹ w stawce A - z limtem 9.99z³

Krok Procedura Klawisze do naciœni êcia 

1 Wprowadzenie w³aœciwych 
parametrów i klawisza grupy.   

2 Wprowadzenie w³aœciwych 
parametrów i klawisza grupy.   

3 Zatwierdzenie parametrów .   
 
Odczyt parametrów krokiem                        .

4.2.2. Programowanie nazw grup towarowych (tryb PGM)
Ka¿dej grupie towarowej nale¿y nadaæ indywidualn¹ nazwê o maksymalnej d³ugoœci 16 znaków.

Nazwy programujemy  wprowadzaj¹c kody znaków. 
Zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem nazwa wraz z cen¹ i stawk¹ VAT powinna umo¿liwiaæ jed-

noznaczn¹ identyfikacjê towaru.

PROCEDURA: Aby zaprogramowaæ 
drugi poziom

Aby zaprogramowaæ
poziom podstawowy

Klawisz grupy
towarowej

GT

Aby zaprogramowaæ nastêpny znak

Aby zaprogramowaæ inn¹ grupê

Bez zmiany nazwy

Klawisze numeryczne - 3 znaki

INSTRUKCJA OBS£UGI KASY
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Przyk³ad: Zaprogramujemy nazwê NABIA£ dla grupy 4.

Odczyt parametrów krokiem                        .

4.2.3. Programowanie ceny grupy towarowej (tryb PGM)
Grupom towarowym  mo¿na przypisaæ ceny jednostkowe. W takim przypadku grupa spe³nia rolê

pojedynczego towaru, a operacja sprzeda¿y ogranicza siê do naciœniêcia klawisza grupy. Jest to wyko-
rzystywane przy sprzeda¿y np. biletów. 

-klawisz grupy towarowej od          do         .

Uwaga1: Je¿eli w danej grupie towarowej by³a prowadzona sprzeda¿ to przed 
wykonaniem tego kroku nale¿y wykonaæ raport dobowy z zerowaniem

.

Uwaga2!: Nie da siê zaprogramowaæ dwóch identycznych nazw grup towarowych!!!

= Przy programowaniu tekstów nale¿y odszukaæ znak na tablicy kodów, wprowadziæ go z klawiatury

numerycznej wprowadzaj¹c 3 cyfry i nacisn¹æ klawisz           . 

= Odstêp (puste miejsce) programujemy sekwencj¹         :                                          odstêp ma szerokoœæ jednego

znaku. 

= Znaki o podwójnej szerokoœci programujemy przez podanie kodu                                 i naciœniêcie klawisza

, a nastêpnie podajemy kod znaku i ponownie naciskamy klawisz            .

Krok Procedura Klawisze do naciœni êcia 

1 Wprowadzenie 
kodu kroku  

2 Wprowadzenie 
tekstu  

3 Wprowadzenie 
numeru grupy   

4 Zatwierdzenie 
parametrów.  

 

PROGRAMOWANIE - GRUPY TOWAROWE
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Aby zaprogramowaæ 
drugi poziom

Cena jednostkowa (max 8 cyfr)

Aby zaprogramowaæ inn¹ grupê

Aby zaprogramowaæ
poziom podstawowy Klawisz grupy

towarowej

GT

GT

PROCEDURA:
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Krok Procedura Klawisze do naciœni êcia 

1 Wprowadzenie w³aœciwych 
parametrów i klawisza grupy.   

2 Wprowadzenie klawisza  
5 grupy towarowej   

3 Zatwierdzenie parametrów .   
 

Przyk³ad: Dla grupy towarowej nr 5 programujemy cenê jednostkow¹ 12.50.

Odczyt parametrów krokiem                        .

4.3.1. Wstêp

4.3.2. Programowanie ceny towaru i przyporz¹dkowanie
do grupy towarowej (tryb PGM)

4.3. Programowanie towarów / podgrup

Ka¿dy towar / podgrupa mo¿e mieæ zaprogramowane nastêpuj¹ce dane:

u Kod towaru / podgrupy (dowolny kod 4 cyfry).

u Rodzaj ceny towaru (zaprogramowana albo wprowadzana).
1. Je¿eli wybrany jest rodzaj ceny - zaprogramowana, to towar mo¿na sprzedaæ przez
wprowadzenie kodu i naciœniêcie klawisza               ;

2. Je¿eli wybrana zosta³a cena wprowadzana (sprzeda¿ przez podgrupê), to najpierw 
podajemy cenê i potwierdzamy klawiszem        nastêpnie podajemy kod podgrupy 
i naciskamy klawisz               ;

u Przyporz¹dkowanie do grup towarowych. 
Ka¿dy towar / podgrupa musi byæ przyporz¹dkowany do jednej z grup towarowych. 
Taka operacja definiuje parametry artyku³u, które zale¿¹ od grupy towarowej:
1. Stopa podatku VAT,
2. Sprzeda¿ natychmiastowa, sprzeda¿ normalna,
3. Limit ceny wprowadzanej z klawiatury.

u Cena jednostkowa towaru (maksymalnie 8 cyfr).

u Nazwa towaru – 16 liter.

Ka¿dy towar / podgrupa mo¿e zostaæ skasowany z pamiêci kasy.

Nale¿y zdefiniowaæ przyporz¹dkowanie ka¿dego kodu towaru do grupy towarowej i okreœliæ cenê. Progra-
mujemy pojedyncze towary. 

Uwaga1: Zmiana przypisania towaru do grupy lub skasowanie towaru 
wymaga wykonania raportu dziennego                              i  raportu 
z towarów                        .

UZ-277PS.qxd  2004-03-19  12:24  Page 24



Krok Procedura Klawisze do naciœni êcia 

1 
Wprowadzenie kodu 
towaru, ceny i klawisza 
grupy towarowej  

 

2 
Wprowadzenie kodu 
podgrupy i klawisza 
grupy towarowej  

 

3 Skasowanie towaru   

4 Zatwierdzenie 
parametrów  

 

PROGRAMOWANIE - TOWARY
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Przyk³ad: Programujemy kod towaru nr 123 z zaprogramowan¹ cen¹ równ¹12,50 z³, 
przyporz¹dkowany do grupy nr 7, podgrupê o kodzie 29 przyporz¹dkowan¹
do grupy nr 3 i skasujemy towar o kodzie 47.

4.3.3. Programowanie ceny towaru - zmiana ceny (tryb PGM)

Kasowaæ mo¿na jedynie kody które by³y wczeœniej zaprogramowane.

PROCEDURA:

Grupa na 
drugim poziomie

Cena jednostkowa (max 8 cyfr)

Aby zaprogramowaæ kolejny kod

Aby zaprogramowaæ dowolny kod

Aby zaprogramowaæ podgrupê

Aby skasowaæ kod

Kod towaru

GT

Uwaga2: Iloœæ zaprogramowanych artyku³ów (towarów i kodów kreskowych) 
pokazuje raport z zaprogramowania kasy (                   pozycja
„ARTYKU£Y”).

W kasie  EERR--AA  227777PPSS istnieje mo¿liwoœæ zmiany ceny towaru uprzednio zaprogramowanego 
bez koniecznoœci ponownego przyporz¹dkowania go do grupy towarowej (jak w punkcie 4.3.2.).

Uwaga: Mo¿na zmieniæ wy³¹cznie cenê towaru, który by³ wczeœniej zaprogramowany.

(max 4 cyfry)
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Krok Procedura Klawisze do naciœni êcia 

1 Wprowadzenie kodu towaru  

2 Wprowadzenie ceny  

3 Zatwierdzenie parametrów .   

Krok Procedura Klawisze do naciœni êcia 

1 Wprowadzenie kodu towaru.   

2 Wprowadzenie ceny 
zaprogramowanej   

3 Wprowadzenie kodu towaru.   

4 Zaprogramowanie ceny 
wprowadzanej (podgrupa)   

5 Zatwierdzenie parametrów.   

INSTRUKCJA OBS£UGI KASY
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PROCEDURA:

Cena jednostkowa (max 8 cyfr)
Aby zmieniæ cenê kolejnego towaru

Aby zmieniæ cenê dowolnego towaru

Kod towaru 
(max 4 cyfry)

Aby zaprogramowaæ podgrupê
Aby zaprogramowaæ nastêpny towar
Aby zaprogramowaæ dowolny towar

Aby zaprogramowaæ towar
Kod towaru

Przyk³ad: Dla towaru o kodzie 123 wprowadzamy cenê 3,00 z³.

Przyk³ad: Do kodu o numerze 12 przypiszemy towar z zaprogramowan¹ cen¹,
a do kodu 39 podgrupê z cen¹ wprowadzan¹ z klawiatury.

4.3.4. Definiowanie kodu towaru / podgrupy (tryb PGM)
Nale¿y okreœliæ rodzaj towaru pod wzglêdem wprowadzanej ceny (zaprogramowanej albo

wprowadzanej rêcznie): towar - tylko cena zaprogramowana; podgrupa - cena wprowadzana rêcznie
podczas sprzeda¿y).

PROCEDURA:

Uwaga: Domyslnie wszystkie kody s¹ towarami z zaprogramowan¹ cen¹.

Odczyt parametrów krokiem                .
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Krok Procedura Klawisze do naciœni êcia 

1 Wprowadzenie kodu towaru   

2 Wprowadzenie tekstu  

3 Zatwierdzenie parametrów  
 

PROGRAMOWANIE - TOWARY
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Kod towaru

Przyk³ad: Zaprogramujemy nazwê KAWA dla towaru o kodzie nr 42

Odczyt parametrów wszystkich zaprogramowanych towarów dokonujemy krokiem:              ;

Odczyt parametrów zakresu towarów dokonujemy krokiem: nr pocz.  nr koñc. ;

Odczyt parametrów pojedynczego towaru dokonujemy krokiem: nr towaru                     .

4.3.5. Programowanie nazw towarów (tryb PGM)
Dla ka¿dego artyku³u mo¿na stworzyæ indywidualn¹ nazwê o d³ugoœci do 16 znaków.

PROCEDURA:

Nastêpny znak

Aby zaprogramowaæ nazwê nastêpnego towaru

Aby zaprogramowaæ nazwê dowolnego towaru

Bez zmiany nazwy

Klawisze numeryczne - 3 znaki

= Przy programowaniu tekstów nale¿y odszukaæ znak na tablicy kodów, wprowadziæ go z klawiatury

numerycznej wprowadzaj¹c 3 cyfry i nacisn¹æ klawisz           . 

= Odstêp (puste miejsce) programujemy sekwencj¹         :                                          odstêp ma szerokoœæ jednego

znaku. 

= Znaki o podwójnej szerokoœci programujemy przez podanie kodu                                 i naciœniêcie klawisza

, a nastêpnie podajemy kod znaku i ponownie naciskamy klawisz            .

Po zaprogramowaniu ostatniego kodu przyporz¹dkowanego do grup towarowych operacja koñczy siê
automatycznie.

Uwaga1: Zmiana nazwy towaru wymaga wykonania raportu dziennego
i raportu z towarów                        .

Uwaga2: Nazwy towarów nie mog¹ siê powtarzaæ!

Uwaga3: Nazwy towarów nie mog¹ powtarzaæ nazw grup towarowych i kodów 
kreskowych!
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4.4. Programowanie kodów kreskowych
Kasa  EERR--AA  227777PPSS mo¿e prowadziæ rejestracjê sprzeda¿y za pomoc¹ czytnika kodów kreskowych.

Standardowe kody odczytywane przez kasê to:

wEAN-13, EAN-8;
wUPC-A (Oznaczenie systemu - 0, 2, 3, 4, 6, 7), UPC-E;
Ka¿demu z kodów kreskowych  (artyku³ów oznaczanych kodami) mo¿emy przypisaæ nastêpuj¹ce parametry:

wNumer kodu kreskowego;
wGrupa towarowa. Gdy kod kreskowy zostanie przypisany do grupy towarowej, nastêpuj¹ce dane 
automatycznie s¹ mu przypisywane:

1.Stopa podatku VAT,
2.Sprzeda¿ natychmiastowa (SIF/SICS)/sprzeda¿ normalna,

wCena jednostkowa (maks. 8 cyfr);
wNazwa (standard 16  znaków).

4.4.1. Kody EAN lub UPC
4.4.1.1. EAN-13

w Zwyk³y kod EAN-13
Jest u¿ywany standardowo przez producentów. W opisie przyjêto 3 cyfrowy kod kraju. Wystêpuje 

w 4 wariantach w zaleznoœci od wielkoœci firmy i asortymentu towarów.

cyfra kontrolna
kod pozycji
kod producenta
kod kraju (3 lub 2 cyfry)

F1 F2 F3    Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7      X1 X2       C/D

cyfra kontrolna
kod pozycji
kod producenta
kod kraju (3 lub 2 cyfry)

F1 F2 F3    Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6     X1 X2  X3       C/D

cyfra kontrolna
kod pozycji
kod producenta
kod kraju (3 lub 2 cyfry)

F1 F2 F3    Y1 Y2 Y3 Y4 Y5    X1 X2  X3  X4       C/D

cyfra kontrolna
kod pozycji
kod producenta
kod kraju (3 lub 2 cyfry)

F1 F2 F3    Y1 Y2 Y3 Y4      X1 X2 X3 X4 X5      C/D
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4.4.1.2. Numer dodatkowy

4.4.1.3. EAN-8

w Kod EAN-13 ISBN / ISSN
Jest spotykany na ksi¹¿kach i w gazetach. Po wprowadzeniu tego kodu do kasy wymagane jest

podanie ceny towaru

w Kod standardowy EAN-8
U¿ywany przez producentów na towarach, na których brak jest miejsca na standardowy kod

EAN-13. Kod nie zawiera numeru producenta i jest przydzielany centralnie.

cyfra kontrolna
kod towaru
kod kraju

F1 F2  F3    X1 X2 X3  X4      C/D

cyfra kontrolna
kod pozycji
kod producenta
kod kraju (3 lub 2 cyfry)

numer dodatkowy

F1 F2 F3    Y1 Y2 Y3 Y4      X1 X2 X3 X4 X5      C/D      U1 U2

cyfra kontrolna
kod pozycji
kod producenta
kod kraju (3 lub 2 cyfry)

numer dodatkowy

F1 F2 F3    Y1 Y2 Y3 Y4      X1 X2 X3 X4 X5      C/D      U1 U2  U3  U4  U5

cyfra kontrolna
kod ISBN / ISSN
flaga 987, 977, 979

F1 F2 F3      X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9       C/D  

Flaga Rodzaj towarów 

977 Wydawnictwa ci¹g³e (czasopisma) 

978 Ksi¹¿ki 

979 Zarezerwowane, wydawnictwa muzyczne 

Kasa  EERR--AA  227777PPSS akceptuje kody EAN-13 wraz  z  2  lub 5 cyframi numeru dodatkowego.
Numer dodatkowy nie jest interpretowany przez kasê, tzn. kody kreskowe z dwoma ró¿nymi numerami 

dodatkowymi  s¹  traktowane, jako ten sam artyku³.

Przyk³ad1: 2 cyfrowy numer dodatkowy.

Przyk³ad2: 5 cyfrowy numer dodatkowy.
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4.4.1.4. UPC-A

Uwaga: Kody UPC-A mog¹ wystêpowaæ bez cyfry kontrolnej (11 cyfr). 
Kod bez cyfry kontrolnej i kod z cyfr¹ kontroln¹ jest dla kasy tym
samym kodem podczas prowadzenia sprzeda¿y. Podanie kodu bez 
cyfry kontrolnej podczas programowania kasy  powoduje wyliczenie
cyfry kontrolnej przez kasê i uzupe³nienie zadeklarowanego kodu
do 12 cyfr. 
Kod programowany z komputera musi zawieraæ cyfrê kontroln¹,
niezale¿nie od tego czy bêdzie ona obecna na opakowaniu towaru, czy nie.

w Cyfra oznaczenia systemu: 0, 6, 7
U¿ywane s¹ przez producentów.

w Cyfra oznaczenia systemu: 3
U¿ywane s¹ przez producentów leków.

w Cyfra oznaczenia systemu: 2
U¿ywany do oznaczenia towaru „wewn¹trz” sklepu, o zmiennej iloœci.

w Cyfra oznaczenia systemu: 4
U¿ywany  do oznaczenia  towaru „wewn¹trz”  sklepu, o sta³ej  iloœci (sztuki).

cyfra kontrolna
kod towaru
kod producenta
numer systemu

S     X1 X2 X3 X4 X5    X6 X7 X8 X9 X10     C/D

cyfra kontrolna
cena
cyfra kontrolna ceny
kod towaru
numer systemu

2       X1 X2 X3 X4 X5   P/D   P1 P2 P3 P4      C/D

cyfra kontrolna
kod NDC lub HRI
numer systemu

NDC - NATIONAL DRUG CODE
HRI - NATIONAL HEALTH RETAIL

3       X1 X2 X3 X4 X5  X6 X7 X8 X9 X10      C/D

cyfra kontrolna
dowolny numer
numer systemu

4       X1 X2 X3 X4 X5  X6 X7 X8 X9 X10      C/D
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4.4.1.5. UPC-E

cyfra kontrolna
dowolny numer
dopuszczalne

0       X1 X2 X3 X4 X5  X6       C/D

UPC-E jest skróconym do 6 cyfr kodem UPC-A w wersji z usuniêtymi zerami. Ten kod jest do³¹czany do
takich produktów jak papierosy  i innych towarów, gdzie brak  miejsca na umieszczenie kodu UPC-A.

4.4.2. Programowanie formatu 
kodów wewnêtrznych (tryb PGM)

Kasa  EERR--AA  227777PPSS pozwala na samodzielne zdefiniowanie formatu wewnêtrznego kodu kreskowego
(kod wagowy) rozpoczynaj¹cego siê prefiksem 20-29. Mo¿na zdefiniowaæ jeden format kodu wewnêtrznego dla
ka¿dego prefiksu.

Kod 
formatu

Pola definiowane

Pole 1 Pole2Liczba
kontrolna

pola 2
(opcjonalnie)

cyfra
kontrolna

EAN-13

PROCEDURA:

Parametry

Aby skasowaæ format

Parametr Funkcja Opcje Wartoœæ 

A B Kod formatu od 20 do29  Od 20 do 29 
C D³ugoœæ pola 1 Od 3 do 5 

U¿ywana  1 
D 

Liczba kontrolna  pola 2 
(iloœci lub masy)  Nieu¿ywana 0 
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Uwaga2: Miejsce kropki dziesiêtnej jest sta³e - 3 miejsca po przecinku.

Uwaga3: Aby mo¿liwa by³a rejestracja towarów przez kody wewnêtrzne nale¿y:
1. Ustaliæ format u¿ywanego kodu wewnêtrznego;
2. Zaprogramowaæ towary o wykorzystywanych kodach 
(pkt. 4.3.2. i 4.3.5.);
3. Zaprogramowaæ format kodu wewnêtrznego zgodnie z opisan¹ 
procedur¹.

Przyk³ad: Dla kodu wagowego z prefiksem 20 (wagi Angel z Interfejsem, Amber) 
zaprogramujemy 5 cyfr dla pola 1 oraz brak liczby kontrolnej dla pola 2.

Krok Procedura Klawisze do naciœni êcia 

1 Wprowadzenie kodu kroku  

2 
Wprowadzenie i zatwierdzenie parametrów: 
kod formatu ( 20), d³ugoœæ pola 1 ( 4), liczba 
kontrolna pola 2 ( nieu¿ywana) 

 

3 Zatwierdzenie parametrów   

2    0    A A A A A B    B    B    B    B   C

Cyfra kontrolna
Iloœæ, masa (max. 99,999) - pole 2
Kod towaru (np. 01234) - pole 1
Kod formatu

Format kodu z powy¿szego przyk³adu.

4.4.3. Sposób rejestracji niezaprogramowanego 
kodu kreskowego

Gdy wprowadzony kod nie istnieje w zbiorze kodów kreskowych, sygnalizowany jest b³¹d  BRAK KODU
i kasa daje trzykrotny sygna³ dŸwiêkowy. Na wyœwietlaczu pojawia siê napis  CENA->GRUPA sygnalizuj¹c
koniecznoœæ wprowadzenia ceny i grupy towarowej dla tego artyku³u. Artyku³ zostanie do³¹czony do bazy
towarowej, a jako tymczasowa nazwa zostan¹ przyjête cyfry kodu kreskowego.

Opisana procedura daje mo¿liwoœæ programowania nowych towarów w sklepie w ci¹gu dnia, bez przerywa-
nia sprzeda¿y.

Uwaga1: W przypadku zdefiniowania dla pola 1 d³ugoœci 5 w kodzie kreskowym
nale¿y kod towaru poprzedziæ zerem, poniewa¿ w kasie funkcjonuj¹ 
czterocyfrowe kody towarów.
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Krok Procedura Klawisze do naciœni êcia 

1 
Wprowadzenie kodu kreskowego 
z klawiatury, ceny i grupy 
towarowej 

 

2 

Odczyt kodu kreskowego 
czytnikiem kodów kreskowych, 
wprowadzenie ceny i grupy 
towarowej 

 

3 Zatwierdzenie parametrów   

PROGRAMOWANIE - KODY KRESKOWE
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Przyk³ad: Programujemy z klawiatury kod kreskowy 23456785 z zaprogramowan¹
cen¹ 5,00 z³ przypisany do grupy 1 oraz czytnikiem kodów kreskowych
kod 4902505125720 z cen¹ 15,00 z³ przyporz¹dkowany do grupy 17.

4.4.4. Programowanie ceny kodu kreskowego 
i przyporz¹dkowanie do grupy towarowej (tryb PGM)

Nale¿y zdefiniowaæ przyporz¹dkowanie ka¿dego kodu kreskowego towaru do grupy towarowej i okreœliæ
cenê. Programujemy pojedyncze artyku³y. 

Uwaga: Zmiana przypisania kodu kreskowego do grupy lub jego skasowanie
wymaga wykonania raportu dziennego                        i  raportu 
z towarów                        .

PROCEDURA:

Kod kreskowy (max 13 cyfr)

Czytnik kodów
kreskowych

Odczyt kodu

Odczyt kodu

Grupa na 
drugim poziomie

Cena jednostkowa (max 8 cyfr)
Aby zaprogramowaæ kolejny kod kreskowy

Aby zaprogramowaæ dowolny kod kreskowy

Aby zaprogramowaæ podgrupê

Aby skasowaæ kod kreskowy

GT

Uwaga: Kasowaæ mo¿na jedynie kody które by³y wczeœniej zaprogramowane.

Odczyt parametrów krokiem                .
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Krok Procedura Klawisze do naciœni êcia 

1 Wprowadzenie kodu kroku  

2 

Odczyt kodu kreskowego 
czytnikiem kodów 
kreskowych, wprowadzenie 
ceny i grupy towarowej  

 

3 Wprowadzenie tekstu   

4 Zatwierdzenie parametrów   
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4.4.5. Programowanie nazw kodów kreskowych (tryb PGM)
Dla ka¿dego artyku³u mo¿na stworzyæ indywidualn¹ nazwê o d³ugoœci do 16 znaków.

Przyk³ad: Zaprogramujemy nazwê KAWA dla kodu kreskowego 5112345678900.

PROCEDURA:

Nastêpny znak

Aby zaprogramowaæ nazwê nastêpnego kodu kreskowego

Aby zaprogramowaæ nazwê dowolnego kodu kreskowego

Bez zmiany nazwy

Klawisze numeryczne - 3 znaki

= Przy programowaniu tekstów nale¿y odszukaæ znak na tablicy kodów, wprowadziæ go z klawiatury

numerycznej wprowadzaj¹c 3 cyfry i nacisn¹æ klawisz           . 

= Odstêp (puste miejsce) programujemy sekwencj¹         :                                          odstêp ma szerokoœæ jednego

znaku. 

= Znaki o podwójnej szerokoœci programujemy przez podanie kodu                                 i naciœniêcie klawisza

, a nastêpnie podajemy kod znaku i ponownie naciskamy klawisz            .

Po zaprogramowaniu ostatniego kodu kreskowego przyporz¹dkowanego do grup towarowych operacja
koñczy siê automatycznie.

Uwaga1: Zmiana nazwy kodu kreskowego wymaga wykonania raportu dziennego
i raportu z towarów                        .

Kod kreskowy (max 13 cyfr)

Czytnik kodów
kreskowych

Odczyt kodu

Odczyt kodu

UZ-277PS.qxd  2004-03-19  12:24  Page 34



PROGRAMOWANIE - KODY KRESKOWE

TORELL: 83-000 Pruszcz Gdañski, ul. Obroñców Westerplatte 5,  tel. (0-58) 773-99-00, fax (0-58) 773-99-75, e-mail:technika@torell.pl, Internet: http//www.torell.pl 35

4.4.6. Programowanie cen kodów kreskowych
- zmiana ceny (tryb PGM)

Odczyt parametrów wszystkich zaprogramowanych kodów kreskowych dokonujemy

krokiem:              ;

Odczyt parametrów zakresu kodów kreskowych dokonujemy krokiem: kod pocz.
kod koñc. ;

Odczyt parametrów pojedynczego kodu kreskowego dokonujemy krokiem: nr kodu

kreskowego                    .

Uwaga2: Nazwy kodów kreskowych nie mog¹ siê powtarzaæ!

Uwaga3: Nazwy kodów kreskowych nie mog¹ powtarzaæ nazw grup towarowych 
oraz kodów kreskowych!

W kasie  EERR--AA  227777PPSS istnieje mo¿liwoœæ zmiany ceny kodu kreskowego uprzednio zapro-
gramowanego bez koniecznoœci ponownego przyporzadkowania go do grupy towarowej (jak w pkt. 4.4.4.).

PROCEDURA:

Kod kreskowy (max 13 cyfr)

Czytnik kodów
kreskowych

Odczyt kodu

Cena jednostkowa (max 8 cyfr)

Aby zmieniæ cenê kolejnego kodu kreskowego

Aby zmieniæ cenê dowolnego kodu kreskowego

Uwaga: Mo¿na zmieniæ wy³¹cznie cenê kodów kreskowych które by³y wczeœniej 
zaprogramowane.

Uwaga4: Towary w bazie towarowej s¹ umieszczone w nastêpuj¹cej kolejnoœci:
kody PLU, kody kreskowe EAN-13, kody kreskowe EAN-8, kody 
kreskowe UPC-A i nastêpnie kody kreskowe UPC-E. Aby dokonaæ 
odczytu po¿¹danego zakresu towarów nale¿y uwzglêdniæ tê kolejnoœæ.
Np. aby dokonaæ odczytu tylko i wy³¹cznie dla kodów EAN-13
i EAN-8 nale¿y jako kod pocz¹tkowy podaæ najni¿szy kod EAN-13,
a jako kod koñcowy najwy¿szy kod EAN-8.
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Przyk³ad: Zmieniamy cenê kodu kreskowego 4912500588651 na 5.00 z³ 
i kodu kreskowego 4902505125720 odczytanego czytnikiem kodów 
kreskowych na 10 z³.

Krok Procedura Klawisze do naciœni êcia 

1 
Wprowadzenie kodu 
kreskowego z klawiatury, 
ceny i grupy towarowej  

 

2 Wprowadzenie ceny   

3 Odczyt kodu kreskowego 
czytnikiem kodów  

4 Wprowadzenie ceny   

5 Zatwierdzenie 
parametrów  

Odczyt kodu

4.4.7. Programowanie ustawieñ kodów kreskowych (tryb PGM)
PROCEDURA:

Parametry

Parametr Opis Mo¿liwoœci Wartoœæ 

A - D Nieu¿ywane 0000 

Dozwolone 0 
E Uczenie siê kodów kreskowych podczas sprzeda¿y  

Zablokowane 1 
Obowi¹zkowe 0 

F Wprowadzenie ceny z klawiatury przy rejestracji 
kodów ISBN, ISSN Zablokowane 1 

G Nieu¿ywane 0 
Nie 0 

H Sprawdzenie poprawnoœci cyfry kontrolnej kodu 
kreskowego. Tak 1 

4.5. Programowanie opakowañ zwrotnych (tryb PGM)
Kasa  EERR--AA  227777PPSS pozwala na obs³ugê do 50 opakowañ zwrotnych. Obs³ugê opakowañ prowadzimy

przy pomocy dwóch klawiszy:      - wydanie opakowania i         - przyjêcie opakowania. Podczas programowania

i raportowania obydwa klawisze s¹ równowa¿ne. Opakowania zwrotne maj¹ specjalne cechy, umo¿liwiaj¹ce

wykonywanie operacji niefiskalnej, jak¹ jest zwrot lub wydanie opakowania w trakcie operacji fiskalnej - sprzeda¿y

na kasie: 
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Przyk³ad: Zaprogramujemy wartoœæ opakowania zwrotnego równ¹ 40 groszy
dla 3 opakowania, a 1,20 z³ dla 4 opakowania.

- Dla opakowañ zwrotnych nie mo¿na wprowadziæ ceny z klawiatury, wszystkie operacje zwi¹zane 
z opakowaniami zwrotnymi s¹ prowadzone wy³¹cznie przez cenê zaprogramowan¹.

- Operacje dokonywane na opakowaniach zwrotnych prowadzone podczas sprzeda¿y nie s¹ drukowane
bezpoœrednio po wykonaniu, ale dopiero po zakoñczeniu paragonu fiskalnego w spegjalnym rozliczeniu kaucji.

- Opakowania zwrotne nie podlegaj¹ opodatkowaniu podatkiem VAT.
- Kwoty operacji na opakowaniach zwrotnych nie s¹ zapisywane do pamiêci fiskalnej; s¹ rozliczane 

w czêœci niefiskalnej raportu dziennego, podobnie jak operacje wp³aty i wyp³aty.
- Nie mo¿na wydaæ (sprzedaæ) samych opakowañ zwrotnych. Jak sama nazwa wskazuje s¹ to opakowania 

i musz¹ mieæ jak¹œ zawartoœæ.
- Przyjmowanie opakowañ od klientów do kasy mo¿e odbywaæ siê w dowolnym momencie pracy kasy.

Je¿eli nie odbywa siê to podczas sprzeda¿y, wówczas kasa drukuje jedynie niefiskalny bon rozliczenia
opakowañ przyjêtych od klienta.

- Kwoty zwi¹zane z opakowaniami zwrotnymi nie podlegaj¹ operacjom rabatów. Ich cena jest zawsze
taka sama.

- Nazwa na paragonie i raportach jest taka sama i nie mo¿e zostaæ zmieniona (+OPAK.ZWR. 

lub -OPAK.ZWR.). 

Z powy¿szego wynika koniecznoœæ okreœlenia wysokoœci kaucji na opakowanie zwrotne.

Krok Procedura Klawisze do naciœni êcia 

1 Wprowadzenie numeru 
opakowania.   

2 Wprowadzenie wartoœci 
kaucji dla 3 opakowania   

3 Wprowadzenie wartoœci 
kaucji dla 4 opakowania   

4 Zatwierdzenie 
parametrów  

Odczyt parametrów krokiem           (lub          ).

(lub        )

(lub        )

Wartoœæ kaucji (max 8 cyfr)

Aby zaprogramowaæ nastêpne opakowanie

Aby zaprogramowaæ dowolne opakowanie

Bez zmiany wartoœci

Nr opakowania
zwrotnego

PROCEDURA:

UZ-277PS.qxd  2004-03-19  12:24  Page 37



INSTRUKCJA OBS£UGI KASY

TORELL: 83-000 Pruszcz Gdañski, ul. Obroñców Westerplatte 5,  tel. (0-58) 773-99-00, fax (0-58) 773-99-75, e-mail:technika@torell.pl, Internet: http//www.torell.pl38

4.6. Programowanie kasjerów (tryb PGM)

4.6.1. Programowanie imienia kasjera (tryb PGM)

Kasa  EERR--AA  227777PPSS pozwala na osobne rozliczanie do 15 kasjerów. Wybór kasjera odbywa siê przez
podanie numeru od 1 do 15 i naciœniêcie klawisza         . Kasjera mo¿na zmieniæ w trybach: 
REG, MGR, X1/Z1, X2/Z2.

Ka¿demu kasjerowi mo¿emy nadaæ imiê/nazwê o d³ugoœci do 8 znaków. Imiê kasjera bêdzie drukowane 
na paragonie identyfikuj¹c operatora wystawiaj¹cego paragon.

Nr kasjera
(1 .. 15)

PROCEDURA:

Nastêpny znak

Aby zaprogramowaæ imiê nastêpnego kasjera

Aby zaprogramowaæ imiê dowolnego kasjera

Bez zmiany imienia

Klawisze numeryczne - 3 znaki

= Przy programowaniu tekstów nale¿y odszukaæ znak na tablicy kodów, wprowadziæ go z klawiatury

numerycznej wprowadzaj¹c 3 cyfry i nacisn¹æ klawisz           . 

= Odstêp (puste miejsce) programujemy sekwencj¹         :                                          odstêp ma szerokoœæ jednego

znaku. 

= Znaki o podwójnej szerokoœci programujemy przez podanie kodu                                 i naciœniêcie klawisza

, a nastêpnie podajemy kod znaku i ponownie naciskamy klawisz            .

Krok Procedura Klawisze do naciœni êcia 

1 Wprowadzenie kodu kroku 
i numeru kasjera   

2 Wprowadzenie tekstu   

3 Zatwierdzenie parametrów   

Przyk³ad: Zaprogramujemy imiê RENATA dla 4 kasjera.

Odczyt parametrów krokiem              .

UZ-277PS.qxd  2004-03-19  12:24  Page 38



PROGRAMOWANIE - KASJERZY, RABATY / NARZUTY

TORELL: 83-000 Pruszcz Gdañski, ul. Obroñców Westerplatte 5,  tel. (0-58) 773-99-00, fax (0-58) 773-99-75, e-mail:technika@torell.pl, Internet: http//www.torell.pl 39

4.7. Programowanie rabatów / narzutów (tryb PGM)
4.7.1. Wstêp

4.7.2. Programowanie funkcjonalne rabatów (tryb PGM)

Sprzedaj¹cy mo¿e sprzedawaæ towar po cenach innych ni¿ te, które uwidocznione s¹ na metce 

lub w cenniku. Gdy towar sprzedawany jest po ni¿szej cenie mamy do czynienia z rabatem. Gdy sprzedajemy towar

po cenie wy¿szej od nominalnej mówimy o narzucie do ceny towaru - dotyczy to tylko operacji procentowych.

Operacj¹ kwotow¹ jest jedynie rabat. Zasady stosowania zarówno rabatów, jak i narzutów procentowych w pro-

gramie pracy kasy s¹ takie same – ró¿ni¹ siê tylko programowanym znakiem + lub –. 

Omówione zostanie udzielanie rabatów, jako ¿e ta funkcja stosowana jest czêœciej. 

Rabaty mo¿emy udzielaæ na kilka ró¿nych sposobów:

1. Podzia³ ze wzglêdu na obszar stosowania:

a) - rabat od pojedynczej pozycji paragonu,

b) - rabat od sumy ca³ego rachunku.

2. Podzia³ ze wzglêdu na sposób obliczania:

a) - rabat kwotowy,

b) - rabat procentowy.

Ka¿dy rodzaj rabatu bywa stosowany w okreœlonych okolicznoœciach, np:

1a. w przypadku wyprzeda¿y danego towaru.

1b. dla sta³ego klienta.

2a. w przypadku sprzeda¿y promocyjnej.

2b. przy wynegocjowanych upustach.

Kasa  EERR--AA  227777PPSS wyposa¿ona jest w dwa klawisze rabatu procentowego                i jeden dla 

rabatów kwotowych          . Mo¿na je zaprogramowaæ np. w nastêpuj¹cy sposób: klawisz          dla udzielania rabatu

od pojedynczej pozycji paragonu, klawisz            do naliczania narzutu od ca³ego rachunku, a klawisz          do udzie-

lania rabatu od ca³ego rachunku. Istnieje mo¿liwoœæ zaprogramowania tego samego klawisza jako rabat od pozycji

i jednoczeœnie jako rabat od ca³ego paragonu. Nie polecamy tego rozwi¹zania gdy¿ mo¿e ono prowadziæ do

pomy³ek personelu. Klawisza rabatu kwotowego           nie mo¿na zaprogramowaæ do naliczania narzutu. 

Uwaga: Je¿eli udzielamy rabatu (procentowego lub kwotowego) od sumy
rachunku, a sprzedane by³y towary w ró¿nych stawkach podatku
VAT, to kasa zgodnie z obowi¹zuj¹cymi zasadami oblicza nale¿ny
podatek proporcjonalnie do wartoœci sprzedanych towarów, dla
których udzielony zosta³ rabat.

Mo¿emy zdefiniowaæ sposoby udzielania rabatów dla poszczególnych klawiszy. Ustawienie wszystkich
funkcji jako niemozliwe powoduje zablokowanie funkcji rabatów.
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Przyk³ad: Programujemy klawisz          dla udzielania rabatu od pojedynczej pozycji 
paragonu, klawisz        do naliczania narzutu od ca³ego rachunku, 
a klawisz         do udzielania rabatu od ca³ego rachunku. 
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Zmienna Opis Mo¿liwoœci  Wartoœæ  

 Dozwolony 0 
A Anulacja paragonu po czêœciowej zap³acie  

 Zabroniony 1 

Wszystkie 0 
B Otwieranie szuflady przy raportach  

Fiskalny dzienny  1 
Mo¿liwy 0 

C Rabat       od pozycji  
Niemo¿liwy 1 
Mo¿liwy 0 

D Rabat       od sumy rachunku 
Niemo¿liwy 1 
Mo¿liwy 0 

E Rabat       od pozycji  
Niemo¿liwy 1 
Mo¿liwy 0 

F Rabat       od sumy rachunku  
Niemo¿liwy 1 
Mo¿liwy 0 

G Rabat       od pozycji  
Niemo¿liwy 1 
Mo¿liwy 0 

H Rabat       od sumy rachunku  
Niemo¿liwy 1 

Uwaga1: Zera pocz¹tkowe s¹ nieznacz¹ce i mog¹ byæ pominiête.

Uwaga2: Standardowe wartoœci parametrów: 10111111 (rabaty zablokowane).

Krok Procedura Klawisze do naciœni êcia 

1 Wprowadzenie kodu kroku  

2 Wprowadzenie parametrów   

3 Zatwierdzenie parametrów   

PROCEDURA:

Parametry

Odczyt parametrów krokiem              .
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Krok Procedura Klawisze do naciœni êcia 

1 Wprowadzenie kodu kroku  

2 Wprowadzenie klawisza 
rabatu  

3 Zatwierdzenie parametrów   
 

Odczyt parametrów krokiem              .

Uwaga!: Przed zmian¹ znaku funkcji rabatu / narzutu, konieczne jest wyzerowanie
liczników tych funkcji. W tym celu nale¿y wykonaæ raport dobowy 
z zerowaniem .

4.7.3. Programowanie znaku ± dla klawiszy rabatów / 
narzutów procentowych      ,       (tryb PGM)

4.7.4. Programowanie stawek procentowych 
dla klawiszy       ,       (tryb PGM)

Rabat

Narzut

Nastêpny rabat

(lub            )
+

-

Stawka procentowa rabatu 
(od 0.00 do 99.99)

Aby zaprogramowaæ nastêpny rabat

PROCEDURA:

Przyk³ad: Programujemy znak minus dla klawisza         .

Mo¿na zaprogramowaæ sta³e stawki procentowe rabatów/narzutów dla klawiszy         ,            .

(lub         )

PROCEDURA:

PROCEDURA:

Uwaga: Stopê procentow¹ podaje siê w setnych czêœciach procenta bez kropki.

UZ-277PS.qxd  2004-03-19  12:24  Page 41



Krok Procedura Klawisze do naciœni êcia 

1 Wprowadzenie stawki procentowej 
rabatu  

2 Wprowadzenie klawisza bezpoœredniego 
stopy procentowej rabatu  

3 Zatwierdzenie parametrów   
 

Odczyt parametrów krokiem              .

Odczyt parametrów krokiem              .

Przyk³ad: Zaprogramujemy rabat o wysokoœci 10.55% dla klawisza         .

Przyk³ad: Zaprogramujemy limit o wysokoœci 12.50% dla klawisza         .

Krok Procedura Klawisze do naciœni êcia 

1 Wprowadzenie limitu 
rabatu  

2 Zatwierdzenie 
parametrów  

INSTRUKCJA OBS£UGI KASY
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4.7.5. Programowanie limitów dla klawiszy       ,       (tryb PGM)

4.7.6. Programowanie kwoty rabatu dla klawisza rabatu 
kwotowego      (tryb PGM)

Limit obowi¹zuje jedynie dla rabatów wprowadzanych z klawiatury, nie dotyczy rabatów zaprogramowanych

PROCEDURA: Funkcja
1 dla       , 2 dla   

Limit
(od 0.00 do 99.99)

Uwaga: Limit podaje siê w setnych czêœciach procenta bez kropki.

Mo¿na  zaprogramowaæ sta³¹ kwotê udzielanego rabatu.

PROCEDURA:
Kwota rabatu (max 8 cyfr)
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Odczyt parametrów krokiem              .

Odczyt parametrów krokiem              .

Przyk³ad: Zaprogramujemy rabat o wysokoœci 10.00 z³ dla klawisza         .

Krok Procedura Klawisze do naciœni êcia 

1 Wprowadzenie kwoty rabatu  

2 Wprowadzenie klawisza bezpoœredniego 
rabatu kwotowego  

3 Zatwierdzenie parametrów   
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Krok Procedura Klawisze do naciœni êcia 

1 Wprowadzenie limitu kwoty i klawisza 
rabatu  

2 Zatwierdzenie parametrów   
 

4.7.7. Programowanie limitu dla kwot wprowadzanych 
przy udzielaniu rabatu kwotowego (tryb PGM)

4.8.1. Programowanie limitów górnych dla kwot 
wprowadzanych przy wp³atach i wyp³atach (tryb PGM)

Limit iloœci cyfr rabatu(1..8)

Zablokowanie rabatu

Przyk³ad: Programujemy limit górny dla klawisza         jako 3 cyfry 
(kwota rabatu do 9.99 z³).

W celu zabezpieczenia siê przed pomy³kami kasjerów mo¿emy ograniczyæ wartoœæ rabatu kwotowego
podawanego z klawiatury. Zablokowanie rabatu podawanego z klawiatury i zaprogramowanie sta³ej kwoty rabatu
powoduje, ¿e mo¿liwe jest tylko udzielenie rabatu o zaprogramowanej wartoœci.

Wcelu zabezpieczenia siê przed pomy³kami kasjerów lub zabronienia wykonywania przez kasjera operacji na
zbyt du¿ych kwotach podawanych z klawiatury mo¿emy ustawiæ limity dla odpowiednich funkcji.

Limit iloœci cyfr (1..9) Funkcja

Nastêpna funkcja

Zablokowanie wp³aty / wyp³aty

PROCEDURA:

4.8. Programowanie parametrów funkcji sprzeda¿y

PROCEDURA:
Funkcja Wp³ata Wyp³ata 

Klawisz   
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Funkcja Czek Kredyt 

Klawisz   
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Odczyt parametrów krokiem              .

Krok Procedura Klawisze do naciœni êcia 

1 Wprowadzenie limitu kwoty i klawisza 
funkcji  

2 Zatwierdzenie parametrów   
 

Przyk³ad: Programujemy limit górny dla klawisza        jako 999.99 z³.

Odczyt parametrów krokiem              .

Krok Procedura Klawisze do naciœni êcia 

1 Wprowadzenie limitu kwoty i klawisza 
funkcji  

2 Zatwierdzenie parametrów   
 

Przyk³ad: Programujemy limit górny dla klawisza        jako 9999.99 z³.

4.8.2. Programowanie limitów górnych dla kawiszy     lub     
i      lub     finalizuj¹cych transakcjê (tryb PGM)

Wcelu zabezpieczenia siê przed pomy³kami kasjerów lub zabronienia wykonywania przez kasjera operacji na
zbyt du¿ych kwotach mo¿emy ustawiæ limity dla odpowiednich funkcji.

Limit iloœci cyfr (1..8) Funkcja

lublub

Nastêpna funkcja

Zablokowanie klawiszy

PROCEDURA:

4.8.3. Programowanie limitu górnego dla wartoœci 
paragonu (tryb PGM)

Wcelu zabezpieczenia siê przed pomy³kami kasjerów lub zabronienia wykonywania przez kasjera operacji na
zbyt du¿ych kwotach mo¿emy ustawiæ limit dla wartoœci paragonu.

Limit iloœci cyfr (1..8)

Zablokowanie transakcji

PROCEDURA:
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Krok Procedura Klawisze do naciœni êcia 

1 Wprowadzenie limitu kwoty i klawisza 
funkcji  

2 Zatwierdzenie parametrów   
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4.8.4. Programowanie kursu drugiej waluty (tryb PGM)

4.8.5. Nazwy funkcji

Odczyt parametrów krokiem              .

Przyk³ad: Programujemy limit górny dla paragonu jako 999.99 z³.

liczba od 0.000000 do 999.999999

PROCEDURA:

Krok Procedura Klawisze do naciœni êcia 

1 Podanie kursu (w milionowych 
czêœciach, bez kropki dziesiêtnej)   

2 Zatwierdzenie parametrów   
 

Odczyt parametrów krokiem              .

Przyk³ad: Programujemy kurs: 1 EURO= 4.8355 z³.

Kasa  EERR--AA  227777PPSS pozwala tak¿e na przyjmowanie zap³aty w drugiej walucie, a tak¿e na p³atnoœci
mieszane. Tym krokiem programujemy kurs waluty. Kurs przyjmuje siê z dok³adnoœci¹ do 6 cyfr  po przecinku 
(bez podawania kropki dziesiêtnej).

Nazwy niektórych funkcji mo¿na zaprogramowaæ dla dostosowania paragonów do indywidualnych potrzeb.

4.8.5.1. Programowanie nazw funkcji (tryb PGM)

Nr funkcji

PROCEDURA:

Nastêpny znak

Aby zaprogramowaæ nazwê nastêpnej funkcji

Aby zaprogramowaæ nazwê dowolnej funkcji

- numer funkcji wed³ug tabelki na nastêpnej stronie.

Bez zmiany nazwy

Klawisze numeryczne - 3 znaki
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= Przy programowaniu tekstów nale¿y odszukaæ znak na tablicy kodów, wprowadziæ go z klawiatury

numerycznej wprowadzaj¹c 3 cyfry i nacisn¹æ klawisz           . 

= Odstêp (puste miejsce) programujemy sekwencj¹         :                                          odstêp ma szerokoœæ jednego

znaku. 

= Znaki o podwójnej szerokoœci programujemy przez podanie kodu                                 i naciœniêcie klawisza

, a nastêpnie podajemy kod znaku i ponownie naciskamy klawisz            .

Krok Procedura Klawisze do naciœni êcia 

1 Wprowadzenie kodu kroku 
i numeru funkcji  

2 Wprowadzenie tekstu   

3 Zatwierdzenie parametrów   

Przyk³ad: Zaprogramujemy nazwe VISA dla funkcji 30 (Kredyt).

Odczyt parametrów krokiem              .

4.8.5.2. Tabela nazw funkcji

Nr funkcji Zm. Funkcja Tekst standardowy  
F01 * Rabat kwotowy RABAT KW 
F02 * Rabat procentowy %1  RABAT 1 / NARZUT 1  
F03 * Rabat procentowy %2  RABAT 2 / NARZUT 2  
F25 * Wp³ata gotówki do szuflady  *WP£ATA 
F26 * Wyp³ata gotówki z szuflady  *WYP£ATA 
F27 * P³atnoœæ gotówk¹  GOTÓWKA 
F28  P³atnoœæ czekiem  CZEK 
F29  P³atnoœæ czekiem  CZEK2 
F30  P³atnoœæ kredytem  KREDYT 
F31  P³atnoœæ kredytem  KREDYT2 
F32 * Przeliczenie na inn¹ walutê  ZM.GOT. 
F49 * Suma rachunku  PODSUMA 

*  Nie mo¿na dokonaæ zmiany nazwy funkcji.

Istnieje mo¿liwoœæ zablokowania dla kasjera niektórych operacji wykonywanych na kasie.

4.8.6. Programowanie dostêpu do funcji kasy (tryb PGM)

PROCEDURA:

Parametry
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Zmienna Opis Mo¿liwoœci  Wartoœæ  

Zabroniona 1 
A Wyp³ata gotówki  

Dozwolona 0 
Zabroniona 1 

B Wp³ata gotówki  
Dozwolona 0 
Zabroniona 1 

C Anulacja paragonu  
Dozwolona 0 
Zabronione 1 

D Storno dowolnej pozycji (poœrednie)  
Dozwolone 0 
Zabronione 1 

E Storno ostatniej pozycji (bezpoœrednie)  
Dozwolone 0 

F Nieu¿ywana 0 

Tak 1 
G Drukowanie paragonu przy otwarciu szuflady 

bez sprzeda¿y klawiszem  Nie 0 

Zabronione 1 
H Podawanie 3 miejsc po przecinku przy 

podawaniu iloœci / masy  Dozwolone 0 

PROGRAMOWANIE - PARAMETRY FUNKCJI SPRZEDA¯Y
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4.8.7. Programowanie formatu wydruków (tryb PGM)

PROCEDURA:

Parametry

Uwaga1: Zera pocz¹tkowe (nieznacz¹ce) mog¹ byæ pominiête.

Uwaga2: Standardowe wartoœci parametrów: 00010000.

Przyk³ad: Programujemy dla kasy dozwolone wp³aty i wyp³aty gotówki, zezwalamy 
na anulacjê paragonów, zabraniamy storna poœredniego, zezwalamy 
na storno bezpoœrednie, nie zezwalamy na drukowanie paragonu przy

otwarciu szuflady bez sprzeda¿y i zezwalamy na wprowadzanie wagi z klawiatury.

Krok Procedura Klawisze do naciœni êcia 

1 Wprowadzenie kodu kroku  

2 Wprowadzenie parametrów   

3 Zatwierdzenie parametrów   

Odczyt parametrów krokiem              .

Format wydruków wykonywanych przez kasê mo¿e byæ zaprogramowany zgodnie z potrzebami klienta.
Najczêœciej korzysta siê z mo¿liwoœci skrócenia wydruku raportu okresowego z pamiêci fiskalnej.
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Zmienna Opis Mo¿liwoœci  Wartoœæ  

Tak 0 
A Drukowanie sumy rachunku po 

naciœniêciu klawisza  Nie 1 

B, C, D Nieu¿ywane 000 

E Nieu¿ywana 1 

Tak 0 
F Drukowanie iloœci pozycji na 

paragonie Nie 1 
Szczegó³owy 0 

G Format wydruku z pamiêci 
fiskalnej Skrócony  1 

Czêœæ fiskalna i niefiskalna  0 
H Format raportu dziennego, 

fiskalnego Czêœæ fiskalna  1 

Uwaga1: Raport z pamiêci fiskalnej w trybie skróconym zawiera tylko 
podstawowe dane i mo¿e s³u¿yæ wy³¹cznie do celów informacyjnych.
W³aœciwym raportem fiskalnym okresowym jest tylko raport 
w formacie szczegó³owym!

Uwaga2: Zera pocz¹tkowe s¹ nieznacz¹ce i mog¹ byæ pominiête.

Uwaga3: Standardowe wartoœci parametrów: 00001100.

Krok Procedura Klawisze do naciœni êcia 

1 Wprowadzenie kodu kroku  

2 Wprowadzenie parametrów   

3 Zatwierdzenie parametrów   

Odczyt parametrów krokiem              .

Przyk³ad: Programujemy dla kasy opuszczanie: liczby pozycji i skrócony format 
wydruku z pamiêci fiskalnej i fiskalnego raportu dziennego.

4.8.8. Programowanie przymusów (tryb PGM)
Mo¿emy zaprogramowaæ przymus wykonywania przez kasjera niektórych czynnoœci zmniejszaj¹cych ryzyko

wyst¹pienia pomy³ek.

PROCEDURA:

Parametry
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Opis Mo¿liwoœci  Wartoœæ  

A, B Nieu¿ywane 00 

Nie 0 
C Opuszczanie wartoœci zerowych na raporcie 

towarów Tak 1 
Nie 0 

D Opuszczanie wartoœci zerowych na raportach: 
dziennym i kasjerskim  Tak 1 

Nieobowi¹zkowe  0 
E Przymus podania kwoty od klienta przy 

p³atnoœci kredytem Obowi¹zkowe 1 
Nieobowi¹zkowe  0 

F Przymus podania kwoty od klienta przy 
p³atnoœci czekiem  Obowi¹zkowe 1 

Nieobowi¹zkowe  0 
G Przymus podania kwoty od klienta przy 

p³atnoœci gotówk¹  Obowi¹zkowe 1 

Nieobowi¹zkowe  0 
H Obowi¹zek naciœniêcia kl awisza        

przed podaniem kwoty gotówki od klienta  Obowi¹zkowe 1 

PROGRAMOWANIE - PARAMETRY FUNKCJI SPRZEDA¯Y
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Uwaga1: Zera pocz¹tkowe s¹ nieznacz¹ce i mog¹ byæ pominiête.

Uwaga2: Standardowe wartoœci parametrów: 00110011.

Przyk³ad: Programujemy dla kasy: opuszczanie wartoœci zerowych na raportach, 
przymus podania kwoty od klienta przy p³atnoœci czekiem i gotówk¹ 
oraz przymus naciœniêcia klawisza               przed podaniem kwoty 
od klienta. 

4.8.9. Tryb oszczêdzania energii akumulatora (tryb PGM)

Krok Procedura Klawisze do naciœni êcia 

1 Wprowadzenie kodu kroku  

2 Wprowadzenie parametrów   

3 Zatwierdzenie parametrów   

Odczyt parametrów krokiem              .

Aby przed³u¿yæ czas pracy kasy z akumulatora mo¿na zaprogramowaæ po ilu minutach kasa przejdzie do trybu
oszczêdzania energii. W tym trybie wyœwietlacz jest wy³¹czony, a uk³ady elektroniczne kasy pobieraj¹ minimaln¹
iloœæ pr¹du z akumulatora. Przejœcie kasy do normalnego trybu pracy nastêpuje po naciœniêciu  klawisza przesuwu
papieru. Mo¿na tak¿e zaprogramowaæ, ¿e tryb oszczêdzania energii dzia³a, gdy kasa pe³ni funkcjê zegara (tryb 
OP X/Z) oraz szybsze wy³¹czanie podœwietlenia wyœwietlacza operatora, które zu¿ywa szczególnie du¿o energii.
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Dla przyspieszenia pracy i zwiêkszenia komfortu przewidziano ³¹czenie czêsto wykonywanych operacji 

w jedn¹ procedurê wywo³ywan¹ klawiszami          i         . Naciœniêcie klawisza powoduje wykonanie makroin-

strukcji, które mo¿na zaprogramowaæ w trybie PGM.

INSTRUKCJA OBS£UGI KASY

TORELL: 83-000 Pruszcz Gdañski, ul. Obroñców Westerplatte 5,  tel. (0-58) 773-99-00, fax (0-58) 773-99-75, e-mail:technika@torell.pl, Internet: http//www.torell.pl50

Zmienna Opis Mo¿liwoœci Wartoœæ  

Po czasie MMM 1 
P Tryb oszczêdzania podœwietlenia  

15 sekund 0 
Nieaktywny 1 

Z Tryb oszczêdzania dla zegara  
Aktywny 0 
Tryb nieaktywny  999 

MMM Czas przejœcia do trybu oszczêdzania  
Czas (min.) 1 .. 254 

W nowej kasie czas przejœcia w tryb oszczêdzania wynosi oko³o jednej minuty (00001).

Krok Procedura Klawisze do naciœni êcia 

1 Wprowadzenie kodu kroku  

2 Wprowadzenie parametrów   

3 Zatwierdzenie parametrów   

Odczyt parametrów krokiem              .

Przyk³ad: Programujemy czas oszczêdzania podœwietlenia na 2 minuty i aktywny tryb 
oszczêdzania dla zegara.

4.8.10. Dzia³anie klawiszy sekwencji       i         

Dla ka¿dego z klawiszy          lub          mo¿na zaprogramowaæ odpowiedni¹ sekwencjê klawiszy (do 25), 
w trybie PGM.

4.8.10.1. Programowanie sekwencji (tryb PGM)

PROCEDURA:

..

Kasowanie sekwencji

Sekwencja dowolnych klawiszy (max 25 szt.)

Aby zaprogramowaæ nastêpn¹ sekwencjê

PROCEDURA: Parametry
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Krok Procedura Klawisze do naciœni êcia 

1 Ustawiæ kluczyk w pozycjê X1/Z1  

Krok Procedura Klawisze do naciœni êcia 

1 Ustawiæ kluczyk w pozycjê REG  

Krok Procedura Klawisze do naciœni êcia 

1 Rozpoczêcie programowania 
klawisza   

2 Wprowadzanie sekwencji 
klawiszy  

3 Zakoñczenie programowania 
klawisza   

4 Rozpoczêcie programowania 
klawisza   

5 Wprowadzanie sekwencji 
klawiszy  

6 Zakoñczenie programowa nia 
klawisza   

7 Zatwierdzenie i wydruk 
parametrów  

PROGRAMOWANIE - PARAMETRY FUNKCJI SPRZEDA¯Y
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Odczyt parametrów krokiem                     .

Przyk³ad: Dla klawisza        zaprogramujemy sekwencjê wywo³uj¹c¹ sprzeda¿ 
przez grupy towarowe 6 i 8 oraz towar o kodzie 13, dla klawisza        

zaprogramujemy sekwencjê wywo³uj¹c¹ raport dobowy w trybie X1/Z1.

Przyk³ad1: Za pomoc¹ klawisza        wywo³amy sprzeda¿.

Przyk³ad2: Za pomoc¹ klawisza          wywo³amy raport dobowy z zerowaniem.

4.8.10.2. U¿ywanie klawiszy AUTO

Po naciœniêciu klawisza             lub             kasa wykonuje makroprogram wprowadzaj¹cy zaprogramowan¹
sekwencjê. Istotne jest w jakim trybie kasa znajduje siê w momencie wywo³ania makroprogramu. Sekwencjê
wywo³uj¹c¹ raport dzienny mo¿emy wykonaæ tylko w trybie X1/Z1, w innym kasa zasygnalizuje b³¹d operacji. 

Podobnie sekwencjê wywo³uj¹c¹ sprzeda¿ nale¿y wykonaæ w trybie REG.

Uwaga: Klawisze    i    s¹ aktywne tylko w trybach REG, MGR, 
X1/Z1, X2/Z2.
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Dotyczy: Procedura Funkcje odczytywane  

Klawiszy  
sekwencji  Zaprogramowanie klawiszy  

Grup  
towarowych  

Zaprogramowanie  
grup towarowych  

Opisów  
sta³ych  

Wersja programu,  
opisy sta³e funkcji  

Bazy  
towarów  Raport bazy towarowej  

Artyku³ów 
/ podgrup 

 Zaprogramowanie towarów  

Kasjerów i 
parametrów 
sprzeda¿y 

 
Data, czas, stawki VAT,  
nag³ówek, rabaty, limity, format 
wydruku, przymusy, funkcje, kasjerzy  

Opakowañ 
zwrotnych  

Zaprogramowanie  
cen opakowañ zwrotnych  
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4.9. Odczyt zaprogramowanych parametrów kasy
Dziêki mo¿liwoœci wykonania raportów czytaj¹cych zaprogramowane parametry i wartoœci, mo¿na w dowol-

nym momencie sprawdziæ zgodnoœæ wprowadzonych danych oraz w przypadku nieprawid³owoœci w dzia³aniu
kasy, dokonaæ analizy poprawnoœci parametrów programu w celu wyeliminowania jego wp³ywu na b³êdy w dzia-
³aniu kasy.

Czytnik kodów
kreskowych

Odczyt kodu 

Kod kreskowy pocz¹tkowy (max 13 cyfr)

Pojedynczy kod towaru albo kod keskowy

Poczatkowy kod towaru

Czytnik kodów
kreskowych

Odczyt kodu 

Kod kreskowy koñcowy (max 13 cyfr)

Wszystkie kody towarów albo kody kreskowe

Koñcowy kod towaru

(lub          )

*
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Uwaga: Artyku³y w bazie towarowej s¹ umieszczone w nastêpuj¹cej kolejnoœci:
kody towarów, kody kreskowe EAN-13, kody kreskowe EAN-8, kody
kreskowe UPC-A i nastêpnie kody kreskowe UPC-E. Aby dokonaæ 
odczytu po¿¹danego zakresu towarów nale¿y uwzglêdniæ tê kolejnoœæ.
Np. aby dokonaæ odczytu tylko i wy³¹cznie dla kodów EAN-13
i EAN-8 nale¿y jako kod pocz¹tkowy podaæ najni¿szy kod EAN-13,
a jako kod koñcowy najwy¿szy kod EAN-8.
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*

TORELL

Obr.Westerplatte5

83-000 Pruszcz Gd

tel.058/773 99 00

fax 058/773 99 75

www.torell.pl

NIP:593-010-15-54

06.02.04 #000084

*NIEFISKALNY*

AUTO

01 GRP. 06

02 GRP. 08

03 1

04 3

05 KOD

06 GOT/NS

AUTO2

01 .

02 GOT/NS

*NIEFISKALNY*

#0001

Karolina 01 20:56

0103056

Wydruk zaprogramowania klawiszy sekwencji          i            wed³ug przyk³adu ze strony 51.

4.9.1. Przyk³ad wydruku zaprogramowania klawiszy sekwencji
i       

Nag³ówek paragonu

Numer NIP podatnika

Data i numer kolejny bonu

Numer kasy

Numer unikatowy

Kolejne kroki programowanej 
sekwencji

Kolejne kroki programowanej 
sekwencji

Kasjer, numer kasjera 
i godzina zakoñczenia wydruku

Program dla klawisza

Program dla klawisza
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4.9.2. Przyk³ad wydruku zaprogramowania grup towarowych
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TORELL

Obr.Westerplatte5

83-000 Pruszcz Gd

tel.058/773 99 00

fax 058/773 99 75

www.torell.pl

NIP:593-010-15-54

06.02.04 #000102

*NIEFISKALNY*

G01 008

Papierosy

A 0.00

G02 008

Pieczywo

B 0.00

G03 008

Gazety

C 0.00

G04 008

Warzywa

D 0.00

G05 008

Owoce

B 0.00

G06 008

DrØb

B 0.00

G07 008

Art.papiero

A

008

Kosmetyki

A 0.00

G14 008

Art.sypkie

B 0.00

G15 008

Gr.zwol.

E 100.00

*NIEFISKALNY*

#0001

Karolina 01 21:42

0103056

Nag³ówek paragonu

Numer NIP podatnika

Data i numer kolejny bonu

Numer grupy towarowej

Cena

Nazwa towaru

Rodzaj sprzeda¿y i limit ceny

Stawka podatkowa

Numer kasy

Numer unikatowy

Kasjer, numer kasjera 
i godzina zakoñczenia wydruku
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TORELL

Obr.Westerplatte5

83-000 Pruszcz Gd

tel.058/773 99 00

fax 058/773 99 75

www.torell.pl

NIP:593-010-15-54

06.02.04 #000106

*NIEFISKALNY*

0 1 2 3 4 5 6 7 8

9 00 000 CL .

X SUMA/# GOT/NS K

OD +OPAK. -OPAK.

STORNO %1 %2 (-)

AUTO AU

**POCZ

ATEK DNIA**START

WALUTY EUROZ1 Z2

GT RAPORT FISKAL

NY OKRESOWY D

ATA INSTALACJI R

APORT FISKALNY PO

ZOSTAÖO DNI PTU A

PTU B PTU C PTU

D PTU E 

ALNYSP.Z

W.A SP.ZW.B SP.ZW

.C SP.ZW.D SP.ZW.

E SP.ZW.F SP.ZW.G

ZWROTNYCH SP

.ZW.ABCDEFG WART

OSCI BRUTTO MI

ESIECZNY ZA MIESI

AC KASCSR WER ROM

0123456789AB

WER. 27040RCJ1A

ROM 27020RCJ1A 

*NIEFISKALNY*

#0001

Karolina 01 21:48

0103056

Nag³ówek paragonu

Numer NIP podatnika

Data i numer kolejny bonu

Numer grupy towarowej

Opisy sta³e

Wersja oprogramowania

Oznaczenie  ROM kasy

Numer kasy

Numer unikatowy

Kasjer, numer kasjera 
i godzina zakoñczenia wydruku

4.9.3. Przyk³ad wydruku zaprogramowania opisów sta³ych

PROGRAMOWANIE - ODCZYT PARAMETRÓW
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4.9.4. Przyk³ad wydruku zaprogramowania towarów

4.9.5. Przyk³ad wydruku zaprogramowanych funkcji

TORELL

Obr.Westerplatte5

83-000 Pruszcz Gd

tel.058/773 99 00

fax 058/773 99 75

www.torell.pl

NIP:593-010-15-54

06.02.04 #000108

*NIEFISKALNY*

K0001 0

Sznurek

(01) A 3.00

K0002 0

Chleb

(02) B 1.40

K0003 0

Mleko

(03) C 6.00

K0004 0

Kurczak

(04) D 3.00

K0005 0

Pieprz

(05) G 1.20

4902505125720# 0

Pisak

(01) A 3.00

4902505288680# 0

Olowek

(01) A 1.00

*NIEFISKALNY*

#0001

Karolina 01 21:54

0103056

Nag³ówek paragonu

Numer NIP podatnika

Data i numer kolejny bonu

Numer kodu towaru

Cena

Nazwa towaru

Kod kreskowy towaru

Stawka podatkowa

Numer kasy

Numer unikatowy

Kasjer, numer kasjera 
i godzina zakoñczenia wydruku

Numer przyporz¹dkowanej 
grupy towarowej

TORELL

Obr.Westerplatte5

83-000 Pruszcz Gd

tel.058/773 99 00

fax 058/773 99 75

www.torell.pl

NIP:593-010-15-54

06.02.04 #000109

*NIEFISKALNY*

F01 RABAT KW

0 -0.00

Nag³ówek paragonu

Numer NIP podatnika

Data i numer kolejny bonu

0 - cena zaprogramowana (towar)
1 - cena z klawiatury (podgrupa)

Dokoñczenie na str. 57

Rabat kwotowy

Limit rabatu kwotowego

Wartoœæ rabatu kwotowego
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Dokoñczenie ze str. 56

F02 RABAT 1

L 0.00% -0.00

F03 RABAT 2

L 0.00% -0.00   

F25*WPLATA

9

F26*WYPLATA

9

F28CZEK

8

F29 CZEK2

8

F30 KREDYT

8

F31 KREDYT2

8

F32 KURS

0.000000

F49 PODSUMA

8

www.torell.pl

#4 00000000

#5 00001100

#6 00110011

#7 10111111

#8 0001

#16

PTU A = 22%

PTU B = 7%

PTU C = 0%

PTU D = 3%

PTU E = ___

PTU F = ___

PTU G = SP.ZW.

KAS#01 Karolina

KAS#02 HALINA

KAS#03

ELA

KAS#15 OLA

*NIEFISKALNY*

#0001

ARTYKULY 1250

WER. 27040RCJ1A

ROM 27020RCJ1A 

Karolina 01 21:56

0103056

Rabat procentowy %1

Rabat procentowy %2

Wartoœæ rabatu procentowego

Limit rabatu procentowego

Limit wp³aty gotówki do szuflady

Limit wyp³aty gotówki z szuflady

Limit p³atnoœci czekiem

Limit patnoœci kredytem

Kurs innej waluty

Limit sumy rachunku

Ustawienia kasy

Wysokoœæ stawek VAT

Kasjerzy

Numer kasy

Numer unikatowy

Kasjer, numer kasjera 
i godzina zakoñczenia wydruku

Wersja oprogramowania

Oznaczenie  ROM kasy
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4.9.6. Przyk³ad wydruku zaprogramowania 
opakowañ zwrotnych 

TORELL

Obr.Westerplatte5

83-000 Pruszcz Gd

tel.058/773 99 00

fax 058/773 99 75

www.torell.pl

NIP:593-010-15-54

06.02.04 #000110

*NIEFISKALNY*

OPAK.ZWR.01 0.10

OPAK.ZWR.02 0.20

OPAK.ZWR.03 0.30

OPAK.ZWR.04 0.40

OPAK.ZWR.05 0.50

OPAK.ZWR.06 0.60

OPAK.ZWR.07 0.70

OPAK.ZWR.08 0.80

OPAK.ZWR.09 0.90

OPAK.ZWR.10 1.00

OPAK.ZWR.11 1.10

OPAK.ZWR.12 1.20

OPAK.ZWR.13 0.00

OPAK.ZWR.14 0.00

OPAK.ZWR

.41 0.00

OPAK.ZWR.42 0.00

OPAK.ZWR.43 0.00

OPAK.ZWR.44 0.00

OPAK.ZWR.45 0.00

OPAK.ZWR.46 0.00

OPAK.ZWR.47 0.00

OPAK.ZWR.48 0.00

OPAK.ZWR.49 0.00

OPAK.ZWR.50 0.00

*NIEFISKALNY*

#0001

Karolina 01 21:59

0103056

Nag³ówek paragonu

Numer NIP podatnika

Data i numer kolejny bonu

Numer opakowania zwrotnego

Cena opakowania zwrotnego

Numer kasy

Numer unikatowy

Kasjer, numer kasjera 
i godzina zakoñczenia wydruku
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5.1.1. Paragon fiskalny i niefiskalny

5.1.2. Rozpoczêcie dnia

5. REJESTRACJA SPRZEDA¯Y

Wydruk fiskalny 

Nastêpuj¹ce wydruki s¹ dokumentami  fiskalnymi: 
1. Paragon sprzeda¿y. 
2. Raport dobowy zeruj¹cy
3. Raporty z pamiêci fiskalnej 

Przyk³ad paragonu fiskalnego: 

Wydruk niefiskalny 

Nastêpuj¹ce wydruki s¹ dokumentami niefiskalnymi: 
1. Paragon wp³aty i wyp³aty, zwrotu opakowañ
2. Wydruki z programowania 
3. Raporty czytaj¹ce i zeruj¹ce z wyj¹tkiem 

raportów fiskalnych
Przyk³ad paragonu niefiskalnego:

TORELL

Obr.Westerplatte5

83-000 Pruszcz Gd

tel.058/773 99 00

fax 058/773 99 75

www.torell.pl

NIP:593-010-15-54

06.02.04 #000112

PARAGON FISKALNY

1x 1.22

CZEKOLADA $1.22 B

1x 1.07

OWOCE $1.07 B

PODSUMA $2.29

SP.OP.B $2.29

PTU B 7% $0.15

SUMA PTU $0.15

SUMA $2.29

GOTÎWKA $3.00

RESZTA $0.79

PAR.000007 #0002

KASJER01 01 22:00

@AEG 01030565

TORELL

Obr.Westerplatte5

83-000 Pruszcz Gd

tel.058/773 99 00

fax 058/773 99 75

www.torell.pl

NIP:593-010-15-54

06.02.04 #000114

*NIEFISKALNY*

*WPÖATA $100.00

*NIEFISKALNY*

#0001

Karolina 01 22:01

0103056

TORELL

Obr.Westerplatte5

83-000 Pruszcz Gd

tel.058/773 99 00

fax 058/773 99 75

www.torell.pl

NIP:593-010-15-54

07.02.04 #000116

*NIEFISKALNY*

**POCZATEK DNIA**

*NIEFISKALNY*

#0001

Karolina 01 22:01

0103056

Nag³ówek paragonu

Nazwa towaru

Stawka VAT

Iloœæ

Suma paragonu

Rozliczenie VAT

Suma podatku

Do zap³aty

Gotówka od klienta

Reszta

Numer NIP podatnika

Typ paragonu

Nr unikatowy kasy

Data i numer 
kolejny wydruku

Cena jednostkowa 
towaru

Numer paragonu 
i kasy

Kasjer, numer 
kasjera, czas

Logo fiskalne
i nr unikatowy kasy

5.1. Informacje podstawowe

W³o¿yæ kluczyk OP do stacyjki i przekrêciæ do pozycji REG.
Sprawdziæ czy jest za³o¿ony papier.

Po wykonaniu raportu dobowego z zerowaniem (fiskalnego) kasa

jest zablokowana, tzn. nie mo¿na prowadziæ rejestracji sprzeda¿y (lecz

mo¿na j¹ programowaæ lub drukowaæ raporty). W celu rozpoczêcia rejes-

tracji nale¿y nacisn¹æ klawisz               w trybie REG. Po naciœniêciu

tego klawisza kasa drukuje nastêpuj¹cy bon:
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5.1.3. Zmiana kasjera

5.1.4. Ostrze¿enia o b³êdach

W przypadku, gdy zachodzi koniecznoœæ zmiany kasjera pracuj¹cego na kasie nale¿y na klawia-

turze numerycznej wybraæ jego numer i nacisn¹æ klawisz                . Na wyœwietlaczu pojawia siê

komunikat zawieraj¹cy nazwê kasjera oraz jego numer, np.: ADAM *15* . Mo¿na kontyn-
uowaæ pracê na kasie. 

W podanych poni¿ej przypadkach kasa zasygnalizuje b³¹d sygna³em dŸwiêkowym oraz wyœwiet-

li komunikat b³êdu.Komunikaty zawiera tabelka na stronie III ok³adki.  Nale¿y wtedy wykasowaæ

ostatnio wykonan¹ operacjê naciskaj¹c klawisz        i przeprowadziæ operacjê poprawnie, zgodnie

z niniejsz¹ instrukcj¹. 

Przyczyny sygnalizacji b³êdu :

1. Wprowadzenie liczby wiêkszej od 99999999 (przekroczenie limitu iloœci cyfr)
Nale¿y wprowadziæ poprawnie w³aœciw¹ kwotê.

2. B³¹d operacji na klawiaturze
Nale¿y powtórzyæ operacjê poprawnie.

3. Wprowadzenie liczby przekraczaj¹cej zaprogramowany limit.
Nale¿y sprawdziæ, czy wprowadzana kwota jest poprawna. Je¿eli tak - patrz rozdzia³ 
o omijaniu limitów.

4. Przekroczenie zaprogramowanego limitu podsumy rachunku.
Nale¿y zakoñczyæ transakcjê przez naciœniêcie jednego lub kombinacji klawiszy                 ,  

lub         ,         lub         .  

5. Wykonanie operacji powoduj¹cej, ¿e podsuma rachunku bêdzie ujemna.
Nale¿y przeprowadziæ w³aœciw¹ operacjê.

5.2.1. Sprzeda¿ pojedynczych pozycji
5.2. Prowadzenie rejestracji - sprzeda¿ towarów

5.2.1.1. Sprzeda¿ przez grupy towarowe

Nale¿y podaæ odpowiedni¹ cenê i nacisn¹æ klawisz w³aœciwej grupy towarowej. 

PROCEDURA:
Grupa na 

drugim poziomie

Wprowadzana cena  (max 8 cyfr) Klawisz grupy towarowej

Aby zastosowaæ cenê zaprogramowan¹

GT

Uwaga1: Cenê podajemy w groszach!
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5.2.1.2. Sprzeda¿ za pomoc¹ kodów towarów z cen¹ zaprogramowan¹ 
i kodów podgrup

PROCEDURA:

Wprowadzana cena  (max 8 cyfr) Kod towaru (do 4 cyfr)

Aby zastosowaæ cenê zaprogramowan¹

Uwaga2: Cena wprowadzana nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ zaprogramowany 
limit dla grupy towarowej.

Uwaga: Cena wprowadzana podczas tej rejestracji nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 
zaprogramowany limit dla grupy towarowej, do której nale¿y dany kod.

Krok Procedura Klawisze do naciœni êcia 

1 Wprowadzenie ceny i klawisza 
bezpoœred. grupy towarowej  

2 Zakoñczenie sprzeda¿y   

3 Odebranie i wprowadzenie 
kwoty od klienta   

4 Zakoñczenie i wydruk 
paragonu  

Przyk³ad: Sprzedajemy towar w cenie 12,00 nale¿¹cy do grupy towarowej nr 6 

Krok Procedura Klawisze do naciœni êcia 

1 Wprowadzenie kodu towaru  

2 Wprowadzenie ceny i kodu 
podgrupy  

3 Zakoñczenie sprzeda¿y   

4 Odebranie i wprowadzenie 
kwoty od klienta   

5 Zakoñczenie i wydruk 
paragonu  

 

Przyk³ad: Sprzedajemy towar o kodzie 5 z zaprogramowan¹ cen¹ i towar 
(podgrupê) o kodzie 16 w cenie 2,10 z³.
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Krok Procedura Klawisze do naciœni êcia 

1 Odczyt kodu kreskowego 
czytnikiem kodów kreskowych   

1a 
lub wprowadzamy kod 
kreskowy przy pomocy 
klawiatury  

 

2 Nastêpny artyku³   

Przyk³ad: Sprzedajemy artyku³ o kodzie kreskowym 5002345678900.

INSTRUKCJA OBS£UGI KASY
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5.2.2. Sprzeda¿ za pomoc¹ kodów kreskowych

5.2.3. Powtórzenia

Kod kreskowy (max 13 cyfr)

Czytnik kodów
kreskowych Dalsza 

rejestracja

Odczyt kodu
PROCEDURA:

Sprzeda¿ przy pomocy  kodów  kreskowych  prowadzi siê odczytuj¹c czytnikiem  kodów  kreskowych kody
paskowe lub wprowadzaj¹c kod przy pomocy klawiatury.

Je¿eli sprzedawane s¹ dwa lub wiêcej jednakowych towarów mo¿emy w ³atwy sposób powtórzyæ sprzeda¿

bez powtarzania ca³ej operacji. W tym celu mo¿na u¿yæ powtórnie klawisza grupy lub klawisza                    .

Krok Procedura Klawisze do naciœni êcia 

1 Wprowadzenie ceny i kodu 
grupy towarowej   

2 Wprowadzenie kodu towaru  
i klawisza kodu towaru   

3 Wprowadzenie ceny i kodu 
podgrupy  

4 Zakoñczenie sprzeda¿y   

5 Odebranie i wprowadzenie 
kwoty od klienta   

6 Zakoñczenie i wydruk 
paragonu  

 

Przyk³ad: Sprzedajemy trzy sztuki towaru o cenie 15.00 z³ z grupy 6, trzy sztuki 
towaru o kodzie nr 8, dwa towary z podgrupy o kodzie 16 w cenie 5.10 z³.

Uwaga!: Sprzeda¿ wielokrotna nie jest mo¿liwa podczas sprzeda¿y 
z  rêcznym wprowadzaniem iloœci / wagi.
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Iloœæ mo¿e byæ podana w nastêpuj¹cym formacie: 4 cyfry ca³kowite i 3 po przecinku lub 7 cyfrr ca³kowitych

(krok                                      parametr H).

Przy podawaniu iloœci u³amkowej u¿ywa siê klawisza         .

Cena towaru musi mieœciæ siê w zaprogramowanym limicie (maks. 99999999 groszy).

Iloœæ x Cena = maksymalnie 8 cyfrowa liczba.
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5.2.4. Mno¿enie

GT

Krok Procedura Klawisze do naciœni êcia 

1 Wprowadzenie iloœci, ceny  
i klawisza grupy towarowej   

2 Wprowadzenie iloœci i kodu 
towaru  

3 Wprowadzenie iloœci, ceny  
i kodu podgrupy  

4 Zakoñczenie sprzeda¿y   

5 Odebranie i wprowadzenie 
kwoty od klienta  

6 Zakoñczenie i wydruk 
paragonu  

 

Przyk³ad: Wprowadzamy 7,5 sztuki (metra, litra itd.) towaru z grupy 2 w cenie 1.65 z³; 
15 sztuk towaru o kodzie nr 12; 3 towary o kodzie 20 w cenie 50 gr. 

Za pomoc¹ funkcji mno¿enia mo¿na prowadziæ rejestracjê du¿ej liczby towarów lub sprzeda¿ towarów mie-
rzonych. Kasa umo¿liwia mno¿enie przez liczbê u³amkow¹ o trzech miejscach po przecinku.

PROCEDURA:
Sprzeda¿ przez
grupy towarowe

Sprzeda¿ przez
kody towarów

Aby zastosowaæ cenê zaprogramowan¹
Wprowadzana cena (max 8 cyfr)

Sprzeda¿ przez
kody podgrup

Sprzeda¿ przez
kody kreskoweCzytnik kodów

kreskowych Odczyt kodu 

Kod kreskowy (max 13 cyfr)

Kod towaru (1 .. 3000)

--

Kod towaru (1 .. 3000)

Wprowadzana cena (max 8 cyfr)Iloœæ
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5.2.6. Wprowadzanie wagi

5.2.5. Sprzeda¿ natychmiastowa

GT

Kasa  EERR--AA  227777PPSS zosta³a wyposa¿ona w mo¿liwoœæ rêcznego i automatycznego wprowadzania wagi. 

Wprowadzanie wagi polega na wybraniu na klawiaturze odpowiedniej masy i naciœniêciu klawisza       .
Pozosta³e kroki zale¿¹ od wyboru metody sprzeda¿y.

PROCEDURA:

Sprzeda¿ przez
grupy towarowe

Sprzeda¿ przez
kody towarów

Aby zastosowaæ cenê zaprogramowan¹
Wprowadzana cena (max 8 cyfr)

Sprzeda¿ przez
kody podgrup

Sprzeda¿ przez
kody kreskoweCzytnik kodów

kreskowych Odczyt kodu 

Kod kreskowy (max 13 cyfr)

Kod towaru (1 .. 3000)

--

Kod towaru (1 .. 3000)

Wprowadzana cena (max 8 cyfr)

Masa
(XXXX.XXX)

Kasê  EERR--AA  227777PPSS mo¿na zaprogramowaæ do sprzeda¿y natychmiastowej z automatycznym zakoñcze-
niem paragonu. Ten sposób sprzeda¿y dotyczy jedynie obrotu gotówkowego.
Je¿eli mamy zaprogramowan¹ grupê towarow¹ do sprzeda¿y natychmiastowej wówczas sprzeda¿ jakiegoœ artyku³u
jako pierwszego na pragonie przez t¹ grupê powoduje automatyczne zakoñczenie paragonu. Identycznie wygl¹da
sprzeda¿, gdy zaprogramujemy artyku³/ podgrupê do tej grupy towarowej. 

Krok Procedura Klawisze do naciœni êcia 

1 Wprowadzenie ceny   

2 Wprowadzenie klawisza grupy towarowej, 
zakoñczenie sprzeda¿y i wydruk paragonu   

 

Przyk³ad: Sprzedajemy artyku³ w grupie towarowej 6 zaprogramowanej jako 
sprzeda¿ natychmiastowa w cenie 7.40 z³.

Uwaga: W tym systemie sprzeda¿y nie u¿ywa siê klawiszy                i              
w zwi¹zku z tym nie ma mo¿liwoœci korygowania paragonu przed jego
zakoñczeniem.

5.2.6.1. Rêczne wprowadzanie wagi 

PROCEDURA: Grupa na 
drugim poziomie

Wprowadzana cena  (max 8 cyfr) Klawisz grupy towarowej
GT
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Krok Procedura Klawisze do naciœni êcia 

1 Wprowadzenie wagi   

2 Wprowadzenie ceny i klawisza grupy 
towarowej  

3 Dalszy ci¹g transakcji   

PROGRAMOWANIE - REJESTRACJA SPRZEDA¯Y
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----

Wprowadzanie wagi polega na naciœniêciu klawisza            , co powoduje automatyczny odczyt masy  z pod³¹-

czonej wagi. Pozosta³e kroki zale¿¹ od wyboru metody sprzeda¿y.

GT

PROCEDURA:

Sprzeda¿ przez
grupy towarowe

Sprzeda¿ przez
kody towarów

Aby zastosowaæ cenê zaprogramowan¹
Wprowadzana cena (max 8 cyfr)

Sprzeda¿ przez
kody podgrup

Sprzeda¿ przez
kody kreskoweCzytnik kodów

kreskowych Odczyt kodu 

Kod kreskowy (max 13 cyfr)

Kod towaru (1 .. 3000)

Kod towaru (1 .. 3000)

Wprowadzana cena (max 8 cyfr)
Wczytanie

masy z wagi

Przyk³ad: Sprzedajemy 7,5 kg towaru w cenie 12.00 z³ nale¿¹cego do grupy 
towarowej nr 6.

5.2.6.2. Automatyczne wprowadzanie wagi 

Krok Procedura Klawisze do naciœni êcia 

1 Wprowadzenie masy z wagi i ceny  

2 Wprowadzenie numeru kodu  

3 Dalszy ci¹g transakcji   ----

Przyk³ad: Sprzedajemy z wagi towar nr 1233 w cenie 12.00 z³.
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5.2.7. Obs³uga opakowañ zwrotnych
Kasa  EERR--AA  227777PPSS posiada funkcje umo¿liwiaj¹ce ewidencjê opakowañ zwrotnych. Aby móc z nich

korzystaæ kasê musi zaprogramowaæ autoryzowany serwis. 

Kasa pozwala na obs³ugê do 50 opakowañ zwrotnych z zastrze¿eniem, ¿e w ramach jednego paragonu mo¿na

przyj¹æ lub wydaæ do 10 ró¿nych opakowañ. Obs³ugê opakowañ prowadzimy przy pomocy dwóch klawiszy:

- wydanie opakowania i          - przyjêcie opakowania. Do ewidencji opakowañ zwrotnych u¿ywamy funkcji mno¿e-

nia za pomoc¹ klawisza         .

INSTRUKCJA OBS£UGI KASY
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PROCEDURA:

Przyjêcie opakowañ
zwrotnych

Wydanie opakowañ
zwrotnych

Kod opak.zwr. (1 .. 50)

Kod opak.zwr. (1 .. 50)

--
Iloœæ

Przyk³ad: Klient kupuje bochenek chleba i jedn¹ butelkê piwa bezalkoholowego, 
a nastêpnie oddaje 3 puste butelki po wodzie mineralnej. 

Opakowania zwrotne maj¹ specjalne cechy, umo¿liwiaj¹ce wykonywanie operacji niefiskalnej, jak¹ jest zwrot
lub wydanie opakowania w trakcie operacji fiskalnej - sprzeda¿y na kasie: 

- Dla opakowañ zwrotnych nie mo¿na wprowadziæ ceny z klawiatury, wszystkie operacje zwi¹zane z opakowa-
niami zwrotnymi s¹ prowadzone wy³¹cznie przez cenê zaprogramowan¹.

- Przyjmowanie opakowañ od klientów do kasy mo¿e odbywaæ siê w dowolnym momencie pracy kasy. Je¿eli
nie odbywa siê to podczas sprzeda¿y, wówczas kasa drukuje jedynie niefiskalny bon rozliczenia opakowañ 
przyjêtych od klienta.

- Operacje dokonywane na opakowaniach zwrotnych prowadzone podczas sprzeda¿y nie s¹ drukowane bez-
poœrednio po wykonaniu, ale dopiero po zakoñczeniu paragonu fiskalnego w specjalnym formacie rozliczenia
kaucji.

- Nie mo¿na wydaæ (sprzedaæ) samych opakowañ zwrotnych. Jak sama nazwa wskazuje s¹ to opakowania 
i musz¹ mieæ jak¹œ zawartoœæ.

- Kwoty zwi¹zane z opakowaniami zwrotnymi nie podlegaj¹ operacjom rabatów. Ich cena jest zawsze taka
sama.

Krok Procedura Klawisze do naciœni êcia 

1 Sprzeda¿ chleba i przyjêcie  
3 butelek  

2 Sprzeda¿ piwa i wydanie 
butelki  

3 Zakoñczenie transakcji   
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Krok Procedura Klawisze do naciœni êcia 

1 Wprowadzenie kodu towaru, 
ceny i klawisza grupy  

2 Wprowadzenie rabatu 
kwotowego  

3 Zerowanie b³êdnej operacji   

4 Prze³¹czenie stacyjki w tryb 
MGR  

5 Wprowadzenie rabatu 
kwotowego  

6 Prze³¹czenie stacyjki w tryb 
REG  

7 Sprzeda¿ kolejnej pozycji 
i podsumowanie  

8 Odebranie i wprowadzenie 
kwoty   

9 Zakoñczenie i wydruk 
paragonu  

PROGRAMOWANIE - REJESTRACJA SPRZEDA¯Y
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Kluczyk MA (kierownik)

(B³¹d)

Kod towaru (1 .. 3000)

5.3. Omijanie limitów

5.4. Sprawdzenie ceny towaru

Niektóre z funkcji maj¹ limity, czyli górn¹ granicê dla wprowadzanych kwot przy u¿yciu poszczególnych
funkcji. W razie potrzeby mog¹ one byæ ominiête w trybie MGR.

Funkcje dla których zdefiniowane limity mog¹ byæ ominiête w trybie MGR:
- rabaty kwotowe,
- wyp³ata i wyp³ata gotówki z kasy,
- limit kwoty dla koñcz¹cych transakcjê klawiszy          lub             i            lub          ,
- limit ceny jednostkowej przez grupy towarowe (dotyczy tak¿e towarów i podgrup przynale¿nych do danej 

grupy towarowej). 

Przyk³ad: Sposób omijania limitów: próba udzielenia rabatu wiêkszego ni¿ 
zaprogramowany limit. 

W ka¿dej kasie EERR--AA  227777PPSS istnieje mo¿liwoœæ sprawdzenia ceny zaprogramowanej. 

Kod kreskowy (max 13 cyfr)

Czytnik kodów
kreskowychOdczyt kodu

PROCEDURA:

Uwaga: Aby skasowaæ informacjê o cenie towaru nale¿y nacisn¹æ klawisz         .

UZ-277PS.qxd  2004-03-19  12:24  Page 67



Krok Procedura Klawisze do naciœni êcia 

1 Wprowadzenie ceny i klawisza 
grupy, nastêpnie kodu towaru  

2 Usuniêcie poprzedniej operacji 
- wycofanie kodu towaru   

3 Wprowadzenie ceny i  klawisza 
grupy, nastêpnie rabatu proc.   

4 Usuniêcie poprzedniej operacji  
- wycofanie rabatu proc.   

5 Odczyt kodu kresk., wpisanie. 
kodu towaru i rabatu kwot.   

6 Usuniêcie poprzedniej operacji 
- wycofanie rabatu kwotowego   

7  Usuniêcie kodu kreskowego   

8 Wprowadzenie ceny i  klawisza 
grupy, zakoñczenie sprzeda¿y   

9 Wpisanie kwoty od klienta,  
zakoñczenie i wydruk paragonu   
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5.5. Korekty
5.5.1. Poprawianie ostatnio wprowadzonej pozycji 

(storno bezpoœrednie)
Czasami zdarza siê, ¿e zostanie niepoprawnie zarejestrowana sprzeda¿ (zosta³a podana nieodpowiednia grupa

towarowa, kod towaru, z³a stopa procentowa lub kwota rabatu). W takim przypadku mo¿na poprawiæ (usun¹æ)
ostatnio wprowadzon¹ pozycjê w dwojaki usposób: 

-  je¿eli nie by³ naciœniêty ¿aden klawisz funkcyjny, to naciskamy klawisz           i wprowadzamy  poprawn¹
wartoœæ.

- po naciœniêciu klawisza funkcyjnego, naciskamy klawisz          .           

Przyk³ad: Sprawdzenie ceny towaru o kodzie 25 i kodu kreskowego odczytanego 
czytnikiem kodów kreskowych. 

Przyk³ad: Przez naciœniêcie klawisza        , z transakcji sprzeda¿y wycofane zosta³y:
towar o kodzie 13, rabat procentowy w wysokoœci 10%, rabat kwotowy 
w wysokoœci 2 z³ oraz kod kreskowy wczytany czytnikiem kodów. 

Krok Procedura Klawisze do naciœni êcia 

1 Uruchomienie procedury  
i wprowadzenie kodu towaru   

2 Dezaktywacja wskazania   

3 Uruchomienie procedury  
i odczyt kodu kreskowego   

4 Dezaktywacja wskazania   

Odczyt kodu

Odczyt kodu
kreskowego

Odczyt kodu
kreskowego

UZ-277PS.qxd  2004-03-19  12:24  Page 68



Krok Procedura Klawisze do naciœni êcia 

1 Wprowadzenie ceny i klawisza 
grupy, nastêpnie kodu towaru  

2 Powtórzenie kodu towaru, 
nastêpnie odczyt kodu kreskow.   

3 Anulowanie pierwszej pozycji   

4 Wprowadzenie ceny i  klawisza 
grupy  

5 Usuniêcie kodu kresk owego  

6 Zakoñczenie sprzeda¿y   

7 Wpisanie kwoty od klienta,  
zakoñczenie i wydruk paragonu   

PROGRAMOWANIE - REJESTRACJA SPRZEDA¯Y
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5.5.2. Poprawianie ostatnio wprowadzonej pozycji 
(storno poœrednie)

Przyk³ad: Dokonujemy storna poœredniego w obrêbie danego rachunku. 
Z transakcji sprzeda¿y wycofany zosta³ towar z grupy 6 w cenie 29 z³ 
oraz kod kreskowy wczytany czytnikiem kodów kreskowych.

Odczyt kodu
kreskowego

Odczyt kodu
kreskowego

W przypadku poprawienia pozycji zarejestrowanej wczeœniej, lecz w obrêbie danego rachunku i przed

zakoñczeniem go za pomoc¹  jednego z klawiszy                  ,          lub          , czy          lub         operacji storna 

dokonujemy w nastêpuj¹cy sposób:

PROCEDURA:

--
Wprowadzana cena (max 8 cyfr)

Iloœæ
Gdy nie u¿ywamy danych numerycznych

Powtórzenie operacji sprzeda¿y

Poprzedzenie klawisza         

lub                klawiszem

GT

GT

Storno przez
klawisz grupy towarowej

Storno przez
kody towarów

Storno przez
kody kreskowe

Czytnik kodów
kreskowych Odczyt kodu 

Kod kreskowy pocz¹tkowy (max 13 cyfr)

Kod towaru (1 .. 3000)

Po wystornowaniu wszystkich pozycji kasa drukuje bon niefiskalny zakoñczony komunikatem: ***ANULOWANY***
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5.5.3. Rezygnacja z rachunku (anulacja)
Funkcja anulacji pozwala na usuniêcie ca³ego rachunku, pod warunkiem, ¿e nie by³ skoñczony. Po wykona-

niu anulacji rejestracja w obrêbie rachunku jest przerywana, a kasa drukuje bon niefiskalny zakoñczony 

komunikatem: ***ANULOWANY***

Po naciœniêciu klawisza                     jest wyœwietlana lub drukowana, po odpowiednim zaprogramowaniu kasy,

suma rachunku. Na paragonie pojawia siê pozycja  PODSUMA i wyœwietlana jest ³¹czna kwota rachunku, z uwzglêd-
nieniem rabatów, storn itd. 

Po lewej stronie wyœwietlacza pojawia siê znak O.

Wykonanie tej operacji spowoduje anulowanie ca³oœci transakcji.

Krok Procedura Klawisze do naciœni êcia 

1 Wprowadzenie iloœci, ceny  
i klawisza grupy  

2 Wprowadzenie iloœci i kodu 
towaru.  

3 Wprowadzenie iloœci, ceny  
i kodu podgrupy.  

4 Anulacja ca³ego paragonu   

Przyk³ad: Dokonujemy anulacji ca³ego paragonu.   

Krok Procedura Klawisze do naciœni êcia 

1 Wprowadzenie ceny  
i klawisza grupy  

2 Wprowadzenie ceny  
i klawisza grupy  

3 Wprowadzenie ceny  
i klawisza grupy  

4 Zakoñczenie sprzeda¿y   

5 Odebranie i wprowadzenie 
kwoty   

6 Zakoñczenie i wydruk 
paragonu.  

 

Przyk³ad: Wyœwietlenie sumy dla transakcji trzech artyku³ów w cenach: 
19.20 z³, 29.00 z³ i 9.20 z³.   

5.6. Wyœwietlanie i drukowanie sumy rachunku   

PROCEDURA:

Transakcja zakoñczona
sprzeda¿¹

Anulacja ca³ej transakcji
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Krok Procedura Klawisze do naciœni êcia 

1 Transakcja  

2 Zakoñczenie sprzeda¿y   

3 Odebranie i wprowadzenie 
kwoty gotówki od klienta   

4 Zakoñczenie i wydruk 
paragonu.  

Przyk³ad: Zakoñczenie rachunku z przyjêciem p³atnoœci w gotówce, kredytem 
i czekiem:  

lub

lub

---

• P³atnoœæ gotówk¹

5.7. Finalizowanie transakcji sprzeda¿y
5.7.1. Przyjmowanie p³atnoœci gotówk¹, kredytem lub czekiem

Nacisn¹æ klawisz                    aby pokazaæ sumê rachunku, wprowadziæ kwotê otrzyman¹ od klienta (gotówka,

wartoœæ kredytu lub czeku), nastêpnie nacisn¹æ odpowiedni klawisz ,     ,   ,         lub         ,         lub        . 

Je¿eli kwota otrzymana jest wiêksza od sumy rachunku, to kasa wyœwietli resztê, je¿eli mniejsza to kasa poka¿e

kwotê jak¹ nale¿y dop³aciæ do zakoñczenia rachunku.

Krok Procedura Klawisze do naciœni êcia 

1 Transakcja  

2 Zakoñczenie sprzeda¿y   

3 Odebranie czeku od klienta  
i wprowadzenie jego kwoty   

4 Zakoñczenie transakcji 
czekiem   

---

• P³atnoœæ czekiem

Krok Procedura Klawisze do naciœni êcia 

1 Transakcja  

2 Zakoñczenie sprzeda¿y   

3 Wprowadzenie kwoty 
kredytu  

4 Zakoñczenie transakcji 
kredytem   

---

• P³atnoœæ kredytem
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Krok Procedura Klawisze do naciœni êcia 

1 Transakcja  

2 Zakoñczenie sprzeda¿y   

3 Odebranie i wprowadzenie kwoty  
czeku od klienta   

4 Odebranie i wprowadzenie kwoty gotówki 
od klienta, zakoñczenie i wydruk paragonu   

INSTRUKCJA OBS£UGI KASY
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5.7.2. P³atnoœæ mieszana (gotówka, kredyt, czek)
Kasa  EERR--AA  227777PPSS pozwala na przyjmowanie p³atnoœci mieszanych.

5.7.3. P³atnoœæ w drugiej walucie
Naciœniêcie klawisza          powoduje przeliczenie wartoœci do zap³aty na drug¹ walutê. Po dokonaniu wp³aty 

lub naciœniêciu klawisza          kasa  zawsze podaje wartoœæ w z³otówkach. Mo¿liwe jest dokonywanie mieszanych 

p³atnoœci w obydwu  walutach.

Krok Procedura Klawisze do naciœni êcia 

1 Transakcja  

2 Zakoñczenie sprzeda¿y   

3 Odebranie i wprowadzenie kwoty  
czeku od klienta   

4 Odebranie i wprowadzenie kwoty gotówki 
od klienta, zakoñczenie i wydruk paragonu   

Przyk³ad 1: Koñczymy rachunek przyjmuj¹c nale¿noœæ czekiem i gotówk¹ 
jednoczeœnie:

Przyk³ad 2: Przyjmujemy p³atnoœæ w wysokoœci 9.50 gotówk¹, pozosta³oœæ
przyjmujemy jako kredyt.

Przyk³ad : Koñczymy rachunek przyjmuj¹c nale¿noœæ w z³otówkach i EURO.

lub

lub

---

---

Krok Procedura Klawisze do naciœni êcia 

1 Transakcja  

2 Zakoñczenie sprzeda¿y   

3 Odebranie kwoty gotówki 9,50 z³ od 
klienta, przeliczenie na drug¹ walutê   

4 Wp³ata 12,50 EURO   

5 Wyœwietlenie reszty (w z³otówkach)   

---
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Krok Procedura Klawisze do naciœni êcia 

1 Wprowadzenie kwoty drugiej waluty  

2 Zatwierdzenie wp³aty  w drugiej walucie   

Uwaga: Ta forma sprzeda¿y dostêpna jest jedynie przy odpowiednim 
zaprogramowaniu przymusów - krok                               .

PROGRAMOWANIE - REJESTRACJA SPRZEDA¯Y
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5.7.4. Koñczenie rachunku bez podania kwoty od klienta

5.7.5. Inne operacje gotówkowe

Krok Procedura Klawisze do naciœni êcia 

1 Wprowadzenie ceny i klawisza gr upy  

2 Wprowadzenie kodu towaru   

3 Zakoñczenie i wydruk paragonu.   
 

Przyk³ad: Sprzedajemy dwa artyku³y i koñczymy rachunek bez podania gotówki 
od klienta.

Przyk³ad: Przyjmujemy wp³atê 49.00 z³ gotówk¹.

Po zarejestrowaniu sprzedawanych artyku³ów, naciskamy bezpoœrednio klawisz                    ,            lub          , 

lub         . Rachunek zostanie natychmiast zakoñczony. 

Krok Procedura Klawisze do naciœni êcia 

1 Wprowadzenie kwoty  

2 Zatwierdzenie wp³aty   

5.7.5.1. Wp³ata

5.7.5.2. Wp³ata w drugiej walucie

PROCEDURA: Kwota (max 8 cyfr)

PROCEDURA: Kwota (max 8 cyfr)

Przyk³ad: Przyjmujemy wp³atê 20.00 EURO gotówk¹.

Istnieje mo¿liwoœæ wp³at gotówkowych w walucie EURO.
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Krok Procedura Klawisze do naciœni êcia 

1 Wprowadzenie kwoty  

2 Zatwierdzenie w yp³aty  
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Krok Procedura Klawisze do naciœni êcia 

1 Wprowadzenie kwoty drugiej waluty  

2 Zatwierdzenie w yp³aty w drugiej walucie   

Przyk³ad: Wyp³acamy 300.00 z³ gotówk¹.

5.7.5.3. Wyp³ata

5.7.5.5. Otwarcie szuflady

5.7.5.4. Wyp³ata w drugiej walucie

PROCEDURA: Kwota (max 8 cyfr)

PROCEDURA: Kwota (max 8 cyfr)

Przyk³ad: Wyp³acamy 10.00 EURO gotówk¹.

Istnieje mo¿liwoœæ wp³at gotówkowych w walucie EURO.

Uwaga1: Aby dokonaæ wp³aty w walucie EURO, nale¿y uprzednio 
zaprogramowaæ kurs waluty EURO (str. 45).

Uwaga2: Raport dzienny zawiera ogólny licznik dla wp³at gotówkowych, dlatego
te¿ wp³aty w walucie EURO s¹ przeliczane na z³otówki wed³ug 
wczeœniej zaprogramowanego kursu.

Uwaga1: Aby dokonaæ wyp³aty w walucie EURO, nale¿y uprzednio 
zaprogramowaæ kurs waluty EURO (str. 45).

Uwaga2: Raport dzienny zawiera ogólny licznik dla wyp³at gotówkowych, dlatego
te¿ wyp³aty w walucie EURO s¹ przeliczane na z³otówki wed³ug 
wczeœniej zaprogramowanego kursu.

W przypadku kasy wyposa¿onej w szufladê kasjersk¹ nale¿y nacisn¹æ klawisz                 aby otworzyæ

szufladê kasy bez sprzeda¿y. Fakt ten zostanie odzwierciedlony w odpowiedniej pozycji raportu dziennego. 
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5.8.1.1. Rabat / narzut procentowy od pozycji na rachunku

5.8.1.2. Rabat / narzut procentowy od sumy rachunku

5.8. Pozosta³e operacje przy rejestracji
5.8.1. Rabaty, narzuty procentowe

Kasa rejestruj¹ca pozwala na udzielenie rabatu procentowego od sumy rachunku lub od poszczególnych pozy-

cji. Stopa procentowa rabatu w wysokoœci od 0.01 do 99.99% mo¿e byæ zaprogramowana dla klawiszy         i       

lub wprowadzana rêcznie z klawiatury.

Krok Procedura Klawisze do naciœni êcia 

1 Wprowadzenie ceny, 
klawisza grupy i rabatu  

2 Wprowadzenie ceny  
i klawisza grupy  

3 Wprowadzenie rabatu 
procentowego   

4 Zakoñczenie sprzeda¿y   

5 Odebranie i wprow adzenie 
kwoty   

6 Zakoñczenie i wydruk 
paragonu  

Przyk³ad: Sprzedajemy artyku³ w cenie 8.00 z³ z grupy nr 6 z zaprogramowanym  
rabatem w wysokoœci 12,25% oraz artyku³ w cenie 9.00 z³ z grupy 8
i z rabatem 7.5%. 

Krok Procedura Klawisze do naciœni êcia 

1 Wprowadzenie ceny  
 i klawisza grupy  

2 Wprowadzenie ceny  
i klawisza grupy  

3 Zakoñczenie sprzeda¿y  
i wprowadzenie  

4 Odebranie i wprowadzenie 
kwoty   

5 Zakoñczenie i wydruk 
paragonu.  

Przyk³ad: Sprzedajemy piêæ artyku³ów z grupy 6 oraz dwa z grupy 8 i dodajemy 
zaprogramowane 10% narzutu do sumy rachunku.
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5.8.2. Rabat kwotowy

5.8.3. Drukowanie kodu niedodawanego

Kasa  EERR--AA  227777PPSS umo¿liwia udzielenie rabatu kwotowego, czyli od sumy rachunku lub od
poszczególnej pozycji mo¿emy odj¹æ okreœlon¹ kwotê.

Mo¿na wprowadziæ tzw. kod niedodawany, który bêdzie drukowany na paragonie. Kod niedodawany mo¿e
byæ traktowany jako kod klienta, numer fabryczny, numer karty gwarancyjnej, numer buta, czy numer karty kredy-
towej i mo¿e zawieraæ do 16 cyfr. Kod ten mo¿na wprowadziæ w dowolnym momencie rejestracji, podaj¹c numer

o iloœci cyfr do 16 i naciskaj¹c klawisz               . Kod ten jest drukowany zawsze pod  numerem unikatowym, 

niezale¿nie od momentu wprowadzenia. Mo¿na podaæ tylko jeden kod niedodawany podczas trasakcji.
Ta funkcja aktywna jest w trybach REG i MGR, nie powoduje zmiany w ¿adnych licznikach i nie wp³ywa na

raporty.

Krok Procedura Klawisze do naciœni êcia 

1 Wprowadzenie ceny  
i klawisza grupy   

2 Wprowadzenie rabatu kwotowego 
z zaprogramowan¹ wartoœci¹ 50 gr.    

3 Wprowadzenie ceny  
 i klawisza grupy   

4 Podsumowanie sprzeda¿y i  wprowadzenie 
rabatu kwotowe go z kwot¹ podan¹ z klawiatury    

5 Zakoñczenie sprzeda¿y, odebranie  
i wprowadzenie kwoty od klienta    

6 Zakoñczenie i wydruk paragonu   

Przyk³ad: Zmniejszamy cenê jednego artyku³u o 0.50 (wartoœæ zaprogramowana) 
oraz redukujemy sumê rachunku o 1.25.

Uwaga: Wpisanie kodu niedodawanego, gdy nie by³a prowadzona sprzeda¿ 
jest równoznaczne z rozpoczêciem paragonu. Kasa pozwala jedynie na
prowadzenie sprzeda¿y, nie mo¿na zamkn¹æ paragonu, ani wykonywaæ
¿adnych innych operacji. Aby zakoñczyæ paragon bez sprzeda¿y nale¿y
wykonaæ nastêpuj¹c¹ sztuczkê: sprzedajemy jakiœ towar i dokonujemy
jego stornowania.

Przyk³ad: Wprowadzony kod niedodawany 1230 w czasie rejestracji.

Krok Procedura Klawisze do naciœni êcia 

1 Transakcja  

2 Wprowadzenie kodu niedodawanego   

3 Transakcja c.d.   

---

---

UZ-277PS.qxd  2004-03-19  12:24  Page 76



PROGRAMOWANIE - REJESTRACJA SPRZEDA¯Y, RAPORTY

TORELL: 83-000 Pruszcz Gdañski, ul. Obroñców Westerplatte 5,  tel. (0-58) 773-99-00, fax (0-58) 773-99-75, e-mail:technika@torell.pl, Internet: http//www.torell.pl 77

X1 - raport dobowy czytaj¹cy;
Z1 - raport dobowy zeruj¹cy;
X2 - raport okresowy czytaj¹cy;
Z2 - raport okresowy zeruj¹cy

6.1.1. Raporty czytaj¹ce i zeruj¹ce

6.1.2. Raporty dzienne i okresowe (miesiêczne, rozliczeniowe)

6. RAPORTY
6.1. Rodzaje raportów

6.2. Kroki odczytu raportów kasowych

Je¿eli raport zostanie wykonany bez u¿ycia klawisza          wówczas dane zgromadzone w pamiêci zostan¹ 
wydrukowane, natomiast sama zawartoœæ pamiêci kasy nie ulegnie zmianie. Raporty te nazywaj¹ siê raportami 
czytaj¹cymi, i na wydrukach s¹ oznaczane jako X. 

Je¿eli raport jest wykonywany z u¿yciem klawisza     wówczas oprócz wydruku danych nastêpuje 
wyzerowanie odpowiednich liczników pamiêci. Tego typu raporty s¹ nazywane zeruj¹cymi i oznaczane s¹ na
wydrukach jako Z.

Niektóre liczniki danych gromadzonych przez kasê s¹ dwupoziomowe. Liczniki pierwszego poziomu nazy-
wa siê dziennymi, zaœ drugiego poziomu okresowymi. Przepisanie zawartoœci liczników dziennych do okresowych
nastêpuje w momencie wykonania raportu dziennego z zerowaniem. Nale¿y wiêc pamiêtaæ, ¿e te same dane
uzyskamy, gdy na koniec ostatniego dnia okresu wykonamy najpierw raport dzienny z zerowaniem, a nastêpnie
raport okresowy, co wykonuj¹c raport okresowy pierwszego dnia nastêpnego okresu przed wykonaniem raportu 
dziennego. Raporty dzienne w kasie EERR--AA  227777PPSS wykonujemy w pozycji stacyjki  X1/Z1, a raporty okresowe
w pozycji X2/Z2. Specjalnym rodzajem raportów okresowych s¹ raporty z pamiêci fiskalnej. Raporty z pamiêci
fiskalnej nie maj¹ wersji z zerowaniem, co oznacza, ¿e danych z pamiêci fiskalnej nie mo¿na usun¹æ. Ponadto
raporty z pamiêci fiskalnej jako jedyne mo¿na wywo³aæ podaj¹c zakres dat objêtych raportem. Pozosta³e raporty
okresowe podaj¹ zawsze dane  nagromadzone od  ostatniego wykonania danego raportu z zeroweniem. Raporty:
dzienny z zerowaniem oraz okresowe z pamiêci fiskalnej o formacie zdefiniowanym w odpowiednich przepisach
s¹ raportami fiskalnymi. Raporty rozliczeniowe z pamiêci fiskalnej s¹ odmian¹ raportów okresowych dostêpn¹ po
zape³nieniu lub zamkniêciu pamiêci fiskalnej (zakoñczenie pracy kasy). Formaty raportu dziennego i raportów
z pamiêci fiskalnej ustawia siê krokiem                                        (str. 47).
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Numer kroku i procedura  

Dzienny 
czytaj¹cy X

1  

Fiskalny 
dzienny 
zeruj¹cy 

Z1
 

 

 

Okresowy 

X
2/

Z2
 

 

UWAGA:   Zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem wykonanie tego         
 raportu jest obowi¹zkowe po ka¿dym dniu prac y 
kasy. 

Czytaj¹cy X

Zeruj¹cy Z
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Numer kroku i procedura  

Towarów 
z zakresu X

1/
Z

1  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kasjerów 

X
1/

Z1
 

 

Opakowañ 
zwrotnych  X

1/
Z1
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Uwaga: Towary w bazie towarowej s¹ umieszczone w nastêpuj¹cej kolejnoœci:
kody PLU, kody kreskowe EAN-13, kody kreskowe EAN-8, kody 
kreskowe UPC-A i nastêpnie kody kreskowe UPC-E. Aby dokonaæ 
odczytu po¿¹danego zakresu towarów nale¿y uwzglêdniæ tê kolejnoœæ.
Np. aby dokonaæ odczytu tylko i wy³¹cznie dla kodów EAN-13
i EAN-8 nale¿y jako kod pocz¹tkowy podaæ najni¿szy kod EAN-13,
a jako kod koñcowy najwy¿szy kod EAN-8.

Czytnik kodów
kreskowych

Odczyt kodu 

Kod kreskowy pocz¹tkowy (max 13 cyfr)

Pojedynczy kod towaru albo kod keskowy

Pocz¹tkowy kod towaru

Czytnik kodów
kreskowych

Odczyt kodu 

Kod kreskowy koñcowy (max 13 cyfr)

Wszystkie kody towarów albo kody kreskowe

Koñcowy kod towaru

*

*

Czytaj¹cy X

Zeruj¹cy Z

Czytaj¹cy X

(lub         )

Zeruj¹cy Z
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Numer kroku i procedura 

Okresowy  
z pamiêci 
fiskalnej 

wed³ug nr 
raportów 

X
2 

 

Okresowy  
z pamiêci 
fiskalnej  

wed³ug dat 

X
2 

 

Okresowy  
z pamiêci 
fiskalnej 
za dany 
miesi¹c 

X
2/

Z2
 

 

Okresowy  
z pamiêci 
fiskalnej 

rozliczeniowy 
wed³ug nr 
raportów 

X
2 

 

Okresowy  
z pamiêci 
fiskalnej 

rozliczeniowy 
wed³ug dat 

X
2 
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Uwaga: Raporty rozliczeniowe s¹ mo¿liwe do wykonania tylko w kasie 
o zape³nionej lub zamkniêtej pamiêci fiskalnej.

Pojedynczy raport

Numer koñcowyNumer pocz¹tkowy

Ca³a pamiêæ fiskalna

(lub         )

(lub         )

Pojedynczy raport

Numer koñcowyNumer pocz¹tkowy

Numer pocz¹tkowy

Miesi¹c i rok

Pojedynczy raport

Data koñcowa

Data pocz¹tkowa

Ca³a pamiêæ fiskalna

Pojedynczy raport

Data koñcowa

Data pocz¹tkowa

Ca³a pamiêæ fiskalna
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6.3.1. Raport dzienny z zerowaniem (fiskalny)
6.3. Przyk³ady wydruków raportów kasowych

TORELL

Obr.Westerplatte5
83-000 Pruszcz Gd
tel.058/773 99 00
fax 058/773 99 75

www.torell.pl
NIP:593-010-15-54
07.02.04 #000108
*Z1*
RAPORT FISKALNY

DOBOWY
PTU A 22%
PTU B 7%
PTU C 0%
PTU D 3%
PTU F ---
PTU G ---
E SP.ZW.PTU
07.02.04 0002
SP.OP A $54.95
SP.OP B $53.32
SP.OP C $66.55
SP.OP D $54.67
SP.OP F ---
SP.OP G ---
SP.ZW.E $0.00
KW.PTU A $12.09
KW.PTU B $3.73
KW.PTU D $1.64
SUMA PTU $17.46
SUMA NAL $7246.95
LICZBA ZMIAN 0
W BAZIE TOWAROW.

ANUL.PAR 1
$36.00

IL.PARAGONØW 7
ILOSC POZYCJI 25

#0001
KASJER01 01 10:06
@AEG 01456789

*NIEFISKALNY*
WARTOSCI BRUTTO
GT $756.70
SP.OP.A $67.04
SP.OP.B $57.05
SP.OP.C $66.55
SP.OP.D $56.31
SP.OP.E $0.00
RABAT KW 1x

-10.00

Nag³ówek paragonu

Numer NIP podatnika

Data i numer kolejnego wydruku

Typ raportu

Nazwa raportu

Stawki podatku VAT

Stawki nieaktywne

Stawka zwolniona

Data i numer raportu fiskalnego

Pocz¹tek czêœci niefiskalnej

Kwoty brutto w stawkach

Rabat kwotowy od sumy

Wartoœæ sprzeda¿y netto 
w stawkach podatku VAT

Iloœæ zmian nazw  i stawek 
podatku

Iloœæ  i kwota anulowanych 
paragonów

Logo fiskalne i numer 
unikatowy kasy

Dokoñczenie na str. 81

Sprzeda¿ zwolniona od VAT

Kwoty podatku w stawkach

£¹czna kwota podatku

Suma nale¿noœci brutto

Iloœæ pozycji

Iloœæ paragonów fiskalnych

Licznik sumaryczny
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RABAT1 1x
-5.10

NARZUT2 1x
$2.55

STORNO 0x
$0.00

STORNO P 0x
$0.00

ANULACJA 1x
$36.00

KREDYT 0x
$0.00

* GRUPY *
G01 A 7.000x
Papierosy

$69.50
G02 B 5.000x
Nabial

$60.00
G03 C 5.000x
Gazety

$70.00
G10 D 4.000x
Ciastka

$60.00
RAZEM GR

21.000x
$259.50

RAZEM +OPAK.ZWR.
0.000x
$0.00

RAZEM -OPAK.ZWR.
0.000x
$0.00

*TRANSAK*
RABAT1 1x

-1.00
NARZUT2 1x

-0.50
PÖATNOÙÔ $246.95
*WPLATA 1x

$500.00
*WYPLATA 1x

$500.00
GOTØWKA 5x

$159.95
KURS 2x

C55.00
GOTØWKA1 $233.53
GOT.SZUF $13.43
WER.27040RBJ1A      
ROM 27040RBJ1A 

*NIEFISKALNY*

Rabat procentowy od sumy

Narzut procentowy do sumy

Storno bezpoœrednie

Storno poœrednie

Anulacje

Sprzeda¿ kredytem

Numer grupy towarowej

Nazwa grupy towarowej

Iloœæ sprzedanych sztuk

Stawka podatku VAT

Wartoœæ sprzeda¿y w grupie

Wartoœæ sprzeda¿y w grupach

Operacje w drugiej walucie

Wyp³ata z kasy

Suma p³atnoœci

Rabat od pozycji

Narzut do pozycji

Wp³ata do kasy

Wersja oprogramowania

Oznaczenie  ROM kasy

Gotówka w szufladzie

Koniec raportu

Rozliczenie opakowañ 
zwrotnych - wydanie

Rozliczenie opakowañ 
zwrotnych - przyjêcie

Gotówka w drugiej walucie po 
przeliczeniu (w z³)

Dokoñczenie ze str. 80

=
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6.3.2. Raport okresowy z pamiêci fiskalnej

TORELL

Obr.Westerplatte5
83-000 Pruszcz Gd
tel.058/773 99 00
fax 058/773 99 75

www.torell.pl
NIP:593-010-15-54
07.02.04 #000109
RAPORT FISKALNY

OKRESOWY
DATA INSTALACJI

12.01.04
12.01.04g14.01.04
0001 0003
PTU A 22%
PTU B 7%
PTU C 0%
PTU D 3%
PTU E ---
PTU F ---
PTU G SP.ZW.PTU
12.01.04 0001
SP.OP A $3.23
SP.OP B $4.67
SP.OP C $5.00
SP.OP D $0.00
SP.OP E ---
SP.OP F ---
SP.ZW.G $000.00
KW.PTU A $1.67
KW.PTU B $0.33
KW.PTU D $0.00
SUMA PTU $2.00
SUMA NAL $15.00
ZEROWANIE RAM * Z
12.01.04 001

15:36
ZMIANY BAZY TOWAR
ANUL.PAR 0

$0.00
IL.PARAGONØW 1
ILOSC POZYCJI 27

Nag³ówek paragonu

Numer NIP podatnika

Data i numer kolejnego wydruku

Nazwa raportu

Data ufiskalnienia kasy

Zakres dat i raportów

Stawki podatku VAT

Stawki nieaktywne

Stawka zwolniona

Data i numer raportu fiskalnego

Wartoœæ sprzeda¿y netto 
w stawkach podatku VAT

Iloœæ  i kwota anulowanych 
paragonów

Zerowanie RAM, 
data,  numer, czas

Dokoñczenie na str. 83

Sprzeda¿ zwolniona od VAT

Kwoty podatku w stawkach

£¹czna kwota podatku

Suma nale¿noœci brutto

Iloœæ pozycji

Iloœæ paragonów fiskalnych
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13.01.04 0002
PTU A 22%
PTU B 7%
PTU C

$0.00
SUMA PTU $1.38
SUMA NAL $120.00
ZEROWANIE RAM * Z
IL.PARAGONØW 1
ILOSC POZYCJI 26

LACZNY RAPORT
OKRESOWY

12.01.04g14.01.04
0001 0003
SP.OP A $7.43
SP.OP B $9.34
SP.OP C $10.00
SP.OP D $4.85
SP.OP E ---
SP.OP ---
SP.ZW. E G

$0.00
KW.PTU A $2.57
KW.PTU B $0.66
KW.PTU D $0.15
KW.PTU F $0.00
KW.PTU G $0.00
SUMA PTU $3.38
SUMA NAL $35.00
ZEROWANIE RAM 001
LICZBA ZMIAN 1
W BAZIE TOWAROW.
ANUL.PAR 0

$0.00
IL.PARAGONØW 3

#0000
KASJER01 01 18:19
@AEG 01456789

PROGRAMOWANIE -  RAPORTY
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Dokoñczenie na str. 82

Nastêpny raport

£¹czny raport okresowy

Zakres dat i raportów

Logo fiskalne i numer unikatowy

Wartoœæ sprzeda¿y netto 
w stawkach podatku VAT

Iloœæ  i kwota anulowanych 
paragonów

Sprzeda¿ zwolniona od VAT

Kwoty podatku w stawkach

£¹czna kwota podatku

Suma nale¿noœci brutto

Numer kasy

Iloœæ paragonów fiskalnych

Kasjer, numer kasjera, czas
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6.3.3. Raport miesiêczny z pamiêci fiskalnej

TORELL

Obr.Westerplatte5
83-000 Pruszcz Gd
tel.058/773 99 00
fax 058/773 99 75

www.torell.pl
NIP:593-010-15-54
07.02.04 #000110
RAPORT FISKALNY

MIESIECZNY
ZA MIESIAC 01.04
DATA INSTALACJI

12.01.04
12.01.04g14.01.04
0001 0003
PTU A 22%
PTU B 7%
PTU C 0%
PTU D 3%
PTU E ---
PTU F ---
PTU G SP.ZW.PTU
12.01.04     0001
SP.OP A $3.23
SP.OP B $4.67
SP.OP C $5.00
SP.OP D $0.00
SP.OP E ---
SP.OP F ---
SP.ZW.G $0.00
KW.PTU A $1.67
KW.PTU B $0.33
KW.PTU D $0.00
SUMA PTU $2.00
SUMA NAL $15.00
ZEROWANIE RAM * Z
12.01.04 001

15:36
ZMIANY BAZY TOWAR
ANUL.PAR 0

$0.00
IL.PARAGONØW 1
ILOSC POZYCJI 28

Nag³ówek paragonu

Numer NIP podatnika

Data i numer kolejnego wydruku

Nazwa raportu

Data - miesi¹c i rok

Data ufiskalnienia kasy

Zakres dat i raportów

Stawki podatku VAT

Stawki nieaktywne

Stawka zwolniona

Data i numer raportu fiskalnego

Wartoœæ sprzeda¿y netto 
w stawkach podatku VAT

Iloœæ  i kwota anulowanych 
paragonów

Zerowanie RAM, 
data,  numer, czas

Dokoñczenie na str. 85

Sprzeda¿ zwolniona od VAT

Kwoty podatku w stawkach

£¹czna kwota podatku

Suma nale¿noœci brutto

Iloœæ pozycji

Iloœæ paragonów fiskalnych
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13.01.04 0002
PTU A 22%
PTU B 7%
PTU C

$0.00
SUMA PTU $1.38
SUMA NAL $120.00
ZEROWANIE RAM * Z
IL.PARAGONØW 1
ILOSC POZYCJI 26

LACZNY RAPORT
OKRESOWY

12.01.04g14.01.04
0001 0003
SP.OP A $7.43
SP.OP B $9.34
SP.OP C $10.00
SP.OP D $4.85
SP.OP E ---
SP.OP ---
SP.ZW. E G

$0.00
KW.PTU A $2.57
KW.PTU B $0.66
KW.PTU D $0.15
KW.PTU F $0.00
KW.PTU G $0.00
SUMA PTU $3.38
SUMA NAL $35.00
ZEROWANIE RAM 001
LICZBA ZMIAN 1
W BAZIE TOWAROW.
ANUL.PAR 0

$0.00
IL.PARAGONØW 3

#0000
KASJER01 01 18:379
@AEG 01456789

Dokoñczenie na str. 84

Nastêpny raport

£¹czny raport okresowy

Zakres dat i raportów

Logo fiskalne i numer unikatowy

Wartoœæ sprzeda¿y netto 
w stawkach podatku VAT

Iloœæ  i kwota anulowanych 
paragonów

Sprzeda¿ zwolniona od VAT

Kwoty podatku w stawkach

£¹czna kwota podatku

Suma nale¿noœci brutto

Numer kasy

Iloœæ paragonów fiskalnych

Kasjer, numer kasjera, czas
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6.3.4. Raport rozliczeniowy z pamiêci fiskalnej 

TORELL

Obr.Westerplatte5
83-000 Pruszcz Gd
tel.058/773 99 00
fax 058/773 99 75

www.torell.pl
NIP:593-010-15-54
07.02.04 #000111
RAPORT FISKALNY
ROZLICZENIOWY

ZA MIESIAC 01.04
DATA INSTALACJI

12.01.04
KONIEC ZAPISOW PF
15.01.04 14:01
12.01.04g14.01.04
0001 0003
PTU A 22%
PTU B 7%
PTU C 0%
PTU D 3%
PTU E ---
PTU F ---
PTU G SP.ZW.PTU
12.01.04 0001
SP.OP A $3.23
SP.OP B $4.67
SP.OP C $5.00
SP.OP D $0.00
SP.OP E ---
SP.OP F ---
SP.ZW.G $0.00
KW.PTU A $1.67
KW.PTU B $0.33
KW.PTU D $0.00
SUMA PTU $2.00
SUMA NAL $15.00
ZEROWANIE RAM * Z
12.01.04 001

14:06
ZMIANY BAZY TOWAR
ANUL.PAR 0

$0.00
IL.PARAGONØW 1
ILOSC POZYCJI 28

Nag³ówek paragonu

Numer NIP podatnika

Data i numer kolejnego wydruku

Nazwa raportu

Data - miesi¹c i rok

Data ufiskalnienia kasy

Zakres dat i raportów

Stawki podatku VAT

Stawki nieaktywne

Stawka zwolniona

Data i numer raportu fiskalnego

Wartoœæ sprzeda¿y netto 
w stawkach podatku VAT

Iloœæ  i kwota anulowanych 
paragonów

Zerowanie RAM, 
data,  numer, czas

Dokoñczenie na str. 87

Sprzeda¿ zwolniona od VAT

Kwoty podatku w stawkach

£¹czna kwota podatku

Suma nale¿noœci brutto

Iloœæ pozycji

Iloœæ paragonów fiskalnych
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13.01.04 0002
PTU A 22%
PTU B 7%
PTU C

$0.00
SUMA PTU $1.38
SUMA NAL $120.00
ZEROWANIE RAM * Z
IL.PARAGONØW 1
ILOSC POZYCJI 26

LACZNY RAPORT
OKRESOWY

12.01.04g14.01.04
0001 0003
SP.OP A $7.43
SP.OP B $9.34
SP.OP C $10.00
SP.OP D $4.85
SP.OP E ---
SP.OP ---
SP.ZW. E G

$0.00
KW.PTU A $2.57
KW.PTU B $0.66
KW.PTU D $0.15
KW.PTU F $0.00
KW.PTU G $0.00
SUMA PTU $3.38
SUMA NAL $35.00
ZEROWANIE RAM 001
LICZBA ZMIAN 1
W BAZIE TOWAROW.
ANUL.PAR 0

$0.00
IL.PARAGONØW 3

#0000
KASJER01 01 15:19
@AEG 01456789

Dokoñczenie na str. 86

Nastêpny raport

£¹czny raport okresowy

Zakres dat i raportów

Logo fiskalne i numer unikatowy

Wartoœæ sprzeda¿y netto 
w stawkach podatku VAT

Iloœæ  i kwota anulowanych 
paragonów

Sprzeda¿ zwolniona od VAT

Kwoty podatku w stawkach

£¹czna kwota podatku

Suma nale¿noœci brutto

Numer kasy

Iloœæ paragonów fiskalnych

Kasjer, numer kasjera, czas
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6.3.5. Raport towarów (zerujacy)

TORELL

Obr.Westerplatte5
83-000 Pruszcz Gd
tel.058/773 99 00
fax 058/773 99 75

www.torell.pl
NIP:593-010-15-54
07.02.04 #000114

*NIEFISKALNY*
*Z1*
*ARTYKULY*
K0122 7.250x
GRUSZKI

A $28.35
K0127 37.500x
CHLEB

B $48.35
K0148 9.000x
MLEKO

C $18.00
K0198 180.000x
PIWO

A $396.00
K0222 7.250x
GRUSZECZKI

A $28.35
K0227 37.500x
CHLEBEK

B $48.35
K0248 9.000x
MASLANKA

C $18.00
K0298 180.000x
POPIWEK

A $396.00
SUMA 471.350x

$1278.50
4902505125720#

12.000x
PISAK

A $24.00
SUMA 12.000x

$24.00
*NIEFISKALNY*

#0001
Karolina 01 21:52

01030574

Nag³ówek paragonu

Numer NIP podatnika

Data i numer kolejnego wydruku

Rodzaj raportu

Typ raportu

Kody towarów

Iloœæ wydanego towaru

Wartoœæ sprzeda¿y towaru

Numer towaru

Stawka podatku VAT

Nazwa towaru

Kod kreskowy towaru

Suma kodów kreskowych 
w obrocie

Wartoœæ ³¹czna obrotu 
kodów kreskowych

Numer kasy

Numer unikatowy

Kasjer, numer kasjera, czas

Suma kodów towarów w obrocie

Wartoœæ ³¹czna obrotu 
kodów towarów
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6.3.6. Raport kasjerów

TORELL

Obr.Westerplatte5
83-000 Pruszcz Gd
tel.058/773 99 00
fax 058/773 99 75

www.torell.pl
NIP:593-010-15-54
07.02.04 #000115

*NIEFISKALNY*
*X1*
*KASJERZY*
KAROLINA 7Q

$824.50
Krzysiek 2Q

$1121.50
Krysia 62Q

$9232.50
Monika 18Q

$278.50
Szef 0Q

$0.00
SZEFOWA 26Q

$999.00
Brat 0Q

$0.00
Jacek 0Q

$0.00
Kasia 7Q

$824.50
Marek 2Q

$1121.50
Basia 62Q

$9232.50
Ola 18Q

$278.50
Janek 0Q

$0.00
Magda 26Q

$999.00
Ala 0Q

$0.00
*NIEFISKALNY*

#0001
Karolina 01 21:54

01030574

Nag³ówek paragonu

Numer NIP podatnika

Data i numer kolejnego wydruku

Rodzaj raportu

Typ raportu

Imiê kasjera

Liczba sprzeda¿y

Wartoœæ sprzeda¿y 

Numer kasy

Numer unikatowy

Kasjer, numer kasjera, czas

Raport kasjerów wywo³ujemy naciskaj¹c klawisz      w trybie X1/Z1 stacyjki. Raport jest drukowany

w dwóch wersjach: czytaj¹cej          i  zeruj¹cej                  .
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6.3.7. Raport opakowañ zwrotnych

TORELL

Obr.Westerplatte5
83-000 Pruszcz Gd
tel.058/773 99 00
fax 058/773 99 75

www.torell.pl
NIP:593-010-15-54
07.02.04 #000116

*NIEFISKALNY*
*Z1*
* OPAK. *
+OPAK.ZWR.0001

10.000x
$1.00

-OPAK.ZWR.0001
2.000x
-0.20

+OPAK.ZWR.0004
57.000x
$22.80

-OPAK.ZWR.0004
4.000x
-1.60

-OPAK.ZWR.0006
88.000x
-52.80

RAZEM + OPAK.ZWR.
67.000x
$23.80

RAZEM -OPAK.ZWR.
94.000x
-54.60

*NIEFISKALNY*
#0001

Karolina 01 21:54
01030574

Nag³ówek paragonu

Numer NIP podatnika

Data i numer kolejnego wydruku

Rodzaj raportu

Typ raportu

Numer opakowania zwrotnego

Iloœæ przyjêtych opakowañ

Wartoœæ przyjêtych opakowañ

Numer opakowania zwrotnego

Iloœæ wydanychych opakowañ

Wartoœæ wydanych opakowañ

£¹cznie opakowania przyjête

£¹cznie opakowania wydane

Numer kasy

Numer unikatowy

Kasjer, numer kasjera, czas
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INDEKS RZECZOWY
A Anulacja paragonu 40

Akty prawne 
ogólne 5
przechowywanie wydruków 11

B B³êdy  60
C Czas - ustawianie  17
D Dane techniczne kasy  II strona ok³adki

Data – zobacz Czas
Drukarka  10

F Funkcje sprzeda¿y  43
Dostêp 46
Format wydruków  47
Limity górne dla klawiszy finalizuj¹cych transakcje  44
Nazwa  45
Tabela nazw funkcji  46
Odczyt zaprogramowanych
parametrów  52
Programowanie limitów dla kwot
przy wp³atach i wyp³atach  43
Przymusy  48

G Grupa towarowa  7
Grupy towarowe  20

Nazwa  22
Odczyt zaprogramowanych
parametrów  52
Programowanie ceny  23
Programowanie funkcjonalne  20
Przyporz¹dkowanie podatku VAT 20
Zmiana ceny  25

K Kajerzy 38
Imiê 38
Zmiana 60

Klawisze sekwencji (AUTO) 50
Kurs drugiej waluty 45
Kody kreskowe 28

EAN i UPC 28
EAN-13 28
Numer dodatkowy 29
EAN-8 29
UPC-A 30
UPC-E 31

Programowanie 31
Cena jednostkowa 33
Format kodów wewnêtrznych 31
Iloœæ sztuk w opakowaniu 32
Przypisanie do grupy  towarowej 33
Zmiana ceny 35

Sprzeda¿ 62
L Limity

Dla klawiszy finalizuj¹cych transakcjê  44
Dla kwot przy wp³atach i wyp³atach  43
Dla wartoœci paragonu  44
Dla kwot przy udzielaniu rabatu  42
Omijanie 67

N Narzuty - patrz Rabaty  
Nazwy 15

Edycja znaków  15
Funkcje sprzeda¿y  45
Grupy towarowe  22
Kasjerzy  38
Kody znaków alfanumerycznych  16
Tekst nag³ówka  19
Towary  27

Numer kasy  17
O Odczyt zaprog. parametrów kasy  42

Opakowania zwrotne   36, 66
Opcje  14
Oszczêdnoœæ energii 49
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Otwarcie szuflady bez sprzeda¿y 74
Otwarcie szuflady (raporty) 40
Oznaczenia klawiszy  12

P Przymusy  48
R Rabaty  39

Definiowanie sposobu udzielania 
rabatów procentowych  39
Limit kwoty  43
Programowanie kwot rabatu  42
Programowanie stawek prococentowych  41
Programowanie znaku ± dla klawiszy 
rabatów / narzutu  41
Udzielanie przy sprzeda¿y  75

Raporty sprzeda¿y  77
Programowanie formatu raportu 
z pamiêci fiskalnej  38

S Sekwencja klawiszy (AUTO) 50
Sposoby prowadzenia rejestracji  59
Drukowanie kodu niedodawanego 76
Finalizowanie transakcji sprzeda¿y 71

gotówka, kredyt, czek  71
p³atnoœæ w drugiej walucie  72

Inne operacje gotówkowe  73
Korekty 68

anulacja paragonu  70
storno bezpoœrednie  68
storno poœrednie  69

Mno¿enie  63
Obs³uga opakowañ zwrotnych  66
Omijanie limitów  67
Powtórzenia  62
Rabat kwotowy  76
Rabaty, narzuty procentowe

od pozycji  75
od sumy rachunku  75

Sprzeda¿ natychmiastowa  64
Sprzeda¿ pojedynczych pozycji

przez grupy towarowe  60
za pomoc¹ kodów towarów  61
za pomoc¹ kodów kreskowych 62

Sprzeda¿ towarów  60
Wprowadzanie wagi  64
Wyœwietlanie i drukowanie sumy 70
Sprzeda¿  59

Ostrze¿enia o b³êdach  60
Paragon fiskalny i niefiskalny  59

Rozpoczêcie dnia  59
Stawki VAT 18
Odczyt zaprogramowanych parametrów 52
Programowanie  17
Symbole stanu kasy  III strona ok³adki

T Tabela nazw  funkcji  46
Tablica kodów znaków alfanumumerycznych 16
Towar  7
Towary  24

Definiowanie funkcyjne  26
Nazwa  27
Odczyt zaprogramowanych parametrów   52
Programowanie ceny  25
Przypisanie do grupy towarowej  24

Tryby pracy kasy  8
Tryb oszczêdzania akumulatora  49

U Ustawienia wstêpne kasy 17
Czas  17
Numer kasy  17
Stawki procentowe VAT 18
Tekst nag³ówka  19

W Wp³ata 73
Wyp³ata 73
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UWAGA ! : Okres pracy pomiêdzy obowi¹zkowymi przegl¹dami
i konserwacj¹ drukarki nie mo¿e przekroczyæ 12 miesiêcy.

UWAGA ! : U¿ywanie papieru niezgodnego ze specyfikacj¹ mo¿e
spowodowaæ utratê gwarancji na drukarkê.

Dane techniczne kasy  r277tS 

Specyfikacja Wartość (zakres) 

Wymiary 290 (szer.) x 300 (głęb.) x 140 (wys) (mm) 

Ciężar 3,2 kg bez zasilacza 

Zasilanie sieciowe Przez zasilacz, AC = 230V/50Hz, DC = 24 V/650 mA 

Zasilanie 24 V, 650 mA 

Pobór mocy Max: 15 W  

Akumulator główny 6 V, 4,2 Ah 

Trwałość akumulatora 
Nie mniej niż 200 cykli ładowania przy rozładowaniu 100%  
i nie mniej niż 400 cykli przy rozładowaniu 30%. 

Podtrzymanie pamięci Akumulator NiMH 3,6 V, 240 mAh 

Czas podtrzymania pamięci Minimum 1 rok  

Czas pracy kasy z baterii Min. 48 h przy pełnym naładowaniu - minimum 200 paragonów po 30 linii każdy. 

Ilość paragonów  
przy pracy z akumulatora 

Średnio 800 przy pełnym naładowaniu akumulatora.. 

Czas pełnego ładowania  
akumulatora 

24 h przy wyłączonej kasie 

Temperatura pracy 0°C ~ 40°C 

Wilgotność względna 10% ~ 90%, bez kondensacji pary wodnej 

Wyświetlacz operatora LCD, podświetlenie żółto-zielone, 2 linie, 16 znaków (8.06 x 4.84 mm) 

Wyświetlacz klienta LED, żółto-zielony, 1 linia, 10 cyfr (8segm. 10 x 5.6 mm) 

Drukarka Dwutaśmowa, termiczna SEIKO typ LTP-1245 

Szybkość druku 13 linii/s 

Trwałość drukarki 
Głowica – średnio 50 000 m papieru, el. grzejny – 50 000 000 impulsów, 
mechanizm – MTBF: 4 000 000 linii 

Szerokość wydruków 17 znaków 

Papier 

Szerokość: 28 mm (± 0.5 mm),  
średnica zewnętrzna max.: 70 mm, 
średnica wewnętrzna min.: 18 mm, 
grubość: 0.06 ÷ 0.08 mm 
rodzaj: termiczny, bezpyłowy, certyfikowany na minimum 6 lat trwałości zapisu. 

Ilość grup towarowych 5, 10, 15, 20, 30 

Ilość towarów 3 000 

Ilość opakowań zwrotnych 50 

Liczba stawek VAT 7 

Liczba kasjerów 15 

Maksymalna ilość  
pozycji paragonu 

Łącznie 40 (w tym do 10 opakowań zwrotnych) 

Port komunikacyjny do PC 
albo wagi 

RS-232C – szybkość transmisji  z PC 2 400 .. 19 200 Baud, z wagą 9 600 

Port komunikacyjny  

czytnika kodów  
kreskowych 

RS-232C – szybkość transmisji  9 600 

Szuflada Opcja 

 



 

Symbol Opis

BÌÉD REJESTR Błąd popełniony podczas rejestracji sprzedaży towarów.

BÌ. OPERACJI
Kolejność naciskanych klawiszy nie odpowiada dozwolonym
procedurom.

BÌÉD KOMUNIK Błąd komunikacji z komputerem.

BÌÉD DANYCH Błąd danych przy komunikacji z komputerem.

BÌËDNE DANE Błąd popełniony podczas programowania kasy.

BRAK KASJERA Żaden kasjer nie jest zalogowany na kasie.

BRAK KODU Kod towaru nie jest zaprogramowany

BRAK PAPIERU Brak papieru w drukarce.

CZEK Przyjęto formę zapłaty czekiem.

DOPÌACIÊ Wprowadzona kwota zapłaty jest za niska.

KOÍCZ PARAG. Osiągnięto maksymalną ilość pozycji na paragonie.

KREDYT Przyjęto formę zapłaty kredytem.

ÌADUJ AKUM.

Kasa pracuje ze zbytnio rozładowanym akumulatorem.
Od momentu pojawienia się tego komunikatu można wystawić
jeszcze około 30 paragonów po 20 pozycji na paragonie.

ODBIÎR <- PC Trwa transmisja z komputera do kasy.

ODEBRANIE OK Odbiór danych z komputera poprawny.

OPUÏÊ GÌOW. Podniesiona dźwignia docisku głowicy drukarki.

PODAJ CENË! Sprzedaż tylko z ceną wprowadszaną z klawiatury

PODAJ KWOTË Próba zakończenia sprzedaży bez podania kwoty od klienta.

PODSUMUJ Przymus podsumowania paragonu.

PONAD LIMIT Przekraczany jest jeden z zaprogramowanych limitów.

PRZEKR.CZASU Transmisja z komputerem przerwana po przekroczeniu czasu.

RESZTA Kwota reszty do wydania klientowi

STAÌA CENA! Sprzedaż tylko z ceną zaprogramowaną.

SUMA Podsumowana wartość sprzedanych do tej pory towarów.

WYSÌANIE OK Transmisja danych z kasy poprawna.

WYSYÌANIE>PC Trwa transmisja z kasy do komputera.

ZA DUÑO KLAW Przekroczenie ilości klawiszy przy programowaniu sekwencji S.

Z1

Jest wyświetlane w trakcie wydruku paragonu, jeżeli od ostatnio
wykonanego raportu fiskalnego dobowego upłynęło ponad
24 godziny i nie był wykonany kolejny wymagany raport fiskalny.

0FF FIS Ten komunikat mówi o konieczności kontaktu z serwisem.


