


Urz¹dzenie posiada deklaracjê zgodno�ci           . 

Przedstawiciel producenta kasy w Polsce: Torell Sp. J., 83-000 Pruszcz Gdañski, ul. Obroñców Westerplatte 5.

INSTRUKCJA OBS£UGI KASY

Wymiary

Masa

Zasilanie 

Zasilanie sieciowe (³adowarka)

Typ zasilacza

Pobór mocy

Zasilanie  wewnêtrzne

Podtrzymanie zegara

Czas podtrzymania pamiêci

Czas  pracy z baterii

Temperatura pracy

Wilgotno�æ wzglêdna

Wy�wietlacz operatora

Wy�wietlacz klienta

System mikroprocesorowy

Drukarka

Szybko�æ druku

Trwa³o�æ drukarki

Szeroko�æ wydruków

Papier

Klawiatura

Liczba stawek VAT

Liczba towarów

Iiczba opakowañ zwrotnych

Liczba kasjerów

Maksymalna ilo�æ pozycji paragonu

Port komunikacyjny komputer / 
czytnik kodów kreskowych / waga

Port komunikacyjny 
czytnik kodów kreskowych / szuflada

Urz¹dzenia wspó³pracuj¹ce

180 (szer.) x 260 (g³êb.) x 85 (wys) (mm)

0,9 kg bez zasilacza

Akumulatorowe 7,4 V Li-ION

AC 230 V, 50 Hz; DC 7,4 V, 250 mA

Mercury-09CH

Z sieci: max: 10 W; z akumulatora max 5 W

Akumulator Li-ION; 7,4 V, 1,6 Ah

CR2032; 3 V, 220 mAh

10 lat

Min. 48 h przy pe³nym na³adowaniu kasy - min. 200
paragonów po 30 linii ka¿dy w temperaturze -10°C

-10°C ~ 40°C

30% ~ 85%, bez kondensacji pary wodnej

LCD, numeryczny, 10 znaków

LCD, numeryczny, 10 znaków

Procesor OTP Philips P87C51RD2BA
Pamiêæ operacyjna ATMELAT45DB021

Mercury TPM-022

Max 8 linii/s

G³owica - �rednio 50 000 m papieru, 
element grzejny - 100 000 000 impulsów,

18 znaków

Szeroko�æ: 28 mm (+/-0,25 mm), 
�rednica zewnêtrzna max.: 35 mm,
grubo�æ: 0.06 ÷ 0.08 mm

29 klawiszy, klawiatura kalkulatorowa

7

2000

50

4

50 

RS232C, RJ-45

RJ-12

Komputer, waga, czytnik kodów kreskowych, szuflada

Dane techniczne kasy
Specyfikacja          Warto�æ (zakres)

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.
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Urz¹dzenie posiada deklaracjê zgodno�ci           . 

Przedstawiciel producenta kasy w Polsce: Torell Sp. J., 83-000 Pruszcz Gdañski, ul. Obroñców Westerplatte 5.
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· Kasê MERCURY 130F nale¿y pod³¹czyæ w miejscu gdzie nie bêdzie ona nara¿ona na: zbyt silne 
promieniowanie s³oneczne, du¿e zmiany temperatury (poni¿ej -10° C, powy¿ej 40° C), wysok¹ 
wilgotno�æ powietrza. Niespe³nie tych wymogów mo¿e doprowadziæ do zniszczenia obudowy oraz
uk³adów elektronicznych.

· Po przetransportowaniu kasy z zimnego otoczenia do ciep³ego i na odwrót, nale¿y w³¹czyæ j¹, po co 
najmniej 20 min. potrzebnych do aklimatyzacji kasy w nowym otoczeniu temperaturowym.

· Nie wolno dopu�ciæ do rozlania jakichkolwiek p³ynów na kasê.

· Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na czysto�æ klawiatury. 

· U¿ytkownicy maj¹cy mokre d³onie, powinni u¿ywaæ kasê tylko z wodoszczeln¹ nak³adk¹. Dostanie siê
wody do �rodka mo¿e spowodowaæ awariê uk³adów elektronicznych. 

· Kasê nale¿y czy�ciæ tylko przy pomocy miêkkiej, suchej szmatki. Nigdy nie nale¿y u¿ywaæ �rodków 
chemicznych, które mog¹ zniszczyæ obudowê lub uk³ady elektroniki.

· Gdy kasa nie pracuje prawid³owo, nale¿y powiadomiæ autoryzowany punkt serwisowy. Nie wolno 
otwieraæ kasy  orazn 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 (rozporz¹dzenie M.F. o kasach rejestruj¹cych). 

· Podczas drukowania paragonu 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.

· W kasie  MERCURY 130F powinno siê u¿ywaæ tylko zalecanego papieru z gwarancj¹ producenta, 
co do sze�cioletniej trwa³o�ci wydruku. Stosowanie materia³ów gorszej jako�ci skraca czas u¿ywania 
drukarki. �rednia  ¿ywotno�æ drukarki wynosi oko³o 3,5 miliona linii wydruków. Wiêcej o stosowanym 
w kasach papierze zawiera rozdzia³ 2.9. na stronie 14.

· W przypadku wykorzystywania kasy jako rezerwowej nale¿y okresowo, co oko³o miesi¹c pod³¹czyæ 
kasê na 24 godziny do �ród³a 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. 

· W razie u¿ywania kasy niezgodnie z powy¿szymi zaleceniami, firma TORELL lub jej przedstawiciele 
nie odpowiadaj¹ za wynik³e awarie i nieprawid³owo�ci w dzia³aniu kasy.

1.2. Uwagi dotycz¹ce instalacji kasy

Uwaga1: Aby uzyskaæ stan pe³nego na³adowania akumulatora wewnêtrznego 

nale¿y ³adowaæ akumulator minimum 4 godziny od momentu 

zga�niêcia czerwonej diody na zasilaczu kasy. 

Uwaga2: Od³¹czenie zasilania nastêpuje po wyjêciu wtyczki zasilacza 

z gniazdka sieciowego, które powinno byæ ³atwo dostêpne 

w pobli¿u urz¹dzenia.

SZANOWNY KLIENCIE!
Je¿eli Twoja kasa zosta³a wyposa¿ona w szufladê, to po zamkniêciu

sklepu pozostawiaj j¹ otwart¹ (oczywi�cie bez pieniêdzy). Zapobieg-

niesz w ten sposób zdemolowaniu kasy przez poszukiwaczy gotówki.
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MERCURY 130F

1.3. Pojêcia podstawowe

1.4. £adowanie akumulatora

Towar
Najmniejsza jednostka organizacyjna systematyki sprzeda¿y. Towar jest jednoznacznie okre�lony przez
nazwê, zaprogramowan¹ cenê i stawkê podatkow¹. Towar reprezentowany jest w kasie przez kod 
o numerze pomiêdzy 1, a 2000.

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

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.

Nag³ówek
Pocz¹tek ka¿dego paragonu drukowanego przez kasê podaje podstawowe informacje o w³a�cicielu -
u¿ytkowniku kasy. W³a�ciciel kasy ma obowi¹zek umieszczenia w nag³ówku nazwy firmy, adresu firmy.
Nag³ówek zakoñczony jest numerem NIP, który drukowany jest automatycznie z pamiêci fiskalnej kasy.

£adowanie akumulatora do stanu pe³nego na³adowania trwa minimum 4 godziny od momentu
zga�niêcia czerwonej diody na zasilaczu kasy (³adowarce).

1.5. Budzenie kasy ze stanu u�pienia
Kasa  MERCURY 130F oszczêdza akumulator i "zasypia" po czasie okre�lonym w ustawieniach pracy kasy

- funkcja "2-CZAS WY£" w grupie "P12=USTAW." (domy�lnie jest to oko³o 1 minuty). Po naci�niêciu
klawisza wy³¹cznika (pozycja =) kasa przechodzi do stanu pracy. W stanie u�pienia wy�wietlacz jest
wy³¹czony.

Rys. 1. Przyk³ad nag³ówka.

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

Nag³ówek paragonu

Numer NIP podatnika

Data i numer 
kolejny wydruku

Uwaga: W przypadku wykorzystywania kasy jako rezerwowej nale¿y okresowo 

(co oko³o miesi¹c) pod³¹czyæ kasê na 24 godziny do �ród³a 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.

///

/ /

/          //

/
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2. BUDOWA KASY
2.1. Wygl¹d zewnêtrzny

Wylot paragonu

Gniazda przy³¹czeniowe

Oznaczenie kasy

Klawiatura

Wy�wietlacz operatora

Wy³¹cznik

Gniazdo zasilacza

Gniazdo plomby

Wy�wietlacz klienta

2.2. Urz¹dzenia wspó³pracuj¹ce
Kasa rejestruj¹ca MERCURY 130F nale¿y do rodziny kas przeno�nych. Jako lekka i ma³a, jest zaprojek-

towana dla ma³ych punktów us³ugowych i sprzeda¿y obwo�nej, gdzie mo¿na ³atwo j¹ przenosiæ z jednego
miejsca do innego. Kasa mo¿e tak¿e s³u¿yæ jako kasa rezerwowa w przypadku awarii zasilania. Pomimo
swych ma³ych rozmiarów ma du¿e mo¿liwo�ci oraz wspó³pracuje z szerok¹ gam¹ urz¹dzeñ dodatkowych
takich jak komputer, waga, czytnik kodów kreskowych.

Rys. 2. Podstawowe elementy kasy.
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MERCURY 130F

szuflada / czytnik kodów kreskowych

Komputer / waga / czytnik kodów kreskowych

2.3. Gniazda przy³¹czeniowe

2.4. Klawiatura

Rys. 3. Gniazda przy³¹czeniowe.

Rys. 4. Widok klawiatury

Do kasy MERCURY 130F mo¿e my pod³¹czyæ nastêpuj¹ce wyposa¿e-
nie zewnêtrzne:

a) z³¹cze lewego:
- szuflada
- czytnik kodów kreskowych 

b) z³¹cze prawe
- czytnik kodów kreskowych
- komputer
- waga

Uwaga: Mo¿na pod³¹czyæ tylko jeden czytnik kodów kreskowych.

Klawiatura dzieli siê na dwie grupy: klawisze funkcyjne i klawisze numeryczne.

Obs³uga opakowañ zwrotnych
(klawisz przyjêcia opakowañ)

Wp³aty i wyp³aty gotówkowe

Korekty: storno bezpo�rednie
i po�rednie, anulacja paragonu

PODSUMA GOTÓWKA

CZEK

+ %- - %

KREDYT

EURO
TRYB

KOD

EAN

CENA

*
00

SPACJA
.

-/.:@

C

WP£. WYP£. KOR

OPAK

4
GHI

1
!�#%

0
&()*+

5
JKL£

2
A¥BCÆ

6
MNÑOÓ

3
DEÊF

7
PQRS�

8
TUVW

9
XYZ¯�

Sprzeda¿ z cen¹ otwart¹

Sprzeda¿ przez kody kreskowe

Sprzeda¿ przez kody towarów

Rabaty i narzuty procentowe
od pozycji i od sumy paragonu

3 formy p³atno�ci

Odczyt masy z wagi, wprowadzanie ilo�ci

Zmiana trybu pracy i zmiana waluty

Klawisze numeryczne
(programowanie tekstów
metod¹ znan¹ z telefonów
komórkowych)
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MERCURY 130F

2.6. Wy�wietlacze operatora i klienta

Typ wy�wietlacza

Liczba znaków

Wielko�æ znaków

LCD 7 segmentów + kropka

10

15 mm x 4,6 mm

Kasa MERCURY 130F jest wyposa¿ona w dwa identyczne wy�wietlacze: dla kasjera i dla klienta.
Wy�wietlacze umo¿liwiaj¹ wy�wietlanie cyfr oraz liter i innych znaków w sposób uproszczony.

2.6.1.Wygl¹d wy�wietlacza

2.6.2.Wygl¹d liter i cyfr

Rys. 5. Widok wy�wietlacza operatora i klienta.

Liczba naci�niêæKlawisz

Znak ! " # % 1

Wy�wietlacz
1

!�#%

Znak A ¥              B C Æ 2

Wy�wietlacz

Znak D             E Ê F 3

Wy�wietlacz

Znak G             H I 4

Wy�wietlacz

1               2              3             4             5               6              7

4
GHI

2
A¥BCÆ

3
DEÊF

1.

A

1

A. B Q 2

D

G I 4

E E. F 3

Znak J              K L £ 5

Wy�wietlacz
5

JKL£ J K

M N O 6

L 5
Znak M             N Ñ O Ó 6

Wy�wietlacz
6

MNÑOÓ



Klawiszem                   nale¿y wybraæ odpowiedni tryb pracy kasy, a nastêpnie wybór potwierdziæ 

klawiszem                 .

BUDOWA KASY
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0
&()*+

.
-/.:@

7
PQRS�

Liczba naci�niêæKlawisz

Znak P Q R S � 7

Wy�wietlacz

Znak T              U V W 8

Wy�wietlacz

1               2              3             4             5               6              7

Znak X            Y Z             ¯             ò 9

Wy�wietlacz

Znak & ( ) * + 0

Wy�wietlacz

Znak - / . : @ ,

Wy�wietlacz

Znak spacja            ' ; < > = ?

Wy�wietlacz

Uwaga: Naci�niêcie klawisza            przed klawiszem danego znaku (litery, 

cyfry, symbole) wprowadza spacjê.

00
SPACJA

00
SPACJA

8
TUVW

9
XYZ¯�

P

T

X

8.

- O.

=

C 0

Y 2 2. 2. 9

U V 8

R 5 5. 7

2.7.Tryby pracy kasy

Na wy�wietlaczu pojawi siê poni¿szy komunikat zachêcaj¹cy do wprowadzenia has³a: 

Je¿eli has³o do danego trybu pracy nie jest prawid³owe na wy�wietlaczu kasy ponownie pojawia siê komu-
nikat informuj¹cy o trybie pracy w który zamierzano wej�æ.

Nale¿y wprowadziæ has³o i potwierdziæ je klawiszem                      . Kasa jest gotowa do pracy w wybranym trybie.GOTÓWKA

EURO
TRYB

Po w³¹czeniu kasa  MERCURY 130F wy�wietla komunikat: 

GOTÓWKA
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MERCURY 130F

Kasa posiada 3 tryby pracy dostêpne dla u¿ytkownika. Znaczenie trybów pracy opisuje poni¿sza tabela.

W tym trybie kasa spe³nia swoj¹ podstawow¹
funkcjê - rejestrowanie prowadzonej sprzeda¿y 
i drukowanie paragonów sprzeda¿y.
Programowanie wszytskich parametrów pracy
kasy, znaczników, stawek podatku, nag³ówka,
nazw kasjerów, towarów, opakowañ zwrotnych.
Drukowanie raportów czytaj¹cych i zeruj¹cych
(w tym raportu fiskalnego dobowego) oraz
raportów z pamiêci fiskalnej.

Aby zmieniæ tryb pracy naciskamy klawisz                 jedno lub wielokrotnie a¿ do momentu wyboru
po¿¹danego trybu pracy kasy. 

Potwierdzenia wyboru dokonujemy przez naci�niêcie klawisza                . Nastêpnie nale¿y wprowadziæ 

has³o dla danego trybu pracy i potwierdziæ je klawiszem               . 

Uwaga1: Zapomnienie wszystkich hase³ kasjerów oznacza konieczno�æ 

wezwania autoryzowanego serwisu w celu odblokowania kasy.

Uwaga2: Wyboru trybu pracy kasy dokonujemy klawiszem              .

Przy zmianie trybu pracy zawsze konieczne jest wprowadzenia has³a.    

Uwaga3: Domy�lne has³a zaprogramowane w kasie to w trybie sprzeda¿y

, kasjer 1 - 00000, kasjer 2 - 20000,

, kasjer 3 - 30000, kasjer 4 - 40000;

w trybie programowania

, - 00000

w trybie raportów

, - 00000

2.7.1. Tryby pracy

Nazwa                     Wy�wietlacz                                 Znaczenie

Tryb sprzeda¿y

Tryb 
programowania

Tryb raportów

GOTÓWKA

GOTÓWKA

EURO
TRYB

EURO
TRYB
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Uwaga1: W przypadku wymiany papieru nale¿y najpierw nale¿y zdj¹æ 

zadrukowan¹ rolk¹ ze szpuli zwijaka.

2.8. Zak³adanie rolek papieru
W kasie MERCURY 130F u¿ywa siê ta�m papieru termicznego o szeroko�ci 28 (+/- 0,25)  mm i �rednicy

zewnêtrznej rolki nie wiêkszej ni¿ 35 mm dla rolki paragonowej i kontrolnej (rolka o d³ugo�ci 12 m).

1. Otworzyæ i odchyliæ do ty³u os³onê mechanizmu drukuj¹cego.

2. Rolkê kontroln¹ umie�ciæ w ³o¿u trzymaj¹cym tak, aby ta�ma papierowa wychodzi³a spod spodu rolki w kierunku
mechanizmy drukuj¹cego. Pocz¹tek ta�my nale¿y uci¹æ prosto. 

3. Koniec ta�my papierowej umieszczemy delikatnie w szczelinie pod wa³kiem poni¿ej wa³ka. Ta�ma papieru musi
przebiegaæ pod wspornikiem.

4. Naciskaj¹c klawisz przesuwu papieru              wysuwany taki odcinek ta�my, jaki pozwoli nam na nawiniêcie go
na szpulê zwijaka.
5. Koniec ta�my papierowej umie�ciæ w szczelinie szpulu zwijaka i nawin¹æ. Szpulê umie�ciæ w prowadnicach.
6. Dla rolki paragonowej powtórzyæ punkty 2-4.
7. Zamkn¹æ os³onê mechanizmu drukuj¹cego. Kasa jest gotowa do pracy.

Os³ona mechanizmu
drukuj¹cego

Wa³ek

Wspornik

Wa³ek

Wspornik

Os³ona mechanizmu
drukuj¹cego

Rolka kontrolna

Os³ona mechanizmu
drukuj¹cego

Rolka kontrolna
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Przyk³ad: Przechowywanie papieru firmy KOEHLER rozprowadzanego przez 
firmê KOMPAP podlega miêdzy innymi nastêpuj¹cym ograniczeniom:
temperatura pokojowa 18 .. 25 C, wilgotno�æ wzglêdna 40 .. 60 %, 
brak kontaktu z substancjami zmiêkczaj¹cymi (PCW), alkoholem 
i innymi rozpuszczalnikami. Brak bezpo�redniego oddzia³ywania 
ze �wiat³em s³onecznym i promieniowaniem ultrafioletowym.

W kasie MERCURY 130F u¿ywa siê ta�m z papieru termicznego o szeroko�ci  28 (+/- 0,25) mm. 

Wa¿na informacja prawna:

Zgodnie z Ordynacj¹ podatkow¹ z dnia 29 sierpnia 1997 (Dziennik Ustaw nr 137 z dnia 13 listopada 1997r. 
ze zmianami) Art. 86 podatnicy obowi¹zani do prowadzenia ksi¹g podatkowych przechowuj¹ ksiêgi i zwi¹zane z ich
prowadzeniem dokumenty (wszelkie dokumenty) do czasu up³ywu okresu przedawnienia zobowi¹zania podatkowego.
Zgodnie z Art. 70 zobowi¹zanie podatkowe przedawnia siê z up³ywem 5 lat licz¹c od koñca roku kalendarzowego, 
w którym up³yn¹³ termin p³atno�ci podatku.  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.

Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków 
technicznych, którym musz¹ odpowiadaæ kasy rejestruj¹ce oraz warunków stosowania tych kas przez podatników 
§5 ust. 1 p. 8. Podatnicy prowadz¹cy ewidencjê przy zastosowaniu kas rejestruj¹cych s¹ obowi¹zani 
do przechowywania kopii dokumentów kasowych przez okres wymagany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa, zgodnie z warunkami okre�lonymi w ustawie z dnia 29 wrze�nia 1994 r. o rachunkowo�ci.

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

Dla w³a�ciciela kasy oznacza to, ¿e jest zobowi¹zany do stosowania papieru posiadaj¹cego certyfikat gwaran-
tuj¹cy zachowanie czytelno�ci danych przez wymagany prawem okres. Producenci posiadaj¹cy takie certyfikaty
wymagaj¹ przechowywania papieru w odpowiednich warunkach (temperatura, wilgotno�æ, nas³onecznienie, 
brak kontakt z innymi substancjami np. PCW) pod sankcj¹ nie uznania ewentualnych rozszczeñ z powodu nieczytel-
no�ci przechowywanych wydruków. 

Obowi¹zek przechowywania papieru w warunkach zapewniaj¹cych trwa³o�æ 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 nale¿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 6-7 letnim okresie trwa³o�ci zapisu i przechowywaæ go zgodnie 
z wymaganiami producenta papieru.

Uwaga3: 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 drukuj¹cej. 

2.9. Uwagi dotycz¹ce papieru

Uwaga2: W przypadku zakleszczenia papieru podnie�æ g³owicê drukuj¹c¹ lekko

unosz¹c d�wigniê.
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2.10. Program komputerowy
Kasê MERCURY 130F mo¿na programowaæ "rêcznie" za pomoc¹ klawiatury kasy, wykorzystuj¹c proce-

dury programowania opisane w niniejszej instrukcji. Jednak w przypadku konieczno�ci dokonania wiêk-
szych zmian, jak zaprogramowanie nowej bazy towarowej, kasowanie wszystkich towarów, zmiana cen
wielu towarów, odczyt danych o sprzeda¿y zalecane jest wykorzystanie programu komputerowego. 

Do dyspozycji u¿ytkownika kasy pozostaje bezp³atny program MERKURY 130F MANAGER ,
który dostêpny jest na stronie dystrybutora kasy, firmy TORELL, pod adresem www.torell.pl.  Na stronie
g³ównej po�wiêconej wyposa¿eniu sklepów nale¿y odnale�æ dzia³ po�wiecony ofercie handlowej a
nastêpnie na stronie opisuj¹cej kasê fiskaln¹ MERKURY130F link umo¿liwiaj¹cy pobranie programu.

Menu g³ówne programu:

Menu g³ówne Pasek stanu transmisji

DOSTÊPNE FUNKCJE:

TOWARY - Edycja / zmiana bazy towarów i przesy³anie danych do kasy: odczyt danych z pliku, zapis 
danych do pliku, eksport danych do programu Excel, wydruk raportu zmian bazy towarów 
w kasie.

- Odczyt bazy towarów z kasy (w³¹czaj¹c dane ilo�ciowe i warto�ciowe o sprzeda¿y
towarów: zapis danych do pliku, eksport danych do programu Excel.

- Kasowanie towarów: wydruk raportu zmian bazy towarów w kasie.

OPAKOWANIA - Edycja / zmiana bazy opakowañ zwrotnych i przesy³anie danych do kasy: odczyt danych 
ZWROTNE z pliku,  zapis danych do pliku, eksport danych do programu Excel. 

- Odczyt bazy opakowañ zwrotnych z kasy (w³¹czaj¹c dane ilo�ciowe i warto�ciowe
o sprzeda¿y opakowañ zwrotnych): zapis danych do pliku, eksport danych do programu 
Excel.

- Kasowanie opakowañ zwrotnych.

NAG£ÓWEK - Odczyt tre�ci nag³ówka

USTAWIENIA - Odczyt, edycja i przesy³anie ustawieñ dla trybu sprzeda¿y

RAPORTY - Odczyt raportu ustawieñ kasy
- Odczyt raportu kasy (opcjonalnie raport zeruj¹cy): zapis danych do pliku
- Odczyt raportu kasjera (opcjonalnie raport zeruj¹cy): zapis danych do pliku
- Odczyt danych o sprzeda¿y z pamiêci fiskalnej: zapis danych do pliku, eksport danych 

PROGRAMOWANIE TOWARÓW

Po wyborze funkcji programowania towarów wy�wietlana jest tabela pozwalaj¹ca na edycjê bazy
towarowej. Mo¿liwe jest programowanie nowych towarów, zmianê danych towarów zaprogramowanych
w kasie: nazwa, stawka podatku, cena, przypisane opakowanie zwrotne, kod kreskowy).
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MERCURY 130F

Towary przes³aneTowar przes³anyDrukowanie raportu zmian bazy towarowej

Pasek stanu transmisjiTowary nieprzes³ane

Uwaga1: W programie stawki podatkowe oznaczamy cyframi z zakresu od 1 do 7,

gdzie 1 oznacza stawkê A, 2 stawkê B, itd. Inne oznaczenie stawek 

podatkowych jest niew³a�ciwe.

Uwaga2: D³ugo�æ nazw nale¿y ograniczyæ do 16 znaków pamiêtaj¹c o tym, 

¿e kasa nie akceptuje duplikatów nazw. W przypadku, gdy 

zaprogramowano nazwê d³u¿sz¹ jest ona skracana do 16 znaków. 

Po zakoñczeniu transmisji, zalecane jest wykonanie raportu zmian bazy towarowej. Taki raport mo¿emy 

uzyskaæ uruchamiaj¹c funkcjê wydruku przez naci�niêcie ikony           . W przypadku nie wykonania raportu zmian,
raport bêdzie drukowany automatycznie po przej�ciu do trybu sprzeda¿y (jeeli transmisja odby³a siê w innym try-
bie pracy ni tryb sprzeda¿y lub przed wydrukiem paragonu (je¿eli transmisja odbywa³a siê w trybie sprzeda¿y).



ODCZYT TOWARÓW (£¥CZNIE Z DANYMI O SPRZEDA¯Y)
Podczas odczytu danych z kasy wy�wietlana jest tabela jak poni¿ej.

Odczytane z kasy dane mo¿emy zapisaæ do pliku         (plik tekstowy), albo wyeksportowaæ do programu 

Excel        . 

Odczytane daneEksport danych 
do programu Excel

Dane o sprzeda¿y

Pasek stanu transmisji

WPROWADZENIE DO PROGRAMOWANIA
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MERCURY 130F

3. WPROWADZENIE DO PROGRAMOWANIA
3.1. Instrukcje ogólne

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

Zanim zacznie siê programowaæ kasê nale¿y sprawdziæ, czy ustawiona w kasie data jest prawid-
³owa. Je¿eli data nie jest prawid³owa nale¿y wezwaæ autoryzowany serwis.

Programowanie kasy przez u¿ytkownika jest mo¿liwe w trybie programowania. Aby wej�æ do trybu 

programowania nale¿y za pomoc¹ klawisza                , wybraæ tryb pracy kasy - tryb programowania

i zatwierdziæ klawiszem                  .

Aby wej�æ do trybu programowania nale¿y wprowadziæ has³o (domy�lne has³o dla trybu 

programowania to �00000�) i potwierdziæ je klawiszem                  . 

Uwaga: Kasa drukuje tylko du¿e litery alfabetu.

3.2. Programowanie tekstu
Znaki alfanumeryczne i inne symbole uzyskujemy przez jedno lub wielokrotne naci�niêcie klawiszy:

GOTÓWKA

GOTÓWKA

0
&()*+

00
SPACJA

.
-/.:@

Przyk³ad: Programujemy tekst nag³ówka: FIRMA FALA

4x        ,

Krok    Procedura             Klawisze do naci�niêcia                   Wy�wietlacz

1

2

3

Wej�cie do trybu
programowania
tekstu nag³ówka.

Inicjalizacja
zmiany. 

Wprowadzenie
tekstu.

4 Zatwierdzenie
zmian.

GOTÓWKA

GOTÓWKA

1x        ,3 x        , 3 x        ,

1 x        , 1 x        ,1 x        , 4 x        ,

KOR

4
GHI

1
!�#%

5
JKL£

2
A¥BCÆ

6
MNÑOÓ

3
DEÊF

7
PQRS�

8
TUVW

9
XYZ¯Z

00
SPACJA

3x        ,1 x        .

`

4
GHI

5
JKL£

2
A¥BCÆ

2
A¥BCÆ

2
A¥BCÆ

6
MNÑOÓ

3
DEÊF

3
DEÊF

7
PQRS�

FIRMA FALA

EURO
TRYB
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Uwaga1: Korekty czasu mo¿emy dokonaæ tylko jeden raz w ci¹gu doby. 

4. PROGRAMOWANIE
4.1. Programowanie ustawieñ wstêpnych kasy
4.1.1.Programowanie czasu 

Krok ten pozwala na korektê czasu. U¿ytkownik kasy mo¿e dokonaæ korekty czasu w zakresie
+/- 1 godzina (np. zmiana czasu z letniego na zimowy lub odwrotnie). W przypadku wyst¹pienia wiêk-
sze ró¿nicy nale¿y skontaktowaæ siê z serwisem. 

Nale¿y wej�æ do trybu programowanie zgodnie z instrukcj¹ umieszczon¹ w punkcie 3.3.
Aby dokonaæ korekty czasu nale¿y w trybie programowania wybraæ funkcjê: 

Zmiana czasu dokumentowana jest wydrukiem czasu. Programowanie odbywa siê wed³ug poni¿szej
procedury:

Uwaga2: 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�00� na 02:00�00�, a mo¿e nie byæ 

prawid³owa zmiana z  godziny 00:30�00� na 23:30�00�.

PROCEDURA:

Dok³adnie 6 cyfr
np. 133520 Zaniechanie zmiany

czasu

Godzina Minuta Sekunda

Potwierdzenie czasu 
(takie potwierdzenie jest równie¿ traktowane jako zmiana)

G G S SM M GOTÓWKAGOTÓWKA

GOTÓWKA

GOTÓWKA

Przyk³ad: Korygujemy czas o 29 minut 55 sekund (z 15:04�05� na 15:34�00�).

Krok  Procedura               Klawisze do naci�niêcia                        Wy�wietlacz  

1

2

3

Wej�cie do trybu 
programowania czasu.

Korekta czasu.

Zatwierdzenie 
parametrów.

4
GHI

1
!�#%

0
&()*+

0
&()*+

5
JKL£

3
DEÊF

Uwaga3: Datê mo¿e programowaæ wy³¹cznie autoryzowany serwis.

C
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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
okre�lany jest cyfr¹ od 1 do 9. Nale¿y wej�æ do trybu programowania zgodnie z instrukcj¹ umiesz-
czon¹ w punkcie 3.3. Aby zaprogramowaæ ustawienia kasy nale¿y wybraæ funkcjê:

Po wyj�ciu z funkcji programowanie ustawieñ kasy realizowany jest automatycznie wydruk z nowy-
mi ustawieniami. Programowanie odbywa siê wed³ug poni¿szej procedury:

Krok ten pozwala na zaprogramowanie do siedmiu ró¿nych stawek podatkowych. Jest on u¿y-
wany w zasadzie tylko podczas instalacji kasy oraz przy zmianie obowi¹zuj¹cego prawa. Zgodnie 
z obowi¹zuj¹cym prawem kasa pozwala na 30 zmian stawek podatkowych w trybie fiskalnym. 
Nale¿y wej�æ do trybu programowanie zgodnie z instrukcj¹ umieszczon¹ w punkcie 3.3.
Aby zaprogramowaæ stawki podatkowe nale¿y w trybie programowania wybraæ funkcjê:

Programowanie odbywa siê wed³ug procedury na nastêpnej stronie . 

4.1.3. Programowanie stawek procentowych VAT 

4.1.2. Ustawienie numeru kasy 

PROCEDURA:

Od 1 do 9

Wybór funkcji
Programowanie

Wy�wietlacz - programowanie
numeru kasy

Numer kasy

Przywrócenie ustawieñ domy�lnych nr kasy 1

GOTÓWKAGOTÓWKA

GOTÓWKA

GOTÓWKA

Przyk³ad: Ustawiamy numer kasy na 4.

Krok  Procedura               Klawisze do naci�niêcia                        Wy�wietlacz  

1

2

3

4

Wej�cie 
do programowania
ustawieñ trybu
sprzeda¿y.

Wej�cie do trybu 
programowania
numeru kasy.

Zaprogramowanie
i zatwierdzenie
numeru kasy 4.
Wyj�cie z trybu 
programowania
numeru kasy.

4
GHI

K
+ %

- - %

+ %

- - %

WYP£.

KOR

KOR

Klawiszem             dokonujemy wydruku zaprogramowanego numeru kasy.CZEK

EURO
TRYB

EURO
TRYB
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Uwaga1: Kasa posiada limit zmian listy stawek podatkowych wynosz¹cy 

30 zmian. 

Wysoko�æ stawki VAT

Od 00,00% do 99,99%

Aby pozostawiæ bez zmian

Dowolny klawisz
aby anulowaæ

Nr stawki

Potwierdzenie zmiany

Potwierdzenie zmiany

Aby zaprogramowaæ kolejn¹ 
stawkê podatku VAT

Aby usun¹æ
stawkê VAT

Aby zaprogramowaæ
lub zmieniæ stawkê

Uwaga2: Przed zmian¹ stawek podatkowych wymagane jest wykonanie 

raportu dobowego zerujacego.

Przy pierwszym uruchomieniu kasy wszystkie stawki s¹ nieaktywne. Po naci�niêciu klawisza

kasa generuje wydruk informuj¹cy o zakresie zmian. Drukowana jest obecna i nowa tabela stawek
podatkowych oraz informacja o konieczno�ci potwierdzenia zmian. W przypadku potwierdzenia 

zatwierdzenia zaprogramowania stawek podatkowych klawiszami                               , na wydruku

z zaprogramowania drukowany jest komunikat � *ZATWIERDZONO �, natomiast w przypadku 

anulowania programowania komunikat  �*ANULOWANO�. 

Stopa

Nr stawki

V P P P P

PROCEDURA:

Od 1 do 7

GOTÓWKA

GOTÓWKA

GOTÓWKA

WYP£.

Aby pozostawiæ bez zmianAby zaprogramowaæ
stawkê zwolnion¹

GOTÓWKA

KOR

PODSUMA

GOTÓWKA

.
-/.:@

00
SPACJA

Klawiszem             dokonujemy wydruku zaprogramowanych awek podatku VAT.CZEK

A B C D E F G

4
GHI

1
!�#%

1
!�#%

1
!�#%

5
JKL£

2
A¥BCÆ

6
MNÑOÓ

3
DEÊF

7
PQRS�

PODSUMA GOTÓWKA

EURO
TRYB

EURO
TRYB
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4.1.4. Programowanie tekstu nag³ówka 

Klawiszem             dokonujemy wydruku zaprogramowanego numeru kasy.

Po wyj�ciu z funkcji programoeania nag³ówka , realizowany jest wydruk nag³ówkaProgramowanie
odbywa siê wed³ug procedury na nastêpnej stronie . 

GOTÓWKA

GOTÓWKA

GOTÓWKA

Przyk³ad: Programujemy stawkê 22% dla stopy podatku A oraz stawkê zwolnion¹ 
dla stopy G.

Krok  Procedura               Klawisze do naci�niêcia                        Wy�wietlacz  

1

2

4

5

6

7

8

9

10

Wybór funkcji
programowania
stawek podatkowych.
Wybór stawki A
podatku VAT
(numer 1)

Wybór stawki G
podatku VAT
(numer 7)

Wprowadzenie
warto�ci stawki.

3
Inicjalizacja 
programowania
wato�ci stawki VAT.

Programowanie
stawki zwolnionej.

Wyj�cie z trybu 
programowania
stawek podatku VAT.

Potwierdzenie
zaprogramowania
stawki zwolnionej

11

12

Zatwierdzenie stawek
podatku.

Powrót do trybu 
programowania.

Zatwierdzenie.

Zatwierdzenie.

KOR

CZEK

1
!�#%

PODSUMA GOTÓWKA

GOTÓWKA

0
&()*+

0
&()*+

2
!�#%

2
!�#%

00
SPACJA

.
-/.:@

7
PQRS�

.

1
!�#%

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 NIP wpisywany jest 

automatycznie, nie nale¿y go wpisywaæ rêcznie.
Nag³ówek nale¿y zaprogramowaæ maj¹c do dyspozycji 6 wierszy po 18 znaków normalnej szeroko�ci. 
(7 linia nag³ówka zawieraj¹ca numer NIP programowana jest przez serwis w trybie serwisowym kasy.)
Nale¿y wej�æ do trybu programowanie zgodnie z instrukcj¹ umieszczon¹ w punkcie 3.3.
Aby zaprogramowaæ stawki podatkowe nale¿y w trybie programowania wybraæ funkcjê:

isz
æ

EURO
TRYB
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PROCEDURA:

Max  18 znaków

Aby zaprogramowaæ kolejn¹ liniê nag³ówka

Wybór nr linii
nag³ówka

Od 1 do 6

Rozpoczêcie
edycji tekstu

Wprowadzenie tekstu
linii nag³ówka

GOTÓWKAGOTÓWKA K KKORA ..

Klawiszem             dokonujemy wydruku zaprogramowanego numeru kasy.CZEK

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   - 

wiersz 7 NIP -                                zaprogramowany przez serwis

MAÖE DELIKATESY
ZOFIA

81-011 SOPOT
UL. REJA 13

TEL.058/551 11 15
WWW.ZOFIA21.COM.PL
NIP 793-010-18-59

/

/ /

/

GOTÓWKA

GOTÓWKA

Krok  Procedura               Klawisze do naci�niêcia                        Wy�wietlacz  

1

2

3

4

Wej�cie
do programowania
nag³ówka.

Wybór linii nr 1.

5

Wybór linii nr 2.

Rozpoczêcie 
edycji tekstu.

Wprowadzenie 
tekstu.

Zatwierdzenie
tekstu.

7

KOR

6

Rozpoczêcie 
edycji tekstu. KOR

.

2
A¥BCÆ

2
A¥BCÆ

2
A¥BCÆ

7
PQRS�

4x        ,1 x        ,1x        , 3
DEÊF

3
DEÊF

2x        ,5
JKL£

5
JKL£

5
JKL£

9
XYZ¯�

4
GHI

1
!�#%

00
SPACJA

3
DEÊF

3
DEÊF

8
TUVW

DELIKATESY

6
MNÑOÓ

2x        ,1 x        ,

3 x        ,

1x        , 3 x        ,

1 x        ,2x        ,

2 x        ,

1 x        ,

2 x        4x        ,

1.      15

2. 00

_

EURO
TRYB
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GOTÓWKA

Krok  Procedura                             Klawisze do naci�niêcia          Wy�wietlacz  

10

11

Wybór linii nr 3, rozpoczêcie 
edycji i wprowadzenie
tekstu, zatwierdzenie.
Wybór linii nr 4, rozpoczêcie 
edycji i wprowadzenie
tekstu, zatwierdzenie.

12
Wybór linii nr 5, rozpoczêcie 
edycji i wprowadzenie
tekstu, zatwierdzenie.

13
Wybór linii nr 5, rozpoczêcie 
edycji i wprowadzenie
tekstu, zatwierdzenie.

KOR tekst

GOTÓWKAKOR tekst

GOTÓWKAKOR tekst

GOTÓWKAKOR tekst

3
DEÊF

14 Zakoñczenie
procedury.

4
GHI

5
JKL£

6
MNÑOÓ

Klawiszem             dokonujemy wydruku zaprogramowanego nag³ówka.CZEK

Krok ten pozwala na zaprogramowanie danych towarów:

Ka¿dy towar mo¿e mieæ zaprogramowane nastêpuj¹ce dane:
- numer towaru (liczba z zakresu 1 � 2000),
- nazwa - maksymalnie 16 znaków,
- stawka podatku VAT,
- cena jednostkowa,
- numer do³¹czonego opakowania zwrotnego,
- kod kreskowy towaru,
- rodzaj towaru (sprzeda¿ na sztuki, sprzeda¿ na wagê),
- status towaru (towar zablokowany lub towar aktywny).

Po wyj�ciu z funkcji programowania towarów drukowany jest raport zmian w bazie towarowej. 
Z punktu widzenia przepisów prawnych zmiany obejmuj¹ nastêpuj¹ce operacje:

- zaprogramowanie nowego towaru,
- kasowanie towaru,
- kasowanie towaru,
- zmiana nazwy,
- zmiana stawki podatku VAT.

Tylko takie zmiany drukowane s¹ na raporcie zmian.

4.2.1. Wstêp

4.2. Programowanie towarów 

Uwaga1: Tekst nag³ówka jest wy�rodkowany automatycznie.

Uwaga2: Linie puste nag³ówka s¹ pomijane na wydruku.

Wprowadzenie 
tekstu.

8

Zatwierdzenie
tekstu.

9

2
A¥BCÆ

3x        ,9
XYZ¯�

GOTÓWKA

3
DEÊF

6
MNÑOÓ

3x        ,

4 x        ,4 x        ,

1 x        4
GHI

2.      05

ZOFIA

EURO
TRYB
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MERCURY 130F

Nale¿y wej�æ do trybu programowanie zgodnie z instrukcj¹ umieszczon¹ w punkcie 3.3.

Aby zaprogramowaæ towary nale¿y w trybie programowania wybraæ funkcjê: 

Po wej�ciu do trybu programowania towarów na wy�wietlaczu, w przypadku, gdy ¿aden towar nie jest
zaprogramowany, pojawi siê komunikat:

4.2.2. Programowanie

W przypadku, gdy istniej¹ jakie� towary w bazie towarów, na wy�wietlaczu pojawi siê informacja jak
poni¿ej, gdzie numer 0001 oznacza pierwszy wykorzystany numer towaru, A - stawkê podatku VAT
tego towaru, a pozosta³e cyfry to parametry towaru.

Programowanie odbywa siê wed³ug procedury na nastêpnej stronie. 

Przej�cie pomiêdzy 
parametrami towaru

Dodanie towaru 
(numer, nazwa, stawka podatku VAT)

PODSUMA GOTÓWKA

CZEK

+ %- - %

KREDYT

EURO
TRYB

KOD

EAN

CENA

*
00

SPACJA
.

-/.:@

WP£. WYP£. KOR

OPAK

4
GHI

1
!�#%

0
&()*+

5
JKL£

2
A¥BCÆ

6
MNÑOÓ

3
DEÊF

7
PQRS�

8
TUVW

9
XYZ¯�

Szybka zmiana
kodu kreskowego

Kasowanie towaru
Szybka zmiana
nazwy towaru

Korekta 
zaprogramowania

Szybka zmiana
stawki podatku VAT

Szybka zmiana
ceny towaru

przeszukiwanie bazy

wyszukiwanie po numerze

C
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PROCEDURA:

Dowolny kod towaru

Aby u¿yæ pierwszy wolny

PROGRAMOWANIE NOWEGO TOWARU

KASOWANIE TOWARU (po wyszukaniu)

PROGRAMOWANIE CENY BIE¯¥CEGO TOWARU

od 01 do 2000

GOTÓWKA

GOTÓWKA

GOTÓWKA

GOTÓWKA

GOTÓWKA

K K

EAN

CENA

1
!�#%

WP£.

WYP£.

OPAK

max  16 znaków

max  99999999.99

Wprowadzenie 
nazwy towaru

..N N

Nr stawki podatku VAT

V

od 1 do 7

GOTÓWKA

PROGRAMOWANIE  KODU KRESKOWEGO BIE¯¥CEGO TOWARU

GOTÓWKA

Kod kreskowy (max  13 cyfr)  

Czytnik kodów kreskowych 

..E E

PROGRAMOWANIE PRZYPISANEGO DO BIE¯¥CEGO TOWARU OPAKOWANIA ZWROTNEGO

GOTÓWKA

Wskazania na wy�wietlaczu

Wprowadzenie ceny..

..

C C

od 01 do 50

Wprowadzenie numeru
opakowania zwrotnego

B BNR.OP.  00

OPAK

PROGRAMOWANIE TYPU BIE¯¥CEGO TOWARU 

GOTÓWKA

Wskazania na wy�wietlaczu

Aby zaprogramowaæ nastêpny towar

Numery stawek podatku VAT

TYP TOWARU

0 lub 1

Wprowadzenie parametru 
typu towaru

DTYP.  0

max 5x

max 6x

Stopa

Nr stawki

A B C D E F G

4
GHI

1
!�#%

5
JKL£

2
A¥BCÆ

6
MNÑOÓ

3
DEÊF

7
PQRS�

Warto�æ

Znaczenie

1
!�#%

0
&()*+

Sprzeda¿ na sztuki
- mo¿liwo�æ podania
jedynie ca³o�ci.

Sprzeda¿ na wagê 
- mo¿liwo�æ podania ilo�ci
po przecinku (3 miejsc).

Ustawienia
fabryczne.

C

EURO
TRYB
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Uwaga1: Przy programowaniu nowego towaru (po wci�niêciu klawisza          ) 

kasa proponuje pierwszy wolny kod towaru.

Uwaga3: Wprowadzana nazwa towaru musi byæ unikatowa. Je�li zdarzy siê, 

¿e wprowadzana nazwa jest przypisana do innego kodu towaru, 

na wy�wietlaczu pojawia siê komunikat ,

a nastêpnie                                         . Nale¿y wówczas nacisn¹æ 

klawisz               i wprowadziæ now¹ unikatow¹ nazwê towaru. 

Uwaga2: Aby zakoñczyæ programowanie nale¿y nacisn¹æ klawisz              . 

Po wci�niêciu tego klawisza kasa dokonuje weryfikacji bazy towarów,

a na wy�wietlaczu pojawi siê komunikat ,

po czym drukowany jest raport zmian w bazie towarowej. 

WP£.

SPRAVDZAM

GOTÓWKA

GOTÓWKA

GOTÓWKA

GOTÓWKA

GOTÓWKA

GOTÓWKA

Przyk³ad1: Programujemy nowy towar o numerze kodu 5, nazwie JAJA, stawce 
podatkowej B, cenie 0,35 z³.

Krok  Procedura               Klawisze do naci�niêcia                        Wy�wietlacz  

1

2

3

4

Wej�cie 
do trybu 
programowania
towarów.
Rozpoczêcie
wprowadzania
nowego towaru 
(nr 5 jest pierwszym 
wolnym numerem).

Zatwierdzenie
kodu towaru.

Wprowadzenie
nazwy.

6

7

8

Wprowadzenie  
i zatwierdzenie 
stawki podatkowej.

Wprowadzenie  
i zatwierdzenie 
ceny towaru.

Zakoñczenie 
procedury.

5 Zatwierdzenie 
nazwy.

0001. A 0 0

NR.TOV  5

_

JAJA_

PTU 0

0005. B 0 0

Q. 0.35

SPRAVDZAM

SPRAVDZAM
JEST TAKI

1x        ,1 x        ,1 x        ,1 x        ,

CENA

WP£.

0
&()*+

5
JKL£

5
JKL£

2
A¥BCÆ

2
A¥BCÆ

5
JKL£

2
A¥BCÆ

3
DEÊF

.
-/.:@

EURO
TRYB

EURO
TRYB
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GOTÓWKA

GOTÓWKA

GOTÓWKA

GOTÓWKA

GOTÓWKA

Krok  Procedura               Klawisze do naci�niêcia                        Wy�wietlacz  

4 Wprowadzenie
nazwy.

6

7

8

Wprowadzenie  
i zatwierdzenie 
stawki podatkowej.

Wprowadzenie  
i zatwierdzenie 
ceny towaru.

Programowanie
przypisanego
opakowania 
zwrotnego.

5 Zatwierdzenie 
nazwy.

PIVO_

PTU 0

0006. A 0 0

Q. 2.20

NR.OP.  12

EAN  00

1 x        ,3 x        ,4 x        ,4 x        ,

9
Wprowadzenie
numeru opakowania
zwrotnego 
i zatwierdzenie.

10 Programowanie 
kodu kreskowego.

11

12

Wprowadzenie 
kodu kreskowego 
czytnikiem kodów
kreskowych 
i zatwierdzenie.

Zakoñczenie 
procedury.

CENA 0
&()*+

.
-/.:@

4
GHI

1
!�#%

1
!�#%

2
A¥BCÆ

2
A¥BCÆ

2
A¥BCÆ

6
MNÑOÓ

7
PQRS�

8
TUVW

OPAK OPAK NR.OP.  00

Czytnik kodów kreskowych 

SPRAVDZAM

Przyk³ad2: Programujemy nowy towar wybieraj¹c kod towaru 6, nazwê  PIWO, stawce 
podatkowej A, cenie 2,20 z³, przypisujemy opakowanie zwrotne nr 12 oraz kod 
kreskowy EAN-13 - 1234567890123 wprowadzany czytnikiem kodów kreskowych.

GOTÓWKA

GOTÓWKA

1

2

Wej�cie
do trybu 
programowania
towarów.
Rozpoczêcie
wprowadzania
nowego towaru 
(nr 6 jest pierwszym 
wolnym numerem).

3 Zatwierdzenie
kodu towaru.

0001. A 0 0

NR.TOV 6

_

WP£.

Uwaga4: Wprowadzany kod kreskowy powinien byæ unikatowy. Je�li zdarzy siê, 

¿e wprowadzany kod kreskowy jest przypisany równie¿ do innego kodu

towaru, to w wypadku sprzeda¿y przez kody kreskowe bêdzie sprzedany

towar o najni¿szym numerze.

EAN

..

EURO
TRYB
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W trybie programowania ka¿dy zaprogramowany towar mo¿emy wyszukaæ wed³ug kodów

GOTÓWKA

GOTÓWKA

GOTÓWKA

GOTÓWKA

Krok  Procedura               Klawisze do naci�niêcia                        Wy�wietlacz  

1

2

4

5

Wej�cie do trybu 
programowania
towarów.

Wyszukanie
towaru 
po numerze.

3 Kasowanie towaru.

Potwierdzenie
operacji.

6

9 Zakoñczenie 
procedury.

0001. A 0 0

1245. A 0 0

1246. A 0 0

SPRAVDZAM

WP£.

4.2.3. Wyszukiwanie towarów

WYSZUKIWANIE TOWARU kolejny numer 

poprzedni numer 

GOTÓWKA

Kod towaru (od 1 do 2000)

KK K K

+ %

- - %

KREDYT

WYSZUKIWANIE TOWARU 
PO KODACH TOWARU 

LUB KODACH KRESKOWYCH

GOTÓWKA

Kod kreskowy (max  13 cyfr)  

Czytnik kodów kreskowych 

..F F

PROCEDURA:

KREDYT
4

GHI
1

!�#%

1
!�#%

GOTÓWKA8 Potwierdzenie
operacji.

1
!�#%

5
JKL£

2
A¥BCÆ

7 Kasowanie towaru. WP£.

EURO
TRYB

EURO
TRYB
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1
!�#%

2
A¥BCÆ

�
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GOTÓWKA2

A¥BCÆ
��

GOTÓWKACzytnik kodów kreskowych 
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Po wyszukaniu towaru mo¿emy wprowadziæ potrzebne zmiany w zaprogramowaniu towarów, wed³ug
poni¿szej procedury.

4.2.4. Wprowadzanie zmian w zaprogramowanych towarach

PROCEDURA:

KASOWANIE TOWARU (po wyszukaniu)

ZMIANA STAWKI PODATKU VAT

ZMIANA NAZWY TOWARU

ZMIANA CENY TOWARU

GOTÓWKA

GOTÓWKA

EAN

CENA

1
!�#%

WYP£.

OPAK

GOTÓWKA

ZMIANA KODU KRESKOWEGO TOWARU

GOTÓWKA

Kod kreskowy (max  13 cyfr)  

Czytnik kodów kreskowych 

..F F

ZMIANA PRZYPISANEGO DO TOWARU OPAKOWANIA ZWROTNEGO

GOTÓWKA

Wskazania na wy�wietlaczu

Wprowadzenie ceny (max  99999999.99)..C C

od 01 do 50

Wprowadzenie numeru
opakowania zwrotnego

B BNR.OP.  00

OPAK

ZMIANA TYPU TOWARU 

GOTÓWKA

Wskazania na wy�wietlaczu

Aby dokonaæ zmian w kolejnym wybranym towarze

0 lub 1

Wprowadzenie parametru 
typu towaru

DTYP.  0

5x

6x

OPAK

ZMIANA STATUSU TOWARU 

GOTÓWKA

Wskazania na wy�wietlaczu

0 lub 1

Wprowadzenie parametru 
statusu towaru 

AZABL.  0
7x

GOTÓWKA

Nr stawki podatku VAT (od 1 do 7)

V*

GOTÓWKA

Wprowadzenie  nazwy towaru (max  16 znaków)

..N NKOD

EURO
TRYB
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Warto�æ

Znaczenie

1
!�#%

0
&()*+

Towar zablokowany.Towar aktywny.

Ustawienia
fabryczne.

Numery stawek podatku VAT

TYP TOWARU

STATUS TOWARU

Stopa

Nr stawki

A B C D E F G

4
GHI

1
!�#%

5
JKL£

2
A¥BCÆ

6
MNÑOÓ

3
DEÊF

7
PQRS�

Warto�æ

Znaczenie

1
!�#%

0
&()*+

Sprzeda¿ na sztuki
- mo¿liwo�æ podania
jedynie ca³o�ci.

Sprzeda¿ na wagê 
- mo¿liwo�æ podania ilo�ci
po przecinku (3 miejsc).

Ustawienia
fabryczne.

Uwaga1: Zmianê parametru towaru mo¿na poprzedziæ naci�niêciem klawisza  

, a now¹ warto�æ nale¿y potwierdziæ klawiszem              . GOTÓWKAKOR

Uwaga2: Aby zakoñczyæ programowanie nale¿y nacisn¹æ klawisz              . 

Po wci�niêciu tego klawisza kasa dokonuje weryfikacji bazy towarów,

a na wy�wietlaczu pojawi siê komunikat . 

W przypadku wyst¹pienia nastêpuj¹cych zmian w zaprogramowaniu 

towarów (utworzenie nowego towaru, skasowanie towaru, zmiana 

nazwy towaru, zmiana stawki podatku VAT towaru) drukowany jest 

raport zmian w katalogu towarów.

SPRAVDZAM

OPAK

OPAK

OPAK

OPAK

GOTÓWKA

Pomiêdzy poszczególnymi parametrami towaru mo¿emy przej�æ za pomoc¹ klawisza             .

Zmiana kodu
kreskowego 

towaru 

Zmiana statusu
towaru 

Zmiana stawki 
podatku VAT

towaru 
OPAK

Zmiana 
nazwy
towaru

OPAK

EAN  0 PTU  A NAZVA 04

OPAK
Zmiana 

typu 
towaru 

Zmiana 
przypisanego
opak. zwrotn.

OPAK
Zmiana 

ceny
towaru

OPAK

TYP  0

ZABL.  0

NR.OP.  00 Q. 10.00

EURO
TRYB
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Krok ten pozwala na wydruk bazy towarów. Nale¿y wej�æ do trybu programowanie zgodnie z instrukcj¹
umieszczon¹ w punkcie 3.3..Aby dokonaæ wydruku bazy towarów nale¿y w trybie programowania wybraæ funkcjê:  

Wydruku bazy towarów odbywa siê wed³ug poni¿szej procedury:

Przyk³ad: Zmieniamy nazwê wyszukanego towaru z JAJA na JAJA
KURZE, wyszukujemy nastêpny towar po kodzie towaru 112 i zmieniamy 
status  towaru na towar zablokowany, wyszukujemy nastêpny towar 
o kodzie kreskowym EAN-13 - 1234567890123 czytnikiem kodów 
kreskowych, zmieniamy cenê towaru z 1,60 z³ na 2,10 z³ i programujemy 
sprzeda¿ tylko na sztuki.

GOTÓWKA

GOTÓWKA

Krok  Procedura               Klawisze do naci�niêcia                        Wy�wietlacz  

4
Zmiana statusu
towaru -zablokowanie
towaru i zatwierdzenie.

6

7

Rozpoczêcie 
procedury zmiany
ceny towaru.

Wprowadzenie 
i zatwierdzenie 
nowej ceny towaru.

5

0112. A 0 1

Q. 1.60

Q. 2.10

TYP  1 

7x        

8
Wprowadzenie  
i zatwierdzenie typu
towaru na sprzeda¿
na sztuki.

9

Wyszukanie  
kodu kreskowego 
czytnikiem kodów
kreskowych.

Zakoñczenie 
procedury.

CENA

0
&()*+

.
-/.:@

1
!�#%

2
A¥BCÆ

OPAK

Czytnik kodów kreskowych 

SPRAVDZAM

1

2

Wyszukanie 
towaru 

Zmiana i zatwierdzenie
nazwy JAJAKURZE.
(10 znaków)

3
Wyszukanie
towaru 
po kodzie towaru.

NAZVA  04

NAZVA  10

0112. A 0 0

GOTÓWKA

Wprowadzenie  nazwy towaru

..N NKOD

Kod towaru 

KREDYT GOTÓWKA

GOTÓWKA

1
!�#%

1
!�#%

1
!�#%

2
A¥BCÆ

6x        OPAK GOTÓWKA

GOTÓWKA

1
!�#%

4.2.5. Wydruk bazy towarów

Numer pierwszego kodu
towaru (od 1 do 2000)

Wszystkie towary

KK K K GOTÓWKA

Numer ostatniego kodu
towaru (od 1 do 2000)

KK K K GOTÓWKA

PROCEDURA:

EURO
TRYB

+ %

- - %

�
���	��	���

�
�����	��	���
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Uwaga: W przypadku, gdy podany zakres numerów towarów nie jest w³a�ciwy
(brak towarów o numerach zgodnych towarów podanym zakresem) 

lub baza towarów jest pusta kasa zasygnalizuje b³¹d a na wy�wietlaczu

pojawi siê komunikat  .                                      .

Nale¿y podaæ w³a�ciwy zakres numerów albo wykonaæ wydruk pe³nej 

bazy towarów - bez podania zakresu.

GOTÓWKA

GOTÓWKA

Przyk³ad: Drukujemy bazê od towaru numer 10 do towaru numer 300.

Krok  Procedura               Klawisze do naci�niêcia                        Wy�wietlacz  

1

2

3

4

Wej�cie do trybu
drukowania bazy
towarów.
Wprowadzenie
numeru pierwszego
towaru z zakresu

Wprowadzenie
numeru ostatniego
towaru z zakresu

Zatwierdzenie .

1
!�#%

0
&()*+

0
&()*+

0
&()*+

3
DEÊF

POQZ .   0

POQZ .  10
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4.3. Programowanie opakowañ zwrotnych
Kasa MERCURY 130F pozwala na zaprogramowanie cen jednostkowych opakowañ zwrotnych. Kasa pozwala na

obs³ugê do 50 opakowañ zwrotnych. Wydanie opakowania zwrotnego nastêpuje poprzez dowi¹zanie opakowania
zwrotnego do towaru (procedura opisana jest w punkcie 4.2.2), natomiast zwrot realizowany jest za pomoc¹ 
klawisza             . 

Opakowania zwrotne maj¹ specjalne cechy, które umo¿liwiaj¹ wykonanie operacji niefiskalnych, jakimi 
s¹ zwrot i wydanie opakowania w trakcie operacji fiskalnej - sprzeda¿ na kasie.

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

- operacje na opakowaniach zwrotnych prowadzone podczas sprzeda¿y nie s¹ drukowane bezpo�rednio 
po wykonaniu, ale dopiero po zakoñczeniu paragonu fiskalnego specjalnym formacie rozliczenia kaucji.

- opakowania zwrotne nie podlegaj¹ opodatkowaniu podatkiem VAT.
- kwoty operacji na opakowaniach zwrotnych nie s¹ zapisywane w pamiêci fiskalnej
- przyjmowanie opakowañ od klientów mo¿e odbywaæ siê w dowolnym momencie pracy kasy. Je¿eli nie

odbywa siê w trakcie 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 zawsze taka sama i nie mo¿e zostaæ zmieniona
gdzie XX to numer w zakresie 1 - 50.

4.3.1. Wstêp

OPAK

Przej�cie pomiêdzy parametrami
opakowania (numer, cena)

Dodanie opakowania zwrotnego

PODSUMA GOTÓWKA

CZEK

+ %- - %

KREDYT

EURO
TRYB

KOD

EAN

CENA

*
00

SPACJA
.

-/.:@

WP£. WYP£. KOR

OPAK

4
GHI

1
!�#%

0
&()*+

5
JKL£

2
A¥BCÆ

6
MNÑOÓ

3
DEÊF

7
PQRS�

8
TUVW

9
XYZ¯�

Przeszukiwanie bazy
opakowañ zwrotnych

Kasowanie opakowania zwrotnego

C

OPAK.ZWR.XX,
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4.3.2. Programowanie cen opakowañ zwrotnych
Nale¿y wej�æ do trybu programowanie zgodnie z instrukcj¹ umieszczon¹ w punkcie 3.3. Aby zaprogramowaæ

opakowania zwrotne nale¿y w trybie programowania wybraæ funkcjê: 

Wydruku bazy towarów odbywa siê wed³ug poni¿szej procedury:

PROCEDURA:

GOTÓWKA

GOTÓWKA

CENA

GOTÓWKA

Wprowadzenie ceny 
opak. zwrotnego

Aby zmieniæ cenê 

Aby usun¹æ
opak.zwrot.

Aby pozostawiæ

..C C
Aby zaprogramowaæ kolejne opakowanie zwrotne

Aby u¿yæ kolejny wolny numer

Wybór numeru

KOR

C

WP£.
od 01 do 50

Wprowadzenie dowolnego nr opak.  zwrot.

B B

GOTÓWKA

Wprowadzenie ceny 
opakowania zwrotnego..C C

GOTÓWKA
+ %

- - %

1
!�#%WYP£.

PROGRAMOWANIE CENY OPAKOWANIA ZWROTNEGO

WYBÓR NUMERU 
OPAKOWANIA ZWROTNEGO

KASOWANIE
OPAKOWANIA ZWROTNEGO

ZMIANA CENY
OPAKOWANIA ZWROTNEGO

Przyk³ad1: Programujemy opakowanie zwrotne nr 1 w cenie 0,50 z³, a opakowanie 
zwrotne nr 2 w cenie 1,00 z³.

GOTÓWKA

Krok  Procedura               Klawisze do naci�niêcia                        Wy�wietlacz  

4
Wprowadzenie
i zatwierdzenie ceny
opak. zwrotnego.

6

7

Zatwierdzenie 
nr opakowania 
zwrotnego

5

01.. 0.50

NR.OP.  2

0

02.. 1.00

Rozpoczêcie
programowania
ceny opak. zwrotn.

Wprowadzenie
i zatwierdzenie ceny
opak. zwrotnego.
Zakoñcz. procedury.

1

2

Wej�cie do trybu
programowania
cen opak. zwrotn.
Rozpoczêcie
programowania
ceny opak. zwrotn.

3
Zatwierdzenie 
nr opakowania 
zwrotnego

PUSTO

NR.OP.  1

0

GOTÓWKA
Gdy pusta baza 

opakowañ zwrotnych

GOTÓWKA

GOTÓWKA
1

!�#%

WP£.

WP£.

0
&()*+

0
&()*+

5
JKL£ GOTÓWKA

.
-/.:@

EURO
TRYB

EURO
TRYB
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4.4. Programowanie kasjerów
Kasa MERCURY 130F pozwala na zaprogramowanie nazw i indywidualne rozliczanie 4 ró¿nych kasjerów. 

4.4.1. Programowanie imienia kasjera
Nale¿y wej�æ do trybu programowanie zgodnie z instrukcj¹ umieszczon¹ w punkcie 3.3. Aby zaprogramowaæ

imiona nale¿y w trybie programowania wybraæ funkcjê:  

Programowanie odbywa siê wed³ug poni¿szej procedury.

GOTÓWKA

Wybór numeru
kasjera 

(od 1 do 4) (max 7 znaków)

Aby zaprogramowaæ imiê kolejnego kasjera

A GOTÓWKA

PROCEDURA:

Wprowadzenie imienia
kasjera..K KKOR

Klawiszem             dokonujemy wydruku zaprogramowanego imienia kasjera.CZEK

Przyk³ad: Dla kasjera numer 2 programujemy imiê ANIA.

Krok  Procedura               Klawisze do naci�niêcia                        Wy�wietlacz  

4 Wprowadzenie
imienia kasjera.

6 Zakoñczenie 
procedury.

5

ANIA

2..  04
Zatwierdzenie
imienia kasjera.

1

2

Wej�cie do trybu
programowania
imion kasjerów.

Wybór numeru
kasjera.

3
Rozpoczêcie 
edycji imienia 
kasjera

1.    00

2.    00

_

GOTÓWKA

GOTÓWKA

2
A¥BCÆ

2
A¥BCÆ

2
A¥BCÆ

KOR

1x        ,2 x        ,3x        , 3 x        4
GHI

6
MNÑOÓ

EURO
TRYB

EURO
TRYB
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4.5. Programowanie ustawieñ kasy dla trybu sprzeda¿y

Kasa MERCURY 130F pozwala na zaprogramowanie przymusów dla trybu sprzeda¿y. Funkcje dostêpne 
w tym trybie przedstawia poni¿sza tabela.

Nale¿y wej�æ do trybu programowanie zgodnie z instrukcj¹ umieszczon¹ w punkcie 3.3.  Aby zaprogramowaæ
ustawienia kasy nale¿y w trybie programowania wybraæ funkcjê: 

Programowanie odbywa siê wed³ug poni¿szej procedury.

4.5.1. Wstêp

4.5.2. Programowanie przymusów dla trybu sprzeda¿y

L.p.  Wy�wietlacz                             Opis                                                Mo¿liwo�ci  Warto�æ

4

6

Drukowanie sumy paragonu

po nacisniêciu klawisza               .

Przymus naci�niêcia klawisza

przed zakoñczeniem transakcji.

Przymus wprowadzania kwoty 
otrzymanej od klienta.

Ujawnianie sumy gotówki w kasie
(na wydrukach wp³at i wyp³at z kasy).

Dozwolona cena otwarta
(wprowadzana z klawiatury).

Numer kasy (programowanie omówiono 
w ustawieniach wstêpnych kasy rozdzial 4.4.2.) 

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

1

0

1

0

1

0

1

0

1 - 9

1

0

5

1

2

3

1-D.PODS. =1

2-PODS. =1

3-KVOTA =1

4-GOT.UJ. =1

5-NR   1

6-QENA =1

PODSUMA

PODSUMA

PROCEDURA:

GOTÓWKA

Aby zaprogramowaæ 
lub zmieniæ ustawienia

Wprowadzenie warto�ci (tabelka)

Aby zaprogramowaæ nastêpny parametr

Przywrócenie ustawieñ domy�lnych

Wybór 
funkcji

KOR

A

GOTÓWKA
+ %

- - %

Zmiana
ustawienia

+ %

- - %

WYP£.

Przyk³ad1: Programujemy sprzeda¿ z cen¹ otwart¹ wprowadzan¹ z klawiatury.

Krok  Procedura                         Klawisze do naci�niêcia              Wy�wietlacz  

1

2

Wej�cie do  programowania
przymusów kasy dla trybu
sprzeda¿y. 

Wybór funkcji.

Wyj�cie z procedury.

3

4

Zmiana i zatwierdzenie
warto�ci parametru.

GOTÓWKA

GOTÓWKAKOR

+ %
- - %

+ %
- - %

6-QENA =0

6-QENA =1

EURO
TRYB

EURO
TRYB
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.
  

.

CZEK

Przyk³ad2: Programujemy brak przymusu drukowania sumy paragonu po naci�niêciu 

klawisza   oraz przymus naci�niêcia klawisza               .

i przymus wprowadzania kwoty otrzymanej od klienta. Nie ujawniamy kwot
gotówki na wydrukach wp³at i wyp³at. 

Krok  Procedura                         Klawisze do naci�niêcia              Wy�wietlacz  

1

2

Wej�cie do  programowania
przymusów kasy dla trybu
sprzeda¿y. 

Wybór funkcji.

Wybór funkcji.

3

4

Wprowadzenie i zatwierdzenie
warto�ci parametru.

GOTÓWKA

GOTÓWKA

PODSUMA PODSUMA

KOR

+ %
- - %

+ %
- - %

1-D.PODS. =1

1-D.PODS. =0

1
!�#%

0
&()*+

0
&()*+

5 Wprowadzenie i zatwierdzenie
warto�ci parametru. GOTÓWKAKOR

2-PODS. =0

Wybór funkcji.6 + %
- - %

2-PODS. =1

1
!�#%

7 Wprowadzenie i zatwierdzenie
warto�ci parametru. GOTÓWKAKOR

3-KVOTA =0

3-KVOTA =1

Wybór funkcji.8 + %
- - %

9 Wprowadzenie i zatwierdzenie
warto�ci parametru. GOTÓWKAKOR

4-GOT.UJ. =1

4-GOT.UJ. =0

10 Wyj�cie z procedury.

Klawiszem             dokonujemy wydruku zaprogramowanych ustawieñ kasy.

EURO
TRYB
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Krok ten pozwala na ustawienie hase³ dostêpu do trybu sprzeda¿y (indywidualne has³a dla 
4 kasjerów) oraz trybu programowania i trybu raportów. 

Nale¿y wej�æ do trybu programowanie zgodnie z instrukcj¹ umieszczon¹ w punkcie 3.3. 
Aby zaprogramowaæ has³a dostêpu do trybów pracy nale¿y wybraæ funkcjê:  

4.7. Programowanie hase³ dostêpu do trybów pracy
4.7.1. Wstêp
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GOTÓWKA

Wprowadzanie has³a

(max 5 znaków)

..H H

GOTÓWKA

Potwierdzenie has³a

(max 5 znaków)

..H H

CZEKKlawiszem             dokonujemy wydruku ustawionych hase³.

PROCEDURA:

GOTÓWKA

Rozpoczêcie
edycji

Aby zaprogramowaæ kolejne has³o

Przywrócenie hase³ domy�lnych

Wybór 
kasjera / 

trybu pracy

KOR

KOR

+ %

+ %

- - %

- - %

WYP£.

Poni¿sza tabela przedstawia domy�lne has³a dla poszczególnych kasjerów i trybów pracy kasy.

L.p.  Wy�wietlacz                               Tryb pracy kasy            Operator          Has³o domy�lne

4

6

Tryb sprzeda¿y

Kasjer 1

Kasjer 2

Kasjer 3

Kasjer 4

W³a�ciciel
lub

uprawniony 
kasjer

Tryb programowania

Tryb raportów

00000

20000

3000

40000

00000

00000

5

1

2

3

1.

2.

3.

4..

P.

O.

Programowanie hase³ odbywa siê wed³ug poni¿szej procedury.  

4.7.2. Programowanie hase³

Przyk³ad1: Programujemy has³o 2 dla dostêpu do trybu programowania dla w³a�ciciela.

Krok  Procedura                         Klawisze do naci�niêcia              Wy�wietlacz  

1

2

Wej�cie do trybu 
programowania hase³.

Wybór trybu 
pracy kasy.

Edycja i wprowadzenie
has³a.

Zatwierdzenie 
i potwierdzenie has³a.

Zatwierdzenie has³a.

3

4

5

GOTÓWKA

GOTÓWKA

GOTÓWKA

1.

P.

P.

2
A¥BCÆ

2
A¥BCÆ

EURO
TRYB
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KOR

KOR

+ %- - %

Przyk³ad2: Dla kasjera numer jeden programujemy has³o 1, dla kasjera numer dwa
programujemy has³o 2, dla trybu programowania i raportów has³o 3 
(tym samym dajemy kasjerowi uprawnienia do trybu raportowania).

Krok  Procedura                         Klawisze do naci�niêcia              Wy�wietlacz  

1

2

Wej�cie do trybu 
programowania hase³.

Rozpoczêcie edycji.

Wprowadzenie has³a.

Zatwierdzenie has³a.

Zatwierdzenie.

Zatwierdzenie.

Potwierdzenie has³a.

3

4

5

GOTÓWKA

GOTÓWKA

GOTÓWKA

GOTÓWKA

GOTÓWKA

1.

7

Rozpoczêcie edycji.

Wprowadzenie has³a.

Zatwierdzenie has³a.

Potwierdzenie has³a.

8

9

10

11

12

2.Wybór kasjera nr 2.

6 1.

O.

O.

2.

2
A¥BCÆ

2
A¥BCÆ

KOR

+ %- - %

Zatwierdzenie.

GOTÓWKA

GOTÓWKA

13

Rozpoczêcie edycji.

Wprowadzenie has³a.

Zatwierdzenie has³a.

Potwierdzenie has³a.

14

15

16

17

18

Wybór trybu raportów.

1
!�#%

1
!�#%

3
DEÊF

3
DEÊF
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Krok ten pozwala na ustawienie parametrów pracy kasy takich jak nasycenie wydruku oraz czas
u�pienia kasy. Nale¿y wej�æ do trybu programowanie zgodnie z instrukcj¹ umieszczon¹ w punkcie 3.3.
Aby dokonaæ ustawieñ w/w parametrów pracy kasy nale¿y w trybie programowania wybraæ funkcjê:

.

4.9.2. Programowanie nasycenia wydruku
.

.

1-KONTRAST

GOTÓWKA

Programowanie innych ustawieñ

A GOTÓWKA

Wybór funkcji Parametr 
(od 0 do 3)

Wy�wietlacz

+ %

- - %

1-KONTRAST

PARAMETRY NASYCENIA WYDRUKU

L.p.  Wy�wietlacz                             Funkcja          Znaczenie                                        Warto�æ

Nasycenie 
wydruku

Prêdko�æ wydruku 5 linii/s
Nasycenie wydruku: normalne

Ustawienie domy�lne  

Prêdko�æ wydruku 5 linii/s
Nasycenie wydruku: normalne

Prêdko�æ wydruku 3 linie/s
Nasycenie wydruku: intensywny

Prêdko�æ wydruku 8 linii/s
Nasycenie wydruku: ekonomiczne

0

1

2

3

1

Przyk³ad: Programujemy intensywne nasycenie wydruku.

Krok  Procedura                         Klawisze do naci�niêcia              Wy�wietlacz  

1

2

Wej�cie do trybu 
programowania 
ustawieñ kasy.

Wybór funkcji 
ustawienia 
nasycenia wydruku.
Wprowadzenie 
parametru intensywno�ci
nasycenia wydruku.

Zatwierdzenie.

Zakoñczenie procedury.

3

4

5

GOTÓWKA

GOTÓWKA

GOTÓWKA

1-KONTRAST

KONTRAST 0

KONTRAST 3

1-KONTRAST

3
DEÊF

EURO
TRYB

EURO
TRYB

4.9.1. Wstêp

PROCEDURA:

4.9. Programowanie ustawieñ kasy

.

������������
��
��������������������
������	���
������
�	�
������
����

���������
�	�����������������
�	��
����
���������������
����������
������������������������������������������
���������������
��������
�������������������������

����	��	����������������	�����
�������	�����������������������	����������	�������������������

����������

����
������	��

Programowanie nasycenia wydruku odbywa siê wed³ug poni¿szej procedury.



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.pl46

MERCURY 130F

GOTÓWKA

Programowanie innych ustawieñ

BB GOTÓWKA

Wybór funkcji Parametr 
(od 0 do 99)

Korekta
bie¿acej warto�ci

Wy�wietlacz

+ %

- - %

+ %

5
JKL£

PROCEDURA:

Programowanie czasu u�pienia kasy odbywa siê wed³ug poni¿szej procedury.

4.9.3. Programowanie czasu u�pienia kasy

.

Przyk³ad: Programujemy przej�cie do trybu u�pienia kasy po 5 minutach.

Krok  Procedura                                   Klawisze do naci�niêcia    Wy�wietlacz  

1

2

Wej�cie do trybu 
programowania ustawieñ kasy.

Wyszukanie funkcji czasu 
przej�cia do trybu u�pienia kasy.

Wybór funkcji czasu 
przej�cia do trybu u�pienia kasy.

Korekta bie¿¹cej warto�ci.

Zakoñczenie procedury.

3

4

Wprowadzenie i zatwierdzenie
parametru czasu przej�cia 
do trybu  u�pienia kasy.

5

6

GOTÓWKA

GOTÓWKA

GOTÓWKA

1-KONTRAST

PARAMETRY TRYBU U�PIENIA KASY

L.p.  Wy�wietlacz                             Funkcja          Znaczenie                                        Warto�æ

Czas 
przej�cia
do trybu
u�pienia

Funkcja nie jest aktywna

Czas, po którym kasa przechodzi 
do trybu u�pienia w minutach

0

1 - 99
1

C C

C C

EURO
TRYB

EURO
TRYB



PROGRAMOWANIE - USTAWIENIA KASY, ODCZYT

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 47

Tryb programowania

Tryb programowania

ZAKRES

RAP.INNE

Tryb raportów
po wybraniu funkcji

klawiszami

wyszukaæ odpowiedni raport
i zatwierdziæ klawiszem

. 

+ %- - %

4.10. Odczyt zaprogramowanych parametrów kasy
Dziêki mo¿liwo�ci wykonania wydruków z zaprogramowania kasy, mo¿na w dowolnym momen-

cie sprawdziæ zgodno�æ wprowadzonych danych oraz w przypadku nieprawid³owo�ci w dzia³aniu
kasy dokonaæ, dokonaæ analizy poprawno�ci parametrów programu w celu wyeliminowania ich wp³y-
wu na b³êdy w dzia³aniu kasy. 

Ponadto w trybie raportów dostêpne s¹ dodatkowe raporty zawieraj¹ce cenne informacje dla
u¿ytkownika informuj¹ce o bie¿¹cym stanie urz¹dzenia oraz bazy towarowej: 

raport towarów wg stawek PTU , 

raport towarów. wg alfabetu                                                , 

raport ustawieñ kasy                                                .

TOV.VG.ST.PTU

TOV.VG.ALFAB.

USTAVIENIA

Uwaga: Jedynym sposobem przerwania wydruków jest wy³¹czenie kasy wy³¹cznikiem.

GOTÓWKA

GOTÓWKA

CZEKGOTÓWKA

GOTÓWKA

����������
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1. Odczyt zaprogramowanej bazy towarowej.

Oznaczenie typu
towaru 

0 - mo¿liwa sprzeda¿ 
na wagê

1 - sprzeda¿ tylko 
na sztuki

Oznaczenie 
statusu towaru 

0 - towar aktywny
1 - towar zablokowany

Cena zaprogramowana 

Nr kodu kreskowego

Nazwa towaru

Nr kodu towaru

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
18-11-2006 85
# NIEFISKALNY #  
KAT. TOWAROW
(0001-2000)
0001
PIWO A
CENA: 3.00
OPAK: 01
EAN: 4902505125720
TYP.:1 ZABLOK. 0
0002
TONIK B
CENA: 4.00
OPAK: 02
EAN: 4902505088650
TYP.:1 ZABLOK. 0
0003
MLEKO 1L B
CENA: 3.50
OPAK: 00
EAN: 0000000000000
TYP.:1 ZABLOK. 0
0004
CUKIER B
CENA: 15.00
OPAK: 00
EAN: 0000000000000
TYP.:1 ZABLOK. 0
# NIEFISKALNY #
#1 13:22

12345678

/

/

/

/

/ /

/ /

// /

/ / /

/ //

/

/ / /

/

//

/

/ / / /

/

// /

/

/ /

/

/

//

/ /

// /

////////////

/

/

////////////

/ /

// /

/

//

Zakres numerów
towarów

(od 0001 do 2000 
- pe³en zakres)

Oznaczenie stawki
podatku VAT

Nazwa
wydruku

Nag³ówek
paragonu

Numer NIP
podatnika

Nr kolejnego
wydruku

Data  wydruku

Numer kasy

Czas(ggmm) 
zakoñczenia

wydruku

Nr unikatowy
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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
18-11-2006 87
# NIEFISKALNY #
USTAWIENIA KASY  
DRUK.PODSUMY:
(1) DRUKOWAC
PODSUMA
(1) OBOWIAZKOWO
KWOTA WPLACANA:
(1) OBOWIAZKOWO
GOTOWKA W KASIE:
(1) UJAWNIAC
NR KASY:
(1)  
CENA OTWARTA:
(1) TAK
# NIEFISKALNY #
#1 13:29

12345678

/

/

/

/

/ /

/ /

/

//

Nazwa
wydruku

Nag³ówek
paragonu

Numer NIP
podatnika

Nr kolejnego
wydruku

Data  wydruku

Numer kasy

Zaprogramowany nr kasy
Czas(ggmm) 
zakoñczenia

wydruku

Nr unikatowy

Drukownie sumy
paragonu po naci�niêciu

klawisza 
1 - tak
0 - nie

PODSUMA

Przymus podania
kwoty otrzymanej 

od klienta
1 - tak
0 - nie

Ujawnianie sumy
gotówki w kasie 

(na wydrukach wp³at i wyp³at)
1 - tak
0 - nie

Cena otwarta
1 - tak
0 - nie

Przymus naci�niêcia

klawisza            po  

zakoñczeniu transakcji
1 - tak
0 - nie

PODSUMA

������*)%�&$%�'��+�����%#)�&�$!#*���,)
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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
18-11-2006 88
# NIEFISKALNY #  
PTU A 22.00%
PTU B 7.00%
PTU C 0.00%

D SP.ZW.
E ------
F ------
G ------

# NIEFISKALNY #
#1 13:38

12345678

/

/

/

/

/ /

/ /

/ //

/ /

/ /

/

//

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
18-11-2006 89
# NIEFISKALNY #
ANIA
KAROL

(BRAK)
(BRAK)  

# NIEFISKALNY #
#1 ANIA 13:41

12345678

/

/

/

/

/ /

/ /

/

//

Stawka zwolniona

Warto�æ stawki
podatkowej

Nag³ówek
paragonu

Numer NIP
podatnika

Nr kolejnego
wydruku

Data  wydruku

Numer kasy

Czas(ggmm) 
zakoñczenia

wydruku

Nr unikatowy

Oznaczenie
stawki podatkowej

Nag³ówek
paragonu

Numer NIP
podatnika

Nr kolejnego
wydruku

Data  wydruku

Numer kasy

Imiê kasjera nr 1

Stawka nieaktywna

Imiê kasjera nr 2

Brak zaprogramowanego
imienia kasjera nr 3

Czas(ggmm) 
zakoñczenia

wydruku

Nr unikatowy
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TORELL
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NIP 593-010-15-54
18-11-2006 89
# NIEFISKALNY #
ANIA
KAROL

(BRAK)
(BRAK)  

# NIEFISKALNY #
#1 ANIA 13:41

12345678

/

/

/

/

/ /

/ /

/

//
Nag³ówek
paragonu

Numer NIP
podatnika

Nr kolejnego
wydruku

Data  wydruku

Numer kasy

Imiê kasjera nr 1

Imiê kasjera nr 2

Brak zaprogramowanego
imienia kasjera nr 3

Czas(ggmm) 
zakoñczenia

wydruku

Nr unikatowy
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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
18-11-2006 91
# NIEFISKALNY #  

TORELL
OBR.WESTERPLATTE5
83-000 PRUSZCZ GD
TEL.058/773 99 00
FAX 058/773 99 75
WWW.TORELL.PL

# NIEFISKALNY #
#1 ANIA 13:38

12345678

/

/

/

/

/ /

/

/ //

/

/ //

/

/

//

Zaprogramowany tekst
nag³ówka

Nag³ówek
paragonu

Numer NIP
podatnika

Nr kolejnego
wydruku

Data  wydruku

Numer kasy

Czas(ggmm) 
zakoñczenia

wydruku

Imiê kasjera

Nr unikatowy
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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
18-11-2006 95
# NIEFISKALNY #  
HASLA
SPRZEDAZ-          :
1: 00000
2: 20000
3: 30000
4: 40000
PROGRAMOWANIE:

00000
ODCZYTY:

00000
# NIEFISKALNY #
#1 ANIA 14:23

12345678

/

/

/ /

/ /

/ //

/

/

/ /

/ / / /

/ // /

/ / /

/ / / / /

/ // //

/

/

//

Has³a kasjerów

Nag³ówek
paragonu

Numer NIP
podatnika

Nr kolejnego
wydruku

Data  wydruku

Numer kasy

Czas(ggmm) 
zakoñczenia

wydruku

Imiê kasjera

Has³o do trybu 
programowania

Has³o do trybu
raportów

Nr unikatowy
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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
18-11-2006 97
# NIEFISKALNY #
G 4.250000
# NIEFISKALNY #
#1 ANIA 14:29

12345678

/

/

/

/

/ /

/ / //

/ /

/

//
Nag³ówek
paragonu

Numer NIP
podatnika

Nr kolejnego
wydruku

Data  wydruku

Numer kasy

Kurs drugiej waluty

Nr unikatowy

Imiê kasjera Czas(ggmm) 
zakoñczenia wydruku
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Ilo�æ 
zaprogramowanych
(aktywnych) stawek

podatku VAT

Ilo�æ 
zaprogramowanych

towarów

Ilo�æ 
zaprogramowanych
opakowañ zwrotnych

Tryb pracy kasy

Numer NIP

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
18-11-2006 107
# NIEFISKALNY #  
DANE KONFIGUR.

NR UNIKATOWY
AHA 12345678 

NR NIP
593-010-15-54

ZAPROGRAMOWANO:
STAWEK PTU 4
TOWAROW 4
OPAK.ZWR. 4
KASA FISKALNA
TRYB ZAP./ODCZYT

WYKONANO 27
ZMIAN TABELI
STAWEK PTU 

WYKONANO 182
ZEROWAN KASY

MOZNA WYKONAC
JESZCZE 32
RAP. DOB. FISK.
# NIEFISKALNY #
#1 ANIA 14:46

12345678

/

/

/

/

/ /

/ //

/

//

Ilo�æ zmian tabeli stawek
podatkowych

Ilo�æ zerowañ 
pamiêci RAM kasy

Ilo�æ pozosta³ych
raportów dobowych

Numer unikatowy kasy

Nazwa
wydruku

Nag³ówek
paragonu

Numer NIP
podatnika

Nr kolejnego
wydruku

Data  wydruku

Numer kasy

Nr unikatowy

Imiê kasjera

Czas(ggmm) 
zakoñczenia wydruku

Uwaga: Maksymalna ilo�æ zmian stawek podatkowych wynosi 30.
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Wersja programu

Oznaczenie pamiêci
z programem pracy kasy

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
18-11-2006 109
# NIEFISKALNY #  
RAPORT OPISOW

STALYCH

==================
------------------

--------
0123456789AABCCDEE
FGHIJKLLMNNOOPQRSS
TUVWXYZZz! #$%&
*+,-./:;<=>?@ ^

$G
INNA WALUTA:
******************
* SPRAWDz DANE *
* ZATWIERDz *
* LUB *
* ANULUJ *
******************
ZMIAN TABELI
S ODCZYT T2

ODCZYT T3
ODCZYT T4
ODCZYT T6
ODCZYT 02
ODCZYT 03
ODCZYT 07
ODCZYT T3

FAZA EURO
? ZAPIS BLEDNY
DATA INSTALACJI
--------------- -
-----
# NIEFISKALNY #
#1 ANIA 14:06

12345678

/

/

/

/

/ /

/ //

/

//

Oznaczenie kasy

Nazwa
wydruku

Nag³ówek
paragonu

Numer NIP
podatnika

Nr kolejnego
wydruku

Data  wydruku

Numer kasy

Nr unikatowy

Imiê kasjera

Czas(ggmm) 
zakoñczenia wydruku

( )
_( /

{ l }

�����*)%� !�$+'�$%�,)�����$)

����
���

������	��



 

1. Sprawdziæ ilo�æ papieru na rolkach i je¿eli to konieczne zainstalowaæ nowe rolki papieru 
- zgodnie z instrukcj¹ w punkcie 2.8.

2. Wydrukowaæ raport czytaj¹cy dobowy                                                w celu sprawdzenia:
a) Poprawno�ci ustawieñ daty i godziny.
b) Jako�ci wydruku.

3. Sprawdziæ czy jest wystarczaj¹ca ilo�æ gotówki w szufladzie (szuflada opcjonalna)
4. Zapisaæ (zarejestrowaæ) stan pocz¹tkowy gotówki w szufladzie poprzez wprowadzenie kwoty 

i naci�niêcie klawisza          .

REJESTRACJA SPRZEDA¯Y
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5.1.2. Rozpoczêcie dnia

5. REJESTRACJA SPRZEDA¯Y
5.1. Informacje podstawowe

RAP.DOB.QZ.

WP£.

5.1.1. Paragon fiskalny i niefiskalny
Wydruk fiskalny 

 

 

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

Przyk³ad paragonu fiskalnego: 

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 wydruku niefiskalnego:

%!#���
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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
18-11-2006 93
# NIEFISKALNY #
WPLATA 50.00
GOTOWKA 100.00
# NIEFISKALNY #
#1 ANIA 13:49

12345678

/

/

/

/

/ /

/

/ / /

// / /

/

/

//

Nazwa towaru

Stawka VAT

Ilo�æ

Warto�æ towaru

Rozliczenie VAT

Suma podatku

Do zap³aty

Numer NIP podatnika

Typ wydruku

Tre�æ dokumentu

Nr unikatowy
kasy

Data i numer 
kolejny wydruku

Cena jednostkowa 
towaru

Numer paragonu 
fiskalnego

Kasjer, numer 
kasjy, kasjer czas

Logo fiskalne
i nr unikatowy kasy
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Kasa MERCURY 130F pozwala na wprowadzenie numeru identyfikacyjnego (has³a o d³ugo�ci do 5 cyfr)
dla maksymalnie 4 kasjerów. Has³a oraz nazwy kasjerów s¹ wprowadzane w trybie programowania. 

Aby rozpocz¹æ rejestracjê sprzeda¿y nale¿y za pomoc¹ klawisza                wybraæ tryb pracy kasy

i wybór potwierdziæ klawiszem               .

Na wy�wietlaczu pojawi siê komunikat 
zachêcaj¹cy do wprowadzenia has³a kasjera:

Nale¿y wprowadziæ has³o kasjera i potwierdziæ klawiszem               .

W przypadku poprawnego has³a na wy�wietlaczu pojawi siê komunikat 
i po ust¹pieniu komunikatu kasa gotowa jest do pracy.
Natomiast w przypadku b³êdnego has³a kasa zasygnalizuje b³¹d i nast¹pi powrót do menu wyboru
trybu pracy.

Kasjer po zakoñczeniu pracy mo¿e wylosowaæ siê u¿ywaj¹c klawisza                    . 

Po wylogowaniu na wy�wietlaczu pojawi siê komunikat                                                           .

W tym stanie mo¿liwy jest wybór innego trybu pracy lub ponowne zalogowanie kasjera w trybie sprzeda¿y.

W trybie sprzeda¿y (po za³ogowaniu kasjera) dostêpne s¹ nastêpuj¹ce operacje:
a) Rejestracja (sprzeda¿) towarów zaprogramowych w bazie towarów kasy,
b) Udzielenie rabatu / narzutu procentowego od pozycji paragonu
c) Udzielenie rabatu / narzutu procentowego od sumy paragonu
d) Korekta bezpo�rednia i po�rednia pozycji paragonu
e) Anulacja ca³ego paragonu
f) Przyjêcie opakowañ zwrotnych zaprogramowanych w bazie opakowañ zwrotnych.
g) Anulacja przyjêtych opakowañ zwrotnych
h) Operacje gotówkowe: wp³ata i wyp³ata gotówki 
i) P³atno�æ walut¹ �.

INSTRUKCJA OBS£UGI KASY
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5.1.5. Ostrze¿enia o b³êdach

5.1.6. Operacje dostêpne w trybie sprzeda¿y

Nieprawid³owe u¿ycie klawiszy lub przekroczenie ustawionych zakresów powoduje sygna³
d�wiêkowy kasy. Na wy�wietlaczu pojawia siê komunikat informuj¹cy o rodzaju pope³nionego b³êdu
(patrz tabela b³êdów na str. 93), np. b³¹d operatora - naci�niêto nieprawid³owy klawisz 

Aby skasowaæ b³¹d i powróciæ do poprzedniej pozycji nale¿y nacisn¹æ klawisz          .
Komunikat o bêdzie zostanie usuniêty i mo¿na kontynuowaæ pracê.

Uwaga: Je�li nast¹pi³a zmiana daty, a w dniu poprzednim nie wykonano raportu 
dobowego zeruj¹cego, przy próbie rejestracji pierwszego paragonu kasa 

zg³osi b³¹d                                            . 

Nale¿y usun¹æ b³¹d klawiszem          , nastêpnie wykonaæ wymagany 

raport i rozpocz¹æ rejestracjê sprzeda¿y.

5.1.3. Logowanie kasjera

5.1.4. Wylogowanie kasjera

GOTÓWKA

GOTÓWKA

SPRAVDZAM

C

C

EURO
TRYB

EURO
TRYB



1. Przej�æ do trybu rejestracji sprzeda¿y. Przy pomocy klawisza                 wybraæ tryb pracy   

i zatwierdziæ klawiszem                .

2. Wprowadziæ has³o wymagane do logowania kasjera i nacisn¹æ klawisz               .
3. Wprowadziæ kod rejestrowanego towaru.

4. Nacisn¹æ klawisz           .

5. Powtórzyæ operacje 3 i 4 dla ka¿dego towaru.

6. Przycisn¹æ klawisz                w celu wy�wietlenia sumy paragonu.

7. Podaæ klientowi wielko�æ nale¿no�ci.
8. Wprowadziæ kwotê otrzyman¹ do klienta i nacisn¹æ odpowiedzi klawisz p³atno�ci.
9. Szuflada otworzy siê, je¿eli jest pod³¹czona. W przypadku, gdy kwota wrêczona przez klienta jest

wy¿sza ni¿ suma paragonu, to kasa wy�wietli kwotê reszty dla klienta. 
10. Nastêpnie nale¿y oderwaæ paragon i wraz z reszt¹ wydaæ klientowi.

Towary wystêpuj¹ w kasie pod postaci¹ kodów jako liczby z zakresu od 1 do 2000. 

Kasa MERCURY 130F umo¿liwia nastêpuj¹ce rodzaje sprzeda¿y towarów:

a) Sprzeda¿ pojedynczych pozycji poprzez:
- wprowadzenie kodu towaru i zatwierdzenie klawiszem           ;  

- wprowadzenie kodu kreskowego / indeksu towaru i zatwierdzenie klawiszem           ; 
- odczyt kodu kreskowego towaru czytnikiem kodów kreskowych.

b) Sprzeda¿ wielokrotna (mno¿enie) poprzez:
- wprowadzenie ilo�ci towaru i zatwierdzenie klawiszem           .  

c) Sprzeda¿ z u¿yciem wagi (odczyt masy z wagi elektronicznej)
- odczytu masy z wagi dokonujemy przez naci�niêcie klawisza           .  

Rodzaje stosowanych cen:
a) Cena zaprogramowana dla danego towaru 
b) Cena wprowadzana z klawiatury podczas rejestracji sprzeda¿y, je¿eli w ustawieniach kasy 

nie zablokowano tej mo¿liwo�ci

REJESTRACJA SPRZEDA¯Y
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Uwaga1: Zarówno cena z klawiatury jak i cena zaprogramowana mog¹ byæ 
u¿ywane w kasie jednocze�nie. Nadrzêdna jest cena wprowadzana 

z klawiatury.

Uwaga2: W kasie mo¿na zablokowaæ wprowadzanie ceny z klawiatury. 

S³u¿y do tego krok   w ustawieniach 

parametrów sprzeda¿y w trybie programowania.

6-QENA =1

GOTÓWKA

GOTÓWKA

PODSUMA

KOD

KOD

EAN

*

*

5.2.1. Proste przyk³ady procedur rejestracji

5.2.2. Sprzeda¿ towarów

5.2. Sposoby prowadzenia rejestracji

Uwaga3: Mo¿na sprzedaæ tylko towar z zaprogramowan¹ nazw¹ i stawka 
podatku VAT.

EURO
TRYB



5.2.4. Sprzeda¿ przez kody kreskowe
Kasa MERCURY 130F umo¿liwia sprzeda¿ towarów przez kody kreskowe wprowadzane z klawiatury 

lub odczytane czytnikiem kodów kreskowych. Kasa obs³uguje nastêpuj¹ce standardy kodów kreskowych:
E-AN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E.

PROCEDURA:

PROCEDURA:

INSTRUKCJA OBS£UGI KASY
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Przyk³ad: Sprzedajemy towar z cen¹ zaprogramowan¹ 10 z³ o kodzie 121 
i towar z cen¹ 12,10 z³ wprowadzan¹ z klawiatury o kodzie 502. 

EAN

Kod kreskowy (max  13 cyfr)  

Czytnik kodów kreskowych 

..E E

Krok  Procedura                         Klawisze do naci�niêcia              Wy�wietlacz  

1

2

Wprowadzenie 
i zatwierdzenie kodu
towaru.

Wprowadzenie 
i zatwierdzenie kodu
towaru.

Podsumowanie
paragonu.

Wprowadzenie 
i zatwierdzenie ceny.

3

4

A   10.00

Q   12.10

B   12.10

P   22.10

Sprzeda¿  towarów przez wprowadzenie kodu towaru odbywa siê wed³ug poni¿szej procedury. 
5.2.3. Sprzeda¿ przez kody towarów 

KOD

KOD

CENA

max  9999999.99

Wprowadzenie ceny

Aby zastosowaæ cenê zaprogramowan¹

..C C KOD

Kod towaru

od 01 do 2000

K K..

1
!�#%

1
!�#%

1
!�#%

1
!�#%

0
&()*+

2
A¥BCÆ

2
A¥BCÆ

2
A¥BCÆ

PODSUMA

5
GHI

Wprowadzenie 
kwoty od klienta.

Wybór formy p³atno�ci
i wyliczenie reszty dla
klienta

5

6 GOTÓWKA

50.00

R   27.90

0
&()*+

5
GHI

CENA.
-/.:@

CENA

max  9999999.99

Wprowadzenie ceny

Aby zastosowaæ cenê zaprogramowan¹

..C C

Uwaga: Je�li zdarzy siê b³¹d i wprowadzany kod kreskowy jest przypisany 
równie¿ do innego kodu towaru, to w wypadku sprzeda¿y przez kody 

kreskowe bêdzie sprzedany towar o najni¿szym numerze.

Uwaga: Cenê towarów mo¿emy podawaæ z przecinkiem i groszami, albo
w pe³nych z³otych.

1,00 z³ =                                              , albo                   .1
!�#% CENA CENA0

&()*+
0

&()*+
.

-/.:@
1

!�#%
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Uwaga: Ilo�æ x Cena = maksymalnie 10 cyfrowa liczba.

5.2.5. Mno¿enie
Za pomoc¹ funkcji mno¿enia mo¿na prowadziæ rejestracjê du¿ej liczby artyku³ów lub sprzeda¿ artyku³ów

mierzonych. Kasa umo¿liwia mno¿enie przez liczbê u³amkow¹ o trzech miejscach po przecinku.

PROCEDURA:

EAN

max. 99999.999

Kod kreskowy (max  13 cyfr)  

Czytnik kodów kreskowych 

..E E

Wprowadzana ilo�æ

Aby sprzedaæ jedn¹ sztukê

Odczyt masy z wagi

..M M CENA

max  9999999.99

Wprowadzenie ceny

Aby zastosowaæ cenê zaprogramowan¹

..C C*

* KOD

Kod towaru

od 01 do 2000

K K..

Przyk³ad1: Sprzedajemy towar o kodzie kreskowym EAN-8 12345678 wprowadzonym
z klawiatury z zaprogramowan¹ cen¹ 1,50 z³ oraz towar o kodzie 
kreskowym EAN-13 4902505125321 odczytanym czytnikiem kodów 
kreskowych i cenie 2,10 z³ wprowadzonej z klawiatury. 

Krok  Procedura                         Klawisze do naci�niêcia              Wy�wietlacz  

1
Wprowadzenie 
kodu kreskowego 
z klawiatury.

Wprowadzenie 
i zatwierdzenie ceny.

Zatwierdzenie kodu
kreskowego z cen¹
zaprogramowan¹.

2

3

A   1.50

12345678

Q   2.10
1

!�#%

PODSUMA

Wprowadzenie 
kodu kreskowego
towaru czytnikiem
kodów kreskowych.

Podsumowanie
paragonu.

4

6

Wprowadzenie 
kwoty od klienta.

Wybór formy p³atno�ci
i wyliczenie reszty dla
klienta.

7

8 GOTÓWKA

B   2.10

P   3.60

5

R    1.40

CENA

4
GHI

1
!�#%

5
JKL£

2
A¥BCÆ

6
MNÑOÓ

3
DEÊF

7
PQRS�

8
TUVW

EAN

.
-/.:@

5
JKL£

2
A¥BCÆ

Czytnik kodów kreskowych 
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Przyk³ad2: Wprowadzamy 7,5 sztuki (metra, litra itd.) towaru o kodzie 2 w cenie 1.65 z³
wprowadzanej z klawiatury,  15 sztuk towaru o kodzie kreskowym EAN-13
4902505125321 odczytanym czytnikiem kodów kreskowychz cen¹ 
zaprogramowan¹ 0,50 z³.

*

*

Przyk³ad1: Sprzedajemy 2 sztuki towaru z cen¹ zaprogramowan¹ 3.00 z³ 
o numerze 1, towar z mas¹ odczytan¹ z wagi 1.650 kg 
z cenê wprowadzan¹ 15.00 z³ o numerze 6.

Krok  Procedura                         Klawisze do naci�niêcia              Wy�wietlacz  

1

2

Wprowadzenie i ilo�ci.

Odczyt masy z wagi.

Wprowadzenie 
i zatwierdzenie ceny.

Wprowadzenie 
kodu towaru.

3

4

A   6.00

Q   15.00

KOD

KOD

1
!�#%

1
!�#%

2
A¥BCÆ

PODSUMA

Wprowadzenie 
i zatwierdzenie kodu
towaru.

Podsumowanie
paragonu.

5

6

Wprowadzenie 
kwoty od klienta.

Wybór formy p³atno�ci
i wyliczenie reszty dla
klienta.

7

8 GOTÓWKA

B   24.75

P   30.75

41

R    10.25

CENA

4
GHI

1
!�#%

5
JKL£

5
JKL£

6
MNÑOÓ

*

*

Krok  Procedura                         Klawisze do naci�niêcia              Wy�wietlacz  

1

2

Wprowadzenie ilo�ci.

Wprowadzenie ilo�ci.

Wprowadzenie 
i zatwierdzenie
ceny towaru.

3

4

Q   1.65

A   12.38KOD

1
!�#%

1
!�#%

PODSUMA
Wprowadzenie 
i zatwierdzenie kodu
towaru.

Wprowadzenie 
i zatwierdzenie kodu
towaru.

5

6

Wprowadzenie 
kwoty od klienta.

Wybór formy p³atno�ci
i wyliczenie reszty dla
klienta.

7

8 GOTÓWKA

B   7.50

P   19.88

20

R    0.12

CENA

4
GHI

1
!�#%

5
JKL£

5
JKL£

2
A¥BCÆ

6
MNÑOÓ

7
PQRS�

.
-/.:@

.
-/.:@

Wprowadzenie 
kodu kreskowego
towaru czytnikiem.

Czytnik kodów kreskowych 
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5.2.6. Wprowadzanie masy
Kasa MERCURY 130F zosta³a wyposa¿ona w mo¿liwo�æ rêcznego i automatycznego wprowadzania masy.  

Wprowadzanie masy polega na wybraniu na klawiaturze odpowiedniej masy i naci�niêciu klawisza               .  

Po pod³¹czeniu i zaprogramowaniu wagi do kasy,  masê z wagi  widoczn¹ na wyswietlaczu kasy zatwierdzamy

klawiszem:              .  Pozosta³e kroki zale¿¹ od wyboru metody sprzeda¿y.

PROCEDURA:

Przyk³ad: Sprzedajemy 3,5 kg towaru o kodzie 322 w cenie  zaprogramowanej 
12.00 z³ wprowadzaj¹c masê z klawiatury.

*

*

EAN

max. 99999.999

Kod kreskowy (max  13 cyfr)  

Czytnik kodów kreskowych 

..E E

Wprowadzana masa

Odczyt masy z wagi

..M M CENA

max  9999999.99

Wprowadzenie ceny

Aby zastosowaæ cenê zaprogramowan¹

..C C*

* KOD

Kod towaru

od 01 do 2000

K K..

*

Krok  Procedura                         Klawisze do naci�niêcia              Wy�wietlacz  

1

2

Wprowadzenie masy 
z klawiatury.

Dalszy ci¹g transakcji.3

B   42.00KOD
Wprowadzenie 
i zatwierdzenie kodu
towaru.

5
JKL£

2
A¥BCÆ

2
A¥BCÆ

.
-/.:@

- - - - - -

3
DEÊF

3
DEÊF

5.2.7. Obs³uga opakowañ zwrotnych
Kasa MERCURY 130F posiada funkcje umo¿liwiaj¹ce ewidencjê opakowañ zwrotnych. Kasa pozwala 

na obs³ugê do 50 opakowañ zwrotnych. Kasa umo¿liwia przyjêcie opakowañ zwrotnych. Wydanie opakowañ
zwrotnych mo¿liwe jest tylko przez sprzeda¿ towaru z dowi¹zanym opakowaniem zwrotnym. Nazwana paragonie
i raportach jest zawsze taka sama i nie mo¿e zostaæ zmieniona                         , gdzie XX to numer w zakresie 
1 - 50. Warto�æ operacji na opakowaniach zwrotnych nie jest uwzglêdniona w raportach fiskalnych. Wydruk 
na paragonie odbywa siê zawsze po zakoñczeniu czê�ci fiskalnej paragonu. 
Przyjêcia opakowañ zwrotnych dokonujemy wed³ug poni¿szej procedury.

OPAK.ZWR.XX

PROCEDURA:

Numer opakowania
zwrotnego

(max 50)

N N
max  99999

Wprowadzana ilo�æ

Aby przyj¹æ jedn¹ sztukê opakowania zwrotnego

..M M * OPAK



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.pl64

MERCURY 130F

Przyk³ad: Sprzedajemy 2 sztuki towaru z cen¹ zaprogramowan¹ 3.00 z³ o numerze 1 
(do towaru przypisane jest opakowanie zwrotne z cen¹ 0,50 z³) i realizujemy 
przyjêcie 5 sztuk opakowañ zwrotnych o numerze 3 i cenie 1.50 z³.

5
JKL£

*

*

Krok  Procedura                         Klawisze do naci�niêcia              Wy�wietlacz  

1

2

Wprowadzenie ilo�ci
towaru z przypisanym
opak. zwrotnym.

Wprowadzenie numeru
opak. zwrotnego.

Wprowadzenie 
i zatwierdzenie kodu
towaru.

3

4

A   6.00KOD1
!�#%

PODSUMAPodsumowanie
paragonu.

Podsumowanie
paragonu.

Wprowadzenie ilo�ci
opakowañ zwrotnych.

5

numer 
pozycji

6 GOTÓWKA

3O   -7.50

P   -0.50

R    0.50

2
A¥BCÆ

3
DEÊF

OPAK

Kasa umo¿liwia nastêpuj¹ce korekty:

a) Kasowanie b³êdnie wprowadzonej ilo�ci, ceny lub numeru towaru, klawisz          ;

b) Anulacjê przyjêcia opakowañ zwrotnych, klawisze                              ;

c) Kasowanie ostatniej pozycji paragonu, klawisze ; 

d) Kasowanie dowolnej pozycji paragonu, klawisze                                   ; 

e) Anulacja paragonu, klawisze                                   .

Gdy pomy³ka dotyczy ostatnio wprowadzonej warto�ci nale¿y j¹ skasowaæ naciskaj¹c klawisz 

i wprowadziæ prawid³ow¹ warto�æ.

5.3.1. Kasowanie b³êdnie wprowadzonej ilo�ci, ceny 
lub numeru towaru

5.3. Korekty

C

Uwaga: W przypadku , gdy do towaru dowi¹zane jest jakie� opakowanie zwrotne,
a  zachodzi konieczno�æ sprzeda¿y  takiego towaru bez opakowania, 

to nale¿y zarejestrowaæ sprzeda¿ tego towaru, a nastêpnie (w ramach 

tego samego paragonu)przyj¹æ identyczn¹ ilo�æ opakowañ o numerze

odpowiadaj¹cym numerowi opakowania zwrotnego. 

Ilo�ci opakowañ wys³anych i przyjêtych kompensuj¹ siê i nie jest 

drukowane niefiskalne rozliczenie opakowañ zwrotnych pod paragonem.

C

KOR KOR

KOR KOR

*

PODSUMA

.
-/.:@

KOR KOR

KOR KOR
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Przed finalizacj¹ paragonu mo¿liwa jest anulacja przyjêcia opakowañ zwrotnych. Aby dokonaæ 

anulacji przyjêcia opakowañ zwrotnych nale¿y nacisn¹æ klawisz            nastêpnie klawisz        

i ponownie nacisn¹æ klawisz          .

5.3.2. Anulacja przyjêcia opakowañ zwrotnych

*KOR

KOR

KOR KOR

Przyk³ad: Realizujemy przyjêcie 5 sztuk opakowañ zwrotnych o numerze 3 i cenie 1.50 z³,
po czym anulujemy to przyjêcie i realizujemy przyjêcie 5 sztuk opakowañ 
zwrotnych o numerze 2 i cenie 1.00 z³

*

*

Krok  Procedura                         Klawisze do naci�niêcia              Wy�wietlacz  

1

2

Anulacja przyjêcia.

Wprowadzenie numeru
opak. zwrotnego.

Wprowadzenie numeru
opak. zwrotnego.

3

4

PODSUMA
Podsumowanie
paragonu.

Wprowadzenie ilo�ci
opakowañ zwrotnych.

Wprowadzenie ilo�ci
opakowañ zwrotnych.

5

Wybór formy p³atno�ci
i wyliczenie reszty dla
klienta.

6

7 GOTÓWKA

P   -5.00

R    5.00

3
DEÊF

OPAK

OPAK

5
JKL£

*
5

JKL£

2
A¥BCÆ

3O   -7.50

2O   -5.00

A O   7.50

Przyk³ad: Sprzedajemy 5 sztuk towaru o kodzie 3 z zaprogramowan¹ cen¹ 8,50 z³. 
Dokonujemy b³êdnie wprowadzonej ilo�ci towaru.

*

Krok  Procedura                         Klawisze do naci�niêcia              Wy�wietlacz  

1

2

Wprowadzenie 
i zatwierdzenie 
poprawnej ilo�ci towaru.

Korekta ilo�ci towaru.

3

4

PODSUMA
Podsumowanie
paragonu.

Podanie kwoty 
od klienta.

Wprowadzenie b³êdnej
ilo�ci.

Wprowadzenie kodu
towaru.

5

Wybór formy p³atno�ci
i wyliczenie reszty dla
klienta.

6

7

10.00

R    1.50

5
JKL£

0

6

P   8.50

B   8.50

C

8
TUVW

3
DEÊF

GOTÓWKA

KOD

1
!�#%

0
&()*+
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Przyk³ad: Sprzedajemy towar o kodzie 12 z zaprogramowan¹ cen¹ 2,50 z³, 
nastêpnie towar o kodzie 4 z zaprogramowan¹ cen¹ 3,10 z³ po czym 
kasujemy ostatnio wprowadzona pozycjê i koñczymy transakcjê.

Gdy wycofujemy ostatnio zarejestrowan¹ pozycjê paragonu nale¿y nacisn¹æ klawisz

nastêpnie klawisz            i ponownie nacisn¹æ klawisz          .

5.3.3. Kasowanie ostatnio wprowadzonej pozycji paragonu
(storno bezpo�rednie)

KOR

.
-/.:@ KOR

.
-/.:@KOR KOR

Krok  Procedura                         Klawisze do naci�niêcia              Wy�wietlacz  

1

2

Korekta ostatnio
wprowadzonej pozycji
paragonu.

Wprowadzenie kodu
nastêpnego towaru.

3

4 PODSUMA
Podsumowanie
paragonu.

Podanie kwoty 
od klienta.

Wprowadzenie kodu
towaru.

5

Wybór formy p³atno�ci
i wyliczenie reszty dla
klienta.

6

10.00

R    7.50

B   3.10

A   2.50

P   2.50

A   3.10

GOTÓWKA

KOD

1
!�#%

0
&()*+

4
GHI

1
!�#%

2
A¥BCÆ

KOD

Przyk³ad: Sprzedajemy towar o kodzie 12 z zaprogram. cen¹ 2,50 z³, towar o kodzie
4 z zaprogramowan¹ cen¹ 3,10 z³ i o kodzie 5 z zaprogramowan¹ cen¹ 
1,20 z³ i kasujemy pierwsz¹ wprowadzona pozycjê.

Gdy wycofujemy dowoln¹ zarejestrowan¹ pozycjê paragonu nale¿y nacisn¹æ klawisz  , 

nastêpnie nale¿y wprowadziæ numer pozycji paragonu i ponownie nacisn¹æ klawisz  .

5.3.4. Kasowanie poprzednio wprowadzonej pozycji paragonu
(storno po�rednie)

KOR

KOR

KORKOR

Krok  Procedura                         Klawisze do naci�niêcia              Wy�wietlacz  

1

2

Korekta pierwszej
wprowadzonej pozycji
paragonu.

Wprowadzenie kodu
nastêpnego towaru.

Wprowadzenie kodu
nastêpnego towaru.3

4

PODSUMA
Podsumowanie
paragonu.

Wprowadzenie kodu
towaru.

5

Podanie kwoty od klienta.
Wybór formy p³atno�ci
i wyliczenie reszty.

6

P   4.30

R    5.70

B   3.10

A   2.50

A   2.50

A   1.20

GOTÓWKA

KOD

1
!�#%

4
GHI

1
!�#%

2
A¥BCÆ

KOD

KOD

1
!�#%

0
&()*+

5
JKL£
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Przyk³ad: Sprzedajemy towar o kodzie 12 z zaprogram. cen¹ 2,50 z³, towar o kodzie
4 z zaprogramowan¹ cen¹ 3,10 z³ i o kodzie 5 z zaprogramowan¹ cen¹ 

1,20 z³ i anulujemy nastêpnie paragon.

Gdy anulujemy ca³y paragon naciskamy klawisze                                 . Kasa drukuje paragon 

niefiskalny. Jest on zakoñczony lini¹                                 .

W pamiêci kasy pozostaj¹ dane o wszystkich anulacjach i s¹ one drukowane w raporcie dobowym. 

5.3.5. Rezygnacja z rachunku (anulacja paragonu)
KORKOR

KOR KOR

Krok  Procedura                         Klawisze do naci�niêcia              Wy�wietlacz  

1

2

Korekta ostatnio
wprowadzonej pozycji
paragonu.

Wprowadzenie kodu
nastêpnego towaru.

3

4 PODSUMA

PODSUMA

PODSUMA

PODSUMA

Podsumowanie
paragonu.

Podanie kwoty 
od klienta.

Wprowadzenie kodu
towaru.

5 A   6.80

B   3.10

A   2.50

P   6.80

A   1.20

KOD

4
GHI

1
!�#%

2
A¥BCÆ

KOD

KOD

PARAGON ANULOWANO

5
JKL£

Kasa MERCURY 130F umo¿liwia finalizacjê transakcji w walucie "z³" i "�". Przy czym w przypadku
p³atno�ci walut¹ podstawow¹ dostêpne s¹ 3 formy p³atno�ci: gotówka, kredyt oraz czek, a w przypadku
p³atno�ci drug¹ walut¹ mo¿liwa jest tylko p³atno�æ gotówk¹.

W przypadku p³atno�ci walut¹ podstawow¹ dostêpne s¹ 3 formy p³atno�ci: gotówka, kredyt oraz
czek. Mo¿liwa jest równie¿ p³atno�æ mieszana polegaj¹ca na przyjêciu czê�ciwej zap³aty gotówk¹,
a resztê nale¿no�ci czekiem lub kredytem.

5.4.1. Przyjmowanie p³atno�ci gotówk¹, kredytem lub czekiem

5.4. Finalizowanie transakcji sprzeda¿y

PROCEDURA:

P³atno�æ
gotówk¹

P³atno�æ
czekiem

P³atno�æ
kredytem

Podsumowanie 
paragonu

(je¿eli wymagane)

Wprowadzenie
kwoty od klienta

(je¿eli wymagane)

..K K

GOTÓWKA

CZEK

KREDYT
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Przyk³ad: Sprzedajemy towar o kodzie 12 z zaprogram. cen¹ 2,50 z³, towar o kodzie
4 z zaprogramowan¹ cen¹ 3,10 z³ i o kodzie 5 z zaprogramowan¹ cen¹ 
12.20 z³ . Zakoñczenie sprzeda¿y z przyjêciem p³atno�ci w gotówce, 
czekiem lub kredytem.

* P³atno�æ gotówk¹

Krok  Procedura                         Klawisze do naci�niêcia              Wy�wietlacz  

1

2 Wprowadzenie kodu
nastêpnego towaru.

Wprowadzenie kodu
nastêpnego towaru.3

4 PODSUMA
Podsumowanie
paragonu.

Wprowadzenie kodu
towaru.

Wybór formy p³atno�ci
i wyliczenie reszty.

P  17.80

B   3.10

A   2.50

A  12.20

GOTÓWKA

GOTÓWKA

KOD

4
GHI

1
!�#%

2
A¥BCÆ

KOD

KOD

0
&()*+

5
JKL£

Krok  Procedura                         Klawisze do naci�niêcia              Wy�wietlacz  

5

6

Podanie kwoty od klienta. 

R   2.20

20.00

Wybór formy p³atno�ci
i wyliczenie reszty.

Krok  Procedura                         Klawisze do naci�niêcia              Wy�wietlacz  

5

6

Podanie kwoty od klienta. 

R   0.00

17.80

* P³atno�æ czekiem

8
TUVW

CZEK

KREDYT

.
-/.:@

Wybór formy p³atno�ci
i wyliczenie reszty.

Krok  Procedura                         Klawisze do naci�niêcia              Wy�wietlacz  

5

6

Podanie kwoty od klienta. 

K 17.80

17.80

* P³atno�æ kredytem

1
!�#%

2
A¥BCÆ

7
PQRS�

8
TUVW

.
-/.:@

1
!�#%

7
PQRS�

KREDYT

Krok  Procedura                         Klawisze do naci�niêcia              Wy�wietlacz  

5

6

7

Podanie kwoty od klienta, 
wp³ata gotówki i wyliczenie
pozosta³ej kwoty do zap³aty.
Podanie kwoty od klienta, 
wp³ata czekiem i wyliczenie
pozosta³ej kwoty do zap³aty.
Podanie kwoty kredytu 
i wyliczenie pozosta³ej
kwoty do zap³aty.

=  2.80

K  2.80

=  12.80

* P³atno�æ mieszana

8
TUVW

.
-/.:@

5
JKL£

1
!�#%

0
&()*+

2
A¥BCÆ

CZEK
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PODSUMA

PROCEDURA:

Podsumowanie 
paragonu

Przeliczenie
paragonu na
drug¹ walutê

(je¿eli wymagane)

Wprowadzenie
kwoty od klienta

(wymagane)

Je¿eli wymagane jest kolejne przeliczenie 

..K K GOTÓWKAEURO
TRYB

EURO
TRYB

EURO
TRYB
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EURO
TRYB

PODSUMA

PROCEDURA:

Podsumowanie 
paragonu

Przeliczenie
paragonu na
drug¹ walutê

(je¿eli wymagane)

Wprowadzenie
kwoty od klienta

(wymagane)

Je¿eli wymagane jest kolejne przeliczenie 

..K K GOTÓWKAEURO
TRYB��	�
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Po zarejestrowaniu sprzedawanych towarów, mo¿emy zakoñczyæ transakcjê bez podania 

kwoty od klienta, przez naci�niêcie klawiszy                  ,              lub             . Mo¿liwe to jest po odpowied-

nim zaprogramowaniu przymusów w rozdziale 4.5.2.

5.4.3. P³atno�æ rachunku bez podania kwoty od klienta

GOTÓWKA

GOTÓWKA

CZEK KREDYT

Przyk³ad: Sprzedajemy towar o kodzie 12 z zaprogram. cen¹ 2,50 z³, towar o kodzie
4 z zaprogramowan¹ cen¹ 3,10 z³ i o kodzie 5 z zaprogramowan¹ cen¹ 
12.20 z³ i koñczymy rachunek bez podania kwoty gotówki od klienta.

Krok  Procedura                         Klawisze do naci�niêcia              Wy�wietlacz  

1

2 Wprowadzenie kodu
nastêpnego towaru.

Wprowadzenie kodu
nastêpnego towaru.3

4
Podsumowanie
paragonu i zakoñczenie
transakcji.

Wprowadzenie kodu
towaru.

P  17.80

B   3.10

A   2.50

A  12.20

KOD

4
GHI

1
!�#%

2
A¥BCÆ

KOD

KOD5
JKL£

Przyk³ad: Sprzedajemy 22 sztuki towaru o numerze 3 z cen¹ zaprogramowan¹ 3.50 z³,
oraz towar o kodzie 4 z cen¹ zaprogramowan¹ 15,00 z³. Przyjmujemy 
nastêpuj¹ce p³atno�ci: 20.00 � gotówk¹, a  resztê gotówk¹ w z³.

*

Krok  Procedura                         Klawisze do naci�niêcia              Wy�wietlacz  

1

2

Wprowadzenie ilo�ci.

Podsumowanie
paragonu.

Wprowadzenie 
i zatwierdzenie
kodu towaru.

3

4

B  77.00

B   15.00

P   92.00

KOD

KOD

PODSUMA

P³atno�æ walut¹ EURO
i wyliczenie wymaganej
dop³aty w z³otówkach.

Wprowadzenie 
i zatwierdzenie kodu
towaru.

5

6

P³atno�æ gotówk¹ 
w z³otówkach.

7 GOTÓWKA

GOTÓWKA

E   21.65

=   7.00

G   7.00

Przeliczenie sumy
paragonu na walutê
EURO.

4
GHI

2
A¥BCÆ

2
A¥BCÆ

2
A¥BCÆ

3
DEÊF

7
PQRS�

0
&()*+

EURO
TRYB

EURO
TRYB

�����	����������
�������������
�������

� ����� ����GOTÓWKA2
A¥BCÆ

0
&()*+

EURO
TRYB
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U¿ywaj¹c klawisza                rejestruje siê wp³aty do kasy (wp³aty gotówki przed rozpoczêciem pracy, wp³aty
zaliczkowe, itd.). 

Aby dokonaæ wp³aty nale¿y wprowadziæ kwotê wp³aty i nastêpnie nacisn¹æ klawisz           .

5.5.1. Wp³aty do kasy
5.5. Inne operacje gotówkowe

WP£.

WP£.

U¿ywaj¹c klawisza                rejestruje siê wyp³aty z kasy (wyp³aty gotówki po zakoczeniu pracy, itd.). 

Aby dokonaæ wp³aty nale¿y wprowadziæ kwotê wp³aty i nastêpnie nacisn¹æ klawisz           .

5.5.2. Wyp³aty z kasy
WYP£.

WYP£.

Uwaga1: Funkcja wp³aty gotówki nie jest funkcj¹ fiskaln¹ i operacje wp³aty nie

s¹ brane pod uwagê na raportach fiskalnych.

Uwaga2: Na wydruku wp³aty gotówki do kasy drukowana jest kwota wp³aty oraz

stan gotówki w kasie, je¿eli wydruk stanu gotówki nie jest 

zablokowany.

Przyk³ad: Przyjmujemy wp³atê 49,00 z³ gotówk¹.

Krok  Procedura                         Klawisze do naci�niêcia              Wy�wietlacz  

1

2

Wprowadzenie kwoty.

Zatwierdzenie wp³aty.

49.00

PROCEDURA: Wprowadzenie
kwoty od klienta..K K WP£.

4
GHI

9
XYZ¯�

WP£.

Uwaga1: Funkcja wyp³aty gotówki nie jest funkcj¹ fiskaln¹ i operacje wyp³aty 

nie s¹ brane pod uwagê na raportach fiskalnych.

Uwaga2: Na wydruku wyp³aty gotówki z kasy drukowana jest kwota wyp³aty 

oraz stan gotówki w kasie, je¿eli wydruk stanu gotówki nie jest 

zablokowany.

PROCEDURA: Wprowadzenie
kwoty od klienta..K K WYP£.



Przyk³ad: Wyp³acamy 300.00 z³ gotówk¹.

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

szufladê kasy bez sprzeda¿y.
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WYP£.

Krok  Procedura                         Klawisze do naci�niêcia              Wy�wietlacz  

1

2

Wprowadzenie kwoty.

Zatwierdzenie wyp³aty.

300.00
00

SPACJA
3

DEÊF

5.5.3. Otwarcie szuflady
GOTÓWKA
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Kasa pozwala na wprowadzenie procentowego rabatu i narzutu od pozycji paragonu b¹d� sumy paragonu.

5.6.1. Rabaty i narzuty procentowe

Aby udzieliæ rabatu od pozycji paragonu nale¿y wprowadziæ warto�æ rabatu (00.01 - 99.99) i zatwierdziæ 
klawiszem                .

Aby udzieliæ narzutu od pozycji paragonu nale¿y wprowadziæ warto�æ narzutu (00.01-99.99) i zatwierdziæ
klawiszem               .   

5.6.2. Rabat / narzut procentowy od pozycji rachunku

5.6. Pozosta³e operacje przy rejestracji

+ %

- - %

+ %

- - %

Uwaga: Nie ma mo¿liwo�ci realizacji sprzeda¿y z warto�ci¹ 0.00 - w przypadku

operacji skutkuj¹cych sum¹ paragonu równ¹ 0.00 paragon sprzeda¿y

jest anulowany.

PROCEDURA:

Wprowadzenie
rabatu/ narzutu

od 00,01 do 99,99

Rabat procentowy
od pozycji rachunku

Narzutt procentowy
do pozycji rachunku

..R R

Przyk³ad: Na 10 sztuk towaru o kodzie 3 sprzedanego z cen¹ zaprogramowan¹ 
3,50 z³ udzielany 5% rabatu od pozycji paragonu, towar o kodzie 4 z cen¹
zaprogramowan¹ 15,00 z³ sprzedajemy bez rabatu.

*

Krok  Procedura                         Klawisze do naci�niêcia              Wy�wietlacz  

1

2

Wprowadzenie ilo�ci.

Podsumowanie
paragonu.

Wprowadzenie 
i zatwierdzenie
kodu towaru.

Wprowadzenie 
i zatwierdzenie
kodu towaru.

3

4

B  35.00

B   15.00

KOD

KOD

Wprowadzenie kwoty
od klienta.

Wprowadzenie 
rabatu procentowego
od pozycji rachunku.

5

6

Wybór formy p³atno�ci
i wyliczenie reszty.7 GOTÓWKA

P   48.25

50.00

R   1.75

4
GHI

3
DEÊF

0
&()*+

1
!�#%

0
&()*+

5
JKL£

5
JKL£

- - %

PODSUMA
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Przyk³ad: Na 10 sztuk towaru o kodzie 3 sprzedanego z cen¹ zaprogramowan¹ 
3,50 z³  i  towar o kodzie 4 z cen¹ zaprogramowan¹ 15,00 z³  udzielamy 
10% rabatu od sumy rachunku.

*

Krok  Procedura                         Klawisze do naci�niêcia              Wy�wietlacz  

1

2

Wprowadzenie ilo�ci.

Podsumowanie
paragonu.

Wprowadzenie 
i zatwierdzenie
kodu towaru.
Wprowadzenie 
i zatwierdzenie
kodu towaru.

3

4

B  35.00

B   15.00

KOD

KOD

Wprowadzenie kwoty
od klienta.

Wprowadzenie 
rabatu procentowego
od sumy rachunku.

5

6

Wybór formy p³atno�ci
i wyliczenie reszty.7 GOTÓWKA

P   50.00

P  45.00

50.00

R   5.00

4
GHI

3
DEÊF

0
&()*+

1
!�#%

0
&()*+

1
!�#%

0
&()*+

5
JKL£

- - %

Aby udzieliæ rabatu od sumy paragonu nale¿y podsumowaæ warto�æ paragonu klawiszem               ,
a nastêpnie nale¿y wprowadziæ warto�æ rabatu (00.01 - 99.99) i zatwierdziæ klawiszem                .

Aby udzieliæ narzutu od sumy paragonu nale¿y podsumowaæ warto�æ paragonu klawiszem              ,
a nastêpnie nale¿y wprowadziæ warto�æ rabatu (00.01 - 99.99) i zatwierdziæ klawiszem                 .

5.6.2. Rabat / narzut procentowy od sumy rachunku

+ %

- - %

PODSUMA

PODSUMA

PODSUMA

PODSUMA
+ %

- - %

Wprowadzenie
rabatu/ narzutu

od 00,01 do 99,99

Rabat procentowy
od sumy rachunku

Narzutt procentowy
do sumy rachunku

..R R

PROCEDURA:
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6. RAPORTY
6.1. Rodzaje raportów

Kasa posiada jeden tryb pracy przeznaczony do drukowania raportów. Raporty kasy podzielone s¹ na 4 grupy:

a) RAPORTYFISKALNE - grupa obejmuje raport fiskalny dobowy,
raporty fiskalne z pamiêci fiskalnej 
raporty  skrócone z pamiêci fiskalnej.

b) RAPORTYCZYTAJ¥CE - grupa obejmuje nastêpuj¹ce raporty czytaj¹ce: 
dobowy towarów, 
opakowañ zwrotnych, kasy, 
indywidualny kasjerów

c) RAPORTYZERUJ¥CE - grupa obejmuje nastêpuj¹ce raporty zeruj¹ce: 
towarów, opakowañ zwrotnych, 
kasy, indywidualny kasjerów

d) INNE RAPORTY - grupa obejmuje: 
raport ustawieñ kasy 
raport opisów sta³ych kasy. 

Liczniki danych gromadzone s¹ przez kasê dwupoziomowo. Liczniki pierwszego poziomu to pamiêæ wewnêtrzna
kasy, za� drugiego poziomu to pamiêæ fiskalna. Przepisanie zawarto�ci pamiêci kasy do pamiêci fiskalnej nastêpuje
w momencie wykonywania raportu fiskalnego dobowego.

Uwaga1: Raporty skrócone z pamiêci fiskalnej nie s¹ raportami fiskalnymi..

Uwaga4: Wszytskie raporty za wyj¹tkiem raportu fiskalnego dobowego mo¿na 

przerwaæ przez wy³¹czenie kasy. 

Uwaga5: W przypadku gdy raport nie zawiera dancych (liczniki s¹ zerowe) 

raport nie jest drukowany.

Uwaga2: Raport fiskalny dobowy              w dniu, w którym 

by³a prowadzona sprzeda¿ jest obowi¹zkowy.

Orygina³ raportu jest dowodem ksiêgowym i podatnik jest prawnie 

zobowi¹zany do jego przechowywania przez okres 5 lat od zakoñczenia

okresu, którego dotyczy³ raport.

RAP.FISKAL.

RAP.QZYTAJ.

RAP.ZERUJ.

RAP.INNE

FIS.DOBOVY

Uwaga3: Je�li nast¹pi³a zmiana daty, a w dniu poprzednim nie wykonano raportu 
dobowego zeruj¹cego, przy próbie rejestracji pierwszego paragonu kasa 

zg³osi b³¹d                                            . 

Nale¿y usun¹æ b³¹d klawiszem          , nastêpnie wykonaæ wymagany 

raport i rozpocz¹æ rejestracjê sprzeda¿y.

C



RAPORT FISKALNY DOBOWY
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6.2. Wej�cie do trybu raportów

6.3. Kroki odczytu raportów kasowych

Aby wej�æ do trybu raportów nale¿y za pomoc¹ klawisza                    wybraæ odpowiedni tryb pracy kasy.

i potwierdziæ wybór klawiszem                   .

Nastêpnie nale¿y wprowadziæ has³o dostêpu do trybu i potwierdziæ je klawiszem                  .

Po wej�ciu do trybu raportów nale¿y przy pomocy klawiszy                (poprzednia grupa) i                (kolejna 

grupa) dokonaæ wyboru grupy raportów i wybór nale¿y potwierdziæ klawiszem                    .

W identyczny sposób dokonujemy wyboru odpowiedniego raportu w ramach grupy.

GOTÓWKA

GOTÓWKA

GOTÓWKA

RAPORT FISKALNY OKRESOWY
(wed³ug dat raportów)

GOTÓWKA

GOTÓWKA

+ %- - %

=RAPORTY=

L.p.       Grupa raportów                              Raport  - nazwa i sposób wywo³ania

1

FIS.DOBOVY

FIS.OKRES.

RAP.FISKAL.

M MD D RR

Wprowadzenie daty pocz¹tkowej

Raporty fiskalne
i raporty skrócone

(niefiskalne)

dzieñ         miesi¹c         rok

GOTÓWKA M MD D RR

GOTÓWKA

Wprowadzenie daty koñcowej

dzieñ         miesi¹c         rok

RAPORT SKRÓCONY OKRESOWY NIEFISKALNY
(wed³ug dat raportów)

GOTÓWKA

RAP.OKRES.

M MD D RR

Wprowadzenie daty pocz¹tkowej

dzieñ         miesi¹c         rok

GOTÓWKA M MD D RR

GOTÓWKA

Wprowadzenie daty koñcowej

dzieñ         miesi¹c         rok

EURO
TRYB
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RAPORT FISKALNY OKRESOWY
(wed³ug numerów raportów)

GOTÓWKA

L.p.       Grupa raportów                              Raport  - nazwa i sposób wywo³ania

FIS.OKRES.NR.

RAPORT FISKALNY MIESIÊCZNY
(za miesi¹c)

FIS.MIES.

RAP.FISKAL.

N NN N

N NN N

Wprowadzenie numeru pocz¹tkowego

Raporty fiskalne
i raporty skrócone

(niefiskalne)

GOTÓWKA GOTÓWKA

Wprowadzenie numeru koñcowego

GOTÓWKA N NN N

N NN N

Wprowadzenie numeru pocz¹tkowego

GOTÓWKA GOTÓWKA

Wprowadzenie numeru koñcowego

RAPORT SKRÓCONY OKRESOWY NIEFISKALNY
(wed³ug numerów raportów)

GOTÓWKA

RAP.OKRES.NR.

M M RR

Wprowadzenie daty

miesi¹c         rok

GOTÓWKA

RAPORT SKRÓCONY MIESIÊCZNY NIEFISKALNY
(za miesi¹c)

RAP.MIES.

RAPORT FISKALNY ROZLICZENIOWY
(wed³ug dat raportów)

Tylko po zape³nieniu albo zamknieciu (przez serwis) pamiêci fisk.

RAPORT FISKALNY ROZLICZENIOWY
(wed³ug numerów raportów)

Tylko po zape³nieniu albo zamknieciu (przez serwis) pamiêci fisk.

GOTÓWKA M M RR

Wprowadzenie daty

miesi¹c         rok

GOTÓWKA
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RAPORT DOBOWY CZYTAJC¥Y
(dzienny czytaj¹cy)

RAPORT CZYTAJ¥CY TOWARÓW
(raport sprzeda¿y towarów)

L.p.       Grupa raportów                              Raport  - nazwa i sposób wywo³ania

RAP.DOB.QZ.

RAP.QZYTAJ.

Raporty czytaj¹ce

GOTÓWKA

RAPORT CZYTAJ¥CY KASJERA
(indywidualny)

RAP.KASJ.QZ. GOTÓWKA

Z Z

Z

N

Z

Wprowadzenie numeru pocz¹tkowego

GOTÓWKA GOTÓWKA

Wprowadzenie numeru koñcowego

RAPORT CZYTAJ¥CY OPAKOWAÑ ZWROTNYCH
(wed³ug numerów opakowañ)

RAP.OPA.QZ.

RAP.TOV.QZ.

MERCURY 130F

2

RAP.ZERUJ.

Raporty zeruj¹ce

3

GOTÓWKA

RAPORT ZERUJ¥CY TOWARÓW
(raport sprzeda¿y towarów)

GOTÓWKA T TT T

T TT T

Wprowadzenie numeru pocz¹tkowego

GOTÓWKA GOTÓWKA

Wprowadzenie numeru koñcowego

RAP.TOV.ZER.

GOTÓWKA T TT T

T TT T

Wprowadzenie numeru pocz¹tkowego

GOTÓWKA GOTÓWKA

Wprowadzenie numeru koñcowego

Nr kasjera
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L.p.       Grupa raportów                              Raport  - nazwa i sposób wywo³ania

RAPORT USTAWIEÑ KONFIGURACYJNYCH KASY

USTAVIENIA GOTÓWKA

RAPORT OPISÓW STA£YCH KASY

OPISY KASY GOTÓWKA

RAPORT ZERU¥CY KASJERA
(indywidualny)

RAP.KASJ.ZER. GOTÓWKA

RAPORT ZERUJ¥CY OPAKOWAÑ ZWROTNYCH
(wed³ug numerów opakowañ)

RAP.OPA.ZER.

4

RAP.ZERUJ.

Raporty zeruj¹ce

RAP.INNE.

Raporty opisane w pkt. 3.3.

M MD D RR

M M RR

N NN N

Z

N

Z

T TT T

- data raportu w formacie (DD-dzieñ, MM-miesi¹c, RR-rok),
gdzie pierwsza data jest pocz¹tkow¹ dat¹ zakresu raportu, 
a druga dat¹ koñcow¹.

- numer kasjera z zakresu 1 - 4.

- numer opakowania zwrotnego z zakresu 1 - 50, gdzie pierwszy numer jest numerem
pocz¹tkowym zakresu numerów a drugi numerem koñcowym.

- numer towaru z zakresu 1 - 2000, gdzie pierwszy numer jest numerem
pocz¹tkowym zakresu numerów a drugi numerem koñcowym.

- miesi¹c i rok raportu w formacie (MM-miesi¹c, RR-rok).

- numer raportu z zakresu 1 - 1830, gdzie pierwszy numer jest numerem
pocz¹tkowym zakresu raportu a drugi numerem koñcowym.

GOTÓWKA Z Z

Z Z

Wprowadzenie numeru pocz¹tkowego

GOTÓWKA GOTÓWKA

Wprowadzenie numeru koñcowego

N

Nr kasjera
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Uwaga1: Raport fiskalny rozliczeniowy mo¿e byæ wykonany tylko przez 

autoryzowango serwisanta kasy. 

Wykonanie raportu powoduje zablokowanie pamiêci fiskalnej 

i przej�cie kasy do trybu pracy "tylko odczyt" w którym mo¿na 

realizowaæ jedynie wyrduki raportów z pamiêci fiskalnej.

Uwaga2: W przypadku konieczno�ci wykonania raportu z pamiêci fiskalnej 

o d³ugo�ci przekraczaj¹cej jedn¹ rolkê papieru (200-300 dni) nale¿y 

pos³u¿yæ siê jedn¹ z poni¿szym metod:

a) wykonaæ raport w kilku czê�ciach (np. 6 miesiêcy) mieszcz¹cych siê

na rolce.

b) zmieniaæ rolki w trakcie wydruku w ponizszy sposób:

- po zakoñczeniu rolki na wy�wietlaczu pojawi siê komunikat  

;      

- nale¿y zainstalowac nowe rolki papieru i nastêpnie nacisn¹æ 

klawisz          - wydruk raportu bêdzie kontynuowany.C



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 81

£¹czna kwota podatku VAT

Kwota sprzeda¿y
w stawce zwolnionej

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
18-11-2006 114
RAPORT FISKALNY  

DOBOWY
POZOSTALO 29 DNI
PTU A 22%
PTU B 7%
PTU C 0%
PTU E -----
PTU F -----
PTU G -----

D SP.ZW.
18-11-2006 1801
SP.OP.A 31.97
SP.OP.B 688.32
SP.OP.C 2.00
SP.OP.E -----
SP.OP.F -----
SP.OP.G -----
SP.ZW.D 0.00
PTU A 7.03
PTU B 48.18
SUMA PTU 55.21
SUMA NAL. 777.50
WYKONANO ZMIANY W
BAZIE TOWAROW. 1
ANULOWANE PARAGONY
ILOSC: 2
KWOTA: 7.00

IL.PARAGON. 2
IL.POZYCJI 25
#1 ANIA 21:38
@AHA 12345678

/

/

/

/

/ /

/ /

/

/

//

/

/

/

/ /

/ /

/

/ /

/

//

Aktywne stawki
podatkowe

Ilo�æ raportów
pozosta³ych 

do zape³nienia pamiêæi
fiskalnejNazwa 

raportu

Nag³ówek
paragonu

Numer NIP
podatnika

Nr kolejnego
wydruku

Data  wydruku

Numer kasy

Nr unikatowy

Kwoty sprzeda¿y
netto w poszczególnych
stawkach podatkowych 

Kwoty naliczonego
podatku VAT

w poszczególnych
stawkach podatkowych

Stawki nieaktywne

Stawka zwolniona

Nr raportu dobowegoData raportu
dobowego

Logo fiskalne

Imiê kasjera

Czas(ggmm) 
zakoñczenia wydruku

Informacja 
o dokonanych anulacjach

paragonu
(ilo�æ i kwota anulacji)

Ilo�æ zmian 
wykonanych w bazie

towarowej (zmiany nazwy
lub stawki, nowe towary)

Suma nale¿na brutto

Ilo�æ linii
raportu

Ilo�æ
paragonów

6.4.1. Raport fiskalny dobowy

6.4. Przyk³ady raportów
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£¹czna kwota podatku VAT

Kwota sprzeda¿y
w stawce zwolnionej

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
20-11-2006 118
RAPORT FISKALNY  

OKRESOWY
DATA INSTALACJI
30-10-2005
18-11-06 19-11-06
1801 1802
==================
PTU A 22%
PTU B 7%
PTU C 0%
PTU E -----
PTU F -----
PTU G -----

D SP.ZW.
==================
18-11-2006 1801
SP.OP.A 31.97
SP.OP.B 688.32
SP.OP.C 2.00
SP.OP.E -----
SP.OP.F -----
SP.OP.G -----
SP.ZW.D 0.00
PTU A 7.03
PTU B 48.18
SUMA PTU 55.21
SUMA NAL. 777.50
WYKONANO ZMIANY W
BAZIE TOWAROW. 1
ANULOWANE PARAGONY
ILOSC: 2
KWOTA: 7.00

IL.PARAGON. 2
IL.POZYCJI 25
==================

/

/

/

/

/ /

///

/

/

/ /

/

/ //

/ / /

/

// /

/

/

/ /

/

/

/

//

Aktywne stawki
podatkowe

Nazwa 
raportu

Nag³ówek
paragonu

Numer NIP
podatnika

Nr kolejnego
wydruku

Data  wydruku

Kwoty sprzeda¿y
netto w poszczególnych
stawkach podatkowych 

Kwoty naliczonego
podatku VAT

w poszczególnych
stawkach podatkowych

Stawki nieaktywne

Stawka zwolniona

Nr raportu dobowego

Informacja 
o dokonanych anulacjach

paragonu
(ilo�æ i kwota anulacji)

Ilo�æ zmian 
wykonanych w bazie

towarowej (zmiany nazwy
lub stawki, nowe towary)

Suma nale¿na brutto

Data ufiskalnienia
kasy

6.4.2. Raport fiskalny okresowy

Ilo�æ
paragonów

Ilo�æ linii
raportu dobowego

Data raportu
dobowego

Zakres nr raportów

Zakres dat raportów

Dokoñczenie na str.83
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£¹czna kwota podatku VAT

Kwota sprzeda¿y
w stawce zwolnionej

19-11-2006 1802
SP.OP.A 29.51
SP.OP.B 101.40
SP.OP.C 0.00
SP.OP.E -----
SP.OP.F -----
SP.OP.G -----
SP.ZW.D 0.00
PTU A 6.49
PTU B 7.10
SUMA PTU 13.59
SUMA NAL. 144.50
IL.PARAGON. 1
IL.POZYCJI 13
==================

LACZNY RAPORT
OKRESOWY

18-11-06 19-11-06
1801 1802
SP.OP.A 61.48
SP.OP.B 789.72
SP.OP.C 2.00
SP.ZW.D 0.00
PTU A 13.52
PTU B 55.28
SUMA PTU 68.80
SUMA NAL. 922.00
WYKONANO ZMIANY W
BAZIE TOWAROW. 1
ANULOWANE PARAGONY
ILOSC: 2
KWOTA: 7.00

IL.PARAGON. 3
PRZEKROCZONO LIMIT

ZEROWAN RAM
#1 ANIA 11:25
@AHA 12345678

/

/ //

//

/

/

/

/

/

/

/ /

//

/

/ / /

/

/

/

/

//

Numer kasy

Nr unikatowy

Kwoty sprzeda¿y
netto w poszczególnych
stawkach podatkowych 

Kwoty naliczonego
podatku VAT

w poszczególnych
stawkach podatkowych

Zakres nr raportów

Zakres dat raportów

Logo fiskalne

Imiê kasjera

Czas(ggmm) 
zakoñczenia wydruku

Informacja 
o dokonanych anulacjach

paragonu
(ilo�æ i kwota anulacji)

Ilo�æ zmian 
wykonanych w bazie

towarowej (zmiany nazwy
lub stawki, nowe towary)

Suma nale¿na brutto

Przekroczono
limit zerowañ 
pamiêci RAM

Ilo�æ
paragonów

£¹czna kwota podatku VAT

Kwota sprzeda¿y
w stawce zwolnionej

Kwoty naliczonego
podatku VAT

w poszczególnych
stawkach podatkowych

Suma nale¿na brutto

Ilo�æ
paragonów

Ilo�æ linii
raportu dobowego

Kwoty sprzeda¿y
netto w poszczególnych
stawkach podatkowych 

Nr raportu dobowegoData raportu
dobowego

Dokoñczenie ze str.82
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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
20-11-2006 122
RAPORT FISKALNY  

MIESIECZNY
DATA INSTALACJI
30-10-2005
ZA MIESIAC 10-2006
01-10-06 31-10-06
1766 1796
==================
PTU A 22%

/

/

/

/

/ /

/ //

/

/ / / /

/ /

/

/

/ //

/

/

//

Nazwa 
raportu

Nag³ówek
paragonu

Numer NIP
podatnika

Nr kolejnego
wydruku

Data  wydruku

Data ufiskalnienia
kasy

6.4.3. Raport fiskalny miesiêczny

Zakres nr raportów

Zakres dat raportów

Zakres raportu
(miesi¹c -  rok)

Zawarto�æ danych 
- zgodne z raportem
fiskalnym okresowym

- patrz punkt 6.4.2

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
20-11-2006 128
RAPORT FISKALNY  
ROZLICZENIOWY

DATA INSTALACJI
30-10-2005

KONIEC ZAPISOW PF
20-11-2006

30-10-05 20-11-06
0001 1803
==================
PTU A 22%
PTU B 7%

/

/

/

/

/ /

/ //

/

/ /

/

/ //

/

/

/ //

/ / /

/

/

//

Nazwa 
raportu

Nag³ówek
paragonu

Numer NIP
podatnika

Nr kolejnego
wydruku

Data  wydruku

Data ufiskalnienia
kasy

6.4.4. Raport fiskalny rozliczeniowy

Zakres nr raportów

Zakres dat raportów

Data i czas
zamkniêcia, zape³nienie
pamiêci fiskalnej kasy

Zawarto�æ danych 
- zgodne z raportem
fiskalnym okresowym

- patrz punkt 6.4.2



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
19-11-2006 138
# NIEFISKALNY #

LACZNY RAPORT  
OKRESOWY

DATA INSTALACJI
30-10-2005
18-11-06 19-11-06
1801 1802
==================
SP.OP.A 61.48
SP.OP.B 789.72
SP.OP.C 2.00
SP.ZW.D 0.00
PTU A 13.52
PTU B 55.28
SUMA PTU 68.80
SUMA NAL. 922.00
WYKONANO ZMIANY W
BAZIE TOWAROW. 1
ANULOWANE PARAGONY
ILOSC: 2
KWOTA: 7.00

IL.PARAGON. 3
PRZEKROCZONO LIMIT

ZEROWAN RAM
# NIEFISKALNY #
#1 ANIA 16:21

12345678

/

/

/

/

/ /

//

/

/

/ /

/

/ //

/

//

/ /

//

/

//

/

//

Nazwa 
raportu

Nag³ówek
paragonu

Numer NIP
podatnika

Nr kolejnego
wydruku

Data  wydruku

Data ufiskalnienia
kasy

6.4.5. Raport skrócony okresowy (niefiskalny)

Zakres nr raportów

Zakres dat raportów

Numer kasy

Nr unikatowy

Imiê kasjera

Przekroczono
limit zerowañ 
pamiêci RAM

Ilo�æ
paragonów

£¹czna kwota podatku VAT

Kwota sprzeda¿y
w stawce zwolnionej

Kwoty sprzeda¿y
netto w poszczególnych
stawkach podatkowych 

Kwoty naliczonego
podatku VAT

w poszczególnych
stawkach podatkowych

Informacja 
o dokonanych anulacjach

paragonu
(ilo�æ i kwota anulacji)

Ilo�æ zmian 
wykonanych w bazie

towarowej (zmiany nazwy
lub stawki, nowe towary)

Suma nale¿na brutto

Czas(ggmm) 
zakoñczenia wydruku

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 85
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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
19-11-2006 138
# NIEFISKALNY #

LACZNY RAPORT  
MIESIECZNY

DATA INSTALACJI
30-10-2005
ZA MIESIAC 10-2006
01-10-06 31-10-06
1766 1796
==================
SP.OP.A 81.97
SP.OP.B 0.00
SP.OP.C 0.00
SP.ZW.D 0.00
PTU A 18.03
PTU B 0.00
SUMA PTU 18.03
SUMA NAL. 100.00
ZEROWAN RAM: 2
WYKONANO ZMIANY W
BAZIE TOWAROW. 1
IL.PARAGON. 1
PRZEKROCZONO LIMIT

ZEROWAN RAM
# NIEFISKALNY #
#1 ANIA 16:29

12345678

/

/

/

/

/ /

/ /

/

/ // //

///

/ / /

///

// /

// /

/

/

/

////

/ /

/

//

Nazwa 
raportu

Nag³ówek
paragonu

Numer NIP
podatnika

Nr kolejnego
wydruku

Data  wydruku

Data ufiskalnienia
kasy

6.4.6. Raport skrócony miesiêczny (niefiskalny)

Zakres nr raportów

Zakres dat raportów

Numer kasy

Nr unikatowy

Imiê kasjera

Przekroczono
limit zerowañ 
pamiêci RAM

Ilo�æ 
wykonanych

zerowañ 
pamiêci RAM

Ilo�æ
paragonów

£¹czna kwota podatku VAT

Kwota sprzeda¿y
w stawce zwolnionej

Kwoty sprzeda¿y
netto w poszczególnych
stawkach podatkowych 

Kwoty naliczonego
podatku VAT

w poszczególnych
stawkach podatkowych

Ilo�æ zmian 
wykonanych w bazie

towarowej (zmiany nazwy
lub stawki, nowe towary)

Suma nale¿na brutto

Czas(ggmm) 
zakoñczenia wydruku

Zakres raportu
(miesi¹c -  rok)

Zawarto�æ danych 
- zgodne z raportem

skróconym okresowym
(niefiskalnym)

- patrz punkt 6.4.5



£¹czna kwota podatku VAT

Kwota sprzeda¿y
w stawce zwolnionej

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
18-11-2006 125
# NIEFISKALNY #
RAPORT DOBOWY  

PTU A 22%
PTU B 7%
PTU C 0%
PTU E -----
PTU F -----
PTU G -----

D SP.ZW.
SP.OP.A 4.92
SP.OP.B 139.25
SP.OP.C 10.00
SP.OP.E -----
SP.OP.F -----
SP.OP.G -----
SP.ZW.D 0.00
PTU A 1.08
PTU B 10.83
SUMA PTU 55.21
SUMA NAL. 165.00
ANULOWANE PARAGONY
ILOSC: 1
KWOTA: 10.00

IL.PARAGON. 5
IL.POZYCJI 22
# NIEFISKALNY #
#1 ANIA 21:42

12345678

/

/

/

/

/ /

/ /

/

/

// /

/

/ / /

/

/ /

//

/

/

//

Aktywne stawki
podatkowe

Nazwa 
raportu

Nag³ówek
paragonu

Numer NIP
podatnika

Nr kolejnego
wydruku

Data  wydruku

Numer kasy Nr unikatowy

Kwoty sprzeda¿y
netto w poszczególnych
stawkach podatkowych 

Kwoty naliczonego
podatku VAT

w poszczególnych
stawkach podatkowych

Stawki nieaktywne

Stawka zwolniona

Imiê kasjera
Czas(ggmm) 

zakoñczenia wydruku

Informacja 
o dokonanych anulacjach

paragonu
(ilo�æ i kwota anulacji)

Suma nale¿na brutto

Ilo�æ linii
raportu

Ilo�æ
paragonów

6.4.7. Raport dobowy czytaj¹cy

RAPORTY
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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
18-11-2006 185
# NIEFISKALNY #

RAP.SPRZ.TOW.
OD 17-11-2006  
(0001-2000)
0001
PIWO
ILOSC: 2.000
WARTOSC: 6.00
0002
TONIK
ILOSC: 18.000
WARTOSC: 72.00
0003
MLEKO 1L
ILOSC: 22.000
WARTOSC: 77.00
0005
MARCHEW
ILOSC: 5.000
WARTOSC: 10.00
# NIEFISKALNY #
#1 ANIA 13:22

12345678

/

/

/

/

/ /

/ /

/ /

/

//

//

/

/

/

/

/

/ /

//

/

// /

/

///

/ /

/ / /

// /

///

/ /

/

/ /

/

//

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
18-11-2006 186
# NIEFISKALNY #

RAP.SPRZ.TOW.
(Z ZEROWANIEM)
OD 17-11-2006  
(0001-2000)
0001
PIWO
ILOSC: 2.000
WARTOSC: 6.00
0002
TONIK
ILOSC: 18.000
WARTOSC: 72.00
0003
MLEKO 1L
ILOSC: 22.000
WARTOSC: 77.00
0005
MARCHEW
ILOSC: 5.000
WARTOSC: 10.00
# NIEFISKALNY #
#1 ANIA 13:23

12345678

/

/

/

/

/ /

/ /

/ /

/

//

//

/

/

/

/

/

/ /

//

/

// /

/

///

/ /

/ / /

// /

///

/ /

/

/ /

/

//

Nazwa raportu

Nazwa raportu z dodatkow¹
informacj¹ (zerowaniem)

Nag³ówek paragonu

Numer NIP podatnika

Data ostatniego raportu zeruj¹cego

Zakres numerów towarów
(od 0001 do 2000 - pe³ny zakres) 

Nr kolejnego wydruku

Data  wydruku

Numer towaru

Nazwa towaru

Ilo�æ towaru

Warto�æ towaru

6.4.8. Raport towarów
czytaj¹cy                                                               zeruj¹cy

Numer kasy

Nr unikatowy

Imiê kasjera

Czas(ggmm) 
zakoñczenia wydruku



6.4.9. Raport opakowañ zwrotnych
czytaj¹cy                                                               zeruj¹cy

Nr unikatowy

Czas(ggmm) 
zakoñczenia wydruku

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
18-11-2006 188
# NIEFISKALNY #  

RAP.OBROTU
OPAK.ZWROT.

OD 17-11-2006
(01-50)
OPAK.ZWR.01

WYDANO 2
1.00

PRZYJETO 10
5.00

OPAK.ZWR.02
WYDANO 18

1.00
PRZYJETO 0

0.00
# NIEFISKALNY #
#1 ANIA 13:28

12345678

/

/

/

/

/ /

/ /

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/ /

/

/

/

/ /

/

/

//

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
18-11-2006 189
# NIEFISKALNY #  

RAP.OBROTU
OPAK.ZWROT.

(Z ZEROWANIEM)
OD 17-11-2006
(01-50)
OPAK.ZWR.01

WYDANO 2
1.00

PRZYJETO 10
5.00

OPAK.ZWR.02
WYDANO 18

1.00
PRZYJETO 0

0.00
# NIEFISKALNY #
#1 ANIA 13:29

12345678

/

/

/

/

/ /

/ /

/

/

/

/

/

/

/

/

/

//

/

/

/

/ /

/

/

//

Nazwa raportu

Nazwa raportu z dodatkow¹
informacj¹ (zerowaniem)

Nag³ówek paragonu

Numer NIP podatnika

Data ostatniego raportu zeruj¹cego

Zakres numerów opak. zwrot.
(od 01 do 50 - pe³ny zakres) 

Nr kolejnego wydruku

Data  wydruku

Ilo�æ wydanych opak. zwrot.

Warto�æ wydanych opak. zwrot.

Ilo�æ przyjêtych opak. zwrot.

Warto�æ przyjêtych opak. zwrot.

Numer kasy

Imiê kasjera

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 89
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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
18-11-2006 191
# NIEFISKALNY #

RAPORT KASY 1
OD 17-11-2006  
SPRZEDAZ 165.00
INNA WALUTA:
G 4.94
WPLATA 100.00
WYPLATA -50.00
OPAK.WYD. 19.00
OPAK.PRZ. -5.00

GOTOWKA + 316.00
GOTOWKA - -87.00

--------
RAZEM 229.00
TRANSAKCJE 6
ANULOWANE:
POZYCJE 0
# NIEFISKALNY #
#1 ANIA 13:30

12345678

/

/

/

/

/ /

/ /

/

/

/

/ /

/ /

/

/ /

/

/

//

/

/

//

/

/

/

/ /

/

//

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
18-11-2006 192
# NIEFISKALNY #

RAPORT KASY 1
(Z ZEROWANIEM)
OD 17-11-2006  
SPRZEDAZ 165.00
INNA WALUTA:
G 4.94
WPLATA 100.00
WYPLATA -50.00
OPAK.WYD. 19.00
OPAK.PRZ. -5.00

GOTOWKA + 316.00
GOTOWKA - -87.00

--------
RAZEM 229.00
TRANSAKCJE 6
ANULOWANE:
POZYCJE 0
# NIEFISKALNY #
#1 ANIA 13:31

12345678

/

/

/

/

/ /

/ /

/

/

/

/ /

/ /

/

/ /

/

/

//

/

/

//

/

/

/ /

/

//

Nazwa raportu

Nazwa raportu z dodatkow¹
informacj¹ (zerowaniem)

Nag³ówek paragonu

Numer NIP podatnika

Data ostatniego raportu zeruj¹cego

£¹czna kwota sprzeda¿y brutto
uwzglêdniaj¹ca p³atno�ci w walucie Euro

£¹czna kwota p³atno�ci
w walucie Euro

Nr kolejnego wydruku

Data  wydruku

£¹czna kwota wp³at do kasy

£¹czna kwota za wydane opak. zwrot.

£¹czna kwota za zwrócone opak. zwrot.

£¹czna kwota wp³at do szuflady
(kwoty wp³at + p³atno�ci przyjête od klienta

+ kwoty za opakowania wydane)

£¹czna kwota wyp³at z szuflady
(kwoty wyp³at + reszta dla klienta
+ kwoty za opakowania przyjête)

£¹czna kwota wyp³at z kasy

Stan szuflady£¹czna ilo�æ
transakcji

Ilo�æ pozycji
anulowanych

czytaj¹cy                                                               zeruj¹cy

Numer kasy

Nr unikatowy

Imiê kasjera Czas(ggmm) 
zakoñczenia

wydruku

�������������
��	��
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7. KOMUNIKATY
7.1. Komunikaty o b³êdach

W przypadku b³êdu operatora lub uszkodzenia kasy na wy�wietlaczu pojawi siê komunikatów informuj¹cy 
o numerze b³êdu.
Komunikat ten ma postaæ                                                          , gdzie liczba oznacza numer b³êdu.

Wykaz b³êdów mog¹cych wyst¹piæ podczas pracy kasy zawiera poni¿sza tabela.

1

L.p.                 B³¹d                                       Opis                                    Usuniêcie  b³êdu

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

B³¹d operatora (naci�niêto
nieprawid³owy klawisz).

B³¹d weryfikacji danych 
w pamiêci fiskalnej i pamiêci
EEPROM.

B³¹d odczytu/zapisu pamiêci
EEPROM.

Brak danych (liczniki zerowe
dla danego zakresu - raport 
nie mo¿e byæ wykonany).

Funkcja dostêpna tylko 
w trybie fiskalnym.

Brak stawki podatku VAT.

Konieczne jest wykonanie
raportu dobowego fiskalnego
(zeruj¹cego).

B³¹d numeru unikatowego.

Próba przekroczenia liczników
kasy

Brak wymaganych danych -
dane nie zosta³y zaprogramowane.

.

Nacisn¹æ klawisz          . 

Wezwaæ serwis. 

Wezwaæ serwis. 

Wezwaæ serwis. 

Wezwaæ serwis. 

Wykonaæ raport dobowy zeruj¹cy.

5

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14

15

16

17

C

Nacisn¹æ klawisz          . C

Nacisn¹æ klawisz          . C

Nacisn¹æ klawisz          . C

Nacisn¹æ klawisz C

.

Nacisn¹æ klawisz          . C

Zaprogramowaæ kasê.

Nacisn¹æ klawisz          . C

i zakoñczyæ paragon.

Nacisn¹æ klawisz           C

KOMUNIKATY

Nacisn¹æ klawisz          . C

Nacisn¹æ klawisz          . C

Nacisn¹æ klawisz C
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MERCURY 130F

Brak danych do przes³ania.

Próba przes³ania do kasy duplikatu towaru (towaru z t¹ sam¹
nazw¹).

B³¹d RAM kasy - nale¿y wezwaæ serwis celem wykonania
zerowania pamiêci kasy

16

17

18

144

145

150

7.2. B³êdy przy transmisji kasa - komputer
Wykaz b³êdów mog¹cych wyst¹piæ podczas transmisji kasa - komputer zawiera poni¿sza tabela.

L.p.                 B³¹d                                       Opis                                    

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

B³¹d sumy kontrolnej pierwszego rozkazu.

B³¹d danych pola_1 rozkazu P2Z.

B³¹d danych: pierwszy kod wy¿szy od kodu ostatniego 
(kolejnego).

B³¹d danych: warto�æ kodu wiêksza od maksymalnej
dopuszczalnej warto�ci.

B³¹d danych: kod nie wystêpuje.

B³¹d danych: brak danych w polu

B³¹d danych: rozkazu P5D nie mo¿na wykonaæ, poniewa¿
brak zmian w kasie.

B³¹d danych: numer wiersza spoza dopuszczalnego zakresu.

B³¹d danych: b³êdne pole_1 rozkazu O6.

B³¹d danych: brak pola_1 rozkazu O2.

B³¹d danych: b³êdne dane pola_1 rozkazu O2.

B³¹d wykonania rozkazu O2.

B³¹d danych: pole powinno zawieraæ tylko cyfry.

5

1

2

3

102

105

106

107

108

112

114

115

129

131

132

135

138

142 B³¹d wykonania rozkazu P4Z: brak wolnego kodu.

15 143
Przed wykonaniem rozkazu nale¿y wykonaæ raport dobowy
fiskalny lub raport towarów z zerowaniem.
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L Logowanie kasjera .................................................................................................................................................58
£ £adowanie akumulatora............................................................................................................................................
M Masa - wprowadzanie.............................................................................................................................................62

Mno¿enie................................................................................................................................................................61
N Nag³ówek paragonu............................................................................................................................................6, 23

Narzuty - patrz Rabaty  
Nazwy

edycja znaków .....................................................................................................................................................18
imiê kasjera .........................................................................................................................................................38
nazwy klawiszy......................................................................................................................................................9
nazwa towaru - programowanie...........................................................................................................................27
nazwa towaru - wyszukiwanie..............................................................................................................................30
nazwa towaru - zmiana.........................................................................................................................................31

INDEKS RZECZOWY

A Anulacja paragonu .................................................................................................................................................67
Anulacja przyjêcia opakowañ zwrotnych ................................................................................................................65
Akty prawne 

ogólne ....................................................................................................................................................................4
przechowywanie wydruków ..................................................................................................................................14

Akumulator - ³adowanie.......................... ................................................................................................................65
B

Baza towarów - wydruk...........................................................................................................................................33
B³êdy 
b³êdnie wprowadzona ilo�æ lub numer towaru......................................................................................................64
b³êdy  przy transmisji kasa - komputer..................................................................................................................94
komunikaty o b³êdach...........................................................................................................................................92
ostrze¿enia o b³êdach  rejestracji sprzeda¿y .......................................................................................................58

Budowa kasy.............................................................................................................................................................7
Budzenie kasy ze stanu u�pienia..............................................................................................................................6

C Cena
zaprogramowana towarów ............................................................................................................................27, 59
opakowania zwrotne............................................................................................................................................36
otwarta towarów (wprowadzana z klawiatury)..........................................................................................27, 37, 59

Czas
programowanie w ustawieniach wstêpnych kasy.................................................................................................20
programowanie czasu u�pienia kasy...................................................................................................................46

D Dane techniczne kasy  II strona ok³adki
Data ustawianie......................................................................................................................................................18
Dozwolona cena otwarta towarów (wprowadzana z klawiatury).............................................................................39
Drukarka - zak³adanie rolek papieru........................................................................................................................13
Drukowanie sumy paragonu po naci�niêciu klawisza PODSUMA..........................................................................39

F Finalizowanie transakcji sprzeda¿y ........................................................................................................................67
przyjmowanie p³atno�ci gotówk¹, kredytem lub czekiem.....................................................................................67
p³atno�æ w drugiej walucie Euro...........................................................................................................................69
p³atno�æ rachunku bez podania kwoty od klienta.................................................................................................70
ostrze¿enia o b³êdach  rejestracji sprzeda¿y........................................................................................................58

Funkcje klawiszy.......................................................................................................................................................9
G Gniazda przy³¹czeniowe ..........................................................................................................................................8
H Has³a

has³o domy�lne do trybu programowania............................................................................................................18
programowanie hase³ dostêpu dla kasjerów........................................................................................................42
programowanie hase³ dostêpu do trybów pracy...................................................................................................42
logowanie kasjera................................................................................................................................................58
wej�cie do trybów pracy kasy...............................................................................................................................12

K Kasjerzy 
programowanie imienia ......................................................................................................................................38
programowanie hase³ dostêpu............................................................................................................................42
logowanie, wylogowanie......................................................................................................................................58

Klawisze....................................................................................................................................................................9
Klawiatura.....................................................................................................................................................8, 25, 35
Kody kreskowe..............................................................................................................................................6, 26, 60

programowanie towarów......................................................................................................................................26
sprzeda¿..............................................................................................................................................................60

Kody towarów................................................................................................................................................6, 26, 60
programowanie towarów......................................................................................................................................26
sprzeda¿...............................................................................................................................................................60

Korekty
anulacja przyjêcia opakowañ zwrotnych ..............................................................................................................65
b³êdnie wprowadzona ilo�æ lub numer towaru.....................................................................................................64
kasowanie ostatnio wprowadzonej pozycji (storno bezpo�rednie).......................................................................66
kasowanie poprzednio wprowadzonej pozycji (storno po�rednie)........................................................................66
rezygnacja z rachunku (anulacja paragonu )........................................................................................................67

Komunikaty o b³êdach.............................................................................................................................................92
Kurs drugiej waluty..................................................................................................................................................40
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tekst nag³ówka .....................................................................................................................................................23
Numer kasy.......................................................................................................................................................21, 39

O Odczyt zaprogramowanych parametrów kasy........................................................................................................47
Opakowania zwrotne....................................................................................................................................6, 35, 63

obs³uga ...............................................................................................................................................................63
programowanie ...................................................................................................................................................35  

Oszczêdno�æ energii ..............................................................................................................................................46
Otwarcie szuflady....................................................................................................................................................72
Oznaczenia klawiszy.................................................................................................................................................9

P Paragon fiskalny i niefiskalny..................................................................................................................................47
P³atno�ci

bez podania kwoty od klienta ..............................................................................................................................70
gotówka, czek lub kredyt .....................................................................................................................................67
przymus podania kwoty od klienta ......................................................................................................................39
w drugiej walucie Euro ........................................................................................................................................69

Program komputerowy............................................................................................................................................15
Programowanie

baza opakowañ zwrotnych - wydruk....................................................................................................................37
baza towarów - wydruk........................................................................................................................................33
cena opakowañ zwrotnych..................................................................................................................................36
czas - ustawienia wstêpne...................................................................................................................................20
czas u�pienia kasy..............................................................................................................................................46
numer kasy - ustawienia wstêpne...................................................................................................................21, 3
has³a....................................................................................................................................................................42
imiê kasjera.........................................................................................................................................................38
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Ostrze¿enie:

Urz¹dzenie to jest urz¹dzeniem klasy A. W �rodowisku mieszkalnym mo¿e ono powodowaæ zak³ócenia

radioelektryczne.  W takich przypadkach mo¿na ¿¹daæ od jego u¿ytkownika zastosowania odpowiednich

�rodków zaradczych.




