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Kasa  ER-A457P  jest kas¹ rejestruj¹c¹ wyposa¿on¹ w modu³ fiskalny i zosta³a dopusz-
czona do u¿ytkowania na terenie Polski decyzj¹ Ministerstwa Finansów - Departament Podatków
Poœrednich - nr. decyzji MF: PP7-8012/537/1920/05/JS

Na mocy aktualnych przepisów prawnych* podatnicy stosuj¹cy kasy rejestruj¹ce s¹ zobowi¹zani do:

1). Dokonywania rejestracji ka¿dej sprzeda¿y towarów i us³ug na rzecz osób fizycznych nie pro-
wadz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej przy pomocy kasy;

2). Wydawania orygina³u paragonu kupuj¹cemu;
3). Bezzw³ocznego zg³aszania w³aœciwej s³u¿bie serwisowej ka¿dej dostrze¿onej nieprawid³owo-

œci w pracy kasy;
4). Poddawania kontroli pracy kasy na ka¿de ¿¹danie w³aœciwych organów;
5). Przechowywania kopii dokumentów kasowych przez czas okreœlony w przepisach o zobowi¹-

zaniach podatkowych, zgodnie z warunkami okreœlonymi w przepisach o rachunkowoœci;
6). Zlecania serwisowi kasy obowi¹zkowego przegl¹du technicznego co 12 miesiêcy.

Gdy kasa odmawia pos³uszeñstwa i nie wystawia paragonów sprzeda¿y nale¿y pos³u¿yæ
siê kas¹ rezerwow¹, a w przypadku jej braku nale¿y zaprzestaæ sprzeda¿y;

Podatnicy mog¹ dokonaæ odliczenia po³owy wartoœci kasy, potr¹caj¹c j¹ z podatku nale¿-
nego pod warunkiem z³o¿enia w urzêdzie skarbowym, przed terminem rozpoczêcia ewi-
dencjonowania, pisemnego oœwiadczenia o liczbie kas i miejscu (adresie) ich u¿ywania do
ewidencjonowania. (dotyczy to tak¿e kas rezerwowych).

Podatnicy oraz s³u¿by serwisowe obowi¹zani s¹ poinformowaæ w³aœciwy urz¹d
skarbowy o zainstalowaniu (ufiskalnieniu) kasy w terminie nie póŸniej ni¿ 7 dni od
daty zainstalowania.

Podatnik obowi¹zany jest do wezwania serwisu celem dokonania przegl¹du technicznego
kasy co 6 miesiêcy.

* Obowi¹zuj¹ce akty prawne:
Ustawa z dnia 04-03-11 o podatku od towarów i us³ug (Dz.U. 54  z  04-04-05  poz. 535),
Zmiana z dnia 07-09-19 (Dz.U. 192  z  07-10-19 poz. 1382)
Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 08-06-27 w sprawie kas rejestruj¹cych (Dz.U. 113 z  08-06-30 poz. 720),
Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 02-07-04 w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz¹
odpowiadaæ kasy rejestruj¹ce oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz.U. 108  z 02-07-17 poz. 948),
Zmiana z 03-08-26 (Dz.U. 152  z  03-08-29 poz. 1481),
Zmiana z 04-04-23 (Dz.U. 85 z  04-04-27 poz. 798),
Ustawa z dnia 97-08-29 - Ordynacja podatkowa (Dz.U. 137 z  97-11-13 poz. 926),
Ustawa z dnia 94-09-29 o rachunkowoœci (Dz.U. 121 z  1994 poz. 591),
Ustawa Kodeks karny skarbowy z dnia 99-09-10 (Dz.U. 83 z  99-10-15 poz. 930),
Ustawa z dnia 98-11-20 o zrycza³towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi¹ganych przez osoby
fizyczne (Dz.U. 144 z  98-11-27 poz. 930),
Zmiana z 02-07-27 (Dz.U. 141 z  02-09-05 poz. 1183),
Rozporz¹dzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us³ug z dnia
04-04-23 (Dz.U. 89 z  04-04-29 poz. 852),
Rozporz¹dzenie Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us³ug
z dnia 04-04-27 (Dz.U. 97 z  04-05-01 poz. 970),
Zmiana z 07-12-24 (Dz.U. 249 z  07-12-31 poz. 1861)
Rozporz¹dzenie Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku,
zasad wystawiania faktur,sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i us ³ug,do których nie maj¹ zastosowania
zwolnienia od podatku od towarów i us ³ug z dnia 04-04-27 (Dz.U.97 z 04-05-01 poz.971),
Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r.w sprawie prowadzenia podatkowej ksiêgi przychodów
i rozchodów (Dz.U. nr 152  z 29 sierpnia 2003 r., poz. 1475 z póŸn. zm.)

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

1.1. Uwagi dotycz¹ce aktów prawnych
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• Kasê ER-A457P nale¿y pod³¹czyæ w miejscu gdzie nie bêdzie ona nara¿ona na: zbyt silne
promieniowanie s³oneczne, du¿e zmiany temperatury (poni¿ej 0° C, powy¿ej 40° C), wysok¹
wilgotnoœæ powietrza. Niespe³nienie tych wymogów mo¿e doprowadziæ do zniszczenia obudo-
wy oraz uk³adów elektronicznych.

• Po przetransportowaniu kasy z zimnego otoczenia do ciep³ego i na odwrót, nale¿y w³¹czaæ j¹
po co najmniej 20 min. potrzebnych do aklimatyzacji kasy w nowym otoczeniu.

• Nie wolno dopuœciæ do rozlania jakichkolwiek p³ynów na kasê.
• Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na czystoœæ klawiatury.
• U¿ytkownicy maj¹cy mokre d³onie, powinni u¿ywaæ kasê tylko z wodoszczeln¹ nak³adk¹.

Dostanie siê wody do œrodka mo¿e spowodowaæ awariê uk³adów elektronicznych.
• Kasê nale¿y czyœciæ tylko przy pomocy miêkkiej, suchej szmatki. Nigdy nie nale¿y u¿ywaæ

œrodków chemicznych, które mog¹ zniszczyæ obudowê lub uk³ady elektroniki.
• Gdy kasa nie pracuje prawid³owo, nale¿y powiadomiæ autoryzowany punkt serwisowy.

Nie wolno otwieraæ kasy oraz naprawiaæ jej samemu, gdy¿ mo¿e to spowodowaæ utratê gwa-
rancji 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 – rachunku, nale¿y poczekaæ do zakoñczenia drukowania.
Nie wolno odrywaæ rachunku w trakcie drukowania, gdy¿ mo¿e to spowodowaæ uszkodzenie
drukarki.

• Przed w³¹czeniem kasy po raz pierwszy nale¿y za³o¿yæ papier do drukarki.
• W kasie ER-A457P powinno siê u¿ywaæ tylko zalecanego papieru z gwarancj¹ producenta

co do szeœcioletniej trwa³oœci wydruku. Stosowanie materia³ów gorszej jakoœci skraca czas
u¿ywania drukarki. Œrednia ¿ywotnoœæ drukarki wynosi oko³o 4 miliony linii wydruków.
Wiêcej o stosowanym w kasach  papierze zawiera rozdzia³ 2.2.2. na stronie 11.

• W przypadku wykorzystywania kasy jako rezerwowej nale¿y okresowo (co oko³o miesi¹c)
pod³¹czyæ kasê na 24 godziny do Ÿród³a zasilania - kasa musi byæ w³¹czona (Nale¿y wy³¹czyæ
oszczêdzanie akumulatora na czas trwania tej operacji - patrz strona ....). Zapobiegnie to roz³a-
dowaniu wewnêtrznej bateryjki podtrzymuj¹cej zaprogramowane dane w pamiêci wewnêtrz-
nej 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 przed-
stawiciele nie odpowiadaj¹ za wynik³e awarie i nieprawid³owoœci w dzia³aniu kasy.

SZANOWNY KLIENCIE!

Je¿eli Twoja kasa zosta³a wyposa¿ona w szufladê, to po zamkniêciu sklepu

pozostawiaj j¹ otwart¹ (oczywiœcie bez pieniêdzy). Zapobiegniesz w ten sposób

zdemolowaniu kasy przez poszukiwaczy gotówki.

Uwaga2: Od³¹czenie zasilania nastêpuje po wyjêciu wtyczki zasilacza

z gniazdka sieciowego, które powinno byæ ³atwo dostêpne

w pobli¿u urz¹dzenia.

Uwaga1: Trwa³oœæ akumulatora ¿elowego dla u¿ytkowników eksploatujacych

kasê w trybie bateryjnym, przy roz³adowaniu akumulatora do 100%,

wynosi nie mniej ni¿ 200 cykli, zaœ w trybie stacjonarnym (przy

roz³adowaniu akumulatora do 30% nie mniej ni¿ 400 cykli.

Oznacza to, ¿e eksploatuj¹c kasê intensywnie , np. na bazarze,

nale¿y siê liczyæ z zakupem nowego akumulatora jeszcze w okresie

gwarancji.

1.2. Uwagi dotycz¹ce instalacji kasy
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Towar
Najmniejsza jednostka organizacyjna systematyki sprzeda¿y. Towar jest jednoznacznie okreœlony
przez nazwê, zaprogramowan¹ cenê i przynale¿noœæ do grupy towarowej. Towar reprezentowany
jest w kasie przez kod zawieraj¹cy do 6 cyfr i posiada zaprogramowan¹ cenê.
Podgrupa
Jest to jednostka o szerszym znaczeniu od towaru – obejmuje grupê towarów o tej samej nazwie
i  kodzie, natomiast o ró¿nej, niezaprogramowanej cenie.
Kod kreskowy
Jest to jednostka równowa¿na  towarowi. W przeciwieñstwie do towarów artyku³y s¹ tu oznaczone
kodem kreskowym w systemie EAN / UPC.
Grupa towarowa
Jest to jednostka grupuj¹ca towary w asortymenty towaru – okreœla dla przyporz¹dkowanych jej
towarów i podgrup stawkê podatkow¹, limity, rodzaje sprzeda¿y itp.
Opakowanie zwrotne
Jest to jednostka organizacyjna nie podlegaj¹ca opodatkowanemu obrotowi. Za wydanie opakowa-
nia jest pobierana kaucja; nie mo¿na wydaæ samego opakowania. Opakowanie zwrotne reprezento-
wane jest przez numer od 1 do 50.
Nadgrupa
Jest to jednostka najwy¿sza w systematyce grupuj¹ca grupy w okreœlone stoiska – pozwala na
uzyskanie prostych wydruków statystyczno – informacyjnych z pracy sklepu. Kasa obs³uguje
9 nadgrup.

1.4. Zanim zadzwonisz do serwisu
         Ni¿ej wymienione objawy niesprawnoœci nie s¹ faktycznymi uszkodzeniami kasy. Dlatego
nale¿y sprawdziæ podane w tabeli przyczyny niesprawnoœci przed alarmowaniem serwisu.

Uwaga: Budzenie kasy ze stanu uœpienia klawiszami przesuwu papieru

[lub ].

Lp Niesprawność Należy sprawdzić 

1 
Wyświetlacz nie świeci się pomimo, 

że stacyjka nie jest w pozycji ! 

♦ czy kasa jest w stanie uśpienia? 

♦ czy jest naładowany akumulator?  

♦ czy jest podłączony zasilacz? 

2 
Wyświetlacz świeci się lecz kasa nie 

reaguje na klawiaturę 

♦ czy stacyjka jest w odpowiedniej pozycji? 

♦ czy jest założony papier? 

3 

Na wyświetlaczu klienta na wszyst-

kich pozycjach wyświetlane jest P,  

a na wyświetlaczu operatora jest  

komunikat  BRAK PAPIERU 

♦ czy jest założony papier? 

♦ czy papier nie jest zakleszczony? 

4 

Brak wydruku paragonu, a na wy-

świetlaczu operatora jest komunikat  

OPUÏÊ GÌOWIC¬ 

♦ czy papier jest dobrze założony w drukarce? 

♦ czy papier nie jest zakleszczony? 

♦ czy dźwignia drukarki jest opuszczona? 

5 Papier nie przesuwa się 
♦ czy jest założony zwijak papieru? 

♦ czy papier nie jest zakleszczony? 

6 Niepoprawny wydruk ♦ czy rolki papieru są poprawnie zainstalowane? 

7 Kasa wydaje przerywany dźwięk 
♦ wyłączyć i włączyć kasę po czym nacisnąć 

klawisz X 

 

1.3. Pojêcia podstawowe
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2. BUDOWA KASY

2.1. Wygl¹d zewnêtrzny

Rys. 1. Podstawowe elementy sk³adowe kasy.

2.2. Drukarka
Drukarka zainstalowana w kasie jest nowoczesn¹ dwutraktow¹ drukark¹ termiczn¹, wymaga

ona do drukowania odpowiedniego papieru termicznego. W jednej linii mo¿e ona drukowaæ do 24

znaków o wysokoœci 3,0 mm i szerokoœci 1,25 mm (10x24 pkt). Drukowanie odbywa siê z prêdko-

œci¹ ok. 12 linii na sekundê. Po wydrukowaniu paragon odrywany jest rêcznie.

G³owica drukarki mo¿e byæ przemieszczana za pomoc¹ zielonej dŸwigni znajduj¹cej siê z

prawej strony drukarki. Poci¹dniêcie dŸwigni w górê (do siebie) powoduje odsuniêcie g³owicy od

wa³ka. Je¿eli nast¹pi³o zablokowanie papieru w prowadnicy drukarki trzeba go usun¹æ. Nale¿y

wtedy odsun¹æ g³owicê przesuwaj¹c dŸwigniê g³owicy w skrajne po³o¿enie do siebie.

Wyœwietlacz

operatora

Stacyjka kluczy

operatorskich

Wyœwietlacz

klienta

Pokrywa

drukarki

Okno podgl¹du

kontrolki

Wylot

paragonu

Miejsce

plombowania

Zespó³

klawiatury

Pokrywa

górna kasy

Stacyjka kluczy

kasjerskich (opcja)

Gniazdo RS232

kana³ 8

Gniazdo RS232

kana³ 1

Gniazdo

zasilacza

24V DC
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Pozycja A —> g³owica opuszczona.

Pozycja B —> g³owica podniesiona do wymiany papieru.

Pozycja C —> g³owica podniesiona do usuniêcia zablokowanego papieru.

Uwaga2: 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.

Uwaga1: Nie wolno przystêpowaæ do usuwania papieru przy zamkniêtej

g³owicy, mo¿e to spowodowaæ uszkodzenie drukarki lub g³owicy.

2.2.1. Zak³adanie papieru
W celu prawid³owego za³o¿enia papieru nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci:

Obci¹æ koniec papieru tak jak na rysunku poni¿ej.

Dobrze Dobrze • le • le Dobrze • le
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2.2.2. Uwagi dotycz¹ce papieru
W kasie ER-A457P u¿ywa siê taœm z papieru termicznego o szerokoœci 44,5  ± 0,5 mm.

Wa¿na informacja prawna:

„Zgodnie z Ordynacj¹ podatkow¹ z dnia 29 sierpnia 1997 (Dziennik Ustaw nr 137 z dnia

13 listopada 1997r) Art. 86 podatnicy obowi¹zani do prowadzenia ksi¹g podatkowych przechowu-

j¹ ksiêgi i zwi¹zane z ich prowadzeniem dokumenty (wszelkie dokumenty) przez 5 lat licz¹c od

koñca roku kalendarzowego, w którym ksiêgi by³y prowadzone. Zapis taki oznacza, ¿e dokumenty,

tak¿e dowody ksiêgowe dotycz¹ce wp³ywów ze sprzeda¿y detalicznej - a wiêc np kasowe rolki

kontrolne nale¿y przechowywaæ przez okres 5 lat.

Przy powo³ywaniu siê na art 74 Ustawy o rachunkowoœci z dnia 29 wrzeœnia 1994 roku

nale¿y pamiêtaæ, ¿e zapis, i¿ dowody ksiêgowe dotycz¹ce wp³ywów ze sprzeda¿y detalicznej prze-

chowuje siê do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, nie krócej

jednak ni¿ do dnia rozliczenia osób, którym powierzono sk³adniki maj¹tku objête sprzeda¿¹ deta-

liczn¹ dotyczy tylko tych podatników, których przychody netto ze sprzeda¿y towarów, us³ug i ope-

racji finansowych za poprzedni rok obrotowy przekroczy³y w walucie polskiej równowartoœæ

400 000 ECU lub gdy przed rozpoczêciem roku obrotowego urz¹d skarbowy zosta³ powiadomiony,

¿e dana osoba fizyczna lub spó³ka cywilna bêdzie stosowaæ zasady rachunkowoœci okreœlone ustaw¹

wymienion¹ na wstêpie.”

Zapisy powy¿sze oznaczaj¹, ¿e zarówno raporty dobowe jak i kontrolka powinny

byæ przechowywane przez okres 5 lat.

Dla w³aœciciela kasy oznacza to, ¿e jest zobowi¹zany do stosowania papieru posiadaj¹cego

certyfikat gwarantuj¹cy zachowanie czytelnoœci danych przez wymagany prawem okres. Produ-

cenci posiadaj¹cy takie certyfikaty wymagaj¹ przechowywania papieru w odpowiednich warun-

kach (temperatura, wilgotnoœæ, nas³onecznienie, brak kontakt z innymi substancjami np. PCW)

pod sankcj¹ nie uznania ewentualnych rozszczeñ z powodu nieczytelnoœci przechowywanych wy-

druków.

Obowi¹zek przechowywania papieru w warunkach zapewniaj¹cych trwa³oœæ zapisów

w okresie 5 letnim spoczywa na PODATNIKU (5 lat od zakoñczenia okresu rozliczeniowego,

którego dotyczy przechowywany dokument, czyli w praktyce do 6 lat, a wliczaj¹c okres dystrybu-

cji nale¿a³oby stosowaæ papier z 7-letnim atestem).  Przy zakupie papieru nale¿y ka¿dorazowo

sprawdziæ wymagania producenta papieru co do warunków przechowywania zadrukowanych ro-

lek.

Przyk³ad: Przechowywanie papieru firmy KOEHLER rozprowadzanego przez

firmê KOMPAP podlega miêdzy innymi nastêpuj¹cym ograniczeniom:

temperatura pokojowa 18 .. 250  C, wilgotnoœæ wzglêdna 40 .. 60 %,

brak kontaktu z substancjami zmiêkczaj¹cymi (PCW), alkoholem

i innymi rozpuszczalnikami. Brak bezpoœredniego oddzia³ywania

œwiat³a s³onecznego i promieniowania ultrafioletowego.

Ryzykiem w³asnym podatnika jest stosowanie papieru bez odpowiedniego certyfikatu.

Dla w³asnego bezpieczeñstwa powinno siê stosowaæ papier o 6-letnim okresie trwa³oœci zapisu

i przechowywaæ go zgodnie z wymaganiami producenta papieru.
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2.3. Klawiatura

Fabrycznie kasa wyposa¿ona zosta³a w klawiaturê,

której widok przedstawia poni¿szy rysunek:

Rys.2. Standardowy uk³ad klawiatury.

Rys.3. Numeracja klawiszy bezpoœredniego dostêpu.

2.3.1. Uk³ad klawiatury

2.3.2. Klawisze bezpoœredniego

           dostêpu

Uwaga: Po³o¿enie wszystkich klawiszy za wyj¹tkiem klawiszy przesuwu papieru

[ lub ], mo¿e byæ programowo zmienione. Mo¿na tak¿e

zwiêkszyæ iloœæ klawiszy zamieniaj¹c „niepotrzebne” klawisze

funkcyjne na klawisze bezpoœrednie. Skontaktuj siê z autoryzowanym

serwisem.

Uwaga: Po³o¿enie wszystkich klawiszy za wyj¹tkiem klawiszy przesuwu

papieru [ lub ], mo¿e byæ programowo zmienione.

Skontaktuj siê z autoryzowanym serwisem.

Zwiêkszenie liczby klawiszy jest mo¿liwe poprzez instalacjê 4 klawiszy oznaczonych lini¹ przery-

wan¹. Standardowe znaczenie jednego z klawiszy opcjonalnych to klawisz przeliczania walut ,.

W celu instalacji klawiszy opcjonalnych nale¿y skontaktowaæ siê z autoryzowanym serwisem.
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2.3.3. Standardowe znaczenia klawiszy
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Kasa mo¿e pracowaæ w kilku trybach, w tym celu nale¿y prze³¹czyæ stacyjkê w jedn¹ z pozy-

cji za pomoc¹ odpowiedniego klucza: w³aœciciela (MA), kierownika (SM) lub kasjera (OP).

Klucz mo¿e byæ w³o¿ony lub wyjêty ze stacyjki tylko w pozycjach  REG lub  .

Zakresy dzia³ania poszczególnych kluczy pokazuje rysunek stacyjki. Okreœlone tryby pracy

dostêpne s¹ tylko dla wybranych kluczy.

Rys. 6.  Stacyjka operacyjna

Rys. 7.  Klucze operatorskie

2.4. STACYJKI I KLUCZE

2.4.1. Stacyjka operacyjna

2.4.2. Tryby pracy kasy

MGR

X2/Z2

X1/Z1

OP,XZ

PGM2

PGM1

REG

SM

MA

OP

Tryb pracy Opis

Wyłączenie kasy

REG Pozwala na rejestrowanie sprzedaży na kasie

OP X/Z Pozwala na wykonywanie raportów przez kasjerów i wyświetlanie czasu

MGR
Pozwala na wykonywanie operacji nie dozwolonych dla kasjerów np.

korygowanie, limity

PGM1
Pozwala na programowanie parametrów często zmienianych (np. ceny

towarów, podgrupy, grupy towarowe)

PGM2
Pozwala na programowanie parametrów, które są rzadko zmieniane, stanowi

uzupełnienie do PGM1

X1/Z1 Pozwala na wykonywanie raportów dziennych

X2/Z2
Pozwala na wykonywanie raportów okresowych i programowanie klawiszy

makropoleceń NO
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Kasa ER-A457P  oferuje system identyfikatorów dla rozró¿nienia pracuj¹cych na niej

kasjerów: standardowo 4, maksymalnie do 39.

    W celu rozró¿nienia kasjerów prowadz¹cych równoczeœnie (lub kolejno) rejestracjê na kasie

oraz aby umo¿liwiæ indywidualne rozliczenie ka¿dego z nich nadajemy im indywidualne, cztero-

cyfrowe numery identyfikacyjne (identyfikatory kasjera). Kasjer rozpoczynaj¹c rejestracjê musi

podaæ swój identyfikator w nastêpuj¹cy sposób:

ABCD C

   Kasa potwierdza zg³oszenie kasjera przez wyœwietlenie na wyœwietlaczu: -0000-.

   Na ka¿dym dokumencie wydawanym przez kasê jest drukowany identyfikator i imiê aktual-

nie pracuj¹cego kasjera.

System dzia³a podobnie jak system identyfikatorów kasjerskich, jednak kod kasjera jest tajny.

Po naciœniêciu klawisza C  wyœwietlacz wskazuje -____-, a kasa oczekuje na podanie kodu

(identyfikatora). Po zg³oszeniu siê kasjera wyœwietlacz pokazuje -0000- dla potwierdzenia pra-

wid³owoœci kodu. Na paragonach drukowane jest tylko imiê kasjera. Przez odpowiednie zaprogra-

mowanie serwis mo¿e ustawiæ koniecznoœæ podawania kodu kasjera przed rozpoczêciem ka¿dego

paragonu.

  C   ABCD C

Jest to system przeznaczony g³ównie dla gastronomii, lecz tak¿e mo¿e byæ u¿ywany w jed-

nostkach sprzeda¿y detalicznej. W zale¿noœci od potrzeb kasa mo¿e byæ wyposa¿ona w stacyjkê

kluczy kasjerskich, instalowan¹ z przodu kasy (po prawej stronie, pod klawiatur¹). Wraz ze sta-

cyjk¹ mo¿na otrzymaæ do piêtnastu ró¿nych kluczy. Zg³oszenie i identyfikacja kasjera nastêpuje

automatycznie po w³o¿eniu klucza do stacyjki.

2.4.3. Identyfikatory kasjerów

Uwaga: Po wprowadzeniu systemu kluczy nie dzia³a system kodów.

2.4.4. System kodów kasjerskich

2.4.5. System kluczy kasjerskich (opcja)
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Typ wyświetlacza Alfanumeryczny, LCD
5 x 7, z podświetleniem

Liczba znaków 2 x 16

Wielkość znaków
8.06 x 4.84  mm
9.96 x 4.84  mm
(wliczając kursor)

Kolor podświetlenia Żółto-zielony

Przy automatycznej wspó³pracy z wag¹ wyœwietlacz pokazuje:

-  w górnej linii numer kasjera,

-  w dolnej linii z lewej strony masa odczytana z wagi,

-  w dolnej linii z prawej strony cena wprowadzana z klawiatury.

Przyk³adowe pola informacyjne wyœwietlacza

2.5. WYŒWIETLACZE

2.5.1. Wyœwietlacz operatora

Uwaga: Je¿eli od ostatnio wykonanego raportu fiskalnego dobowego

up³ynê³o ponad 24 godziny i nie by³ wykonany kolejny wymagany

raport fiskalny, na wyœwietlaczu pojawia siê komunikat Z1

Typ wyświetlacza 
LED, 7 segmentów  
+ kropka  

Liczba cyfr 10 

Kolor Żółto-zielony 

Wielkość znaków 10.0 x 5.5  mm 

 

2.5.2. Wyœwietlacz klienta

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

(co oko³o  miesi¹c) pod³¹czyæ kasê do Ÿród³a zasilania.

Zapobiegnie to roz³adowaniu wewnêtrznej bateryjki podtrzymuj¹cej

zaprogramowane dane w pamiêci wewnêtrznej kasy. Podczas tej

operacji kasa powinna byæ w³¹czona, a oszczêdzanie akumulatora

wy³¹czone (patrz str. 100).
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2.6. Symbole stanu kasy

Podczas pracy kasa sygnalizuje swój stan na wyœwietlaczu. Gdy wyst¹pi sytuacja wymagaj¹-

ca okreœlonego zachowania ze strony sprzedawcy na wyœwietlaczu pojawia siê jeden z poni¿szych

komunikatów.

`

Wyświetlacz 
operatora 

Wyświetlacz 
klienta 

Opis 

BRAK KODU --  
Artykuł o danym kodzie kreskowym nie jest 

zaprogramowany. 

CENA -> GRUPA -- 
Wprowadzenie ceny i grupy towarowej dla nowego 

kodu kreskowego lub podczas zmiany ceny. 

BRAK PAPIERU  
Brak papieru w drukarce. 

OPUÏÊ GÌOWICE  

Podniesiona dźwignia docisku głowicy drukarki. 

CZEK F       
Zapłacono czekiem.  

DOPÌACIÊ O       
Wprowadzona kwota zapłaty jest za niska. 

KREDYT F      
Przyjęto formę zapłaty kredytem. 

ÌADUJ AKUM.  

Kasa pracuje ze zbytnio rozładowanym 

akumulatorem. Od momentu pojawienia się tego 

komunikatu można wystawić jeszcze około 30 

paragonów po 20 pozycji  

na paragonie. 

RESZTA R       
Kwota reszty do wydania klientowi. 

PODSUMA O      
Chwilowe podsumowanie paragonu. 

Z1  

Jest wyświetlane w trakcie wydruku paragonu, jeżeli  

od ostatnio wykonanego raportu fiskalnego 

dobowego upłynęło ponad 24 godziny i nie był 

wykonany kolejny wymagany raport fiskalny. 

NOWY KLIENT 
Kod klienta nie jest zarejestrowany,  

należy wprowadzić dane klienta. 

_NAZWA Należy wprowadzić nazwę nowego klienta. 

_ADRES  

Należy wprowadzić adres nowego klienta. 

GRUPA# -- 
Wprowadzenie numeru grupy  

towarowej i naciśnięcie klawisza A. 

DEKLARUJ  

Należy wprowadzać ilości i nominały gotówki 

w szufladzie używając klawiszy A i W dla 

złotych, lub A i Ý dla waluty obcej. Procedurę 

należy zakończyć klawiszem L. 

ZM.CENY  

Zmiana ceny kodu kreskowego. 

KAS.KLIENTÎW 
 

Kasowanie zawartości zbioru stałych klientów, 

którzy nie dokonali zakupu w określonym czasie. 

 

`
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Wyświetlacz operatora  Wyświetlacz klienta Opis 

BRAK PAPIERU PPPPPPPPPP 
Brak papieru w drukarce 

OPUÏÊ GÌOWICE H 
Podniesiona dźwignia docisku głowicy drukarki 

BRAK KASJERA B32 
Żaden kasjer nie jest zalogowany na kasie 

BÌAD REJESTR B01 
Błąd rejestracji 

BÌAD OPERACJI B02 
Próba wykonania nieprawidłowej operacji 

BRAK KODU B03 
Wywołany kod nie jest zaprogramowany 

PODAJ HASÌO B05 
Należy podać hasło dostępu 

BUFOR PEÌNY B07 

Przekroczono pojemność pliku lub 
przekroczenie ilości klawiszy przy 
programowaniu sekwencji [AUTO] 

PONAD STAN B10 
Stan magazynu ujemny 

PODSUMUJ B11 
Przymus podsumowania paragonu 

PODAJ KWOTE B12 
Próba zakończenia sprzedaży bez podania 
kwoty od klienta 

KASJER ZABL. B23 
Niewykonany raport wszystkich kasjerów 

PODAJ NUMER# B31 
Obowiązek podania kodu niedodawanego 

INNY KASJER! B33 
Próba rejestracji przez innego kasjera 

PONAD LIMIT B34 
Przekroczony jest jeden z zaprogramowanych 
limitów 

STAÌA CENA! B35 
Sprzedaż tylko z ceną zaprogramowaną  

PODAJ CENE! B36 
Sprzedaż tylko z ceną wprowadzaną  
z klawiatury 

ZA MAÌO!!! B37 
Należy podać pozostałą część należności klienta

BÌAD WAGI B38 
Błąd odczytu masy z dołączonej wagi 

KONCZ PARAGON B67 
Osiągnięto maksymalną ilość pozycji na 
paragonie 

BUF.TR.PEÌNY B68 
Bufor transakcji (do odczytu przez komputer) 
jest zapełniony 

ZBIÎR PEÌNY B71 Plik kodów kreskowych jest zapełniony 

OFF-FIS 0FF-FIS 
Ten komunikat mówi o konieczności  
kontaktu z serwisem 

 

2.7. Tablica kodów b³êdów
Gdy pope³nimy b³¹d polegaj¹cy na wykonaniu operacji niedozwolonej programem dzia³ania

kasy, wówczas na wyœwietlaczu pojawi siê symbol b³êdu.

Uwaga: Je¿eli kasa stwierdzi³a b³¹d (pokaza³ siê jeden z powy¿szych

komunikatów), usun¹æ Ÿród³o b³êdu i  nacisn¹æ klawisz X.

`

`

`

`

`

`

`
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2.8. Program komputerowy CERES 457
Kasê mo¿na zaprogramowaæ zarówno „rêcznie”, korzystaj¹c z niniejszej instrukcji i klawia-

tury kasy, jak i za pomoc¹ komputera. Do tego celu s³u¿y bezp³atny program CERES 457 , który

jest dostêpny na stronie internetowej naszej firmy pod adresem: www.torell.pl.  Na stronie g³ównej

nale¿y wybraæ przycisk: Oferta handlowa, a nastêpnie Oprogramowanie. Dalej klikamy na przy-

cisk: Pobierz Ceres 457, wype³niamy ankietê i po naciœniêciu przycisku  Rejestruj klikamy na

napis Ceres 457, co spowoduje œci¹gniêcie pliku Ceres457.exe  bêd¹cego samorozpakowuj¹-

cym siê archiwum. Po rozpakowaniu nale¿y zapoznaæ siê z plikiem 457 - ins.txt opisuj¹cym spo-

sób  instalacji programu oraz podaj¹cym przepis na wykonanie kabla po³¹czeniowego z kompute-

rem.

Programowanie za pomoc¹ komputera jest niew¹tpliwie wygodniejsze, choæby z powodu

³atwiejszego wprowadzania tekstów za pomoc¹ klawiatury komputerowj (polskie literki z prawym

klawiszem ALT).

Program pracuje w systemach Windows 9X/ME/NT/2000/XP. Po uruchomieniu programu

pojawia siê menu g³ówne z którego widaæ, ¿e mo¿emy zaprogramowaæ: Kody towarów, Kody

kreskowe, Grupy towarowe i Opakowania zwrotne. Zaprogramowane wartoœci mo¿na przes³aæ do

kasy (Zapisz), mo¿na tak¿e odczytaæ aktualne zaprogramowania kasy poleceniem (Wczytaj). Pro-

gram pozwala tak¿e na odczytanie raportów odpowiednio z: Grup towarowych, Kodów towarów,

Kodów kreskowych  i Opakowañ zwrotnych.

Program pozwala na zaprogramowanie do 3000 artyku³ów.

\ W przypadku programowania np. Kodów towarów wyœwietla siê tabelka pozwalaj¹ca na

edycjê bazy towarowej. Mo¿na kody kasowaæ, dopisywaæ, a tak¿e zmieniaæ ceny, nazwy itp.

Program jest napisany bardzo czytelnie i nawet pocz¹tkuj¹cy u¿ytkownik komputera nie po-

winien mieæ trudnoœci z programowaniem kasy.
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Podczas programowania kasy nale¿y pamiêtaæ o kilku podstawowych zasadach.

Niniejszy rozdzia³ rozpatruje ogólne wskazówki poniewa¿ dotycz¹ one wiêkszoœci kro-

ków i procedur programowania opisanych w tej instrukcji. Je¿eli poœwiêcisz kilka minut

na uwa¿ne przestudiowanie tego rozdzia³u to mo¿esz zaoszczêdziæ znacznie wiêcej

czasu przy programowaniu kasy.

Opis ka¿dego kroku programowania rozpoczyna siê rysunkiem obrazuj¹cym procedurê któr¹

nale¿y wykonaæ. Ogólnie procedura ma postaæ:

Wprowadzanie liczb

Gdy wprowadzany jest numer kroku lub liczba bêd¹ca czêœci¹ kroku programowania u¿ywa-

na jest klawiatura numeryczna zawieraj¹ca klawisze cyfr od 0 do 9 oraz klawisz kropki .,

które wraz z klawiszem mno¿enia A u¿ywane s¹ we wszystkich krokach programowania.

Zapis do pamiêci

Je¿eli wykonywany krok programowania ma zmieniæ ustawienia kasy, czyli zapisuje nowe warto-

œci do pamiêci wewnêtrznej kasy, to nale¿y u¿yæ klawisza kropki . po wprowadzeniu numeru

roku programowania.

Odczyt z pamiêci

Aby odczytaæ zaprogramowan¹ wartoœæ parametrów dla poszczególnych funkcji programu nale¿y

wykonaæ poni¿sz¹ procedurê.

Krok programu Klawisz kropki Klawisz mno¿enia Parametry do wyboru Klawisz gotówki

Po opisie programowania ka¿dej funkcji programu kasy podany jest krok odczytu parame-

trów. Zbiorcze zestawienie kroków odczytuj¹cych zawiera rozdzia³  4.13.

3. WPROWADZENIE
DO PROGRAMOWANIA

3.1. INSTRUKCJE OGÓLNE

PROCEDURA:

^ . A //// L

Gdy parametr od A do D = 0

PROCEDURA:

^ A L

Krok programu Klawisz mno¿enia Klawisz gotówki
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3.1.1. Wprowadzanie parametrów jako czêœæ kroku programowania

W czêœci kroków zezwalaj¹cych na wprowadzenie wielu parametrów np. A, B, C, D, po-

przedzaj¹ce zera mog¹ byæ opuszczone; lecz zera nastêpuj¹ce musz¹ byæ wprowadzone. W przy-

k³adzie mamy parametry A B C D, je¿eli chcemy zaprogramowaæ A=0, B=1, C=1, D=0, to

wprowadzamy liczbê 110 (zero poprzedzaj¹ce jest opuszczane, zero nastêpuj¹ce jest wprowadza-

ne). Podczas zmiany parametrów w innych krokach, na wyœwietlaczu kasy pulsuje cyfra która

mo¿e byæ zmieniona. Aby przejœæ do innej cyfry dla zmiany parametru pos³ugujemy siê jednym z

poni¿szych klawiszy:

.  przesuniêcie w prawo,  -  przesuniêcie w lewo. Sposób wprowadzania parametrów opisany

jest szczegó³owo przy omawianiu ka¿dego kroku.

Wiêkszoœæ czasu przy programowaniu kasy zajmuje wprowadzanie danych dotycz¹cych du¿ej

iloœci zmiennych np. towarów. Procedura wówczas wygl¹da nastêpuj¹co:

Oznaczenie Opis

Zmienna
Jeden z elementów ciągów wymagających zaprogramowania np. towar, lub

grupa towarowa.

Dane Parametr charakteryzujący zmienną np. cena.

*

Gdy nie chcemy zmieniać danych zmiennej (pokazują się one na

wyświetlaczu) naciskamy klawisz |. Operacja ta dla niektórych

kroków programowania powoduje wyzerowanie danych.

**
Po naciśnięciu klawisza | przechodzimy do programowania kolejnej

zmiennej. Po dojściu do ostatniej istniejącej w kasie zmiennej kasa

automatycznie kończy krok programowania.

***
Przy przechodzeniu do dowolnie wybranej zmiennej czasami trzeba użyć

klawisza X, czasami nie, a czasami jest to bez znaczenia.

Uwaga: Wybór metody postêpowania jest szczegó³owo opisany przy

omawianiu ka¿dego kroku programowania. Nale¿y na to

zwracaæ szczególn¹ uwagê.

PROCEDURA: Pominiêcie wprowadzanych danych,

gdy nic nie zmieniamy lub wprowadzamy 0*

Krok

programu
Zmien-

na

Dane

X
Aby zaprogramowaæ kolejn¹ zmienn¹**

Aby zaprogramowaæ dowoln¹ zmienn¹***

Gdy klawisz X nie jest potrzebny

Klawisz X
u¿ywany

jest w niektórych

krokach programowania.

^ . A  //// A  ////  |   L
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3.1.2. Czytanie i wykonywanie przyk³adów

Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e przy ka¿dej procedurze programowania umieszczono tabelê zatytu³owan¹

Przyk³ad: Tabele te pokazuj¹ w jaki sposób mo¿na wykonaæ opisywan¹ procedurê

na kasie, u¿ywaj¹c klawiszy numerycznych i alfanumerycznych. Sekwecja

naciskania klawiszy jest opisywana w nastêpuj¹cy sposób:

W linii (1) wprowadzamy kod funkcji wybieraj¹c na klawiaturze numerycznej 2612

(programowanie numeru kasy), naciskamy klawisz ., a nastêpnie klawisz A.

W linii (2) wprowadzamy parametr 123456 (przyk³adowy numer kasy) i koñczymy

operacjê klawiszem L..

W wiêkszoœci przypadków koñczymy programowanie klawiszem L.
Przy programowaniu ci¹gu zmiennych gdy zaprogramujemy parametry dla grupy o naj-

wy¿szym numerze, to po naciœniêciu klawisza | operacja programowania koñczy siê auto-

matycznie.

Nale¿y zwróciæ uwagê na ró¿nice w przedstawianiu klawiszy: szare klawisze numeryczne

przedstawia symbol np. -. Pozosta³e klawisze reprezentuje symbol np. A.

U¿ywany w niniejszej instrukcji znak # oznacza symbolicznie numer kroku programowa-

nia i nie nale¿y go wciskaæ na klawiaturze kasy podczas programowania.

Przyk³ad: Symbol & oznacza krok programowania zmieniaj¹cy czas

wyœwietlany na kasie. Naciskamy wówczas klawisze:

2611
i mo¿na kontynuowaæ programowanie.

Je¿eli zdarzy siê, ¿e kasa zasygnalizuje b³¹d sygna³em dŸwiêkowym lub komunikatem na

wyœwietlaczu podczas programowania, to aby kontynuowaæ pracê nale¿y nacisn¹æ klawisz X.

Kod b³êdu zniknie z wyœwietlacza i mo¿na dalej pracowaæ. Tablica kodów b³êdów znajduje siê na

stronie 18.

2612.A (1)

123456L (2)

3.1.3. Usuwanie b³êdów
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3.2. Jak programowaæ znaki alfanumeryczne
Kasa umo¿liwia zaprogramowanie nazw dla grup towarowych, towarów, nag³ówków para-

gonów, imion kasjerów, nazw funkcji (np. kredytów, czeków itp.) i wielu innych. Wszystkie zapro-

gramowane nazwy pojawiaæ siê bêd¹ na drukowanych przez kasê paragonach, dlatego nale¿y do-

k³adnie wykonywaæ te procedury aby paragon by³ pozytywn¹ wizytówk¹ Twojego sklepu, oraz by

spe³niæ wymogi obowi¹zuj¹cego prawa.

Przy programowaniu tekstu mo¿emy pos³u¿yæ siê dwoma metodami: za pomoc¹ kodów zna-

ków wybieranych z klawiatury numerycznej lub za pomoc¹ klawiatury alfanumerycznej. Obie me-

tody mog¹ byæ stosowane ³¹cznie i bêd¹ opisane poni¿ej.

3.2.1. U¿ycie klawiatury alfanumerycznej

Przedstawiony uk³ad klawiatury zawiera wszystkie niezbêdne znaki do programowania nazw.

Dlatego mo¿liwe jest programowanie tekstu poprzez naciskanie odpowiednich klawiszy. Powy¿-

szy uk³ad klawiatury nie odpowiada standardowym oznaczeniom klawiszy. Nale¿y u¿yæ specjalnej

nak³adki(opcja) lub korzystaæ z rysunku.

Znaki  o podwójnej szerokoœci mog¹ byæ zaprogramowane przy u¿yciu klawisza  w.

Poprzez naciœniêcie klawisza prze³¹czamy siê w tryb „podwójnej szerokoœci”, po ponownym naci-

œniêciu  w  powracamy do normalnego trybu. Znak szeroki zajmuje miejsce dwóch znaków

o normalnej szerokoœci.

Przyk³ad: Aby zaprogramowaæ s³owo „SKLEP” o podwójnej szerokoœci, naciœnij

nastêpuj¹ce klawisze:

wSKLEP
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KOD ZNAK KOD ZNAK KOD ZNAK KOD ZNAK KOD ZNAK KOD ZNAK

001 á  041 )  081 Q  121 y 161 o 201 Ź
 002 â  042 *  082 R  122 z 162 + 202 Ł
 003 ê  043 +  083 S  123 { 163 + 203 Ś
 004 î  044 ,  084 T  124 | 164 \ 204 Ń
 005 í  045 -  085 U  125 } 165 ¦ 205 ą
 006 ì  046 .  086 V  126 ß 166 T1 206 ć
007 ô  047 /  087 W  127 C| 167 T2 207 ó
 008 ó  048 0  088 X  128 !! 168 T3 208 ę
009 û  049 1  089 Y 129 1 169 T4 209 ż
 010 ú  050 2  090 Z 130 2 170 ½ 210 ź
 011 œ  051 3  091 Ä 131 3 171 1/3 211 ł
 012 ű  052 4  092 Ö 132 4 172 ¼ 212 ś
 013 Ú  053 5  093 Ü 133 ½ 173 2/3 213 ń
 014 ő  054 6  094 ^ 134 F

T 174 2/4 214
 015 ó  055 7  095 _ 135 � 175 ¾ 215

 016 Λ  056 8  096 ` 136 � 176 216

 017 Ψ  057 9  097 a 137 177 Á 217

 018 Γ  058 :  098 b 138 178 Í 218

 019 ˙̇  059 ;  099 c 139 ? 179 zł 219

 020 Ω  060 <  100 d 140 ? 180 220

 021 ∆  061 =  101 e 141 F 181 221

 022 Θ  062 >  102 f 142 T 182 222

 023 Ξ  063 ?  103 g 143 � 183 223
 024 Π  064 @  104 h 144 ç 184 224 *

 025 Σ  065 A  105 i 145 . 185 225 §

 026 Υ  066 B  106 j 146 ¿ 186 226 Ø

 027 Φ  067 C  107 k 147 Ù 187 227 ^

 028 Ű  068 D  108 l 148 ä 188 228 �

 029 Ú  069 E  109 m 149 Æ 189 229 ]
 030 Ő  070 F  110 n 150 ø 190 230 [
 031 Ó  071 G  111 o 151 Å 191 231 ”

032 (spacja)  072 H  112 p 152 ¤ 192 Ç 232 ä
033 !  073 I  113 q 153 é 193 Ì 233 ö
 034 "  074 J  114 r 154 è 194 G 234 ü
 035 #  075 K  115 s 155 Pt 195 Ş 235 æ
 036 $  076 L  116 t 156 i 196 Ą 236 å
 037 %  077 M  117 u 157 Ñ 197 Ć 237 É
 038 &  078 N  118 v 158 ò 198 Ó 238 ñ
039 '  079 O  119 w 159 £ 199 Ę 239 -̄

 040 (  080 P  120 x 160 ¥ 200 253 (DC)

S
SI

3.2.2. Tablica kodów znaków alfanumerycznych

Uwaga: (DC) = litera o podwójnej szerokoœci.
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3.2.3. Edycja znaków

Standardowo pisane s¹ du¿e znaki (uwidocznione na rysunku klawiatury alfanumerycznej na

dole klawisza), ma³e znaki mo¿emy zaprogramowaæ za pomoc¹ klawisza * dzia³aj¹cego nor-

malnie jak klawisz * w komputerze.

Przyk³ad: Aby zaprogramowaæ s³owo „Sharp”, naciœnij nastêpuj¹ce klawisze:

S*H*A*R*P

Za pomoc¹ kroku + dla X=10 mo¿na zmieniæ sposób dzia³ania klawisza *, tzn. klawisz

ten bêdzie prze³¹cza³ wszystkie znaki naciœniête tu¿ po naciœniêciu klawisza, podobnie jak klawisz

u w komputerze.

Mo¿na edytowaæ zaprogramowane nazwy poprzez kasowanie znaków. Do kasowania znaków

 u¿ywa siê klawisza znajduj¹cego siê na opisie klawiatury alfanumerycznej oznaczonego etykietk¹:

+ kasowanie znaku przed kursorem (po lewej) i przesuniêcie kursora na t¹ pozycjê.

3.2.4. Zastosowanie kodów znaków alfanumerycznych

> Na stronie 27  w tabeli przedstawione s¹ kody wszystkich znaków alfanumerycznych. Cyfry,

litery i symbole mog¹ byæ programowane przez podanie odpowiedniego kodu i klawisza -.

Za pomoc¹ tej metody mo¿na ponadto zaprogramowaæ znaki, które nie s¹ dostêpne z klawiatu-

ry. Mo¿na ³¹czyæ obie metody programowania tekstu w ramach jednej procedury (jednego

s³owa).

> Znaki o podwójnej wielkoœci mog¹ byæ zaprogramowane po podaniu kodu 253, który odpo-

wiada dzia³aniu klawisza w.

Przyk³ad: Aby zaprogramowaæ s³owo „KINO” o podwójnej szerokoœci, nale¿y

wprowadziæ:

253- 075- 073- 078- 079-

DC K I  N  O

3.2.5. Polskie litery
Przy u¿yciu klawiatury alfanumerycznej mo¿na zaprogramowaæ pisanie tylko du¿ych pol-

skich liter, ma³e polskie litery uzyskujemy tylko z zastosowaniem kodów znaków korzystaj¹c

z tabeli.

Przyk³ad: Aby zaprogramowaæ s³owo Spó³ka (pierwsza litera o podwójnej

szerokoœci), nale¿y wprowadziæ:

wSw*P207-211-*K*A
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3.3. Tryby programowania

Kasê mo¿emy programowaæ w dwóch trybach: PGM1 i PGM2.

Tryb PGM1 jest przeznaczony do programowania tych parametrów, które zmieniaj¹ siê

najczêœciej: cena jednostkowa grup towarowych, towarów, stawek procentowych

rabatów i in.

Tryb PGM2 pozwala na programowanie wszystkich parametrów dostêpnych w PGM1 oraz

pozosta³ych: stawek procentowych VAT, funkcji klawiszy i in.

W dalszej czêœci instrukcji opisane s¹ procedury programowania dla wszystkich funkcji dostêp-

nych w trybach PGM1 i PGM2.

Nale¿y zaprogramowaæ wszystkie niezbêdne dla funkcjonowania sprzeda¿y funkcje za pomoc¹

podanych procedur.

Kasa dostarczona od dystrybutora nie bêdzie funkcjonowa³a bez wykonania okreœlonych procedur

programowych.

Aby prze³¹czyæ siê w tryb PGM1 nale¿y u¿yæ klucza w³aœciciela (MA) lub kierownika (SM);

aby wejœæ w tryb PGM2 nale¿y u¿yæ klucza w³aœciciela (MA).



®

Q TPROGRAMOWANIE

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
 27

4.1.1. Programowanie czasu, krok &  (PGM 2)

4. PROGRAMOWANIE
4.1. Instrukcje ogólne

Czas jest ustawiony przy wstêpnym programowaniu kasy i nie ma potrzeby programowania

go w trakcie pracy kasy. U¿ytkownik powinien jednak zwracaæ uwagê, czy data i czas s¹ aktualne

-  w przypadku rozbie¿noœci nale¿y wezwaæ serwis.

Programowanie godziny jest dozwolone tylko po wykonaniu raportu dobowego z zerowaniem

 B (Z1). Nie mo¿na przestawiæ czasu po rozpoczêciu rejestracji w trybie REG.

Krokiem tym mo¿na dokonaæ  korekty wskazañ zegara oraz zmiany czasu letniego na zimowy

lub odwrotnie  (maksymalnie +/- 1 godz.).

Uwaga2: Datê mo¿e programowaæ wy³¹cznie autoryzowany serwis.

PROCEDURA:

& . A //// L

Gdy GODZINA = 0:00

Maks. 4 cyfry

np. 1335

Odczyt parametrów krokiem _.

Przyk³ad: Ustawimy godzinê 13:35

Uwaga1: Zmiany czasu z letniego na zimowy (i odwrotnie) wskazane

jest dokonaæ tak, aby nie by³a konieczna zmiana daty. Prawid³owa

jest zmiana czasu z godziny 03:00 na 02:00, a mo¿e nie byæ

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

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie kodu kroku 2611.A
2 Wprowadzenie czasu 1335
3 Zatwierdzenie parametrów. L
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4.1.2. Ustawienie numeru kasy, krok ( (PGM 2)

Je¿eli w twoim sklepie jest wiêcej ni¿ jedna kasa, wymagane jest nadanie kasom  kolejnych

numerów, co pozwoli na identyfikacjê wydawanych paragonów i raportów. Numer kasy maksy-

malnie mo¿e sk³adaæ siê z szeœciu cyfr. Standardowo nowa kasa ma numer 000001.

PROCEDURA:

(  . A     123456 L

Gdy kasa ma mieæ numer 0

Maks. 6 cyfr

Numer kasy np. 123456

Przyk³ad: Ustawimy numer kasy 000015.

Odczyt parametrów krokiem _.

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie kodu kroku 2612.A

2 Wprowadzenie numeru kasy 15

3
Zatwierdzenie parametrów

i wydruk.
L
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Przy pierwszym uruchomieniu kasy wartoœci   wszystkich stawek s¹ nieaktywne.

Przyk³ad: Zaprogramujemy stawkê 7% dla stopy B.

4.1.3. Programowanie stawek procentowych VAT,

krok ; (PGM 2)

Krok ten pozwala na zaprogramowanie do siedmiu  ró¿nych stawek podatku VAT lub stawki

zwolnionej. Jest on u¿ywany bardzo rzadko, w zasadzie tylko podczas instalacji  kasy  lub po

zmianie obowi¹zuj¹cego prawa.

Odczyt parametrów krokiem  .̀

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

PROCEDURA:

;  . A   u  A vv L

Gdy stawka = 0

Stawka VAT - maks. 2 cyfr

|Aby stawka by³a nieaktywna

Uwaga2: Stawkê procentow¹ VAT mo¿na zmieniæ tylko po wykonaniu

raportu dobowego z zerowaniem B (Z) przed rozpoczêciem

rejestracji sprzeda¿y w trybie REG.

A

Gdy stawka zwolniona

Uwaga1: Przypisanie do grupy towarowej stawki nieaktywnej, np. E  =  - - -

nie jest mo¿liwia.

Uwaga3: Zmiana danej stawki na nieaktywn¹ jest mo¿liwa tylko, gdy

¿adna z grup towarowych nie jest przypisana do tej stawki

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie kodu kroku 2711.A

2 Wprowadzenie numeru stopy 2A

3 Wprowadzenie wartości stawki w % 7

4 Zatwierdzenie parametrów i wydruk. L

Stopa A B C D E F G

Nr stawki 1 2 3 4 5 6 7
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4.1.4. Programowanie tekstu nag³ówka, krok ) (PGM 2)

Standardowy nag³ówek, zgodnie z przepisami powinien zawieraæ dane o posiadaczu kasy, to

znaczy:

� Nazwê,

� Adres,

� Miejsce zainstalowania kasy,

� Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP).

Nale¿y wiêc zaprogramowaæ nag³ówek maj¹c do dyspozycji 6 wierszy po 24 znaki (normalnej

wielkoœci, znak szeroki zajmuje miejsce 2 znaków normalnych) w wierszu. NIP  pojawi siê auto-

matycznie pod  nag³ówkiem  po ufiskalnieniu kasy.

PROCEDURA: Aby pozostawiæ pusty wiersz

) . A  # A  df  - - - -  ad   |   L

Nr linii nag³ówka

lub

Klawisze alfanumeryczne

24 znaki

Aby zaprogramowaæ inny wiersz

/// -
Klawisze numeryczne - 3 znaki

Przy programowaniu z klawiatury alfanumerycznej wyszukaj odpowiedni znak na klawiatu-

rze wed³ugrysunku klawiatury alfanumerycznej (str 23) i naciœnij go.

� je¿eli wprowadzisz z³y znak, mo¿esz go poprawiæ za pomoc¹ klawisza +,

� je¿eli naciœniesz klawisz  w  (podwójna szerokoœæ) przed naciœniêciem innego klawisza, to

nastêpne wprowadzone znaki bêd¹ mia³y podwójn¹ szerokoœæ, po ponownym naciœniêciu

klawisza  w  znaki bêd¹ mia³y normaln¹ szerokoœæ,

� je¿eli naciœniesz klawisz * kolejny znak bêdzie drukowany jako ma³a litera. Dzia³anie

klawisza * mo¿na zmieniæ przy pomocy kroku + (parametr X=10). Po zmianie para-

metru B=1 klawisz * dzia³a na zmianê wielkoœci wszystkich wprowadzanych po nim zna-

ków, a¿ do ponownego naciœniêcia klawisza  * (podobnie jak u w komputerze).

� Przy programowaniu za pomoc¹ kodów znaków nale¿y odszukaæ znak na tablicy kodów, wpro-

wadziæ go z klawiatury numerycznej wprowadzaj¹c 3 cyfry i nacisn¹æ klawisz -.

� Odstêp (puste miejsce) programujemy klawiszem ), ma on szerokoœæ jednego znaku.
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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   -

*****MAÖE*****

**DELIKATESY**

**ZOFIA**

SOPOT

 ul. Reja 13

www.zofia1.com.pl

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1
Wprowadzenie

kodu kroku.
2614 . < 

2

Wprowadzenie

numeru wiersza

i tekstu (max. 24

znaków normalnej

szerokości).

1 < )))))))042-042-
042-042-042- MAlE 
042-042-042-042-
042- |

3 Nr wiersza i tekst

2 < ))))))))042-042
-042- DELIKATESY 
042-042-042-042-
|

4 Nr wiersza i tekst

3 <  ))))) w ZOFIA   w
042-042-042-042-
042- |  

5 Nr wiersza i tekst 4 <  ..  |

6 Nr wiersza i tekst 5 <  ..  |

7 Nr wiersza i tekst 6 <  ..  |

8
Zatwierdzenie

parametrów.
L

Uwaga: Bez zaprogramowania nag³ówka kasa nie dzia³a!!!

Odczyt parametrów krokiem  _.
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Grupa towarowa jest podstawow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ dla towarów i s³u¿y do ³¹czenia

w zbiory towarów tego samego asortymentu. Przyporz¹dkowanie towaru do grupy towarowej jed-

noznacznie okreœla stawkê podatkow¹ z jak¹ bêdzie sprzedawany dany towar, zaprogramowane

limity i rodzaj sprzeda¿y (natychmiastowa / normalna).

Mo¿liwe jest tak¿e prowadzenie sprzeda¿y towarów bezpoœrednio przez grupy towarowe.

Ma to miejsce w sklepach o niewielkim zró¿nicowaniu asortymentu. Ten tryb sprzeda¿y wydatnie

skraca raportowanie, czyli oszczêdza papier drukarki, jednak jego mo¿liwoœci w przypadku

du¿ych iloœci ró¿nych towarów s¹ ograniczone.

Grupy towarowe mo¿emy pogrupowaæ w nadgrupy. Nadgrupy pozwalaj¹ na kolejne ograni-

czenie iloœci papieru zu¿ywanego na wydruki raportów informacyjnych (statystycznych).

4.2.1. Wstêp

4.2. Programowanie grup towarowych

Uwaga1!: Przed wykonaniem tego kroku nale¿y wykonaæ raport dobowy

z zerowaniem pozycja stacyjki Z1. Krok   B - nacisn¹æ

klawisze .AL.

4.2.2. Programowanie funkcjonalne grup, krok k(PGM2)

Uwaga2!: Wprowadzaj¹c parametry musimy podaæ je wszystkie ³¹cznie

z pocz¹tkowymi zerami lub zmieniamy aktualne ustawienia

przesuwaj¹c migaj¹c¹ cyfrê za pomoc¹ klawiszy .-.

PROCEDURA:

k .  A  ww A  ubidjfg  |  L

Gdy nie wprowadzamy parametrów od A do G

Nr. grupy towarowej

Parametry

X
Aby zaprogramowaæ kolejn¹ grupê

Aby zaprogramowaæ dowoln¹ grupê
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Znaczenie  parametru  E:

SIF (ang. Single Item Finalization) -

sprzeda¿ natychmiastowa pojedynczego artyku³u z zakoñczeniem rachunku.

Po wprowadzeniu sprzeda¿y w grupê towarow¹ zaprogramowan¹ jako SIF lub

towaru przypisanego do takiej grupy, kasa automatycznie koñczy transakcjê.

SICS (ang. Single Item Cash Sales) -

funkcja ta dzia³a podobnie jak SIF z t¹ ró¿nic¹, ¿e SICS uaktywnia siê gdy wpro-

wadzimy sprzeda¿ w tak¹ grupê towarow¹ lub towaru przypisany do niej jako

pierwsz¹ pozycjê rachunku. Je¿eli u¿yjemy jej po jakiejkolwiek innej grupie

(towarze) to zachowuje siê ona jak normalna grupa towarowa. SIF i SICS s¹ u¿y-

wane do sprzeda¿y np. biletów.

Parametr Opis Wart.

A nie używany 0

B nie używany 0

C nie używany 0

Dozwolona 1

D
Współpraca z wagą

(automatyczna

lub ręczna) Zabroniona 0

SIF 2

SICS 1E
Rodzaj sprzedaży

(SIF/SICS/normalna)
Normalna 0

F nie używany 0

Wprowadzana i zaprogramowana 3

Tylko zaprogramowana 2

Tylko wprowadzana 1
G

Sposób wprowadzania

ceny

Zablokowana 0

Uwaga3!: Parametry A,  B , C i  F zawsze wynosz¹ 0.

Uwaga4!: Standardowe wartoœci parametrów: 0000000 (grupa

zablokowana!)

Uwaga5!: W przypadku ustawienia rodzaju ceny (parametr G) jako 0

prowadzenie sprzeda¿y przez dan¹ grupê jest niemo¿liwe (grupa

zablokowana). Jednak dane grupy pozostaja w pamiêci kasy.
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Przyk³ad: Zaprogramujemy dla grupy towarowej nr 7 wprowadzanie ceny

z  klawiatury lub cenê zaprogramowan¹ i wspó³pracê z  wag¹.

Odczyt parametrów krokiem  -.

Stopa VAT Kod stopy

A 0000001

B 0000010

C 0000100

D 0001000

E 0010000

F 0100000

G 1000000

4.2.3. Przyporzadkowanie stopy podatku VAT

krok l (PGM2)

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie kodu kroku. 2110.A

2
Wprowadzenie numeru grupy

i programowanie. 7A0001003|

3 Zatwierdzenie parametrów . L

Uwaga6: Aby zwiêkszyæ iloœæ grup (max 99) nale¿y wezwaæ autoryzowany

serwis!

Uwaga: Nie mo¿na przyporz¹dkowaæ do grupy towarowej nieaktywnej

stawki podatku VAT.

PROCEDURA:

Aby pozostawiæ dotychczasowe ustawienia

Nr. grupy towarowej

Kod stopy

X
Aby zaprogramowaæ kolejn¹ grupê

Aby zaprogramowaæ dowoln¹ grupê

l .  A  ww  A  qqqqqqq  | L
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Przyk³ad: Zaprogramujemy stopê podatkow¹ C dla grupy nr 1oraz stopê

podatkow¹ B dla grupy nr 9.

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie kodu kroku. 2111.A

2
Wprowadzenie numeru grupy

i stopy podatkowej. 1A0000100|

3
Wprowadzenie numeru grupy

i stopy podatkowej. X9A0000010|

4 Zatwierdzenie parametrów . L

Odczyt parametrów krokiem -.

Uwaga: Wprowadzaj¹c parametry musimy podaæ je wszystkie ³¹cznie

z pocz¹tkowymi zerami lub zmieniamy aktualne ustawienia

przesuwaj¹c migaj¹c¹ cyfrê za pomoc¹ klawiszy . -.

4.2.4. Programowanie nazw grup towarowych

krok  n (PGM2)

Ka¿dej grupie towarowej nale¿y nadaæ indywidualn¹ nazwê o maksymalnej d³ugoœci 16 znaków.

Nazwy programujemy za pomoc¹ klawiatury alfanumerycznej lub za pomoc¹ wprowadzania

kodów znaków. Nazwy nie mog¹ siê powtarzaæ.

Zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem nazwa wraz z cen¹ powinna umo¿liwiaæ jednoznaczn¹

identyfikacjê towaru.

n  . A  ww    A  DE -  SA   | L

PROCEDURA:

Aby pozostawiæ aktualne ustawienia

Grupa towarowa

lub

Klawisze alfanumeryczne

Aby zaprogramowaæ kolejn¹ grupê towarow¹

yyy -
Klawisze numeryczne - 3 znaki

Aby zaprogramowaæ inn¹ grupê towarow¹X
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Przy programowaniu z klawiatury alfanumerycznej wyszukaj odpowiedni znak na klawiatu-

rze wed³ug rysunku klawiatury alfanumerycznej (str 23) i naciœnij go.

� je¿eli wprowadzisz z³y znak, mo¿esz go poprawiæ za pomoc¹ klawisza +,

� je¿eli naciœniesz klawisz  w  (podwójna szerokoœæ) przed naciœniêciem innego klawisza, to

nastêpne wprowadzone znaki bêd¹ mia³y podwójn¹ szerokoœæ, po ponownym naciœniêciu

klawisza  w  znaki bêd¹ mia³y normaln¹ szerokoœæ,

� je¿eli naciœniesz klawisz * kolejny znak bêdzie drukowany jako ma³a litera. Dzia³anie

klawisza * mo¿na zmieniæ przy pomocy kroku + (parametr X=10). Po zmianie para-

metru B=1 klawisz * dzia³a na zmianê wielkoœci wszystkich wprowadzanych po nim zna-

ków, a¿ do ponownego naciœniêcia klawisza  * (podobnie jak u w komputerze)

� Przy programowaniu za pomoc¹ kodów znaków nale¿y odszukaæ znak na tablicy kodów, wpro-

wadziæ go z klawiatury numerycznej wprowadzaj¹c 3 cyfry i nacisn¹æ klawisz -.

� Odstêp (puste miejsce) programujemy klawiszem ), ma on szerokoœæ jednego znaku.

Przyk³ad: Zaprogramujemy nazwê NABIA£ dla grupy 4 za pomoc¹ klawiatury

alfanumerycznej.

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie kodu kroku 2114.A

2 Wprowadzenie numeru grupy 4A

3 Wprowadzenie tekstu NABIA*l|

4 Zatwierdzenie parametrów. L

Przyk³ad: Programujemy nazwê MLEKO dla grupy nr 6 za pomoc¹ kodów

znaków

Odczyt parametrów krokiem A

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie kodu kroku 2114.A

2 Wprowadzenie numeru grupy 6A

3 Wprowadzenie tekstu

077- 076- 

069- 075- 
079 |

4 Zatwierdzenie parametrów. L
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m .  A  ww  A   ub    |  L

4.2.5. Ustawianie limitu kwoty w grupach towarowych

krok  m (PGM2)

Korzystne jest ustawienie ograniczenia maksymalnej ceny (HALO – ang. High Amount

Lockout), podawanej przy sprzeda¿y przez grupy towarowe. Limit ten ustawiamy dla ka¿dej z grup

oddzielnie. Ograniczenie to jest aktywne podczas rejestracji w trybie REG; przez przejœcie do

trybu MGR (u¿ywaj¹c klucza SM lub MA) mo¿emy je omin¹æ. Limit HALO jest reprezentowany

przez liczbê w postaci mantysy (A) i exponenty (B).

PROCEDURA: Aby pozostawiæ dotychczasowe ustawienia

Nr. grupy towarowej

Halo

X
Aby zaprogramowaæ kolejn¹ grupê

Aby zaprogramowaæ dowoln¹ grupê

Parametry A,B s¹ czynnikami wyra¿enia A x 10B.

A Mantysa, 1 do 9.

B Exponenta, 0 do 8 (8 mo¿e byæ u¿yte tylko gdy A=1).

Uwaga3: Limit odnosi siê do ceny jednostkowej, np. ustawienie limitu

52 (5,00 z³) nie zabrania operacji 1000 A 4.50, mimo ¿e

wynik operacji jest wysoki.

Uwaga4: Limit nie ogranicza sprzeda¿y przez cenê zaprogramowan¹.

Uwaga2: Standardowe ustawienie: A = 1, B = 8.

Uwaga1: Gdy A = 0 przy dowolnej wartoœci B, zablokowana jest sprzeda¿

z wprowadzan¹ (otwart¹) cen¹.

Przyk³ad: Zaprogramujemy dla grupy towarowej nr 1 limit wynosz¹cy 100.00 oraz

dla grupy nr 7 limit wynosz¹cy 2.00.

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie kodu kroku 2112.A

2
Wprowadzenie numeru grupy

i kwoty limitu 1A14|

3
Wprowadzenie numeru grupy

i kwoty limitu X7A22|

4 Zatwierdzenie parametrów. L

Odczyt parametrów krokiem -.
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4.2.6. Programowanie ceny grupy towarowej

4.2.6.1. Programowanie bezpoœrednie ceny dla grup (PGM1 i PGM2)

Kasa wyposa¿ona jest standardowo w 20 grup towarowych z mo¿liwoœci¹ rozszerzenia

do 99. Mo¿na zaprogramowaæ bezpoœrednio ceny jednostkowe dla grupy towarowej przypisanej

do klawisza  bezpoœredniego dostêpu (np. klawisze od a do t )  lub dostêpnej przez podanie

numeru grupy i naciœniêcie klawisza  A .

PROCEDURA:

! —>  klawisz bezpoœredni grupy towarowej (klawisze od a do t).

 !   iiiiiiii    |  L

Aby pozostawiæ dotychczasowe ustawienia
Klawisz bezpoœredni

grupy towarowej

Cena jednostkowa (max 8 cyfr)

Aby zaprogramowaæ kolejn¹ grupê

Aby zaprogramowaæ dowoln¹ grupê

ww  A

Numer grupy

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

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1
Wprowadzenie klawisza bezpo-

średniego 5 grupy towarowej e

2 Wprowadzenie ceny jednostkowej 1250

3 Zakończenie wprowadzania |

4 Zatwierdzenie parametrów. L

Odczyt parametrów krokiem -.

ww —>  numer grupy towarowej wprowadzany z klawiatury numerycznej.
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4.2.6.2. Programowanie ceny jednostkowej grupy towarowej

krok  a (PGM1 i PGM2)

Ceny mo¿na równie¿ programowaæ poni¿szym krokiem, tak¿e dla grup towarowych, które

nie maj¹ przypisanego klawisza bezpoœredniego dostêpu.

Przyk³ad: Programujemy cenê 1,50 z³ dla grupy nr 10.

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie kodu kroku 1110.A

2
Wprowadzenie numeru grupy

i ceny 10A150|

3 Zatwierdzenie parametrów. L

Odczyt parametrów krokiem -.

4.2.7. Przyporz¹dkowanie grup towarowych do nadgrup

krok o (PGM2)

Ka¿d¹ z grup towarowych mo¿na przyporz¹dkowaæ do jednej z dziewiêciu nadgrup.

Korzyœci¹ wynikaj¹c¹  z przeprowadzenia tej operacji jest skrócenie raportów informacyjnych.

PROCEDURA:

ww Numer grupy towarowej.

## Numer nadgrupy od 1 do 9

o .  A  ww   A    ##  |  L

Nr. grupy towarowej

X
Aby zaprogramowaæ kolejn¹ grupê

Aby zaprogramowaæ dowoln¹ grupê

Nr. nadgrupy towarowej

PROCEDURA:

Gdy cena wynosi zero

a .  A  ww A  iiiiiii   | L

Nr. grupy towarowej

Cena jednostkowa (max 8 cyfr)

X
Aby zaprogramowaæ kolejn¹ grupê

Aby zaprogramowaæ dowoln¹ grupê
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Przyk³ad: Przyporz¹dkujemy grupê towarow¹ nr 1 do nadgrupy nr 3 oraz grupê nr 5

do nadgrupy nr 6.

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie kodu kroku. 2116.A

2
Wprowadzenie numeru grupy

i nadgrupy. 1A3|

3
Wprowadzenie numeru grupy

i nadgrupy. 5A6|

4 Zatwierdzenie parametrów. L

Odczyt parametrów krokiem -.

p .  A  bb A  ww    |  L

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie kodu kroku 2119.A

2
Wprowadzenie numeru grupy

i numeru klawisza. 5A1|

3
Wprowadzenie numeru grupy

i numeru klawisza. X10A10|

4 Zatwierdzenie parametrów. L

4.2.8. Ustawianie klawisza bezpoœredniego dostêpu

dla grupy towarowej, krok p     (PGM2)

Przyk³ad: Dla grupy towarowej nr 5 przeznaczamy klawisz nr 1,  a dla grupy 10

klawisz nr 10.

Ka¿dej grupie towarowej mo¿emy przypisaæ bezpoœredni klawisz w dowolnym miejscu na

klawiaturze. Numer klawisza mo¿na odczytaæ z rysunku 3 na str. 12. W przypadku potrzeby zmia-

ny rozk³adu klawiatury nale¿y skontaktowaæ siê z serwisem. Przez odpowiednie zaprogramowanie

serwisowe mo¿na uzyskaæ maksymalnie oko³o 45 klawiszy bezpoœrednich usuwaj¹c z klawiatury

inne mniej u¿ywane klawisze funkcyjne i instaluj¹c klawisze opcjonalne.

PROCEDURA:

Nr. klawisza bezpoœredniego

X
Aby zaprogramowaæ kolejn¹ grupê

Aby zaprogramowaæ dowoln¹ grupê

Nr. grupy towarowej

Aby skasowaæ przyporz¹dkowanie

ww —>  Numer grupy towarowej.

bb —>  Numer klawisza bezpoœredniego dostêpu .

Odczyt parametrów krokiem p.
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Kasa fiskalna ER-A457P  ma funkcje umo¿liwiaj¹ce ewidencjê opakowañ zwrotnych. Aby

móc z nich korzystaæ kasê musi zaprogramowaæ autoryzowany serwis.

Kasa pozwala na obs³ugê do 50 opakowañ zwrotnych.  Obs³ugê opakowañ prowadzimy przy po-

mocy dwóch  klawiszy : Þ - wydanie opakowania i ß - przyjêcie opakowania. Do ewidencji

opakowañ zwrotnych u¿ywamy funkcji mno¿enia za pomoc¹ klawisza A.

Opakowania zwrotne maj¹ specjalne cechy, umo¿liwiaj¹ce wykonywanie operacji niefiskal-

nej, jak¹ jest zwrot lub wydanie opakowania w trakcie operacji fiskalnej - sprzeda¿y na kasie:

- Dla opakowañ zwrotnych nie mo¿na wprowadziæ ceny z klawiatury, wszystkie operacje zwi¹-

zane z opakowaniami zwrotnymi s¹ prowadzone wy³¹cznie przez cenê zaprogramowan¹.

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

lub  -OPAK.ZWR.).

- Przyjmowanie opakowañ od klientów do kasy mo¿e odbywaæ siê w dowolnym momencie pra-

cy kasy. Je¿eli nie odbywa siê to podczas sprzeda¿y, wówczas kasa drukuje jedynie niefiskalny

bon rozliczenia opakowañ przyjêtych od klienta.

- Operacje dokonywane na opakowaniach zwrotnych prowadzone podczas sprzeda¿y nie s¹ dru-

kowane bezpoœrednio po wykonaniu, ale dopiero po zakoñczeniu paragonu fiskalnego w spe-

cjalnym formacie rozliczenia kaucji.

- Opakowania zwrotne nie podlegaj¹ opodatkowaniu podatkiem VAT.

- Kwoty operacji na opakowaniach zwrotnych nie s¹ zapisywane do pamiêci fiskalnej; s¹ rozli-

czane w czêœci niefiskalnej raportu dziennego, podobnie jak operacje wp³aty i wyp³aty.

- Nie mo¿na wydaæ (sprzedaæ) samych opakowañ zwrotnych. Jak sama nazwa wskazuje s¹ to

opakowania i musz¹ mieæ jak¹œ zawartoœæ.

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

zawsze taka sama.

4.3. Obs³uga opakowañ zwrotnych

Jedyn¹  operacj¹  programowania dla opakowañ zwrotnych jest programowanie ceny.

4.3.1.1.        Programowanie bezpoœrednie ceny opakowania zwrotnego,  (PGM1 i PGM2)

4.3.1. Programowanie ceny opakowania zwrotnego (kaucji)

PROCEDURA:

     ## Þ    iiiiiiii    Ö  L

Bez zmiany wartoœci
Nr opakowania zwrotnego

Wartoœæ kaucji - do 8 cyfr

Aby zaprogramowaæ nastêpne opakowanie

(lub ß)

Aby zaprogramowaæ dowolne opakowanie



T Q
®

INSTRUKCJA OBS£UGI  KASY  S r457t

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.pl42

Odczyt parametrów krokiem  Þ (lub ß).

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1
Wprowadzenie numeru

opakowania. 3 Þ (lub ß)

2
Wprowadzenie wartości kaucji dla

3 opakowania. 40 Ö

2
Wprowadzenie wartości kaucji dla

4 opakowania. 120 Ö

3 Zatwierdzenie parametrów. L

4.4.5.2.     Programowanie ceny opakowania zwrotnego, krok W (PGM1 i PGM2)

Nale¿y zaprogramowaæ cenê dla ka¿dego opakowania zwrotnego.

PROCEDURA:

W  . A  yy  A   iiiiii  |  L

Kod  opakowania

zwrotnego

(od 1 do 50)

Aby zaprogramowaæ

kolejne opakowanie zwrotne

Gdy cena nie zmienia siê

Cena (max 8 cyfr)

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie kodu kroku. 1250.A

2
Wprowadzenie kodu opakowania

zwrotnego i ceny. 1A200|

3
Wprowadzenie kodu kolejnego

opakowania zwrotnego i ceny. 50|

4 Zatwierdzenie parametrów. L

Uwaga: Je¿eli zakoñczymy programowanie ceny klawiszem |

 dla kodu o najwiêkszym numerze, kasa automatycznie koñczy

programowanie.

Aby zaprogramowaæ dowolne opakowanie zwrotne

Przyk³ad: Zaprogramujemy wartoœæ opakowania zwrotnego równ¹ 40 groszy

dla 3 opakowania, a 1,20 z³ dla 4 opakowania.

Przyk³ad: Zaprogramujemy cenê 2,00 z³ dla opakowania zwrotnego o kodzie 1 oraz

0,50 z³  dla opakowania zwrotnego o kodzie 2.
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4.4.1. Wstêp

4.4. Programowanie towarów / podgrup

Kasa dysponuje dwoma metodami sprzeda¿y towarów przy u¿yciu klawiszy:

•  bezpoœrednia rejestracja towarów: realizowana przez naciœniêcie klawisza bezpoœredniego

dostêpu ,

•  poœrednia rejestracja towarów: realizowana przez podanie kodu towaru i naciœniêcie

klawisza K.

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

� Kod towaru / podgrupy (do 6 cyfr).

� Rodzaj ceny towaru (zaprogramowana, wprowadzana, zaprogramowana lub wprowa-

dzana, zablokowana, usuniêcie towaru).

1. Je¿eli wybrany jest rodzaj ceny np. zaprogramowana to towar mo¿na sprzedaæ przez wpro-

wadzenie kodu i naciœniêcie klawisza K lub naciœniêcie klawisza bezpoœredniego dostê-

pu.

2. Je¿eli wybrana zosta³a cena wprowadzana (sprzeda¿ przez podgrupê), to najpierw podaje-

my cenê i potwierdzamy klawiszem B nastêpnie podajemy kod podgrupy i naciskamy

 klawisz K.

3. Je¿eli wybraliœmy cenê mieszan¹, czyli zaprogramowan¹ lub wprowadzan¹,

to rejestracja odbywa siê w sposób podany w obu powy¿szych punktach.

4. Je¿eli zablokowaliœmy cenê, to ten towar nie mo¿e byæ sprzedawany. Istnieje on jednak

nadal  w pamiêci kasy.

5. Je¿eli wybierzemy usuwanie, to towar zostanie skasowany z pamiêci kasy. Jest to mo¿li-

we tylko po wykonaniu raportu dziennego fiskalnego, a przed rozpoczêciem sprzeda¿y.

� Przyporz¹dkowanie do grup towarowych.
Ka¿dy towar / podgrupa musi byæ przyporz¹dkowany do jednej z grup towarowych.

Taka operacja definiuje parametry artyku³u, które zale¿¹ od grupy towarowej:

1. Stopa podatku VAT,

2. Przynale¿noœæ do nadgrup towarowych,

3. Sprzeda¿ natychmiastowa (SICS/SIF), sprzeda¿ normalna,

4. Limit ceny; dotyczy ceny wprowadzanej.

� Cena jednostkowa artyku³u (maksymalnie 8 cyfr).

� Iloœæ sztuk w opakowaniu przy sprzeda¿y w opakowaniach (maks. 2 cyfry).

� Nazwa artyku³u – 12 liter (opcjonalnie 8 lub 16).

� Stan magazynowy (maksymalnie 7 cyfr).

� Po³o¿enie klawiszy bezpoœredniego dostêpu dla towaru.

� Sposób wspó³pracy z wag¹.
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4.4.2. Definiowanie kodu towaru i przyporz¹dkowanie

grupy towarowej kroki bt (PGM1 i PGM2)

Nale¿y zdefiniowaæ przyporz¹dkowanie ka¿dego kodu towaru do grupy towarowej i okreœliæ

rodzaj towaru pod wzglêdem wprowadzanej ceny.

Programujemy albo pojedyncze towary / podgrupy b, albo zakrest.

Uwaga1: Przy zmianie zaprogramowania konieczne jest wykonanie rapor

tu dziennego z zerowaniem B (Z1), a tak¿e raportu kodów

towarów / podgrup F (Z1) lub dla b raport  danego

kodu G (Z1)) z zerowaniem. Nowe towary mo¿na dopisywaæ

w dowolnym momencie pracy kasy.

Uwaga2: Po zaprogramowaniu kodu o numerze 999999 operacja

koñczy siê automatycznie po naciœniêciu klawisza |.

PROCEDURA:

PROCEDURA:

t . A   uuuuuu A bbbbbb A wwi | L

Aby zaprogramowaæ kolejny zakres towarów

Gdy parametry YYC nie zmieniaj¹ siê

yyyyyy Kod towaru: od 1 do 999999  b

uuuuuu Kod towaru pocz¹tkowy: od 1 do 999999  t

bbbbbb Kod towaru koñcowy: od 1 do 999999  t

ww Numer grupy towarowej: od 1 do 99

i Typ ceny:

4 – kasowanie towaru

3 – cena wprowadzana (otwarta) i zaprogramowana (towar / podgrupa)

2 – tylko cena zaprogramowana (towar)

1 – tylko cena wprowadzana (podgrupa)

0 – zablokowanie kodu towaru

b .  A  yyyyyy  A   wwi  | L

Nr. towaru / podgrupy

X
Aby zaprogramowaæ kolejny towar

Aby zaprogramowaæ dowolny towar

Gdy parametry YYC nie zmieniaj¹ siê
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Przyk³ad: Programujemy kod towaru nr 1 z otwart¹ i zaprogramowan¹ cen¹,

przyporz¹dkowany do grupy nr 5.

4.4.3. Programowanie nazw towarów, krok r (PGM2)

Dla ka¿dego artyku³u  nale¿y  stworzyæ indywidualn¹ nazwê o d³ugoœci 12 znaków,

opcjonalnie aby uzyskaæ nazwy o d³ugoœci 8 lub 16 znaków nale¿y skontaktowaæ siê z autoryzowa-

nym serwisem. Nazwy artyku³ów nie mog¹ siê powtarzaæ.

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie kodu kroku. 1200.A

2
Wprowadzenie kodu towaru, numeru

grupy i rodzaju wprowadzanej ceny. 1A53|

3 Zatwierdzenie parametrów. L

Przyk³ad: Zaprogramujemy zakres kodów towarów od 12 do 14

z  zaprogramowan¹ cen¹ do grupy 5.

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie kodu kroku. 2230.A

2
Wprowadzenie kodu towaru początkowego

i końcowego. 12A14A

3
Wprowadzenie numeru grupy i rodzaju

wprowadzanej ceny. 52|

4 Zatwierdzenie parametrów. L

Odczyt parametrów krokiem b.

PROCEDURA:

Aby pozostawiæ aktualn¹ nazwê

r . A yyyyyy  A DE - SA  | L

Kod towaru

lub

Klawisze alfanum.

12 znaków

Aby zaprogramowaæ kolejny towar

yyy -
Klawisze numeryczne - 3 znaki

Aby zaprogramowaæ inny towar
X
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Uwaga: Zaprogramowanie tej samej nazwy dla dwóch towarów lub dla

towaru i grupy towarowej lub kodu kreskowego nie jest mo¿liwe.

Przy programowaniu z klawiatury alfanumerycznej wyszukaj odpowiedni znak na klawiatu-

rze wed³ug rysunku klawiatury alfanumerycznej (str 23) i naciœnij go.

� je¿eli wprowadzisz z³y znak, mo¿esz go poprawiæ za pomoc¹ klawisza +,

� je¿eli naciœniesz klawisz  w  (podwójna szerokoœæ) przed naciœniêciem innego klawisza, to

nastêpne wprowadzone znaki bêd¹ mia³y podwójn¹ szerokoœæ, po ponownym naciœniêciu kla-

wisza  w  znaki bêd¹ mia³y normaln¹ szerokoœæ,

� je¿eli naciœniesz klawisz * kolejny znak bêdzie drukowany jako ma³a litera. Dzia³anie kla-

wisza * mo¿na zmieniæ przy pomocy kroku + (parametr X=10). Po zmianie parame-

tru B=1 klawisz * dzia³a na zmianê wielkoœci wszystkich wprowadzanych po nim znaków,

a¿ do ponownego naciœniêcia klawisza  * (podobnie jak u w komputerze)

� Przy programowaniu za pomoc¹ kodów znaków nale¿y odszukaæ znak na tablicy kodów, wpro-

wadziæ go z klawiatury numerycznej wprowadzaj¹c 3 cyfry i nacisn¹æ klawisz -.

� Odstêp (puste miejsce) programujemy klawiszem ), ma on szerokoœæ jednego znaku.

Przyk³ad: Zaprogramujemy nazwê KAWA dla kodu towaru nr 4.

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie kodu kroku. 2214.A

2 Wprowadzenie kodu towaru. 4A

3 Wprowadzenie tekstu. KAWA|
4 Zatwierdzenie parametrów. L

Odczyt parametrów krokiem b.

4.4.4. Programowanie iloœci sztuk w opakowaniu

krok d (PGM1 i PGM2)

Iloœæ sztuk w opakowaniu  mo¿na  zaprogramowaæ dla towarów przeznaczonych do sprzeda¿y

w  opakowaniach zbiorczych (tak¿e niepe³nych). Pozwala to na sprzeda¿ niepe³nych opakowañ

np. jednego listka gumy do ¿ucia z paczki lub 2 butelek piwa z szeœciopaka.  Uaktywnienie tego sposobu

sprzeda¿y musi byæ dokonane we wstêpnym programowaniu kasy przez autoryzowany serwis.

PROCEDURA:

d . A  yyyyyy  A     ##     | L

Kod towaru / podgrupy

X
Aby zaprogramowaæ kolejny towar

Aby zaprogramowaæ dowolny towar

Gdy iloœæ nie zmienia siê

Iloœæ (od 0 do 99)
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Przyk³ad: Dla kodu nr 1 zaprogramujemy iloœæ bazow¹ 6 szt. (np. piwo - szeœciopak).

Odczyt parametrów krokiem b.

4.4.5. Programowanie ceny towarów

4.4.5.1. Programowanie bezpoœrednie ceny towarów (PGM1 i PGM2)

Kasa wyposa¿ona jest w pamiêæ obejmuj¹c¹ oko³o 2 000 towarów (od 1700 do 3000 w zale¿noœci

od konfiguracji kasy). Maksymalna iloœæ  towarów dochodzi do ok. 40 000, po rozszerzeniu pamiêci).

Mo¿na zaprogramowaæ bezpoœrednio ceny jednostkowe dla ka¿dego kodu towaru który wcze-

œniej zosta³ zapisany do pamiêci kasy (kroki   b   lub  t).Zaprogramowanie ceny dla

podgrupy powoduje automatyczne rozszerzenie definicji o cenê zaprogramowan¹ towaru.

PROCEDURA:

Kod towaru / podgrupy

g

Aby zaprogramowaæ kolejny towar

Aby zaprogramowaæ dowolny towar

Aby pozostawiæ dotychczasowe ustawienia

Cena jednostkowa (max 8 cyfr)

Klawisz bezpoœredni

Przyk³ad:  Dla towaru o kodzie nr 7 programujemy cenê jednostkow¹ 2.55.

Odczyt parametrów krokiem b.

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie kodu kroku. 1211.A

2
Wprowadzenie kodu towaru

i ilości. 1A6|

3 Zatwierdzenie parametrów. L

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie kodu towaru 7K

2 Wprowadzenie ceny jednostkowej 255

3 Zakończenie wprowadzania |
4 Zatwierdzenie parametrów i wydruk L

   yyyyyy  K   iiiiiiii   |  L
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4.4.5.2. Programowanie ceny jednostkowej  towarów,

 krok c (PGM1 i PGM2)

Nale¿y zaprogramowaæ cenê dla ka¿dego towaru.

PROCEDURA:

c . A  yyyyyy A   iiiiii  | L
Kod towaru / podgrupy

X
Aby zaprogramowaæ kolejny towar

Aby zaprogramowaæ dowolny towar

Gdy cena nie zmienia siê

Cena (max 8 cyfr)

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie kodu kroku. 1210.A

2
Wprowadzenie kodu towaru

i ceny. 1A1400|

3
Wprowadzenie ceny dla

kolejnego towaru. 1200|

4 Zatwierdzenie parametrów. L

Odczyt parametrów krokiem b.

Przyk³ad: Zaprogramujemy cenê 14,00 z³ dla towaru o kodzie 1 oraz 12,00 z³

dla towaru o kodzie 2.

Uwaga: Je¿eli zakoñczymy programowanie ceny klawiszem | dla

kodu o najwiêkszym numerze zdefiniowanym w kroku b

(lub !), kasa automatycznie koñczy programowanie.

4.4.6. Programowanie po³o¿enia klawiszy bezpoœrednich

towarów, krok s (PGM2)

Dla wybranych towarów (najczêœciej sprzedawanych) mo¿emy zdefiniowaæ klawisz bezpo-

œredni na klawiaturze kasy. Klawisz bezpoœredni jest to taki klawisz, którego naciœniêcie powoduje

automatyczn¹ sprzeda¿ danego towaru.

Przez odpowiednie zaprogramowanie serwisowe mo¿na uzyskaæ do  ok. 45 klawiszy bezpoœrednich

usuwaj¹c z klawiatury inne mniej u¿ywane klawisze funkcyjne i rozszerzaj¹c klawiaturê o klawisze

opcjonalne.
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Przyk³ad: Przypisujemy towar nr 20 do klawisza o numerze 5 oraz towar nr 30

do klawisza nr 10.

Uwaga: Kod towaru musi byæ wczeœniej zaprogramowany.

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie kodu kroku. 2219.A

2
Wprowadzenie numeru klawisza

i kodu towaru. 5A20|

3
Wprowadzenie numeru klawisza

i kodu towaru. X10A30|

4 Zatwierdzenie parametrów. L

Odczyt parametrów krokiem p.

## —>  numer klawisza bezpoœredniego dostêpu dla towaru.

PROCEDURA:

s .  A  ##  A     yyyyyy   |  L

Kod towaru / podgrupy

X

Aby zaprogramowaæ kolejny klawisz

Aby zaprogramowaæ dowolny klawisz

Aby zaprogramowaæ zero

Numer klawisza

4.4.7. Programowanie wspó³pracy z wag¹,

krok q (PGM2)

Dla ka¿dego towaru mo¿na zaprogramowaæ mo¿liwoœæ wspó³pracy z wag¹. Umo¿liwia to

odczyt przez kasê masy artyku³ów bezpoœrednio z wagi lub wprowadzenie jej rêcznie na  klawiatu-

rze. Zaprogramowanie wspó³pracy z  wag¹ nie jest dziedziczone z grupy towarowej.

PROCEDURA:

q .  A  yyyyyy  A      u     |  L

Kod towaru / podgrupy

X
Aby zaprogramowaæ kolejny towar

Aby zaprogramowaæ dowolny towar

Aby zachowaæ dotychczasowe ustawienie

u—> Wprowadzanie masy z wagi dla danego towaru /  podgrupy dozwolone / zabronione = 1 / 0.

     1 -  dozwolone

     0 -  zabronione
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Kasowanie

stanu magazynowego

Przyk³ad: Dla towaru o kodzie 34 zezwolimy na automatyczne lub rêczne

wprowadzanie masy z wagi.

Odczyt parametrów krokiem b.

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie kodu kroku. 2210.A

2
Wprowadzenie kodu towaru

i statusu wagi. 34A1|

3 Zatwierdzenie parametrów. L

4.4.8. Stan magazynowy towarów

kroki  g,e,f  (PGM1 i PGM2)

Dla ka¿dego towaru mo¿emy prowadziæ rozliczenie stanu magazynowego. Odpowiednie zapro-

gramowanie kasy przez serwis umo¿liwia zabronienie sprzeda¿y poni¿ej stanu magazynowego lub ostrze-

ganie o sprzeda¿y „na minus”. Aby otworzyæ magazyn i wprowadziæ iloœæ pocz¹tkow¹ danego towaru

nale¿y  wykonaæ:

PROCEDURA:

g . A  yyyyyy A   mmmmmmm  | L
Kod towaru / podgrupy

X
Aby zaprogramowaæ kolejny towar

Aby zaprogramowaæ dowolny towar

Bilans otwarcia

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie kodu kroku. 1222.A

2
Wprowadzenie kodu towaru

i stanu początkowego magazynu. 2A10000|

3 Zatwierdzenie parametrów. L

Przyk³ad: Ustawiamy stan pocz¹tkowy 10 szt. dla kodu 2.

Uwaga1: Je¿eli zapiszemy nowy stan dla kodu który ju¿ ma prowadzony

magazyn, to stan podany obecnie zast¹pi poprzedni.

Uwaga3: Programowanie stanów magazynowych jest mo¿liwe dopiero

po wykonaniu odpowiednich operacji konfiguracyjnych

przez autoryzowany serwis.

Uwaga2: Stan magazynowy jest w formacie MMMM.MMM lub MMMMMMM.

Chc¹c pozbyæ siê przecinka w stanach magazynowych nale¿y

skontaktowaæ siê z autoryzowanym serwisem.

Odczyt parametrów krokiem b.
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Przyk³ad:  Dodawanie - dodamy 4 szt  (jednostki, kilogramy czy litry)

do stanu  magazynowego towaru o kodzie nr 2.

Je¿eli chcemy zmodyfikowaæ stan magazynu danego towaru mo¿emy dodaæ (przyj¹æ dostawê)

lub odj¹æ (rozliczyæ braki) dowoln¹ iloœæ towaru.

PROCEDURA:

e . A  yyyyyy A    mmmmmm  |  L
Kod towaru / podgrupy

Aby zaprogramowaæ kolejny towar

Aby zaprogramowaæ dowolny towar

Iloœæ dodawana

Wprowadzenie dostawy

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie kodu kroku. 1220.A

2
Wprowadzenie kodu towaru

i dodawanej ilości do stanu magazynu. 2A4000|

3 Zatwierdzenie parametrów. L

PROCEDURA:

f . A  yyyyyy A   mmmmmm  |  L
Kod towaru / podgrupy

Aby zaprogramowaæ kolejny towar

Aby zaprogramowaæ dowolny towar

Iloœæ odejmowana

Rozliczenie braków

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie kodu kroku. 1221.A

2
Wprowadzenie kodu towaru

i odejmowanej ilości od stanu magazynu. 2A1500|

3 Zatwierdzenie parametrów. L

Przyk³ad: Odejmowanie - zdejmiemy 1,5 szt (jednostki, kg czy litry) ze stanu

magazynowego towaru o kodzie nr 2.

Odczyt parametrów krokiem b.
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4.5. Programowanie kodów kreskowych
Kasa mo¿e prowadziæ rejestracjê sprzeda¿y za pomoc¹ czytnika kodów kreskowych.  Stan-

dardowe kody odczytywane przez kasê to:

�  EAN-13, EAN-8,

�      UPC-A (Oznaczenie systemu - 0, 2, 3, 4, 6, 7), UPC-E.

Ka¿demu z kodów kreskowych  (artyku³ów oznaczanych kodami) mo¿emy przypisaæ nastê-

puj¹ce parametry:

�     Numer kodu kreskowego

�     Grupa towarowa. Gdy kod kreskowy zostanie przypisany do grupy towarowej, nastêpuj¹ce

dane automatycznie s¹ mu przypisywane:

(1) stopa podatku VAT,

(2) sprzeda¿ jednostkowa (SIF/SICS)/sprzeda¿ normalna.

�    Status automatycznego kasowania (kasowanie tak/nie). Kasowanie kodów nieu¿ywanych  mo¿e

nast¹piæ automatycznie po zakoñczeniu dnia. Je¿eli zabronimy kasowania automatycznego to mo-

¿emy nadal kasowaæ wybrane kody "rêcznie".

�    Cena jednostkowa (maks. 8 cyfr).

�    Iloœæ sztuk w opakowaniu przy sprzeda¿y w opakowaniach (maks. 2 cyfry).

�    Nazwa (standard 12  znaków, mo¿liwe  8 lub 16 znaków - skontaktowaæ siê z serwisem).

�    Stany magazynowe.

Nastawy systemowe zbioru kodów kreskowych

�    Czas przechowywania kodów w pamiêci kasy   (maksymalnie 99 dni). Je¿eli pewien kod

kreskowy  nie jest u¿ywany przez iloœæ dni odpowiadaj¹cych czasowi  przechowywania,  jest on

usuwany przez kasê ze zbioru kodów kreskowych.

�    Format  kodów kreskowych wewnêtrznych.

�    Przepisanie zbioru kodów kreskowych tymczasowych do zbioru kodów kreskowych.

4.5.1. Ustawianie czasu przechowywania

kodu  kreskowego w pamiêci, krok o (PGM2)

Je¿eli pewien kod  kreskowy  (artyku³ oznaczony kodem) nie jest sprzedawany przez okres

czasu, który nazywamy czasem  przechowywania, wtedy kod ten zostanie skasowany po up³yniê-

ciu tego terminu. Czas przechowywania kodu kreskowego w  pamiêci, mo¿e byæ ustawiony w

granicach

od 1 do 99 dni.
PROCEDURA:

  L  .   Bo yy
(max 99 dni)

Zabronienie kasowania

automatycznego
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Uwaga!!!: Je¿eli kod kreskowy, który ma dozwolone kasowanie automa

tyczne, nie by³ wprowadzany (u¿ywany) przez iloœæ dni równ¹

czasowi przechowywania w pamiêci, to jest on automatycznie

kasowany przy  wykonaniu raportu dobowego z zerowaniem

B (Z) przed rozpoczêciem rejestracji sprzeda¿y w trybie REG.

Je¿eli chcemy siê zabezpieczyæ przed skasowaniem, musimy

zabroniæ automatycznego kasowania przy raporcie dobowym

(krok  I). Je¿eli chcemy zabroniæ kasowania „rêcznego”

/  automatycznego, nale¿y zaprogramowaæ czas przechowywania w

pamiêci = 0 dni.

Przyk³ad: Ustawmy termin wa¿noœci na 99 dni.

L.p. Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie kodu kroku o  .A

2
Wprowadzenie terminu

i zatwierdzenie parametrów. 99 L

4.5.2. Kody EAN lub UPC

4.5.2.1. EAN-13

� Zwyk³y kod EAN-13

Jest u¿ywany standardowo przez producentów. Przyjêto 3 cyfrowy kod  kraju.  Wystêpuje

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

cyfra kontrolna

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

cyfra kontrolna

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

Odczyt parametrów krokiem m.

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

F1 F2 F3    Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6     X1 X2  X3       C/D
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F1 F2 F3      X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9       C/D

cyfra kontrolna
kod ISBN / ISSN
flaga 978, 977, 979

pola do zaprogramowania

F1 F2     X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10      C/D

cyfra kontrolna

flaga 02, 20 - 29

Mo¿na  zdefiniowaæ  kod  rozpoznawany  przez  kasê  za  pomoc¹  funkcji  m

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

cyfra kontrolna

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

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

cyfra kontrolna

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

Jest spotykany  na  ksi¹¿kach  i  w gazetach. Po wprowadzeniu tego kodu do kasy wymagane jest

podanie ceny  towaru.

Flaga Rodzaj towarów

977 Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)

978 Książki

979 Zarezerwowane, wydawnictwa muzyczne

�     Kod  wewnêtrzny

Kod u¿ywany do oznaczenia towaru "wewn¹trz" sklepu.

�    Kod EAN-13  ISBN / ISSN
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4.5.2.1.1. Numer dodatkowy

Kasa akceptuje kody EAN-13 wraz  z  2  lub 5 cyframi numeru dodatkowego.

Numer dodatkowy jest drukowany na paragonie i umo¿liwia oznaczenie np. numeru miesiêcznika,

daty wa¿noœci, partii produkcji  etc.

Numer dodatkowy nie jest interpretowany przez kasê,  tzn. kody kreskowe z dwoma  ró¿nymi

numerami dodatkowymi  s¹  traktowane, jako ten sam artyku³.

Przyk³ad1:     2 cyfrowy numer dodatkowy

Przyk³ad2:     5 cyfrowy numer dodatkowy

4.5.2.2. EAN-8

�    Kod standardowy EAN-8

U¿ywany przez producentów na towarach, na których brak jest  miejsca  na  standardowy kod

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

kod towaru

F1 F2  F3    X1 X2 X3  X4      C/D

cyfra kontrolna

kod kraju

�    Kod wewnêtrzny do oznaczania towarów o zmiennej iloœci
U¿ywany do oznaczania towarów „wewn¹trz” sklepu.

Mo¿na zdefiniowaæ kod rozpoznawany przez kasê za pomoc¹ funkcji  m

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

cyfra kontrolna

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

numer dodatkowy

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

cyfra kontrolna

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

numer dodatkowy

pola do zaprogramowania

2    X1  X2  X3  X4   X5   X6     C/D

cyfra kontrolna

flaga systemu
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4.5.2.3. UPC-A

cyfra kontrolna

kod towaru
kod producenta

kod towaru

0    X1  X2  X3  X4  X5  X6     C/D

cyfra kontrolna

flaga systemu

numer  systemu

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

numer systemu

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

cyfra kontrolna
kod NDC lub HRI

�    Kod wewnêtrzny do oznaczania towarów o sta³ej iloœci (sztuki)

�  Cyfra oznaczenia systemu: 0, 6, 7

S¹  u¿ywane przez producentów.

�  Cyfra oznaczenia systemu: 3

S¹ u¿ywane przez producentów leków.

NDC - NATIONAL DRUG CODE

HRI  -  NATIONAL  HEALTH  RETAIL

Uwaga: Kody   mog¹ wystêpowaæ bez cyfry kontrolnej (11 cyfr). Kod bez

cyfry kontrolnej i kod z cyfr¹ kontroln¹ jest dla kasy tym samym

kodem podczas prowadzenia sprzeda¿y. Podanie kodu bez cyfry

kontrolnej podczas programowania kasy  powoduje wyliczenie

cyfry kontrolnej przez kasê i uzupe³nienie zadeklarowanego kodu

do 12 cyfr.

Kod programowany z komputera musi zawieraæ cyfrê kontroln¹,

niezale¿nie od tego, czy bêdzie ona obecna na opakowaniu

towaru, czy nie.
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cyfra kontrolna ceny

cyfra kontrolna

cena

numer systemu

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

cyfra kontrolna
dowolny numer

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

kod towaru

numer systemu

4.5.2.4. UPC-E

�  Cyfra oznaczenia systemu: 2

U¿ywany  do oznaczenia  towaru „wewn¹trz”  sklepu, o zmiennej  iloœci.

�  Cyfra oznaczenia systemu: 4

U¿ywany  do oznaczenia  towaru „wewn¹trz”  sklepu, o sta³ej  iloœci (sztuki).

 UPC-E jest skróconym do 6 cyfr  kodem UPC-A w wersji z usuniêtymi zerami. Ten kod jest

do³¹czany do takich produktów jak papierosy  i innych towarów, gdzie brak  miejsca na umieszcze-

nie kodu UPC-A.

dopuszczalne

 0      X1 X2 X3 X4 X5 X6   C/D

dowolny numer

4.5.3. Programowanie formatu kodów wewnêtrznych,

krok  m (PGM2)
Kasa pozwala na u¿ywanie, samodzielnie zdefiniowanego kodu kreskowego dla  wewnêtrz-

nych potrzeb sklepu  oznaczonego kodem formatu: 02, 20 ~29. Format kodu jest nastêpuj¹cy.

kod

formatu

EAN-13 EAN-8

liczba kontrolna

ceny
pola  definiowane

liczba kontrolna ceny

pole1 pole2

kod

formatu
liczba

kontrolna

ceny

Mo¿na zdefiniowaæ kod rozpoznawany przez kasê za pomoc¹ funkcji  m

cyfra kontrolna

kontrolna

waru
oducenta

r  systemu

r systemu

kontrolna
DC lub HRI
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$$$$$$ |  L. Bm
(max 2 cyfry)

B  A    B    C   D    E   F

(tabelka)

Kasowanie

PROCEDURA:
Kod formatu
(02, 20 do 29)

Parametr Funkcja Opcje Wartość

A Długość pola 1 (liczba cyfr) Od 0 do 9

B Długość pola 2 (liczba cyfr) Od 0 do 9

Numer grupy towarowej 1
C Zawartość pola 1

Numer towaru 0

Ilość (waga) 2
D Zawartość pola 2

Wartość 0

Używana 1
E Liczba kontrolna ceny

Nieużywana 0

F Miejsce kropki dziesiętnej pola 2 (0, 1, 2, 3) Od 0 do 3

yy

 22                                                                     C/D

Ustawienia standardowe: 20: 550203: 02: 450012

Przyk³ad: Zaprogramujemy dla prefiksu 22 piêæ cyfr dla pola 1 z po³¹czeniem

z grup¹ towarow¹, piêæ cyfr dla pola 2, z zaprogramowan¹ wag¹,

bez dodatkowej cyfry kontrolnej, z podaniem iloœci z 2 miejscami po

przecinku.

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie kodu kroku. 1025.A

2
Wprowadzenie kodu formatu

dla prefiksu 22 22A

3
Wprowadzenie wartości

parametrów 551202|

4 Zatwierdzenie parametrów. L

W przypadku zaprogramowania struktury kodu jak w powy¿szym przyk³adzie ostatnie dwie cyfry

pola 1 s¹  interpretowane jako numer grupy towarowej.

Pole 1 Pole 2

Prefiks
Numer
artyku³u

Numer
grupy

towarowej

Iloœæ / masa
 z 2 cyframi
po przecinku

2



®

Q TPROGRAMOWANIE

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
 59

Poni¿ej  podano zalecenia, co do wykorzystania  niektórych prefiksów.

T1 ...... Tn  -  numer towaru

C1 ......Cn  -  cena towaru

W1 ......Wn  -  masa lub iloœæ

Oznacza to, ¿e np. kolejne artyku³y wa¿one w grupie 5, (np. warzywa) maj¹ kody kreskowe:

22          0  0 2 0  5           X  X  X  X  X       C/D

 22                                                                     C/D

W przypadku zaprogramowania struktury kodu jak w powy¿szym przyk³adzie ostatnie dwie cyfry

pola 1 s¹  interpretowane jako numer grupy towarowej.

Pole 1 Pole 2

Prefiks Numer
artyku³u

Numer
grupy

towarowej

Iloœæ / masa
 z 2 cyframi
po przecinku

Odczyt parametrów krokiem  m .

Prefiks Struktura kodu Opis zastosowania 

20 
 

Towary standardowe, które  

nie zostały oznaczone przez 

producentów lub dostawców 

23 
 

Kod zawierający cenę 

artykułu nadaną przez 

producenta  

lub jednostkę handlową 

24 
 

Kod zawierający ilość  

(lub masę) artykułu nadaną 

przez jednostkę handlową 

27 
 

Kod zawierający ilość  

(lub masę) artykułu nadaną 

przez producenta  

lub jednostkę handlową 

29  

Kod zawierający cenę 

artykułu nadaną przez 

jednostkę handlową 

 

20     T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10      C/D

23

 29

24 T1 T2 T3 T4

V C/D

C1 C2 C3 C4 C5

W1W2W3W4W527

C/D

C/D

C/D

C1 C2 C3 C4 C5

W1W2W3W4W5

V

V

V

T1 T2 T3 T4

T1 T2 T3 T4

T1 T2 T3 T4

22          0  0 3 0  5           X  X  X  X  X       C/D

22          0  0  1 0  5           X  X  X  X  X       C/D
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4.5.5. Zbiór kodów kreskowych tymczasowych

Je¿eli zdarzy siê sytuacja ¿e kod kreskowy jakiegoœ artyku³u nie jest zaprogramowany,

np. artyku³ dowieziono w ci¹gu dnia, to kasa zg³osi ten fakt. Wtedy mo¿emy podaæ cenê danego

artyku³u oraz przyporz¹dkowaæ go do odpowiedniej grupy towarowej. Nastêpna rejestracja tego

artyku³u bêdzie siê odbywaæ normalnie. Taki kod jest nazywany tymczasowym i jest umieszczany

w zbiorze kodów kreskowych tymczasowych, póŸniej mo¿e on zostaæ dodany do zbioru kodów

kreskowych. U³atwia to kontrolê bazy tworzonej umo¿liwiaj¹c szybk¹ edycjê doprogramowanych

w ci¹gu dnia. Gdy zbiór kodów kreskowych tymczasowych  nie jest utworzony, jest on rejestrowa-

ny od razu w zbiorze g³ównym.

4.5.5.1. Sposób rejestracji nieistniejacego kodu kreskowego

Gdy wprowadzony kod nie istnieje w zbiorze kodów kreskowych, sygnalizowany jest b³¹d

 „BRAK  KODU" i  kasa daje trzykrotny sygna³ dŸwiêkowy. Na wyœwietlaczu pojawia siê napis

 „CENA      GRUPA sygnalizuj¹c koniecznoœæ wprowadzenia ceny i grupy towarowej dla tego

artyku³u.

4.5.4. Zbiory kodów kreskowych

Zbiór EAN/UPC nazywany dalej zbiorem kodów kreskowych zawiera dane programowe

i dane o sprzeda¿y dla ka¿dego artyku³u oznaczanego kodem kreskowym. Kasa umo¿liwia zwiêk-

szenie standardowej iloœci dostêpnych kodów przez rozszerzenie pamiêci, maksymalnie do oko³o

40 000, w tym celu  nale¿y skontaktowaæ siê z serwisem.

ZBIÓR KODÓW KRESKOWYCH ORAZ ZBIÓR KODÓW KRESKOWYCH TYMCZASOWYCH

�     Zbiór kodów kreskowych

Zbiór ten s³u¿y do przechowywania danych o artyku³ach oznaczanych kodami kreskowymi (para-

metry i sprzeda¿).

�     Zbiór kodów kreskowych tymczasowych

Jest to zbiór otwierany tymczasowo do przechowywania danych o sprzeda¿y artyku³ów  wprowa-

dzonych (dodanych, zmodyfikowana cena) w ci¹gu dnia. Po zakoñczeniu dnia (po wykonaniu ra-

portu dziennego z zerowaniem) dane te mog¹ zostaæ przeniesione do zbioru kodów kreskowych.

Istnieje tylko zbiór

kodów kreskowych

Gdy jest stworzony

zbiór kodów kreskowych

tymczasowych

Zbiór kodów

kreskowych

Zbiór kodów

kreskowych

tymczasowych

Wprowadzenie

nieistniej¹cego

kodu kreskowego

Przeniesienie zbioru

kodów kreskowych

tymczasowych

do zbioru kodów

kreskowych

(krok q)

Zbiór kodów

kreskowych

Wprowadzenie

nieistniej¹cego

kodu  kreskowego
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PROCEDURA:

          J   yyyyyyyy  F   a tKod

kreskowy

Cena jednostkowa

(max 13 cyfr)
(max 8 cyfr)

Odczyt kodu

Z

AB
Numer

grupy

(       ~            )

Przerwanie rejestracji

Klawisz grupy

towarowej

(1 - 99)

czytnik kodów

kreskowych

Aby ustawiæ autokasowanie

Kod

kreskowy

4.5.6. Definiowanie kodu kreskowego, przyporz¹dkowanie

grupy towarowej, status autokasowania,

kroki M, N (PGM1 i PGM2)

PROCEDURA:

. B
M

N
|  L

(max 13 cyfr)

Odczyt kodu

czytnik kodów

kreskowych

B

M Dla  zbioru kodów kreskowych

N Dla  zbioru kodów kreskowych tymczasowych

wwi
parametry

Parametr Funkcja Opcje Wartość

YY Numer grupy towarowej Od 1 do 99

Kasowanie kodu kreskowego 4

dozwolone 1C Kasowanie

automatyczne niedozwolone 0

Uwaga1: Je¿eli jest kasowany kod (C=4), nie musi byæ wprowadzony

numer grupy (YY).

PROCEDURA:

4.5.5.2. Przepisanie zbioru kodów kreskowych tymczasowych do zbioru

kodów kreskowych, krok q (PGM1 i PGM2)

Przeniesienie zawartoœci zbioru kodów kreskowych tymczasowych do zbioru kodów kresko-

wych jest mo¿liwe  za pomoc¹ pon¿szej procedury.

q    .   A   \
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Uwaga3: Je¿eli kod kreskowy, który ma dozwolone kasowanie automa-

tyczne, nie by³ wprowadzany (u¿ywany) przez iloœæ dni równa

czasowi przechowywania w pamiêci, to jest on automatycznie

 kasowany przy  wykonaniu raportu dobowego z zerowaniem

B (Z). Je¿eli chcemy siê zabezpieczyæ przed skasowaniem,

musimy zabroniæ automatycznego kasowania przy raporcie

dobowym (krok  I). Je¿eli chcemy zabroniæ kasowania

„rêcznego” /  automatycznego, nale¿y zaprogramowaæ czas

przechowywania w pamiêci = 0 dni.

Przyk³ad: Przyporz¹dkujemy kod kreskowy 5012345678900 do grupy tow. nr 1,

dozwolone kasowanie automatyczne oraz kod 5023456789102 do grupy 2,

niedozwolone kasowanie automatyczne.

L.p. Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie kodu kroku. M   .A

2

Przyporządkowanie kodu kreskowego

do grupy towarowej, dozwolone

kasowanie automatyczne

50123456789
00 A 011 |

3

Przyporządkowanie kodu kreskowego

do grupy towarowej, niedozwolone

kasowanie automatyczne

50234567891
02 A 020 |

4 Zatwierdzenie parametrów. L

Kod

kreskowy

4.5.7. Programowanie nazw, kroki 0, 5 (PGM2)

PROCEDURA:

|  L. B
0

5
(max 13 cyfr)

Odczyt kodu

czytnik kodów

kreskowych

B

Aby pozostawiæ aktualne ustawienia

Aby programowaæ nastêpny kod kreskowy

Nazwa któr¹ nadajemy ka¿demu  z  kodów kreskowych mo¿e sk³adaæ siê maksymalnie z  12

znaków (opcjonalnie  8 lub 16).

DE -  SA
lub

yyy -

Klawisze alfanumeryczne

Klawisze numeryczne - 3 znaki

0 Dla  zbioru kodów kreskowych

5 Dla  zbioru kodów kreskowych tymczasowych

Uwaga2: Kod, którego automatyczne kasowanie jest dozwolone na odczycie

programowania i raportach jest oznaczony *  (gwiazdk¹) z lewej

strony.

M
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Przyk³ad: Programujemy nazwê   DORSZ dla kodu  5012345678900.

L.p. Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie kodu kroku 0  .A

2
Programowanie nazwy

dla kodu  kreskowego

501234567890
0 A DORSZ |

3 Zatwierdzenie parametrów. L

Kod

kreskowy

4.5.8. Programowanie iloœci sztuk w opakowaniu,

kroki Q, R (PGM1 i PGM2)

PROCEDURA:

Q Dla  zbioru kodów kreskowych

R Dla  zbioru kodów kreskowych tymczasowych

|  L. B
Q

R
(max 13 cyfr)

Odczyt kodu

czytnik kodów

kreskowych

B
(max2 cyfry)

Dla iloœci 0

##

L.p. Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie kodu kroku Q   .A

2

Programowanie ilości sztuk

w opakowaniu dla kodu

kreskowego

501234567890
0 A 10 |

3 Zatwierdzenie parametrów. L

Przyk³ad: Programujemy iloœæ podstawow¹  w  opakowaniu 10 szt.dla kodu

5012345678900.

Kod

kreskowy

4.5.9. Programowanie bezpoœrednie ceny jednostkowej,
(PGM1 i PGM2)

PROCEDURA:

|  L

(max 13 cyfr)

Odczyt kodu

czytnik kodów

kreskowych

B
(max 8cyfr)

Dla ceny zerowej

iiiiiiii
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Kod

kreskowy

4.5.10. Programowanie ceny jednostkowej,
kroki O, P (PGM1 i PGM2)

PROCEDURA:

O Dla  zbioru kodów kreskowych

P Dla  zbioru kodów kreskowych tymczasowych

Przyk³ad: Programujemy cenê jednostkow¹ 2,50 z³ dla kodu kreskowego 5012345678900.

L.p. Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie kodu kroku O   .A

2
Programowanie ceny jednostkowej

dla kodu  kreskowego

50123456789
00 A 250 |

3 Zatwierdzenie parametrów. L

|  L. B
O

P
(max 13 cyfr)

Odczyt kodu

czytnik kodów

kreskowych

B
(max 8cyfr)

Dla ceny zerowej

iiiiiiii

4.5.11. Programowanie stanów magazynowych,

kroki      S,     T, U (PGM1 i PGM2)

Przyk³ad: Programujemy cenê jednostkow¹ 2,50 z³ dla kodu kreskowego 5012345678900.

Kasa pamiêta stany magazynowe artyku³ów oznaczonych kodem kreskowym. Dla ka¿dego

towaru mo¿emy prowadziæ rozliczenie stanu magazynowego. Odpowiednie zaprogramowanie kasy przez

serwis umo¿liwia zabronienie sprzeda¿y poni¿ej stanu magazynowego lub ostrzeganie o sprzeda¿y „na

minus”. Aby otworzyæ magazyn i wprowadziæ iloœæ pocz¹tkow¹ danego towaru  nale¿y  wykonaæ:

L.p. Procedura Klawisze do naciśnięcia

1
Programowanie ceny jednostkowej

dla kodu  kreskowego

50123456789
00 A 250 |

2 Zatwierdzenie parametrów. L

Uwaga: Nie mog¹ byæ aktywowane stany magazynowe dla zbioru kodów

kreskowych tymczasowych.

Uwaga: Nie mo¿na bezpoœrednio programowaæ cen dla zbioru kodów

kreskowych tymczasowych.
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mmmmmmmKod

kreskowy

Dodawana iloœæ

. B |  LS

(max 13 cyfr)

Odczyt kodu

czytnik kodów

kreskowych

B
(max 7 cyfr)

Przyk³ad: Programujemy nowy stan magazynu 10.000 dla kodu kreskowego

5012345678900

L.p. Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie kodu kroku U   .A

2
Programujemy stan magazynu

dla kodu  kreskowego

501234567890
0 A 100000 |

3 Zatwierdzenie parametrów L

Uwaga: Aby programowaæ stan magazynu w liczbach ca³kowitych

(bez  kropki)  nale¿y skontaktowaæ siê z  serwisem.

4.5.11.2. Dodawanie do  stanu magazynu (dostawa)

PROCEDURA:

Przyk³ad: Dodajemy 6.000 szt (kg, l, itp) do magazynu dla kodu kreskowego

5012345678900, krok T

Kod

kreskowy

PROCEDURA:

|  L. BU

(max 13 cyfr)

Odczyt kodu

czytnik kodów

kreskowych

B
(max 7 cyfr)

Wyzerowanie

4.5.10.1. Programowanie nowego stanu (nadpisywanie)

mmmmmmm
Bilans otwarcia

Nastêpny kod

L.p. Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie kodu kroku S  .A

2
Dodajemy do stanu magazynu

dla kodu  kreskowego

501234567890
0 A 6000 |

3 Zatwierdzenie parametrów L
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Przyk³ad: Odejmujemy 1.000 szt (kg, l, itp) z magazynu dla kodu kreskowego

5012345678900, krok T

L.p. Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie kodu kroku T  .A

2
Odejmujemy od stanu magazynu

dla kodu  kreskowego

501234567890
0 A 1000 |

3 Zatwierdzenie parametrów L

4.6. Programowanie po³¹czeñ towarów,

kodów kreskowych i opakowañ zwrotnych

4.6.1. Programowanie po³¹czeñ towarów,

krok  6     (PGM1 i PGM2)
Gdy jeden z towarów jest sprzedawany razem z innym (np. frytki i napojem) mo¿na po³¹czyæ

te pozycje ze sob¹ w ten sposób, ¿e sprzedaj¹c towar g³ówny (np. frytki) automatycznie jest doda-

wany do rachunku towar do niego do³¹czony (np. napój). Dziêki temu mo¿emy zaoszczêdziæ czas

potrzebny na wprowadzenie kolejnych pozycji. Mo¿na do³¹czyæ maksymalnie 5 ró¿nych towarów

do danego towaru.

PROCEDURA:

W przypadku naciœniêcia klawisza | bez wprowadzenia numeru pierwszego towaru,

poprzednie przyporz¹dkowanie towarów jest kasowane.

Towary powinny byæ poprzednio zaprogramowane.

Uwaga1: Nie mo¿na tworzyæ „pêtli”, tzn. np. towar 1 do³¹czony do towaru 2,

a towar 2 jednoczeœnie do towaru 1.

Uwaga2: W celu uruchomienia funkcji nale¿y kontaktowaæ siê z serwisem!

mmmmmmm |  L

4.5.11.3. Odejmowanie ze stanu magazynu (rozliczenie braków)

Kod

kreskowy

PROCEDURA:

Odejmowana iloœæ

. BT

(max 13 cyfr)

Odczyt kodu

czytnik kodów

kreskowych

B
(max 7 cyfr)

6 . A   yyyyyy A   wwwwww  |  L

Kod towaru nadrzêdnego

X

Aby zaprogramowaæ

kolejny towar do³¹czony

Aby  zaprogramowaæ kolejne

po³¹czenie towarów

Aby zachowaæ dotychczasowe ustawienie

(max 999999)
Kod towaru do³¹czonego

(max 999999)

(max 5 towarów do³¹czonych)
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Odczyt parametrów krokiem 6.

Przyk³ad: Programujemy przyporz¹dkowanie towarów o kodach 100 i 101

do towaru o kodzie 12

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie kodu kroku 2220.A

2
Wprowadzenie numeru

towaru nadrzędnego 12A

3
Wprowadzenie kodu pierwszego

dołączanego towaru (100)
100M

4
Wprowadzenie kodu drugiego

dołączanego towaru (101)
101M

5 Zatwierdzenie parametrów L

4.6.2. Programowanie zestawów towarów,

krok  7 (PGM1 i PGM2)

Gdy dwa lub wiêcej towary s¹ sprzedawane razem jako zestaw mo¿na wtedy zaprogramowaæ

tzw. zestaw towarów. Funkcja ta jest stosowana w przypadku gdy zestaw tych artyku³ów jest np.

tañszy ni¿ suma cen ka¿dego ze sk³adowych towarów. Do ka¿dego zestawu mo¿na przypisaæ do 10

towarów.  W przeciwieñstwie do towarów  ³¹czonych zestaw ma w³asn¹ nazwê i  w³asn¹  stawkê

podatku ( grupê towarow¹). Odpowiada to produkcji  (np. w gastronomii)  nowego towaru z kilku

sk³adników.  Ró¿nica ceny zestawu i sumy cen sk³adników  jest podawana w raporcie dziennym w

pozycji .

ZESTAWY_  (gdy cena zestawu jest ni¿sza od  sumy  cen  sk³adników - znak  ZESTAWY_ jest

ujemny ). Raport sprzeda¿y grup towarowych podaje zawsze rozliczenie sk³adników. Raport sprze-

da¿y towarów podaje zarówno sprzeda¿ sk³adników jak  i zestawów.

W przypadku naciœniêcia klawisza | bez wprowadzenia numeru pierwszego towaru,

poprzednie przyporz¹dkowanie towarów jest kasowane.

Przy próbie do³¹czenia 11 towaru automatycznie tworzony jest  nowy  zestaw.

Towary powinienny byæ poprzednio zaprogramowane.

PROCEDURA:

Kod towaru nadrzêdnego

zestawu towarów

X

Aby zaprogramowaæ

kolejny towar do³¹czony

Aby  zaprogramowaæ kolejne

po³¹czenie towarów

Aby zachowaæ

dotychczasowe ustawienie

(max 999999)

Kod towaru do³¹czonego
(max 999999)

(max 10 towarów w zestawie)

Uwaga: W celu uruchomienia funkcji nale¿y kontaktowaæ siê z serwisem!

7 . A   yyyyyy A   wwwwww  |  L
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Odczyt parametrów krokiem 6.

Przyk³ad: Programujemy jeden zestaw 3  towarów o kodzie nadrzêdnym 111

i kodach towarów 210  i 211 oraz drugi zestaw 2 towarów  kodzie

nadrzêdnym 110 i kodzie towaru 120.

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie kodu kroku 2221.A

2
Wprowadzenie numeru towaru

nadrzędnego zestawu pierwszego 111A

3
Wprowadzenie kodu pierwszego

dołączanego towaru (210)
210M

4
Wprowadzenie kodu drugiego

dołączanego towaru (211)
211M

5
Wprowadzenie numeru towaru

nadrzędnego zestawu drugiego 110A

6
Wprowadzenie kodu pierwszego

dołączanego towaru (120)
120M

7 Zatwierdzenie parametrów L

4.6.3. Programowanie po³¹czenia towarów z opakowaniem

zwrotnym, krok 8     (PGM1 i PGM2)

Gdy towar sprzedawany jest z opakowaniem zwrotnym (np. piwo z butelk¹) mo¿na po³¹czyæ

te pozycje ze sob¹ w ten sposób, ¿e sprzedaj¹c towar (piwo) o danym kodzie  automatycznie doda-

wane jest do niego opakowanie zwrotne, dziêki czemu mo¿na unikn¹æ pomy³ki przy wprowadza-

niu rodzaju opakowania  zwrotnego.

PROCEDURA:

8  .  A   yyyyyy  A   ww   |  L

Kod towaru

X Aby  zaprogramowaæ kolejne po³¹czenie

towaru z opakowaniem zwrotnym

Aby zachowaæ

dotychczasowe ustawienie

(max 999999)

Kod opakowania

zwrotnego
(max 50)

W przypadku naciœniêcia klawisza | bez wprowadzenia numeru opakowania zwrotne-

go, poprzednio zaprogramowanie po³¹czenie jest kasowane.

Opakowanie zwrotne powinno byæ poprzednio zaprogramowane.

Mo¿liwe jest tylko wydanie opakowania zwrotnego.

Kolejne opakowanie (max 5)

Uwaga: W celu uruchomienia funkcji nale¿y kontaktowaæ siê z serwisem!
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Odczyt parametrów krokiem 6.

Przyk³ad: Programujemy podporz¹dkowanie opakowania zwrotnego o kodzie 13

do towaru o kodzie 100.

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie kodu kroku 2227.A

2 Wprowadzenie numeru towaru 100A

3
Wprowadzenie numeru kodu

opakowania zwrotnego (max 50)
13M

4 Zatwierdzenie parametrów L

4.6.4. Programowanie po³¹czenia kodu kreskowego

z towarami, krok  9 (PGM1 i PGM2)

Analogicznie jak w przypadku kroku  6  mo¿na utworzyæ po³¹czenie towarów z  kodem

kreskowym.

Mo¿na do³¹czyæ maksymalnie 5 towarów do danego kodu kreskowego.

W przypadku naciœniêcia klawisza | bez wprowadzenia numeru pierwszego towaru,

poprzednie przyporz¹dkowanie towarów do kodu kreskowego jest kasowane.

Towary powinny byæ poprzednio zaprogramowane

PROCEDURA:

X

Aby zaprogramowaæ

kolejny towar do³¹czony

Aby  zaprogramowaæ kolejne

po³¹czenie towarów

Aby zachowaæ

dotychczasowe ustawienie

Kod towaru do³¹czonego

(max 999999)

(max 5 towarów do³¹czonych

do danego kodu kreskowego)

B

(max 13 cyfr)

Odczyt kodu

czytnik kodów

kreskowych

Kod
kreskowy

9 .  A                           wwwwww   |  L

Uwaga: W celu uruchomienia funkcji nale¿y kontaktowaæ siê z serwisem!

|  L
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Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie kodu kroku 2226.A

2
Wprowadzenie kodu kreskowego

(max 13 cyfr)

[odczyt kodu czytnikiem kodów kreskowych] lub

49836288A

3
Wprowadzenie kodu pierwszego

dołączanego towaru (120)
120M

4
Wprowadzenie kodu drugiego

dołączanego towaru (121)
121M

5 Zatwierdzenie parametrów L

Przyk³ad: Programujemy podporz¹dkowanie towarów o kodach 120 i 121 do kodu

kreskowego (49836288).

4.6.5. Programowanie po³¹czenia kodu kreskowego

z opakowaniami zwrotnymi, krok !(PGM1 i PGM2)

Analogicznie jak w przypadku kroku  8 , gdy artyku³ oznaczony kodem kreskowym

sprzedawany jest z opakowaniem zwrotnym (np. piwo z butelk¹) mo¿na po³¹czyæ te pozycje ze sob¹

w ten sposób, ¿e sprzedaj¹c towar (piwo) o danym kodzie kreskowym (odczyt skanerem lub wprowa-

dzenie kodu kreskowego z klawiatury) automatycznie dodawane jest do niego opakowanie zwrotne,

dziêki czemu mo¿na unikn¹æ pomy³ki przy wprowadzaniu rodzaju opakowania  zwrotnego.

Odczyt parametrów krokiem m.

W przypadku naciœniêcia klawisza | bez wprowadzenia numeru pierwszego towaru,

poprzednie przyporz¹dkowanie towarów do kodu kreskowego jest kasowane.

Opakowania zwrotne  powinny byæ poprzednio zaprogramowane.

Mo¿liwe jest tylko wydanie opakowania  zwrotnego.

PROCEDURA:

Kod towaru

X Aby  zaprogramowaæ kolejne po³¹czenie

towaru z opakowaniem zwrotnym

Aby zachowaæ

dotychczasowe ustawienie

(max 999999)

Kod opakowania

zwrotnego
(max 50)

Kolejne opakowanie (max 5)

Uwaga: W celu uruchomienia funkcji nale¿y kontaktowaæ siê z serwisem!

!  .  A   yyyyyy  A   ww   |  L
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Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie kodu kroku 2027.A

2
Wprowadzenie kodu kreskowego

(max 13 cyfr)

[odczyt kodu czytnikiem kodów kreskowych] lub

49836288A

3
Wprowadzenie numeru kodu

opakowania zwrotnego (max 50)
13M

4 Zatwierdzenie parametrów L

Przyk³ad: Programujemy podporz¹dkowanie opakowania zwrotnego o kodzie 13

do kodu  kreskowego (49836288)

Odczyt parametrów krokiem m.

4.7. Programowanie kasjerów

4.7.1. Definiowanie kodów kasjerskich,

krok  i (PGM1 i PGM2)

Mo¿emy przyporz¹dkowaæ ka¿demu kasjerowi  osobisty 4 cyfrowy kod  (has³o).

PROCEDURA:

i .  A  ##  A       kkkk        |  L

Kod kasjera

Aby  zaprogramowaæ kod innego kasjera

Aby  pozostawiæ aktualne ustawienia

Numer kasjera

Przyk³ad: Programujemy dla kasjera numer 3 kod 1973.

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie kodu kroku. 1500.A

2
Wprowadzenie identyfikatora

kasjera i kodu osobistego. 3A1973|

3 Zatwierdzenie parametrów. L

Zale¿nie od ustawieñ dokonanych przez autoryzowany serwis kod kasjera mo¿e byæ druko-

wany na paragonie  (identyfikator) lub nie  (has³o). Ustawienia standardowe s¹ równe numerom

kasjerów.

Odczyt parametrów krokiem i.

|  L
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4.7.2. Programowanie imienia kasjera,

krok  j (PGM1 i PGM2)

Przyk³ad: Programujemy dla kasjera o kodzie 19 imiê Krzysiek.

Mo¿emy nadaæ ka¿demu kasjerowi imiê które bêdzie drukowane na paragonie. Imiê mo¿e

zawieraæ do 8 liter.

Przy programowaniu z klawiatury alfanumerycznej wyszukaj odpowiedni znak na klawiatu-

rze wed³ug rysunku klawiatury alfanumerycznej (str 23) i naciœnij go.

� je¿eli wprowadzisz z³y znak, mo¿esz go poprawiæ za pomoc¹ klawisza +,

� je¿eli naciœniesz klawisz  w  (podwójna szerokoœæ) przed naciœniêciem innego klawisza, to

nastêpne wprowadzone znaki bêd¹ mia³y podwójn¹ szerokoœæ, po ponownym naciœniêciu kla-

wisza  w  znaki bêd¹ mia³y normaln¹ szerokoœæ,

� je¿eli naciœniesz klawisz * kolejny znak bêdzie drukowany jako ma³a litera. Dzia³anie kla-

wisza * mo¿na zmieniæ przy pomocy kroku + (parametr X=10). Po zmianie parame-

tru B=1 klawisz * dzia³a na zmianê wielkoœci wszystkich wprowadzanych po nim znaków,

a¿ do ponownego naciœniêcia klawisza  * (podobnie jak u w komputerze)

� Przy programowaniu za pomoc¹ kodów znaków nale¿y odszukaæ znak na tablicy kodów, wpro-

wadziæ go z klawiatury numerycznej wprowadzaj¹c 3 cyfry i nacisn¹æ klawisz -.

� Odstêp (puste miejsce) programujemy klawiszem ), ma on szerokoœæ jednego znaku.

PROCEDURA:

j . A  kkkk  A DE - SA   |   L

Aby skasowaæ imiê

Kod  kasjera

lub

Klawisze

alfanumeryczne

yyy -
Klawisze numeryczne - 3 znaki

Aby zaprogramowaæ innego kasjera

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie kodu kroku. 1514.A

2
Wprowadzenie kodu kasjera

i imienia (max 8 liter).

19AK*R*Z*Y*S
*I*E*K|

3 Zatwierdzenie parametrów. L

Odczyt parametrów krokiem i.
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4.7.3. Programowanie funkcjonalne kasjerów,

krok  % ( PGM2)

Programujemy funkcje odnoœnie obs³ugi szuflad kasjerskich dla ka¿dego kasjera.

Przyk³ad: Programujemy dla kasjera o kodzie 1973 operacje na szufladzie 1.

Odczyt parametrów krokiem i.

PROCEDURA:

% . A  kkkk  A    ubid..h     |  L

Parametr

Aby zaprogramowaæ innego kasjera

Aby pozostawiæ aktualne ustawienia

Kod kasjera

Parametr Opis opcji Wartość

A,B,C,D,E,F,G Nie używane (wprowadzić 0) 0000000

Szuflada 1 1

Szuflada 2 2H Szuflada kasjerska

Bez szuflady 0

Uwaga: Wprowadzaj¹c parametry musimy podaæ je wszystkie ³¹cznie

z pocz¹tkowymi zerami lub zmieniamy aktualne ustawienia

przesuwaj¹c migaj¹c¹ cyfrê za pomoc¹ klawiszy  -, ..

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie kodu kroku 2510.A

2 Wprowadzenie kodu kasjera 1973A

3
Wprowadzenie parametrów

funkcji 00000001|

4 Zatwierdzenie parametrów L
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4.8. Programowanie rabatów, narzutów,

promocje

4.8.1. Wstêp
Sprzedaj¹cy mo¿e sprzedawaæ towar po cenach innych ni¿ te które uwidocznione s¹ na met-

ce lub cennikach. Gdy towar sprzedawany jest po ni¿szej cenie mamy do czynienia z rabatem. Gdy

sprzedajemy towar po cenie wy¿szej od nominalnej mówimy o narzucie do ceny towaru. Zasady

stosowania zarówno rabatów, jak i narzutów w programie pracy kasy s¹ takie same – ró¿ni¹ siê

tylko znakiem + lub – programowanym w kroku u.

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

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

1. Podzia³ ze wzglêdu na obszar stosowania:

    a) – rabat od pojedynczej pozycji paragonu,

    b) – rabat od sumy ca³ego rachunku.

2. Podzia³ ze wzglêdu na sposób obliczania:

    a) – rabat kwotowy,

    b) – rabat procentowy.

Ka¿dy rodzaj rabatu bywa stosowany w okreœlonych okolicznoœciach:\

1a. Rabat stosowany np. w przypadku wyprzeda¿y danego towaru.

1b. Rabat stosowany np. dla sta³ego klienta.

2a. Rabat stosowany np. w przypadku sprzeda¿y promocyjnej.

2b. Rabat stosowany np. przy wynegocjowanych upustach.

   Dla ka¿dego rodzaju rabatu okreœlany jest specjalny klawisz s³u¿¹cy do wywo³ywania zapro-

gramowanej w nastêpnych krokach funkcji rabatu. Fabrycznie kasa wyposa¿ona jest w dwa klawi-

sze dla rabatów kwotowych i dwa klawisze dla rabatów procentowych. Mo¿na je zaprogramowaæ

np. w nastêpuj¹cy sposób: klawisz O dla pojedynczej pozycji paragonu, a klawisz P dla sumy

rachunku.

   Przy czêstym stosowaniu rabatów (i narzutów) mo¿na zaprogramowaæ do czterech klawiszy

dla ka¿dego rodzaju rabatu. Przy wyst¹pieniu takiej potrzeby nale¿y skontaktowaæ siê z autoryzo-

wanym serwisem.

Uwaga1: Je¿eli udzielamy rabatu (procentowego lub kwotowego) od

sumy rachunku, a sprzedane by³y towary w ró¿nych stawkach

podatku VAT, to kasa zgodnie z obowi¹zuj¹cymi zasadami

oblicza nale¿ny podatek proporcjonalnie do wartoœci

sprzedanych towarów dla  których udzielony zosta³ rabat.

Uwaga2!: Przed zmianami sposobu dzia³ania funkcji rabatu / narzutu,

zalecane jest wyzerowanie liczników tych funkcji. W  tym celu

nale¿y wykonaæ raport dobowy z zerowaniem   B  (Z1) oraz

raport okresowy A (Z2) .
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Przyk³ad: Programujemy znak minus dla klawisza  O.

Odczyt parametrów krokiem ..

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie kodu kroku. 2311.A

2
Wprowadzenie numeru funkcji

i kodu znaku. 5A1|

3 Zatwierdzenie parametrów. L

PROCEDURA:

u .  A  #   A           1                |

L
Aby zaprogramowaæ kolejn¹ funkcjê

Aby pozostawiæ aktualne ustawienia

Numer

funkcji

Rabat

4.8.2. Rabaty / Narzuty procentowe

4.8.2.1. Programowanie rabatu (znak -)  lub   narzutu  (znak +) dla klawiszy

 rabatów procentowych  O do v, krok  u (PGM2)

0
Narzut

Mo¿emy okreœliæ w jaki sposób nale¿y udzielaæ rabatów procentowych: od sumy rachunku

czy od poszczególnych pozycji paragonu.

PROCEDURA:

y .  A   #   A         0                |  L

Aby zaprogramowaæ kolejn¹ funkcjê

Aby pozostawiæ aktualne ustawieniaNumer

funkcji

1

Ca³oœæ

Pozycja

4.8.2.2. Definiowanie sposobu udzielania rabatów procentowych dla  klawiszy

 O  do v, krok  y (PGM2)

Numer funkcji 5 6 7 8

Klawisz O P u v

Numer funkcji 5 6 7 8

Klawisz O P u v
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Przyk³ad: Programujemy klawisz O do udzielania rabatu dla poszczególnych

pozycji paragonu, a klawisz P do udzielania rabatu od ca³ego rachunku.

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie kodu kroku. 2315.A

2
Wprowadzenie numeru funkcji

i sposobu reakcji 5A1|

3
Wprowadzenie numeru funkcji

i sposobu reakcji. 6A0|

4 Zatwierdzenie parametrów. L

Odczyt parametrów krokiem ..

Odczyt parametrów krokiem ..

4.8.2.3. Programowanie bezpoœrednie stawek procentowych

dla  klawiszy rabatowych  O  do v,  (PGM1 i PGM2)

PROCEDURA:

Mo¿na zaprogramowaæ bezpoœrednio kwoty rabatów dla klawiszy rabatów kwotowych.

Przyk³ad: Zaprogramujemy rabat o wysokoœci 10.55% dla klawisza O

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1
Wprowadzenie klawisza bezpośredniego

stopy procentowej rabatu O

2 Wprowadzenie stawki procentowej rabatu 10.55

3 Zakończenie wprowadzania i wydruk |

4 Zatwierdzenie parametrów L

Uwaga: Stopê procentow¹ podaje siê z kropk¹  ..

Aby pozostawiæ dotychczasowe ustawienia

Stawka procentowa rabatu

(od 0.00 do 100.00)

O

v

u

P
    ppp.pp  |  L
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W celu zabezpieczenia siê przed pomy³kami kasjerów lub zabronienia udzielania zbyt wiel-

kich rabatów procentowych mo¿emy ustawiæ limity tej funkcji

PROCEDURA:

w .  A   #   A     ppp.pp   |  L

Limit procentowy

Aby zaprogramowaæ kolejny limit

Aby pozostawiæ aktualne ustawienia

Numer funkcji

4.8.2.5. Programowanie limitów dla rabatów procentowych,

krok w  (PGM2)

PROCEDURA:

Nale¿y zaprogramowaæ dzia³anie specjalnych klawiszy funkcyjnych.

h .  A   #   A     rrrrrr   |  L

Rabat  procent)

Aby zaprogramowaæ kolejny klawisz

Aby pozostawiæ aktualne ustawienia
Numer

funkcji

4.8.2.4. Programowanie stawek rabatów procentowych,

krok h  (PGM1 i PGM2)

Przyk³ad: Programujemy  stawkê upustu -12.25% dla klawisza O.

Uwaga: Stawkê procentow¹ podaje siê z kropk¹  ..

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie kodu kroku. 1310.A

2
Wprowadzenie numeru funkcji

i stawki procentowej upustu. 5A12.50|

3 Zatwierdzenie parametrów. L

Odczyt parametrów krokiem ..

Numer funkcji 5 6 7 8

Klawisz O P u v

Zakres Od 0.00 do 100.00

Numer funkcji 5 6 7 8

Klawisz O P u v
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Przyk³ad: Limit dla rabatu procentowego O w wysokoœci 20.00%

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie kodu kroku. 2313.A

2
Wprowadzenie numeru funkcji

i limitu rabatu procentowego. 5A20|

3 Zatwierdzenie parametrów. L

Odczyt parametrów krokiem ..

Uwaga: Stawkê procentow¹ podaje siê z kropk¹  ..

4.8.3. Rabaty / Narzuty kwotowe

4.8.3.1. Programowanie rabatu (znak -)  lub   narzutu  (znak +) dla klawiszy

 Q  do x, krok  u (PGM2)

PROCEDURA:

u .  A  #   A           1                |  L

Aby zaprogramowaæ kolejn¹ funkcjê

Aby pozostawiæ aktualne ustawienia

Numer

funkcji

Rabat

0
Narzut

Numer funkcji 1 2 3 4

Klawisz Q R w x

Przyk³ad: Programujemy znak minus dla klawisza  Q.

Odczyt parametrów krokiem ..

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie kodu kroku. 2311.A

2
Wprowadzenie numeru funkcji

i kodu znaku. 1A1|

3 Zatwierdzenie parametrów. L
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4.8.3.2. Programowanie sposobu dzia³ania klawiszy rabatu

kwotowego Q  do x, krok  z (PGM2)

Mo¿emy zdecydowaæ w jaki sposób udzielaæ rabaty kwotowe: od pojedynczej pozycji para-

gonu lub od sumy rachunku.

PROCEDURA:

z .  A   #   A         0                |  L

Aby zaprogramowaæ kolejn¹ funkcjê

Aby pozostawiæ aktualne ustawieniaNumer

funkcji

1

Ca³oœæ

Pozycja

Odczyt parametrów krokiem ..

Przyk³ad: Klawisz Q dzia³a na pojedyncz¹ pozycjê paragonu, a klawisz R

na ca³y rachunek.

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie kodu kroku. 2316.A

2
Wprowadzenie numeru funkcji

i kodu znaku. 1A1|

3 Zatwierdzenie parametrów. L

PROCEDURA:

Mo¿na zaprogramowaæ bezpoœrednio kwoty rabatów dla klawiszy rabatów kwotowych.

4.8.3.3. Programowanie bezpoœrednie kwot rabatu dla klawiszy rabatowych

 Q  do x,  (PGM1 i PGM2)

Aby pozostawiæ dotychczasowe ustawienia

kwota rabatu

(od 0.00 do 999999.99)

Q

x

w

R

Kolejny klawisz

Dowolny klawisz

 pppppp.pp  |  L
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Numer funkcji 1 2 3 4

Klawisz Q R w x

Zakres Od 0.00 do 999999.99

PROCEDURA:

Nale¿y zaprogramowaæ dzia³anie specjalnych klawiszy funkcyjnych.

h .  A   #   A     rrrrrr   |  L

Rabat (kwota)

Aby zaprogramowaæ kolejny klawisz

Aby pozostawiæ aktualne ustawienia
Numer

funkcji

4.8.3.4. Programowanie kwot rabatów,  krok h  (PGM1 i PGM2)

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1
Wprowadzenie klawisza

bezpośredniego rabatu kwotowego Q

2 Wprowadzenie kwoty rabatu 1000

3
Zakończenie wprowadzania

i wydruk |

4 Zatwierdzenie parametrów L

Odczyt parametrów krokiem ..

Przyk³ad: Zaprogramujemy rabat o wysokoœci 10.00 z³ dla klawisza Q

Przyk³ad: Programujemy kwotê upustu -10.00 z³ dla klawisza Q

i stawkê upustu -12.25% dla klawisza O.

Odczyt parametrów krokiem ..

Uwaga: Stawkê procentow¹ podaje siê z kropk¹  ..

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie kodu kroku. 1310.A

2
Wprowadzenie numeru funkcji

i kwoty upustu. 1A1000|

3
Wprowadzenie numeru funkcji

i stawki procentowej upustu. 5A12.50|

4 Zatwierdzenie parametrów. L
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W celu zabezpieczenia siê przed pomy³kami kasjerów lub zabronienia wykonywania opera-

cji na zbyt du¿ych kwotach mo¿emy ustawiæ limity dla odpowiednich funkcji.

4.8.3.5. Programowanie limitów górnych dla kwot wprowadzanych

przy udzielaniu rabatów, krok v  (PGM2)

Przyk³ad: Programujemy limit górny dla klawisza Q jako 10.00 z³

Odczyt parametrów krokiem ..

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie kodu kroku. 2312.A

2
Wprowadzenie numeru funkcji

i limitu kwoty. 1A13|

3 Zatwierdzenie parametrów. L

Promocj¹ w kasie  ER-A457P nazywamy  szczególn¹  formê rabatu kwotowego udzie-

lanego przez kasê automatycznie po  sprzeda¿y okreœlonej iloœci  artyku³ów oznaczonych kodem

kreskowym. Mo¿liwe jest utworzenie do 99 zestawów promocyjnych. W sk³ad ka¿dego zestawu pro-

mocyjnego wchodzi do 5 artyku³ów reprezentowanych przez kody kreskowe. Jeden artyku³ mo¿e

wchodziæ w sk³ad tylko jednego zestawu promocyjnego.

4.8.4. Promocje

Uwaga2: W celu uruchomienia funkcji nale¿y kontaktowaæ siê z serwisem!

Funkcja zestawów promocyjnych u³atwia zarz¹dzanie promocjami w placówkach handlowych.

Na przyk³ad, przy zakupie trzech sztuk czekolady automatycznie dla trzeciej pozycji naliczany jest

zaprogramowany wczeœniej rabat kwotowy (1 szt. 2.00 z³, 2 szt. 4.00 z³, 3 szt. 5.00 z³). Funkcja znajduje

równie¿ zastosowanie przy premiowaniu zakupu kilku ró¿nych produktów.

Uwaga1: Je¿eli udzielony zostaje rabat promocyjny w ramach danej

promocji sprzedane by³y ró¿ne towary to kasa udziela rabatu

w równej wysokoœci do ka¿dej pozycji bior¹cej udzia³ w promocji.

Je¿eli wynik takiej operacji by³by ujemny dla którejkolwiek

pozycji rabat promocyjny w ogóle nie jest udzielany.

Parametry A,B s¹ czynnikami wyra¿enia A x 10B.

A Mantysa, 1 do 9.

B Exponenta, 0 do 8 (8 mo¿e byæ u¿yte tylko gdy A=1).

PROCEDURA:

v .  A  #   A               ub         |  L
limit

Aby zaprogramowaæ kolejny limit

Aby pozostawiæ aktualne ustawienia
Numer

funkcji
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Kody kreskowe mo¿emy  ³¹czyæ  w zestawy promocyjne. W sk³ad jednego zestawu mo¿e wcho-

dziæ do piêciu  ró¿nych, tych samych lub mieszanych towarów. Mo¿liwe jest utworzenie  99 zestawów

promocyjnych. Przy wpisywaniu kwoty rabatu pierwsze zera s¹ znacz¹ce, trzeba je wpisaæ przed

cen¹.

PROCEDURA:

4.8.4.1. Programowanie rabatu dla zestawu promocyjnego,

krok $ (PGM1 i PGM2)

Odczyt parametrów krokiem $.

Przyk³ad: Programujemy dla zestawu promocyjnego o numerze 15 rabat kwotowy

wynosz¹cy 10,00 z³. (Iloœæ artyku³ów 3).

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie kodu kroku 2020.A

2
Wprowadzenie numeru zestawu

promocyjnego  15A

3

Wprowadzenie ilości artykułów(pierwsze

dwie cyfry) i wartości rabatu kwotowego

(10,00 zł – następne 8 cyfr)
0300001000

4 Zatwierdzenie parametrów M

5 Zatwierdzenie parametrów L

6 .  A   yy  A    %$wwwwww   |  L

Numer zestawu

promocyjnego

X
Aby zaprogramowaæ kolejny zestaw

Aby  zaprogramowaæ dowolny zestaw

Aby zachowaæ dotychczasowe ustawienie

(01 - 99) Kwota rabatuIloœæ
     Z

$$Z    Z - Iloœæ artyku³ów zestawu promocyjnego powoduj¹ca udzielenie rabatu.

Z
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W  sk³ad  zestawu promocyjnego mo¿e wchodziæ do piêciu   artyku³ów oznaczonych kodem

kreskowym.

Aby  zaprogramowaæ kolejny

zestaw promocyjny

Numer zestawu

promocyjnego
(01 - 99)

, .  A                                                  |  L

X

Aby zaprogramowaæ kolejny

kod kreskowy  zestawu promocyjnego

(max 5 artyku³ów w zestawie)

B
(max 13 cyfr)

Odczyt kodu

czytnik kodów

kreskowych

Kod
kreskowyyy

PROCEDURA:

4.8.4.2. Definiowanie  zestawu promocyjnego, krok ,  (PGM1 i PGM2)

Przyk³ad: Programujemy dla zestawu promocyjnego o numerze 15 trzy artyku³y

o kodach kreskowych (49836288, 49836246, 49836211).

Odczyt parametrów krokiem $.

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie kodu kroku 2021.A

2
Wprowadzenie numeru towaru

nadrzędnego zestawu pierwszego 15A

3
Wprowadzenie pierwszej pozycji

zestawu promocyjnego

[odczyt kodu czytnikiem kodów kreskowych] lub

49836288A

4
Wprowadzenie drugiej pozycji

zestawu promocyjnego

[odczyt kodu czytnikiem kodów kreskowych] lub

49836246A

5
Wprowadzenie trzeciej pozycji

zestawu promocyjnego

[odczyt kodu czytnikiem kodów kreskowych] lub

49836211A

6 Zatwierdzenie parametrów L

|  L
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Funkcja sta³ego klienta umo¿liwia w³aœcicielowi sklepu zarz¹dzanie danymi o sprzeda¿y na

podstawie indywidualnego kodu klienta.

Klient otrzymuje kartê sta³ego klienta z indywidualnym numerem i kodem kreskowym a podczas

zakupów przedstawia kartê kasjerowi. Kasjer wprowadza numer klienta (odczyt skanerem lub wpro-

wadzenie

z klawiatury), a rejestrowane dane o sprzeda¿y zapisywane s¹ w indywidualnym pliku klienta.

Istnieje mo¿liwoœæ gromadzenia szczegó³owych danych o transakcjach (data, towary, cena, iloœæ)

lub tylko danych ogólnych (wartoœæ wszystkich transakcji).

Dane nowych klientów mo¿na wprowadzaæ w tak¿e w trakcie rejestracji sprzeda¿y. W takim

przypadku zazwyczaj konieczna jest ich korekta w trybie PGM2. Zarz¹dzanie baz¹  klientów jest

u³atwione dziêki ró¿nym raportom oraz mo¿liwoœci automatycznego usuwania z pamiêci kasy klien-

tów, którzy przestali odwiedzaæ nasz sklep (nie dokonano zakupów przez okreœlona iloœæ miesiêcy).

W przypadku u¿ytkowania kodów kreskowych do rejestracji obrotów klientów wykorzystuje siê

kody kreskowe EAN13. Format kodu jest nastêpuj¹cy.

numer (kod) klienta - 10 cyfr

  0 8        X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10      C/D

( .  A                              |           |  L

cyfra kontrolna

prefiks (sta³y)

Mo¿na zaprogramowaæ nastêpuj¹ce dane klienta: nazwa klienta (16 znaków) oraz adres klienta

(32 znaki).

W przypadku pomy³ki podczas wprowadzania nale¿y wcisn¹æ klawisz  [

 Nazwa

klienta

(max 13 cyfr)

Kod
  klienta

Aby  zaprogramowaæ

dane kolejnego klienta

(max 16 znaków)

B

Aby zachowaæ

dotychczasowe

ustawienie

PROCEDURA:

Odczyt

 kodu

Czytnik kodów

kreskowych

(max 32 znaki)

Adres

klienta

X

4.9. Programowanie klientów

4.9.1. Programowanie danych klienta, krok ( (PGM2)
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Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie kodu kroku 2850.A

2
Wprowadzenie numeru

karty stałego klienta

Odczyt skanerem lub klawisze do naciśnięcia

1234567890123A

3 Wprowadzenie nazwy klienta [J][A][N][ ][K][O][W][A][L][S][K][I] M

4 Wprowadzenie adresu klienta
[Z][I][E][L][O][N][A][ ][1][5][ ][8][3][0][0][0][ ]

[P][R][U][S][Z][C][Z][ ][G][DM

5 Zatwierdzenie parametrów L

Przyk³ad: Programujemy dane nowego klienta (Jan Kowalski, ul. Zielona 15, 83-

000, Pruszcz Gdañski) dla karty sta³ego klienta o kodzie (1234567890123)

Odczyt parametrów krokiem (.

Wprowadzenie nowego klienta mo¿liwe jest równie¿ w trakcie rejestracji sprzeda¿y w trybie

REG lub MGR. Aby rozpocz¹æ wprowadzanie danych klient nale¿y odczytaæ skanerem kod nowej

karty sta³ego klienta lub wprowadziæ ten kod z klawiatury i nacisn¹æ klawisz v  . Procedura  jest

analogiczna  jak w punkcie 4.9.1. Na wyœwietlaczu kasjera pojawia  siê komunikat „NOWY

KLIENT”. Nastêpnie wprowadzamy nazwê i adres klienta zatwierdzaj¹c dane klawiszem M.

Je¿eli kod klienta nie jest u¿ywany przez pewien okres czasu (klient nie dokonuje zakupów

przez  ten okres), wtedy kod  ten zostanie skasowany po up³yniêciu tego terminu. Czas przechowywa-

nia danych klientów  mo¿e byæ ustawiony w granicach od 1 do  99 miesiêcy. Ustawienie standardowe

12 miesiêcy (1 rok).

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie kodu kroku 2869.A

2
Wprowadzenie czasu przechowywania

danych klienta (np. 6 miesięcy) 6

3 Zatwierdzenie parametrów L

Odczyt parametrów krokiem *.

Przyk³ad: Programujemy czas przechowywania danych klientów  w pamiêci na 6 miesiêcy.

PROCEDURA:

4.9.2. Programowanie danych klienta w trakcie rejestracji

sprzeda¿y (REG, MGR)

4.9.3. Programowanie czasu przechowywania danych

klientów w pamiêci kasy, krok & (PGM2)

& .  A

Miesiêcy
(01 - 99)

L__

Zabronienie kasowania automatycznego

Czas przechowywania danych

|  L
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         W kasie istnieje mo¿liwoœæ przypisania numeru sta³ego klienta do okreœlonego poziomu rabatu.

Istnieje mo¿liwoœæ programowania 20 ró¿nych poziomów rabatów z zastrze¿eniem,¿e numer klienta

mo¿e byæ przypisany tylko do jednego poziomu. Do danego poziomu rabatu przypisywany jest

zakres numerów kart sta³ego klienta.

          W przypadku pos³ugiwania siê kart ¹klienta,która przypisana jest do jakiegoœ z zaprogramo-

wanych w kasie poziomów,kasa automatycznie udziela rabatu procentowego od sumy paragonu

odpowiadaj¹cego temu poziomowi. Informacja o zastosowanym rabacie drukowana jest na para-

gonie, np:

PROCEDURA:

4.9.4. Programowanie rabatu sta³ego klienta,

2870 krok           (PGM2)

RABAT   KL.P01           -5.00%

Oznacza to, ¿e dany klient przypisany jest do 1 poziomu rabatu dla sta ³ych klientów i otrzyma³

rabat procentowy w wysokoœci 5%,

Dane o iloœci i wartoœci udzielonych rabatów wed³ug poziomu wyszczególnione s¹ w czêœci nie-

fiskalnej raportu dobowego zeruj¹cego.

Programowania poziomu rabatu dla zakresu numerów sta ³ego klienta wykonuje siê wg poni¿szej

procedury.

Q2870

Q2870

L

.  B

pp B

yyyyyyyyyyyyy

Czytnik kodów kreskowych

Wprowadzenie numeru z klawiatury

Poziom rabatu

(wartoœæ od 1 do 20)

Odczyt kodu

Pocz¹tkowy kod klienta (nr karty)

B

yyyyyyyyyyyyy

Czytnik kodów kreskowych

Wprowadzenie numeru z klawiatury

Odczyt kodu

Koñcowy kod klienta (nr karty)

B

rr.rr M
Wartoœæ rabatu procentowego

(od 0 do 99.99)

Kasowanie

Nastêpny poziom rabatu
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Przyk³ad: Programujemy rabat sta³ego klienta dla 1 poziomu rabatu w wysokoœci 3,5%,

pocz¹tkowy kod uprawnionego klienta odczytujemy czytnikiem kodów

kreskowych, kod koñcowy klienta uprawnionego do rabatu w poziomie 1

wprowadzamy z klawiatury(10000002000002. Nastêpnie zatwierdzamy

programowanie 1 poziomu rabatu i przechodzimy do programowania

rabatu w poziomie 2 odczytuj¹c numery uprawnionych klientów

czytnikiem kodów kreskowych i wprowadzaj¹c wysokoœæ

rabatu procentowego dla drugiej grupy 4%.

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia 

1 Wybranie kodu kroku 2870 . A 

2 Wybranie poziomu rabatu 01 A 

3 

Odczyt początkowego kodu klienta  

(nr karty) czytnikiem kodów 

kreskowych 
                  A 

4 
Wprowadzenie końcowego kodu klienta 

(nr karty) z klawiatury 

1000000200 
0002  A 

5 

Wprowadzenie wartości poziomu rabatu 

procentowego dla wybranego poziomu 

rabatu 
03.50 

6 

Zatwierdzenie wybranego poziomu 

rabatu i przejście do następnego 

poziomu rabatu 
M 

7 Wybranie poziomu rabatu 02 A 

8 

Odczyt początkowego kodu klienta  

(nr karty) czytnikiem kodów 

kreskowych 
                  A 

9 

Odczyt następnego kodu klienta  

(nr karty) czytnikiem kodów 

kreskowych 
                  A 

10 

Odczyt końcowego kodu klienta  

(nr karty) czytnikiem kodów 

kreskowych 
                  A 

11 

Wprowadzenie wartości poziomu rabatu 

procentowego dla wybranego poziomu 

rabatu 
04.00 

12 
Zatwierdzenie wybranego poziomu 

rabatu  
M 

13 Zakończenie programowania. L 
 

 

Czytnik kodów kreskowych

Odczyt kodu

Czytnik kodów kreskowych

Odczyt kodu

Czytnik kodów kreskowych

Odczyt kodu

Czytnik kodów kreskowych

Odczyt kodu
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4.10.1.    Programowanie sposobu dzia³ania klawiszy

     zakoñczenia transakcji: L, Z, G do $,

  I do z, krok ! (PGM2)

Nale¿y zaprogramowaæ jakie funkcje bêd¹ pe³ni³y poszczególne klawisze finalizuj¹ce trans-

akcjê. Ma to na celu okreœlenie jakie czynnoœci bêd¹ dozwolone, zabronione lub konieczne do

wykonania przed zakoñczeniem rachunku.

Parametr Opis funkcji Wartość 

ABC Nieużywane  000 

D Obowiązek wprowadzenia kodu towaru niedodawanego  T/N 1/0 

Zabronienie wydawania reszty dla klaw. I - z i G - $ T/N 1/0 
E 

Zezwolenie na wydawanie reszty dla klawiszy L i Z T 0 

FGHIJG Nieużywane  000000 

K Otwieranie szuflady kasjerskiej T/N 1/0 

Przymus podania kwoty od klienta  

dla klawiszy L, Z i G - $ 
T/N 1/0 

L 

Zabronienie podania kwoty od klienta dla klawiszy I - z N/T 1/0 

 

4.10. Programowanie parametrów

funkcji sprzeda¿y

Uwaga1: Parametr E dla klawiszy L musi byæ zawsze równy  0,

inne ustawienie mo¿e spowodowaæ zablokowanie kasy.

Uwaga2:

   . -.

Wprowadzaj¹c parametry musimy podaæ je wszystkie ³¹cznie

z pocz¹tkowymi zerami lub zmieniamy aktualne ustawienia

przesuwaj¹c migaj¹c¹ cyfrê za pomoc¹ klawiszy

Numer funkcji 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 

Klawisz L Z G H # $ I J y z 
 

! . A  ##  A     ubid .. $    |  L

PROCEDURA:

Parametry

Aby zaprogramowaæ kolejn¹ funkcjê

Aby pozostawiæ aktualne ustawienia
Numer

funkcji

L
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Odczyt parametrów krokiem ..

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia 

1 Wprowadzenie kodu kroku. 2320.A 

2 
Wprowadzenie numeru funkcji  

i parametrów programu. 

38A000100000
011| 

3 
Wprowadzenie numeru funkcji  

i parametrów programu. 

44A000010000
000| 

4 Zatwierdzenie parametrów. L 
 

4.10.2.    Programowanie limitów górnych dla kwot  wprowadzanych

     przy wp³atach i wyp³atach, krok v (PGM2)

W celu zabezpieczenia siê przed pomy³kami kasjerów lub zabronienia wykonywania opera-

cji na zbyt du¿ych kwotach mo¿emy ustawiæ limity dla odpowiednich funkcji.

PROCEDURA:

v .  A  ##   A           ub         |  L

limit

Aby zaprogramowaæ kolejny limit

Aby pozostawiæ aktualne ustawieniaNumer

funkcji

Przyk³ad: Programujemy dla klawisza L obowi¹zek wprowadzania kodu nie

dodawanego, zezwalamy na wydawanie reszty,  blokujemy otwieranie

szuflady kasjerskiej i ustawiamy  podawanie kwoty gotówki od klienta

za obowi¹zkowe, oraz programujemy dla klawisza I brak obowi¹zku

wprowadzania kodu towaru niedodawanego, zabraniamy wydawania

reszty, ustawiamy otwieranie szuflady kasjerskiej i zabraniamy

podawania kwoty gotówki od klienta.

Parametry AB s¹ czynnikami wyra¿enia Ax10B.

A -  liczba ca³kowita od 1 do 9

B -  liczba ca³kowita od 1 do 9

(B mo¿e byæ równe 9 tylko dla A = 1)

Numer funkcji 31 32 33 34 

Klawisz M N K L 
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Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie kodu kroku. 2312.A

2
Wprowadzenie numeru funkcji

i limitu kwoty. 33A54|

3 Zatwierdzenie parametrów. L

Przyk³ad: Programujemy limit górny dla klawisza K jako 500.00 z³.

Odczyt parametrów krokiem ..

4.10.3. Programowanie limitów górnych dla klawiszy

       finalizuj¹cych transakcjê, krok $ (PGM2)

W celu zabezpieczenia siê przed pomy³kami kasjerów lub zabronienia wykonywania opera-

cji na zbyt du¿ych kwotach mo¿emy ustawiæ limity dla odpowiednich funkcji.

Przyk³ad: Programujemy limit górny dla klawisza J  jako 1000.00 z³.

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia 

1 Wprowadzenie kodu kroku. 2322.A 

2 
Wprowadzenie numeru funkcji  

i limitu kwoty. 45A15| 

3 Zatwierdzenie parametrów. L 
 

Odczyt parametrów krokiem ..

Parametry AB s¹ czynnikami wyra¿enia Ax10B.

A -  liczba ca³kowita od 1 do 9

B -  liczba ca³kowita od 1 do 9

(B mo¿e byæ równe 9 tylko dla A = 1)

PROCEDURA:

$ .  A  ##   A           ub         |  L

limit

Aby zaprogramowaæ kolejny limit

Aby pozostawiæ aktualne ustawieniaNumer

funkcji

Numer funkcji 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 

Klawisz L Z G H # $ I J y z 
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4.10.4. Programowanie limitów górnych dla kwot

w szufladzie, reszty z czeków, zamiany czeków

na gotówkê, krok # (PGM2)

PROCEDURA:

Przyk³ad: Programujemy górny limit 999.99 z³ dla gotówki w szufladzie kasjerskiej.

Odczyt parametrów krokiem ..

# .  A  ##   A           ub         |  L

limit

Aby zaprogramowaæ kolejny limit

Aby pozostawiæ aktualne ustawieniaNumer

funkcji

Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e limit jest podawany jako kwota (w odró¿nieniu pozosta³ych

kroków). Umo¿liwia to np. ustawienie limitu na kwotê = 123,45 z³.

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia 

1 Wprowadzenie kodu kroku. 2321.A 

2 
Wprowadzenie numeru funkcji  

i kwoty limitu. 55A99999| 

3 Zatwierdzenie parametrów. L 
 

4.10.5.    Programowanie czasu alarmu otwartej szuflady,

krok <  (PGM2)

Je¿eli szuflada pozostaje otwarta d³u¿ej ni¿ zaprogramowany czas, kasa w³¹czy alarm dŸwiêkowy.

PROCEDURA:

< .   A   yyy  L

1 do 255 sekund

Aby wy³¹czyæ funkcjê alarmu szuflady

Nr funkcji Funkcja Limit kwoty 

55 Gotówka w szufladzie – 

waluta podstawowa 
Maks. 9 cyfr — 0 do 999999999 (w groszach) 

58 Reszta z czeku Maks. 8 cyfr — 0 do 99999999 (w groszach) 

37 Zamiana czeku na gotówkę Maks. 8 cyfr — 0 do 99999999 (w groszach) 

140 Gotówka w szufladzie – 

druga waluta 
Maks. 8 cyfr — 0 do 99999999 (w groszach) 
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Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie kodu kroku. 2617.A

2
Wprowadzenie limitu

czasowego. 30

3 Zatwierdzenie parametrów. L

Zaleca siê ustawienie alarmu otwartej szuflady zw³aszcza w pocz¹tkowym okresie eksplo-

atacji kasy w celu przyuczenia personelu do prawid³owego u¿ytkowania kasy.

Odczyt parametrów krokiem _.

Uwaga!: Kasa rozpoczyna odliczanie czasu otwarcia szuflady od momen-

tu otworzenia szuflady, po zakoñczeniu transakcji w trybie REG.

Odliczanie jest zatrzymywane gdy naciœniêty zostanie dowolny

klawisz przy rozpoczêciu nastêpnej transakcji. Sygna³ alarmu

mo¿na wy³¹czyæ zamykaj¹c szufladê. Gdy sygna³ alarmu jest

aktywny, kasa nie reaguje na naciskanie ¿adnego klawisza.

Przyk³ad: Programujemy  limit  czasu  otwartej szuflady na 30 sekund.

Programujemy listê do 9 ró¿nych wag opakowañ. Lista ta reprezentuje ró¿ne pojemniki któ-

rych sprzedaj¹cy bêdzie u¿ywa³ do wa¿enia towarów na wadze po³¹czonej z kas¹. Pozycje z listy

wywo³ywane s¹ przez wybranie numeru listy i naciœniêcie klawisza wagi (klawisz ten wymaga

zaprogramowania – skontaktuj siê z autoryzowanym serwisem). Kasa sama przeprowadza kalkula-

cjê polegaj¹c¹ na odjêciu od masy brutto przes³anej z wagi masy tary.

4.10.6.    Programowanie listy zawieraj¹cej wagi opakowañ

tarê,  krok =  (PGM2)

Masa  tary:    0.001 do 9.999 kg (podajemy bez kropki dziesiêtnej),

(dla ustawienia innego zakresu tary skontaktuj siê z autoryzowanym serwisem).

Przyk³ad:  Programujemy masê tary = 0.250 kg pod pozycj¹ 2 listy tar.

Odczyt parametrów krokiem _.

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie kodu kroku. 2618.A

2
Wprowadzenie numeru pozycji

na liście i masy tary. 2A250|

3 Zatwierdzenie parametrów. L

PROCEDURA:

= . A   y    A         mmmm       |  L

Masa tary - 4 cyfry

Aby zaprogramowaæ inn¹ tarê

Aby zaprogramowaæ 0

   Lista tary (od 1 do 9)
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4.10.7. Programowanie kursu drugiej waluty (PGM1 i PGM2)

Kasa pozwala na przyjmowanie zap³aty w drugiej walucie, a tak¿e na p³atnoœcie mieszne.

Tym krokiem programujemy kurs waluty, kurs podaje siê z dok³adnoœci¹ do 6 cyfr po przecimku.

4.10.7.1 Programowanie bezpoœrednie kursu drugiej waluty (PGM1 i PGM2)

Przyk³ad: Programujemy kurs 1 • = 4,2355 z³.

Odczyt parametrów krokiem ..

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia 

1 Wprowadzenie funkcji Ý 
2 Wprowadzenie kursu 2.2355 

3 Zakończenie wprowadzania | 
4 Zatwierdzenie parametrów i wydruk L 

4.10.7.2. Programowanie kursu drugiej waluty, krok h(PGM1 i PGM2)

PROCEDURA:
Aby pozostawiæ dotychczasowe ustawienia

Wartoœæ kursu

     Ý   ii.iiiiii   |  L

Kurs mo¿na równie¿ zaprogramowaæ krokiem h

Odczyt parametrów krokiem ..

h .  A 48 A  ii.iiiii  | L

PROCEDURA:

Gdy cena wynosi zero

Nr. funkcji

Wartoœæ kursu



T Q
®

INSTRUKCJA OBS£UGI  KASY  S r457t

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.pl94

Przyk³ad: Programujemy napis VISA. dla funkcji 044.

### —> Nr funkcji wed³ug tabeli nazw funkcji.

Przy programowaniu z klawiatury alfanumerycznej wyszukaj odpowiedni znak na klawiatu-

rze wed³ug rysunku klawiatury alfanumerycznej (str 23) i naciœnij go.

� je¿eli wprowadzisz z³y znak, mo¿esz go poprawiæ za pomoc¹ klawisza +,

� je¿eli naciœniesz klawisz  w  (podwójna szerokoœæ) przed naciœniêciem innego klawisza, to

nastêpne wprowadzone znaki bêd¹ mia³y podwójn¹ szerokoœæ, po ponownym naciœniêciu kla-

wisza  w  znaki bêd¹ mia³y normaln¹ szerokoœæ,

� je¿eli naciœniesz klawisz * kolejny znak bêdzie drukowany jako ma³a litera. Dzia³anie kla-

wisza * mo¿na zmieniæ przy pomocy kroku + (parametr X=10). Po zmianie parame-

tru B=1 klawisz * dzia³a na zmianê wielkoœci wszystkich wprowadzanych po nim znaków,

a¿ do ponownego naciœniêcia klawisza  * (podobnie jak u w komputerze)

� Przy programowaniu za pomoc¹ kodów znaków nale¿y odszukaæ znak na tablicy kodów, wpro-

wadziæ go z klawiatury numerycznej wprowadzaj¹c 3 cyfry i nacisn¹æ klawisz -.

� Odstêp (puste miejsce) programujemy klawiszem ), ma on szerokoœæ jednego znaku.

Odczyt parametrów krokiem ..

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia 

1 Wprowadzenie kodu kroku. 2314.A 

2 
Wprowadzenie numeru funkcji  

i nazwy. 44A=VISA| 

3 Zatwierdzenie parametrów. L 
 

4.10.8. Programowanie nazw funkcji

4.10.8.1. Programowanie nazw funkcji, krok  x (PGM2)

PROCEDURA:

x . A  ###   A  DE -  SA  |  L

Aby pozostawiæ aktualne ustawienia

      Nr funkcji

lub

Klawisze alfanumeryczne

yyy -
Klawisze numeryczne - 3 znaki

Aby zaprogramowaæ inn¹ funkcjê

Uwaga2: Zmieniæ mo¿na nazwê tylko tej funkcji, która istnieje w kasie.

Uwaga1: Pozycje zaznaczone gwiazdk¹ (*) nie podlegaj¹ zmianie.
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Nr funkcji Funkcja Tekst standardowy 

* Narzut kwotowy 1 NARZUT KW 1 
F001 

* Rabat kwotowy 1 RABAT KW 1 

* Narzut kwotowy 2 NARZUT KW 2 
F002 

* Rabat kwotowy 2 RABAT KW 2 

* Narzut kwotowy 3 NARZUT KW 3 
F003 

* Rabat kwotowy 3 RABAT KW 3 

* Narzut kwotowy 4 NARZUT KW 4 
F004 

* Rabat kwotowy 4 RABAT KW 4 

* Rabat procentowy 1 RABAT%1 
F005 

* Narzut procentowy 1 NARZUT%1 

* Rabat procentowy 2 RABAT%2 
F006 

* Narzut procentowy 2 NARZUT%2 

* Rabat procentowy 3 RABAT%3 
F007 

* Narzut procentowy 3 NARZUT%3 

* Rabat procentowy 4 RABAT%4 
F008 

* Narzut procentowy 4 NARZUT%4 

F033 * Wpłata  ��W PŁ 

F034 * Wpłata 2 ��W PŁ2 

F035 * Wypłata  ��W YPŁ 

F036 * Wypłata 2 ��W YPŁ2 

F037 * Zamiana czeku na gotówkę GOT/CZ 

F038 * Gotówka G OTÓWKA 

F039 * Gotówka 2 G OT2 

F040  Czek CZEK 

F041  Czek 2 CZEK2 

F042  Czek 3 CZEK3 

F043  Czek 4 CZEK4 

F044  Kredyt 1 KREDYT1 

F045  Kredyt 2 KREDYT2 

F046  Kredyt 3 KREDYT3 

F047  Kredyt 4 KREDYT4 

F048 * Kurs drugiej waluty KURS 

F055 * Wartość utargu **UTARG 

F058 * Reszta z czeku RESZTACZ 

F086  Nadgrupa 1 NADG. 01 

F087  Nadgrupa 2 NADG. 02 

F088  Nadgrupa 3 NADG. 03 

F089  Nadgrupa 4 NADG. 04 

F090  Nadgrupa 5 NADG. 05 

F091  Nadgrupa 6 NADG. 06 

F092  Nadgrupa 7 NADG. 07 

F093  Nadgrupa 8 NADG. 08 

F094  Nadgrupa 9 NADG. 09 

F114 * Symbol kodu niedodawanego # 

 

4.10.7.2. Tabela nazw funkcji

4.10.7.2. Tabela nazw funkcji
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Programujemy pozosta³e dodatkowe funkcje odnoœnie obs³ugi kasy.

Dla X=1:

PROCEDURA:

+ . A  yy  A     ubid ..        |  L
Zmienne

Aby zaprogramowaæ inny parametr

Aby pozostawiæ aktualne ustawienia

Parametr (od 1 do 13)

Zmienna Opis Możliwości Wartość

Dozwolony 0
A Raport w trybie OP X/Z

Niedozwolony 1

Dozwolona 0
B Wypłata w trybie REG

Niedozwolona 1

C D Nieużywane 00

Dozwolone 0
E Storno bezpośrednie w trybie REG

Niedozwolone 1

Dozwolone 0
F Storno pośrednie w  trybie REG

Niedozwolone 1

Dozwolona 0
G Anulacja rachunku w  trybie REG

Niedozwolona 1

H Nieużywany 0

4.11. Programowanie pozosta³ych funkcji

4.11.1. Programowanie dodatkowych mo¿liwoœci funkcji,

 krok + (PGM2)

Dla X=2:

Zmienna Opis Możliwości Wartość

Dozwolone 1
A Storno pierwszej pozycji

Niedozwolone 0

B C Nieużywane 00

Nie 0
D Drukowanie ilości pozycji na rachunku

Tak 1

E F G H Nieużywane 0000

Uwaga!: Zwykle domyœlne ustawienie wszystkich zmiennych X w tym kroku

wynosi ABCDEFGH = 00000000.
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Dla X=3:

Zmienna Opis Możliwości Wartość

A B Nieużywane 00

Nie 1
C Opuszczenie wartości zerowych na raporcie kasjerów

Tak 0

Nie 1
D Opuszczenie wartości zerowych na raporcie transakcji

Tak 0

Nie 1
E Opuszczenie wartości zerowych na raporcie grup tow.

Tak 0

Nie 1
F

Opuszczenie wartości zerowych na raporcie podgrup /

towarów. Tak 0

Nie 1
G

Opuszczenie wartości zerowych na raporcie

godzinowym Tak 0

H Nieużywane 0

Dla X=4, 5, 6, 7, 8, 9: Zmienne A do H s¹ nieu¿ywane (= 00000000).

Dla X=10:

Dla X=11:

Zmienna Opis Możliwości Wartość

Dane ogólne
(wartość sprzedaży)

1
A Zawartość danych klienta

Dane szczegółowe 0

B C D Nieużywane 000

Klawisz E
i automatycznie
po raporcie dziennym

1

E
Metoda kasowania nieużywanych

kodów kreskowych

Klawisz E 0

F G H Nieużywane 000

Zmienna Opis Możliwości Wartość

A Nieużywane 0

* 0

B Działanie klawisza *
u 1

dozwolone 0
C Uczenie się kodów kreskowych podczas sprzedaży

zabronione 1

D E F G H Nieużywane 00000
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Dla X=13:

Dla X=12:

Zmienna Opis Możliwości Wartość

A - E Nieużywane 00000

Dowolny 1
F Kod klienta

EAN13 (prefiks 08) 0

W trybie MGR 1
G

Dopisywanie nowych klientów

podczas pracy W trybie MGR i REG 0

W trybie MGR 1
H Zmiany ceny podczas sprzedaży

W trybie MGR i REG 0

Zmienna Opis Możliwości Wartość

Tak 1
A

Uaktualnienie licznika kredytów o kwotę

podaną przy wpłacie / wypłacie zakończonej

klawiszem kredytu. Nie 0

B - E Nieużywane 00000

Tak 1
F

Traktowanie kodu EAN-8, (200 XXXX C/D)

jako PLU (XXXX: kod PLU) Nie 0

Numer towaru 0

G

Drukowanie numeru towaru lub numeru

grupy towarowej dla kodów kreskowych

definiowanych krokiem m, gdy dla

kroku G parametr A = 4 
Numer grupy 1

Obowiązkowe 0
H

Wprowadzanie ceny z klawiatury przy

rejestracji kodów ISBN / ISSN Zabronione 1

Przyk³ad: Programujemy opuszczanie wartoœci zerowych na raportach z grup towa

rowych oraz programujemy dzia³anie klawisza * w trybie Caps Lock.

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie kodu kroku. 2616.A

2
Wprowadzenie parametru X
i wartości zmiennych. 3A00001000|

3
Wprowadzenie parametru X
i wartości zmiennych. 10A01000000|

4 Zatwierdzenie parametrów. L

Ustawienia domyœlne: 0000100
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Odczyt parametrów krokiem _.

4.11.2.  Programowanie hase³ broni¹cych dostêpu do trybów,

PGM1, X1/Z1, X2/Z2, kroki ], \, /,(PGM2)

W celu przeprowadzenia jakichkolwiek operacji nale¿y wprowadziæ has³o w nastêpuj¹cy sposób:

Odczyt parametrów krokiem _.

Uwaga3: Mo¿liwe jest tak¿e zabezpieczenie has³em trybu PGM2.

W przypadku wyst¹pienia takiej potrzeby skontaktuj siê

z autoryzowanym serwisem.

Uwaga2: Po wprowadzeniu has³a, nie trzeba go wprowadzaæ ponownie

po wykonaniu kolejnych operacji, dopóki nie zostanie zmienio-

na pozycja stacyjki.

L                hhhh         L
Has³o - 4 cyfry

PROCEDURA:

Has³o - 4 cyfry

Bez has³a

Uwaga1: Nie jest mo¿liwe programowanie kasy w trybie PGM1 bez

podania zaprogramowanego has³a (po jego zaprogramowaniu).

Nie mo¿na wykonaæ jakiegokolwiek raportu w trybie X1/Z1

lub X2/Z2 bez podania has³a.

Uwaga: Wprowadzaj¹c parametry musimy podaæ je wszystkie ³¹cznie

z pocz¹tkowymi zerami lub zmieniamy aktualne ustawienia

przesuwaj¹c migaj¹c¹ cyfrê za pomoc¹ klawiszy  . -.

\ . A hhhh  L
dla trybu X2/Z2 Has³o - 4 cyfry

Bez has³a]

/

PROCEDURA:

dla trybu PGM1

dla trybu X1/Z1
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Kasa standardowo wyposa¿ona jest w 2 porty szeregowe RS-232  do po³¹czenia z kompute-

rem  lub z  wag¹.  Przed wykorzystaniem portu nale¿y zaprogramowaæ go do odpowiednich

zastosowañ.

4.11.4. Programowanie portów komunikacyjnych,

krok  k (PGM2)

PROCEDURA:

4.11.3.Tryb oszczêdzania energii akumulatora, krok %(PGM2)

Aby przed³u¿yæ czas pracy kasy z akumulatora mo¿na zaprogramowaæ po ilu minutach kasa

przejdzie do trybu oszczêdzania energii. W tym trybie wyœwietlacz jest wy³¹czony, a uk³ady elek-

troniczne kasy pobieraj¹ minimaln¹ iloœæ pr¹du z akumulatora. Przejœcie kasy do normalnego try-

bu pracy nastêpuje po naciœniêciu  klawisza przesuwu papieru. Mo¿na tak¿e zaprogramowaæ, ¿e

tryb oszczêdzania energii dzia³a, gdy kasa pe³ni funkcjê zegara (tryb OP X/Z)  oraz szybsze wy³¹-

czanie podœwietlenia wyœwietlacza operatora, które zu¿ywa szczególnie du¿o energii.

PROCEDURA:

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

    % .  A «ppËmmm  L
Parametry

Zmienna Opis Możliwości Wartość

Zasilanie sieciowe Czcionka normalna

Zasilanie bateryjne Czcionka ekonomiczna
0

Zawsze Czcionka normalna 1
Y

Tryb wydruku

grubości czcionki

Zawsze Czcionka ekonomiczna 2

Po czasie MMM 1
P Tryb oszczędzania podświetlenia

15 sekund 0

Nieaktywny 1
Z Tryb oszczędzania dla zegara

Aktywny 0

Tryb nieaktywny 999
MMM Czas przejścia do trybu oszczędzania

Czas (min.) 1 .. 254

.  A   /  A       ubid     |  L
Parametry

Aby pozostawiæ dotychczasowe ustawienia

Nastêpny parametr

k
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Dla X = 2:

Dla X = 1:

Zmienna Opis Możliwości Wartość

Tak 1 lub 8
A Połączenie z PC lub kasą

Nie 0

B Nie używane (wprowadzić 0) 0

Tak 1 lub 8
C Połączenie z wagą

Nie 0

D Nie używane (wprowadzić 0) 0

Zmienna Opis Możliwości Wartość  

      Tak 8 lub 1 
A Czytnik kodów kreskowych 

      Nie 0 

B Nie używane (wprowadzić 0) 0 

C Nie używane (wprowadzić 0) 0 

D Nie używane (wprowadzić 0) 0 

 

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie kodu kroku. 2690.A

2

Wprowadzenie parametrów

do współpracy z komputerem

i wagą
1A1080|

3 Zatwierdzenie parametrów. L

Przyk³ad1: Programujemy funkcje portu RS-232C. Ustawiamy pracê z komputerem

i z wag¹

Uwaga!: Tylko jeden port mo¿e mieæ wartoœæ 1 i tylko jeden port mo¿e

mieæ wartoœæ 8. Maksymalnie mo¿na zdefiniowaæ wspó³pracê

z dwoma urz¹dzeniami.

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie kodu kroku. 2690.A

2a

Wprowadzenie parametrów

do współpracy z komputerem 1A1000|

2b

Wprowadzenie parametrów

do współpracy z czytnikiem

kodów kreskowych
2A8000|

3 Zatwierdzenie parametrów. L

Przyk³ad2: Programujemy funkcje portu RS-232. Ustawiamy pracê z komputerem

i czytnikiem kodów kreskowych.



T Q
®

INSTRUKCJA OBS£UGI  KASY  S r457t

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.pl102

....          Kasa pozwala na zaprogramowanie dwóch alternatywnych konfiguracji portów RS-232.

Wyboru konfiguracji dokonuje operator w trybach REG i MGR w zale¿noœci od potrzeb. Równo-

czeœnie z wyborem zaprogramowanej wczeœniej konfiguracji konieczne jest pod³¹czenie wymaga-

nych urz¹dzeñ lub zmiana ustawieñ prze³¹cznika (jeœli jest u¿ywany).

Aby ustawiæ alternatywne konfiguracje portów komunikacyjnych nale¿y wykonaæ poni¿sze kroki:

1. Programowanie portów komunikacyjnych dla konfiguracji 1. ......................................................

Programowanie nale¿y wykonaæ zgodnie z punktem 4.11.4.

2. Przyporz¹dkowanie zaprogramowanej konfiguracji do klawisza            (bezpoœrednio po wyko-

naniu ptk.1.).

Aby przyporz¹dkowaæ zaprogramowan¹ konfiguracjê do klawisza         nale¿y wykonaæ poni¿sz¹

procedurê:

4.11.5. Alternatywne programowanie portów

komunikacyjnych, kroki          ,          (PGM2)Q2692Q2691

&KONF1

&KONF1

PROCEDURA:

Q2691 L.  B

3. Programowanie portów komunikacyjnych dla konfiguracji 2. ......................................................

Programowanie nale¿y wykonaæ zgodnie z punktem 4.11.4.

2. Przyporz¹dkowanie zaprogramowanej konfiguracji do klawisza            (bezpoœrednio po wyko-

naniu ptk.1.).

Aby przyporz¹dkowaæ zaprogramowan¹ konfiguracjê do klawisza         nale¿y wykonaæ poni¿sz¹

procedurê:
&KONF2

&KONF2

PROCEDURA:

Q2692 L.  B

Uwaga: Klawisze         i           musz¹ byæ uprzednio uruchomione przez

                    serwis .
&KONF2&KONF1

Wyboru zaprogramowanej konfiguracji dokonujemy przez nacisniecie klawisza          lub        .&KONF2&KONF1
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Przyk³ad: Dla klawisza           ustawiamy wspó³pracê z czytnikiem kodów kreskowych

i wag¹, natomiast dla klawisza           ustawiamy wspó³pracê z komputerem.

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia 

1 Wybranie kodu kroku 2690 . A 

2 

Wprowadzenie parametrów  

do współpracy z czytnikiem kodów 

kreskowych 
2 A 1000 M 

3 
Wprowadzenie parametrów  

do współpracy z wagą 1 A 80 M 

4 Zatwierdzenie parametrów L 

5 

Przypisanie konfiguracji  

 

do klawisza  
2691 . A L 

6 Wybranie kodu kroku 2690 . A 

7 
Wprowadzenie parametrów  

do współpracy z komputerem 1 A 8000 M 

8 Zatwierdzenie parametrów L 

9 

Przypisanie konfiguracji  

 

do klawisza  
2691 . A L 

 

 

&KONF2

&KONF1

&KONF2

&KONF1

Parametr Opis opcji Wartość

15 minut 1
A Okres zliczania

30 minut 0

B,C, Godzina startu zliczania 0 do 23

4.11.6. Programowanie formatu raportu godzinowego,

krok   > (PGM2)

    Parametry

PROCEDURA:

> .   A     ubi  L

Gdy parametry od A do C = 0
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Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie kodu kroku. 2619.A

2
Wprowadzenie wartości

parametrów. 11

3 Zatwierdzenie parametrów. L

Przyk³ad: Programujemy zliczanie od godz. 11 co 30 minut.

Odczyt parametrów krokiem _.

Tym krokiem programujemy miêdzy innymi format raportu dziennego B oraz

raportów  z pamiêci fiskalnej.

4.11.7. Programowanie formatu raportów, krok [(PGM2)

[ .  A   /   A     ubid ..        |  L
Format raportu

Aby pozostawiæ aktualne ustawienia

PROCEDURA:

Dla X = 1:

Uwaga1: Wprowadzaj¹c parametry musimy podaæ wszystkie ³¹cznie

z pocz¹tkowymi zerami lub zmieniamy aktualne ustawienia

przesuwaj¹c migaj¹c¹ cyfrê za pomoc¹ klawiszy  . -.

Zmienna Opis Zawartość Wartość  

Dozwolona (nadpisywanie) 1 
A 

Rejestracja, gdy bufor transakcji  

(do odczytu przez komputer) jest 

zapełniony Zabroniona  0 

Wszystkie raporty 1 
B Otwieranie szuflady przy raportach 

Tylko dzienny fiskalny  0 

Niemożliwa 1 
C 

Anulacja paragonu po częściowej 

zapłacie Możliwa 0 

D Nieużywany 0 

Część fiskalna i niefiskalna  0 
E 

Zawartość raportu dziennego  

z zerowaniem (Z1) Część fiskalna 1 

F G Nieużywane 00 

Szczegółowy i sumaryczny 0 
H 

Zawartość fiskalnego raportu 

okresowego  Sumaryczny  1 
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Odczyt parametrów krokiem _.

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie kodu kroku. 2626.A

2
Wprowadzenie parametrów

funkcji. 1A00000000|

3 Zatwierdzenie parametrów. L

Przyk³ad: Programujemy raport dzienny (Z1) zawieraj¹cy tylko czêœæ fiskaln¹

i raport okresowy zawieraj¹cy dane z rozbiciem na poszczególne dni oraz

sumaryczny.

Uwaga2: Raport z pamiêci fiskalnej w trybie sumarycznym zawiera tylko

podstawowe dane i mo¿e s³u¿yæ wy³¹cznie do celów informacyjnych.

W³aœciwym raportem fiskalnym okresowym jest tylko raport

w trybie pe³nym!

Dla X = 2:

Zmienna Opis Zawartość Wartość  

Paragon i kontrolka 1 
A 

Drukowanie danych przy 

programowaniu z komputera Kontrolka  0 

B - C Nieużywane 00 

Tak 1 
D 

Kasowanie bufora transakcji podczas wykonania 

raportu dobowego fiskalnego Nie 0 

Tak 0 
E Wydruki przy odczytach kasy 

Nie* 1 

F - H Nieużywane 000 

 

Uwaga3: *Ustawienie parametru E w pozycji Nie wy³¹cza tylko wydruki

z odczytów kasy przy pozytywnym zakoñczeniu transmisji.

W przypadku wystapienia jakiegokolwiek b³êdu transmisji,

wydruk bedzie realizowany nawet pomimo takiego ustawienia,

co zapewnia pe³n¹ diagnostykê b³êdów w ka¿dej sytuacji.
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Kod
raportu Raport

Kod początkowy i końcowy
(dla raportów z zakresem)

00 Całkowity

03 Kody kreskowe

04 Kody kreskowe / stan magazynu

07 Kody kreskowe / sprzedaż zerowa

09 Kody kreskowe tymczasowe

10 Grupa towarowa

13 Wszystkie grupy towarowe

20 Podgrupa / Towar Kody Podgrupa / Towar (1 - 999999)

24 Podgrupa / Towar zapas Kody Podgrupa / Towar (1 - 999999)

27 Podgrupa / Towar sprzedaż zerowa

30 Transakcje

31 Zawartość szuflady

50 Wszystkich kasjerów

60 Godzinowy Godziny ( 0 - 2330 lub 2345 )

85 Stały klient Kod początkowy, kod końcowy

87 Stały klient - nieużywany

89 Stały klient – sprzedaż sumaryczna Kod początkowy, kod końcowy

Kasa jest wyposa¿ona w mo¿liwoœæ drukowania ci¹gu raportów z buforów. Ró¿norodne rapor-

ty mog¹ byæ drukowane kolejno po jednokrotnym wywo³aniu. Maksymalna liczba jednorazowo dru-

kowanych raportów wynosi 20. Krok ten programuje drukowanie ci¹gu raportów wywo³ywane poje-

dyncz¹ operacj¹.

PROCEDURA:

4.11.8. Programowanie ci¹gu raportów, kroki   ?  i  @ (PGM2)

    . A   ub  A  uuuuuu  A bbbbbb  |  L
Kod raportu

Aby zaprogramowaæ kolejny raport (do 20 razy)

Aby wyzerowaæ drukowanie ci¹gu raportów

?

@

Aby drukowaæ pelny raport

Raport indywidualny

Kod pocz¹tkowy Kod koñcowy

Raporty z 1 bufora

Raporty z 2 bufora

Uwaga1: Maksymalnie mo¿na zaprogramowaæ 70 kroków. Jeden raport

bez podawania zakresu potrzebuje 1 kroku, natomiast raport

z podaniem zakresu potrzebuje 8 kroków.

Uwaga2: Je¿eli w ci¹gu raportów wyst¹pi choæ jeden raport zeruj¹cy to

ra porty odczytuj¹ce zostan¹ pominiête. Je¿eli raporty kasjerów

s¹ ustawione jako z przymusem podania iloœci gotówki od

kasjera to nie mog¹ wystêpowaæ w ci¹gu jako zeruj¹ce



®

Q TPROGRAMOWANIE

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
 107

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wybranie kodu kroku 2900.A

2 Rozpoczęcie programowania S

3 Wprowadzenie sekwencji klawiszy fh13;L

4 Zakończenie programowania S

5 Rozpoczęcie programowania T

6 Wprowadzenie sekwencji klawiszy 100.AL

7 Zakończenie programowania T

8 Zakończenie i wydruk paragonu. L

PROCEDURA:

~ . A  S   daeFGtbn   S    L

Aby zaprogramowaæ nastêpn¹ sekwencjê

Kasowanie sekwencji

Sekwencja dowolnych klawiszy (max 25 szt)

Odczyt parametrów krokiem ~.

Przyk³ad: Dla klawisza S zaprogramujemy sekwencjê wywo³uj¹c¹ sprzeda¿

przez grupy towarowe 6 i 8 oraz towar o kodzie 13, a dla klawisza T

zaprogramujemy sekwencjê wywo³uj¹c¹ raport dobowy B
w trybie X1/Z1.

Dla przyspieszenia pracy i zwiêkszenia komfortu przewidziano ³¹czenie czêsto wykonywa-

nych operacji w jedn¹ procedurê wywo³ywan¹ klawiszami S do V .  Naciœniêcie klawisza

powoduje wykonanie makroinstrukcji które mo¿na zaprogramowaæ w trybie X2/Z2.

Dla ka¿dego z klawiszy S mo¿na zaprogramowaæ odpowiedni¹ sekwencjê klawiszy (do 25),

w  trybie X2/Z2.

4.12. Dzia³anie klawiszy AUTO

4.12.1. Programowanie sekwencji makra

 |  L
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4.12.2. U¿ywanie klawiszy AUTO

Naciœniêcie klawisza S, kasa wykonuje makroprogram wprowadzaj¹cy zaprogramowan¹

sekwencjê. Istotne jest w jakim trybie kasa znajduje siê w momencie wywo³ania makroprogramu.

Sekwencjê wywo³uj¹c¹ raport # mo¿emy wykonaæ tylko w trybie X1/Z1, w innym kasa zasygnali-

zuje b³¹d operacji.

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

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Ustawić kluczyk w pozycję REG S

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Ustawić kluczyk w pozycję X1/Z1 T

Przyk³ad1: Za pomoc¹ klawisza S wywo³amy sprzeda¿.

Przyk³ad2: Za pomoc¹ klawisza T wywo³amy raport dobowy z zerowaniem.

Uwaga:  Klawisze S do V s¹ aktywne tylko w trybach REG, X1/Z, X2/Z2.

4.13. Odczyt zaprogramowanych

parametrów kasy
Tabela:  Procedury odczytu okreœlonych funkcji.

Pozycja 
stacyjki 

Parametry 
dotyczące: Procedura 

Kroki  
związane 

PGM2 

Odczyt wersji 

programu 

pracy kasy 

i konfiguracji 

pamięci 

 

959 

PGM1 

lub 

PGM2 

Grup  

towarowych 
 

1110, 2110, 

2111, 2112, 

2114, 2115, 

2116, 2118, 

2119 

 

A B  yy B ww  L

Odczyt zakresu grup

Odczyt wszystkich grup

Grupa

koñcowa
Grupa

pocz¹tkowa

Odczyt indywidualny

Od 1 do 99 Od 1 do 99

B  LQ 959
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Pozycja 
stacyjki 

Parametry 
dotyczące: Procedura 

Kroki  
związane 

PGM1 

lub 

PGM2 

Towarów 

/ podgrup 
 

1200, 1210, 

1211, 1220, 

1221, 1222, 

2211, 2214, 

2215, 2218, 

2220, 2221, 

2230, 2232, 

2233, 2235, 

PGM1 

lub 

PGM2 

Kodów 

kresko-

wych 

 

1100, 1010, 

1011, 1020, 

1021, 1022, 

2014 

PGM1 

lub 

PGM2 

Kodów 

kresko-

wych 

tymcza-

sowych 

 

1050, 1060, 

1061, 2064  

PGM2 Promocji 
 

2020 

PGM2 
Towarów 

łączonych 
 

2220, 1227 

PGM2 
Zestawów 

towarów 
 

2221 

PGM2 
Danych 

stałego klienta 
 

2850 

PGM2 
Ustawień 

stałego klienta  
 

2869 

PGM2 

Odczyt 

rabatów 

stałego klienta  
 

2870 

PGM2 

Ustawień 

kodów 

kreskowych 
 

2025, 2026, 

2027, 2029 

PGM2 
Raportu 

opisów stałych 
 

1000, 1100, 

1200 

PGM2 
Raportu bazy 

towarowej 
 

2020, 1227 

PGM1 

lub 

PGM2 

Kasjerów 
 

2510, 2511, 

1500, 1514 

Wszystkie kody

B  L$

B  L6

B  L7

B  L(

B  L*

Odczyt wszystkich towarów

D B u- u B %- %  L

Odczyt zakresu towarów / podgrup

Towar

koñcowy
Towar

pocz¹tkowy

Odczyt indywidualny

Max 6 cyfr Max 6 cyfr

B     B

Kod kreskowy
(max 13 cyfr)

Odczyt kodu
czytnik kodów

kreskowych

M LB

B
Ostatnia lista

Wszystkie kody

Nastêpny kod

B

Kod kreskowy
(max 13 cyfr)

Odczyt kodu
czytnik kodów

kreskowych

N LB

B
Ostatnia lista

Nastêpny kod

B

B  LQ2870

B  Lm

B  Lr

B  LK

B  Ln
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B  L_

B  L.

B  L`

B  Lp

B  L~

Uwaga: Programowanie i odczyt niektórych funkcji jest mo¿liwy jedynie

po wczeœniejszym zaprogramowaniu przez autoryzowany serwis.

B  LW

B  LQ2227

Pozycja 
stacyjki 

Parametry 
dotyczące: Procedura 

Kroki  
związane 

PGM2 Opcji 
 

2610, 2611, 

2612, 2613, 

2614, 2615, 

2616, 2620, 

2626, 2630, 

2631, 2632, 

2643 

PGM1 

lub 

PGM2 

Funkcji 
 

1310, 2311, 

2312, 2313, 

2314, 2315, 

2316, 2320, 

2321, 2322, 

PGM2 Stawek VAT  
 

2711 

PGM2 

Klawiszy 

bezpośredniego 

dostępu 
 

2119, 2219 

PGM2 
Klawiszy 

AUTO  
 

2900 

PGM1 

lub 

PGM2 

Opakowań 

zwrotnych  
 

1250, 2268 

PGM1 

lub 

PGM2 

Kodu kreskowego  

łączonego  

z opakowaniem 

zwrotnym  

 

2027 

PGM1 

lub 

PGM2 

Towarów łączonych 

z opakowaniem 

zwrotnym 
 

2227 

PGM1 

lub 

PGM2 

Kodu kreskowego  

łączonego z towarem 
 

2026 

 

B  LQ2027

B  LQ2026
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Paragon 1.  —> wydruk wersji programu pracy kasy i ustawieñ pamiêci

Nag³ówek

Numer kroku wywo³ania

NIP podatnika

TORELL

OBR WESTERPLATTE 5

83-000 PRUSZCZ GD

NIP:593-010-15-54

06.11.2007 #000680

*NIEFISKALNY*

#0959 *PGM2*

27801RAR1C

RAR1C

               A457 P

KODY   00100 /00004

EAN    00100 /00001

D-EAN  00100 /00004

*NIEFISKALNY*

#000001

HALINA  0001 13:21

01234567

Data i numer kolejny wydruku

Wersja oprogramowania kasy

Tryb pracy

Numer kasy

Kasjer, numer kasjera

i godzina zakoñczenia

wydruku

Numer unikatowy

Q 959

Wersja PROM

Maksymalna iloœæ towarów

Wykorzystana iloœæ towarów

Maksymalna iloœæ kodów kreskowych

Wykorzystana iloœæ kodów kreskowych

Maksymalna iloœæ kodów kreskowych

tymczasowych

Wykorzystana iloœæ kodów kreskowych

tymczasowych
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Paragon 2. - —> wydruk ustawieñ dla wszystkich grup towarowych

Nag³ówek

Cena grupy

Numer grupy towarowej

Parametry grupy

Limit grupy

NIP podatnika

Numer nadgrupy

TORELL

OBR WESTERPLATTE 5

83-000 PRUSZCZ GD

NIP:593-010-15-54

06.07.2007 #000380

*NIEFISKALNY*

#1100 *PGM2*

G01 A 2.00

PAPIEROSY N01

0000003 L18

G02 B 2.10

CHLEB N01

0000003 L18

G03 A 2.20

OWOCE N01

0000003 L18

G04 D 2.30

MIELONE N01

0000003 L18

G05 A 2.40

LEMON N01

0000000 L18

G06 B 2.50

PIWO N01

000000O L18

G07 C 2.60

WODA N01

000000O L18

G08 D 2.50

SPRITE N01

000000O L18

000000O L18

G20 C 0.00

S N01

000000O L18

*NIEFISKALNY*

#000001

HALINA  0001 15:20

01234567

Data i numer kolejny wydruku

Nazwa grupy

Tryb pracy

Numer kasy

Kasjer, numer kasjera

i godzina zakoñczenia

wydruku

Numer unikatowy
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Paragon 3.  D—> wydruk ustawieñ zaprogramowania towarów / podgrup

Nag³ówek

Cena artyku³u

Numer kodu towaru

Stawka podatkowa

NIP podatnika

TORELL

OBR WESTERPLATTE 5

83-000 PRUSZCZ GD

NIP:593-010-15-54

06.07.2007 #000381

*NIEFISKALNY*

#1200 *PGM2*

K000001(01) 2.00

CARO A  /00

003         M 1193

K000002(01) 3.00

MOCNE A  /00

003         M 1194

K000003(01) 1.00

POPULARNE A  /00

003         M 5000

K000004(02) 1.00

RAZOWY B  /00

003         M 10

K000005(02) 6.00

WROC £ AWSKI B  /00

003         M 10

K000006(02) 3.00

ROGAL B  /00

003         M 10

K000007(03) 6.00

MALINY C  /00

003         M 56

K000008(03) 4.00

GRUSZKI C  /00

003         M 0

 K000009(04) 6.00

MIELONE WO £ . D  /00

003         M 0

K000010(04) 4.00

MIELONE WIE. D  /00

003         M 0

*NIEFISKALNY*

#000001

HALINA  0001 15:21

01234567

Data i numer kolejny wydruku

Numer przyporz¹dkowanej

grupy towarowej

Tryb pracy

Numer kasy

Kasjer, numer kasjera

i godzina zakoñczenia wydruku

Numer unikatowy

Nazwa towaru

Stan magazynu

Rodzaj ceny

Iloœæ sztuk w opakowaniu
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Paragon 4.  M —> wydruk  ustawieñ kodów  kreskowych

Nag³ówek

Cena artyku³u

Kod kreskowy

Stawka podatkowa

Oznaczenie stanu magazynu

NIP podatnika

TORELL

OBR WESTERPLATTE 5

83-000 PRUSZCZ GD

NIP:593-010-15-54

06.07.2007 #000382

*NIEFISKALNY*

#1000 *PGM2*

3474370065032#(01)/00

A 10.00

MLEKO

M 5000

4007817304464#(01)/00

A 12.00

MAKARON

M 3000

       121122#(01)/00

A 2.00

MARGARYNA

M 58

       365214#(01)/00

A 3.00

PIWO LECH

M 0

*NIEFISKALNY*

#000001

HALINA  0001 15:22

01234567

Data i numer kolejny wydruku

Nazwa artyku³u

Tryb pracy

Numer kasy

Kasjer, numer kasjera

i godzina zakoñczenia wydruku

Numer unikatowy

Iloœæ sztuk w opakowaniu

Stan magazynu

Numer przyporz¹dkowanej

grupy towarowej



®

Q TPROGRAMOWANIE

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
 115

Paragon 5.  B—> wydruk  funkcji  kasy                                            - cd. str. 116

Nag³ówek

Narzut kwotowy 2

Rabat kwotowy 1

Narzut procentowy 1

Wartoœæ narzutu procentowego

NIP podatnika

TORELL

OBR WESTERPLATTE 5

83-000 PRUSZCZ GD

NIP:593-010-15-54

06.07.2007 #000383

*NIEFISKALNY*

#1300 *PGM2*

F001 RABAT KW1

S -5.00

L18

F002 NARZUT KW2

P 3.00

L18

F005 NARZUT%1

S 23.24%

L100.00%

F006 RABAT%2

S 0.00%

L100.00%

F033 **WP £ L18

F035 **WYP £ L18

F038 GOTÓ  WKA L18

000000000000

F040 CZEK L18

000000000000

F041 CZEK2 L18

000000000000

F044 KREDYT1 L18

000000000000

F045 KREDYT2 L18

000000000000

F048 KURS

4.205300

F055 **UTARG

99999999.99

F058 RESZTACZ

999999.99

Data i numer kolejny wydruku

Wartoœæ rabatu kwotowego

Tryb pracy

Czek 2 - parametry (!)

Limit p³atnoœci kredytem 1

Kredyt 2 - parametry (!)

Limit narzutu procentowego

Rabat procentowy 2

Limit wp³aty

Limit p³atnoœci czekiem

Limit rabatu kwotowego

Limit wyp³aty

Kurs drugiej waluty

Limit gotówki w szufladzie

Limit reszty z czeku

Limit p³atnoœci gotówk¹

Gotówka - parametry (!)
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F086 NADG.01

F087 NADG.02

F088 NADG.03

F089 NADG.04

F090 NADG.05

F091 NADG.06

F092 NADG.07

F093 NADG.08

F094 NADG.09

F114 #

*NIEFISKALNY*

#000001

HALINA  0001 15:51

01234567

Symbol kodu niedodawanego

Nag³ówek

Numer  kasjera

NIP podatnika

TORELL

OBR WESTERPLATTE 5

83-000 PRUSZCZ GD

NIP:593-010-15-54

06.07.2007 #000388

*NIEFISKALNY*

#1500 *PGM2*

01KAS# 0001

HALINA 00000000S1

02KAS# 0002

KASJER02 00000000S1

03KAS# 0003

KASJER03 00000000S1

04KAS# 0004

KASJER04 00000000S1

*NIEFISKALNY*

#000001

HALINA  0001 15:51

01234567

Data i numer kolejny wydruku

Ustawienia

Tryb pracy

Numer kasy

Kasjer, numer kasjera

i godzina zakoñczenia wydruku

Numer unikatowy

Paragon 6.  K—> wydruk kasjerów

Imiê kasjera

Nazwy nadgrup

Numer kasy

Kasjer, numer kasjera

i godzina zakoñczenia wydruku

Numer unikatowy

Paragon 5.  B—> wydruk  funkcji  kasy                                        - cd. ze str. 115
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Paragon 7.  m—> wydruk ustawieñ kodów kreskowych wewnêtrznych

Nag³ówek

Ustawienia kodu wewnêtrznego

NIP podatnika

TORELL

OBR WESTERPLATTE 5

83-000 PRUSZCZ GD

NIP:593-010-15-54

06.07.2007 #000387

*NIEFISKALNY*

#2025 *PGM2*

#2025

20 5 5 0 2 0 3

02 4 5 0 0 1 2

#2029 99

*NIEFISKALNY*

#000001

HALINA  0001 15:36

01234567

Data i numer kolejny wydruku

Prefiks kodu wewnêtrznego

Tryb pracy

Numer kasy

Kasjer, numer kasjera

i godzina zakoñczenia wydruku

Numer unikatowy

Nag³ówek

Stawki podatkowe

NIP podatnika

TORELL

OBR WESTERPLATTE 5

83-000 PRUSZCZ GD

NIP:593-010-15-54

06.07.2007 #000389

*NIEFISKALNY*

#2700 *PGM2*

PTU A 22%

PTU B 7%

PTU C 0%

PTU D ----

PTU E ----

PTU F ----

PTU G SP.ZW

*NIEFISKALNY*

#000001

HALINA  0001 15:51

01234567

Data i numer kolejny wydruku

Stawka zwolniona

Tryb pracy

Numer kasy

Kasjer, numer kasjera

i godzina zakoñczenia wydruku

Numer unikatowy

Paragon 8.  `—> wydruk stawek VAT

Stawki nieaktywne

Czas przechowywania kodów

kreskowych w pamiêci (iloœæ dni)
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Paragon 9. i—> wydruk sekwencji makro klawiszy AUTO

Nag³ówek

Numer  makra

NIP podatnika

TORELL

OBR WESTERPLATTE 5

83-000 PRUSZCZ GD

NIP:593-010-15-54

06.07.2006 #000387

*NIEFISKALNY*

#2900 *PGM2*

#01

GO01

GO02

GO18

#02

----

#03

----

#04

----

*NIEFISKALNY*

#000001

HALINA  0001 15:36

01234567

Data i numer kolejny wydruku

Kolejne kroki programowanej

sekwencji

Tryb pracy

Numer kasy

Kasjer, numer kasjera

i godzina zakoñczenia wydruku

Numer unikatowy

Nag³ówek

Numer opakowania zwrotnego

NIP podatnika

TORELL

OBR WESTERPLATTE 5

83-000 PRUSZCZ GD

NIP:593-010-15-54

06.07.2006 #000388

*NIEFISKALNY*

#1250 *PGM2*

OP[AK.ZWR.01 0.10

OP[AK.ZWR.02 0.20

OP[AK.ZWR.03 0.30

OP[AK.ZWR.04 0.40

OP[AK.ZWR.05 0.50

OP[AK.ZWR.06 0.00

OP[AK.ZWR.07 0.00

*NIEFISKALNY*

#000001

HALINA  0001 15:51

01234567

Data i numer kolejny wydruku

Cena opakowania zwrotnego

Tryb pracy

Numer kasy

Kasjer, numer kasjera

i godzina zakoñczenia wydruku

Numer unikatowy

Paragon 10.  W—> wydruk opakowañ zwrotnych
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Paragon 11.  _—> wydruk opcji kasy. Nag³ówek i stopka jak na str. 118.

Wartoœci  zmiennych od A do H

#2600 *PGM2*

#2614

TORELL

OBR WESTERPLATTE 5

NIP:593-010-15-54

#2616

   01 00000000

   02 00000000

   03 00000000

   04 00001000

   05 00000000

   06 00000000

   07 00000000

   08 00000000

   09 00000000

   10 00000000

   11 00000000

   12 00001000

   13 00000000

#2617 000

#2618 1 0

      2 0

      3 0

      4 0

      5 0

      6 0

      7 0

      8 0

      9 0

#2619 0 00

#2620

20

50

00

#2621

07

27

#2626

   01 00100000

   02 00000000

#2630 1234

#2631 3456

#2632 9631

#2689 000001

#2690

    1 0000

    2 1000

Numer  kroku  programowania

Czas alarmu otwartej szuflady

Wartoœci  parametrów  X od  1 do 13

Tekst nag³ówka

Lista tar

Format raportu godzinowego

Kody raportów ci¹gu 1

Kody raportów ci¹gu 2

Wartoœci parametrów od A do H

Numer  kroku  programowania

Has³o dostêpu do trybu X1/Z1

Has³o dostêpu do trybu X2/Z2

Parametry oszczêdzania energii

Przypisanie portów komunikacyjnych

Has³o dostêpu do trybu PGM1
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Paragon 12.  —> wydruk wersji programu pracy kasy i ustawieñ pamiêci

Nag³ówek

Numer kroku wywo³ania

NIP podatnika

TORELL

OBR WESTERPLATTE 5

83-000 PRUSZCZ GD

NIP:593-010-15-54

06.11.2007 #000691

*NIEFISKALNY*

#2870 *PGM2*

RABAT  KL.PO1 -5.00%

       #0000000000001

   - #0000000000100

RABAT  KL.PO2 -2.00%

       #0000000000101

     - #0000000001000

*NIEFISKALNY*

#000001

HALINA  0001 13:21

01234567

Data i numer kolejny wydruku

Numer poziomu rabatu

Tryb pracy

Numer kasy

Kasjer, numer kasjera

i godzina zakoñczenia

wydruku

Numer unikatowy

Q2870

Wartoœæ rabatu procentowego

Maksymalna iloœæ towarów

Numer pocz¹tkowy klienta

Numer koñcowy klienta



®

Q TREJESTRACJA SPRZEDA¯Y

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
 121

WYDRUK FISKALNY

Nastêpuj¹ce wydruki s¹ dokumentami

fiskalnymi:

1. Paragon sprzeda¿y

2. Raport dobowy zeruj¹cy B
3. Szczegó³owe raporty z pamiêci

fiskal nej ( :, ±,

¬, ®, ²)

Przyk³ad paragonu fiskalnego:

WYDRUK NIEFISKALNY

Nastêpuj¹ce wydruki s¹ dokumentami niefiskal-

nymi:

1. Paragony wp³aty, wyp³aty, zwrotu

opakowañ

2. Wydruki z programowania

3. Raporty czytaj¹ce i zeruj¹ce z wyj¹tkiem

raportów fiskalnych (tak¿e skrócone

raporty z pamiêci fiskalnej)

Przyk³ad wydruku niefiskalnego:

5. REJESTRACJA  SPRZEDA¯Y
5.1. Informacje podstawowe

5.1.1. Wydruk fiskalny i niefiskalny

TORELL

OBR WESTERPLATTE 5

83-000 PRUSZCZ GD

NIP:593-010-15-54

06.07.2001 #000400

*NIEFISKALNY*

GOTØWKA

**WPÒ $100.00

*NIEFISKALNY*

#000001

HALINA  0001 9:55

01234567

TORELL

OBR WESTERPLATTE 5

83-000 PRUSZCZ GD

NIP:593-010-15-54

06.07.2001 #000401

PARAGON FISKALNY

1x 1.22

PIWO LECH $1.22 A

10x 1.20

MLEKO UKWASZONE $12.00 B

1x 1.30

CHLEB RAZOWY $1.30 C

PODSUMA $14.52

SP.OP.A $1.22

PTU A     22% $0.22

SP.OP.B $12.00

PTU B     7% $0.79

SP.OP.C   0% $1.30

SUMA PTU $1.01

SUMA $14.52

GOTØWKA $14.52

PARAGON 000001 #000001

HALINA  0001 9:55

    @ACB 01234567

Nag³ówek

NIP podatnika

Data i numer

kolejny

wydruku

Rodzaj wydruku

Forma wp³aty

Rodzaj operacji
Kwota wp³aty

Iloœæ, cena,

nazwa i wartoœæ

pozycji

Rozliczenie podatku

Kwota do zap³aty

Forma p³atnoœci

Numer paragonu

Numer kasy

Logo fiskalne i numer unikatowy

Kasjer, numer kasjera

i godzina zakoñczenia wydruku

Numer unikato-

wy bez prefiksu

i logo fiskalnego

Numer kasy
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W³o¿yæ kluczyk OP do stacyjki i przekrêciæ do pozycji  REG.

Sprawdziæ czy s¹ za³o¿one obie rolki papieru.

Aby rozpocz¹æ jak¹kolwiek operacjê na kasie nale¿y zg³osiæ kasjera. Wprowadzenie kasjera

odbywa siê przez podanie kodu kasjera, zaprogramowanego wczeœniej za pomoc¹ funkcji i

i naciœniêcie klawisza C w trybie REG. Przed rozpoczêciem ka¿dego z paragonów mo¿emy

wprowadziæ kod innego kasjera. Zwykle (zale¿y od ustawieñ dokonanmych przerz serwis) nie jest

konieczne wprowadzanie kodu kasjera przed kolejnymi transakcjami je¿eli pracuje ci¹gle ten sam,

gdy¿ przy ka¿dej nastêpnej rejestracji domyœlnie przyjmowany jest poprzedni kasjer.

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

tli komunikat b³êdu. Nale¿y wtedy wykasowaæ ostatnio wykonan¹ operacjê naciskaj¹c klawisz X
i  przeprowadziæ operacjê poprawnie, zgodnie z niniejsz¹ instrukcj¹.

• Wprowadzenie liczby przekraczaj¹cej górny limit rejestrowanej kwoty dla danej operacji.

Sprawdziæ czy kwota podana jest poprawnie. Je¿eli tak, to ograniczenie to mo¿na omin¹æ prze-

³¹czaj¹c stacyjkê w pozycjê  MGR .

• Je¿eli suma rachunku przekracza osiem cyfr.

Nacisn¹æ klawisz L, Z, G do $ lub I do z aby zakoñczyæ rachunek.

• Je¿eli suma rachunku by³aby ujemna.

Wykasowaæ b³¹d i zweryfikowaæ przeprowadzane operacje aby wynik nie dawa³ wartoœci ujem-

nych dla sumy rachunku.

Po wykonaniu raportu dobowego  z  zerowaniem

B (Z1) kasa jest zablokowana, tzn. nie

mo¿na prowadziæ rejestracji sprzeda¿y (lecz

mo¿na j¹ programowaæ czy drukowaæ raporty).

W celu rozpoczêcia rejestracji nale¿y nacisn¹æ

klawisz | w trybie REG. Po naciœniêciu

tego klawisza kasa drukuje nastêpuj¹cy paragon:

5.1.2. Rozpoczêcie dnia

5.1.3. Wprowadzenie kasjera

5.1.4. Ostrze¿enia o b³êdach

TORELL

OBR WESTERPLATTE 5

83-000 PRUSZCZ GD

NIP:593-010-15-54

06.07.2001 #000405

*NIEFISKALNY*

** POCZÓTEK DNIA **

*NIEFISKALNY*

#000001

HALINA  0001 9:55

01234567
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Je¿eli u¿ywane s¹ klawisze bezpoœredniego dostêpu grup towarowych, nale¿y podaæ odpo-

wiedni¹ cenê i nacisn¹æ klawisz w³aœciwej grupy towarowej.

Cena wprowadzana musi byæ mniejsza ni¿ zaprogramowany limit dla grupy towarowej.

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia 

1 
Wprowadzenie ceny i klawisza 

bezpośredniego grupy towarowej. 1200f 

2 Zakończenie sprzedaży | 

3 
Odebranie i wprowadzenie kwoty 

od klienta 10000 

4 Zakończenie i wydruk paragonu. L 
 

PROCEDURA:

iiiiiiii

Aby  zastosowaæ cenê zaprogramowan¹

Wprowadzana cena (max 8 cyfr) Klawisze bezpoœredniego

dostêpu grupy towarowej

Uwaga1: Sprzeda¿ z cen¹ zerow¹ jest zabroniona!

Dotyczy to zarówno ceny zaprogramowanej jak i wprowadzanej.

Uwaga2: Kasa mo¿e byæ tak zaprogramowana, aby drukowa³a iloœæ pozycji

na paragonie (krok + X=2).

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

za pomoc¹ klawisza bezpoœredniego dostêpu grupy towarowej

5.2. Sposoby prowadzenia rejestracji
5.2.1. Sprzeda¿ towarów

5.2.1.1. Sprzeda¿ pojedynczych pozycji

5.2.1.1.1. Sprzeda¿ przez grupy towarowe

q
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� Przy poœredniej metodzie: Wprowadziæ kod towaru i nacisn¹æ klawisz K.

� Przy zastosowaniu klawiszy bezpoœredniego dostêpu: nacisn¹æ jakikolwiek klawisz bezpo-

œredni towaru / podgrupy.

Cena wprowadzana podczas tej rejestracji musi byæ mniejsza ni¿ zaprogramowany limit dla grupy

towarowej, do której nale¿y dany kod.

Przyk³ad: Sprzedajemy towar o kodzie 5 z zaprogramowan¹ cen¹, towar

z zaprogramowan¹ cen¹ za pomoc¹ klawisza bezpoœredniego nr 18,

towar o kodzie 16 w cenie 2,10 z³, towar w cenie 7,20 za pomoc¹

klawisza bezpoœredniego o numerze 6.

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia 

1 Wprowadzenie kodu towaru 5K 

2 
Wprowadzenie klawisza bezpośredniego 

towaru z zaprogramowaną ceną. r 

3 Wprowadzenie ceny i kodu podgrupy 210B16 K 

4 
Wprowadzenie ceny i klawisza 

bezpośredniego podgrupy. 720f 

5 Zakończenie sprzedaży | 

6 
Odebranie i wprowadzenie kwoty  

od klienta 10000 

7 Zakończenie i wydruk paragonu. L 
 

PROCEDURA:

iiiiiiii  B   kkkkkk    K

Aby zastosowaæ cenê zaprogramowan¹ dla klawisza bezpoœredniego towaru

$

$

Aby zastosowaæ cenê zaprogramowan¹

Aby zastosowaæ klawisz bezpoœredni dla podgrupy

Wprowadzana cena (max 8 cyfr)

5.2.1.1.2. Sprzeda¿ za pomoc¹ kodów towarów  (z cen¹ zaprogramowan¹ )

i kodów podgrup



®

Q TREJESTRACJA SPRZEDA¯Y

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
 125

5.2.1.1.3. Sprzeda¿ za pomoc¹ kodów kreskowych

Sprzeda¿ przy pomocy  kodów  kreskowych  prowadzi siê odczytuj¹c czytnikiem  kodów

kreskowych kody paskowe lub wprowadzaj¹c kod przy pomocy klawiatury..

Kod

kreskowy

PROCEDURA:

(max 13 cyfr)

Odczyt kodu

czytnik kodów

kreskowych

J Dalsza rejestracja

Przyk³ad: Sprzedajemy artyku³ o kodzie kreskowym 5012345678900.

L.p. Procedura Klawisze do naciśnięcia

1
Odczyt kodu kreskowego

czytnikiem kodów kreskowych

1a

lub wprowadzamy kod

kreskowy przy pomocy

klawiatury

501234567890
0 J

2 Następny artykuł
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Je¿eli sprzedawane s¹ dwa lub wiêcej jednakowych towarów mo¿emy w ³atwy sposób po-

wtórzyæ operacjê sprzeda¿y bez powtarzania ca³ej operacji. W tym celu mo¿na u¿yæ klawisza bez-

poœredniego grupy, podgrupy, towaru lub klawisza K, klawisz  J.

Przyk³ad: Sprzedajemy trzy sztuki towaru o cenie 15.00 z grupy przypisanej

do klawisza bezpoœredniego 6,

trzy sztuki towaru o kodzie nr 8,

dwa towary z podgrupy o kodzie 16 w cenie 5.10,

dwa towary w cenie 3.70 przypisane do klawisza bezpoœredniego

podgrupy nr 3,

cztery towary przypisane do klawisza bezpoœredniego nr 18.:

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1
Wprowadzenie ceny i kodu grupy

towarowej. 1500fff

2
Wprowadzenie kodu towaru

i klawisza kodu towaru. 8KKK

3 Wprowadzenie ceny i kodu podgrupy 510B16KK

4
Wprowadzenie ceny i klawisza

bezpośredniego podgrupy. 370Bcc

5
Wprowadzenie klawisza

bezpośredniego towaru. rrrr

6 Zakończenie sprzedaży |

7
Odebranie i wprowadzenie kwoty

od klienta 10000

8 Zakończenie i wydruk paragonu. L

5.2.1.2. Powtórzenia

Uwaga!: Sprzeda¿ wielokrotna nie jest mo¿liwa podczas sprzeda¿y z wag¹,

zarówno przy automatycznym jak i rêcznym wprowadzaniu wagi.
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        f

               i  --  i      f

    i  --  i      f

   m -- m    A     i -- i   B   k -- k   K

               y -- y         K

Za pomoc¹ funkcji mno¿enia mo¿na prowadziæ rejestracje du¿ej liczby towarów lub przy

sprzeda¿y towarów mierzonych. Kasa umo¿liwia mno¿enie przez liczbê u³amkow¹ o trzech miej-

scach po przecinku.

Iloœæ mo¿e byæ podana w nastêpuj¹cym formacie 4 cyfry ca³kowite i 3 po przecinku.

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

Iloœæ x Cena = maksymalnie 7-cyfrowa liczba.

Przyk³ad: Wprowadzamy 7,5 sztuki (metra, litra itd.) towaru z grupy 2 w cenie 1.65;

15 sztuk towaru o kodzie nr 12;

8,25 sztuki towaru przypisanego do klawisza bezpoœredniego numer 10;

3 towary o kodzie 20 w  cenie 1.00;

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1
Wprowadzenie ilości, ceny i klawisza

bezpośredniego grupy towarowej. 7.5A165b

2 Wprowadzenie ilości i kodu towaru. 15A12 K

3
Wprowadzenie ilości i klawisza

bezpośredniego towaru. 8.25Aj

4
Wprowadzenie ilości, ceny i kodu

podgrupy. 3A100B20K

5 Zakończenie sprzedaży |

6
Odebranie i wprowadzenie kwoty

od klienta 10000

7 Zakończenie i wydruk paragonu. L

PROCEDURA:
Aby zastosowaæ cenê zaprogramowan¹

Iloœæ

( max 7 cyfr)

Wprowadzana cena

(max 8 cyfr)

 Kod towaru (max 6 cyfr)

Wprowadzana cena

(max 8 cyfr)

Wprowadzana cena

(max 8 cyfr)

Kod towaru (max 6 cyfr)

Sprzeda¿ przez

grupy towarowe

Sprzeda¿ przez

kody towarów

Sprzeda¿ przez

klawisz podgrupy

Sprzeda¿ przez

kody podgrup

Sprzeda¿ przez

klawisz towaru

5.2.1.3. Mno¿enie

Kod kreskowy
(max 13 cyfr)

Odczyt kodu
czytnik kodów

kreskowych

J Sprzeda¿ przez

kody kreskowe

Sprzeda¿ przez

kody kreskowe
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Sprzeda¿ przez kody

towarów

Sprzeda¿ przez kody

podgrup

Sprzeda¿ przez kody

towarów

Sprzeda¿ przez kody

podgrup      i -- i   B   k -- k   K
Sprzeda¿ przez klawisz

podgrupy     i  --  i          f
Sprzeda¿ przez klawisz

towaru      f

     y  --  y     K

Sprzeda¿ przez klawisz

towaru     f

Sprzeda¿ przez klawisz

podgrupy

   m--m  A   rr     i -- i   B   k -- k    K

     y  --  y       K

     i  --  i      f

     i  --  i      f

Sprzeda¿ przez grupy

towarowe

Funkcja rejestracji niepe³nych opakowañ jest szczególnie przydatna gdy klient kupuje mniej

lub wiêcej ni¿ pe³ne opakowanie, lub pojedyncze sztuki. Towar podstawowy jest sprzedawany w

opakowaniach zbiorczych, w których standardowo znajduje siê pewna iloœæ podstawowa. Gdy klient

chce kupiæ inn¹ iloœæ towaru ni¿ wielokrotnoœæ iloœci podstawowej, wtedy mo¿emy zarejestrowaæ

to w nastêpuj¹cy sposób:

Iloœæ wprowadzana: liczba o postaci 0000.000.

Iloœæ podstawowa: dwucyfrowa liczba ca³kowita.

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1
Wprowadzenie ilości i ilości podstawowej

w opakowaniu. 7A10A

2
Wprowadzenie ceny i klawisza

bezpośredniego grupy towarowej. 600f

3 Zakończenie sprzedaży |

4
Odebranie i wprowadzenie kwoty

od klienta 10000

5 Zakończenie i wydruk paragonu. L

PROCEDURA:

Aby zastosowaæ cenê zaprogramowan¹

Iloœæ

( max 7 cyfr)

Wprowadzana cena

 Kod towaru (max 6 cyfr)

Wprowadzana cena

Wprowadzana cena

Kod towaruIloœæ podst.

 Kod towaru (max 6 cyfr)

Wprowadzana cena

Wprowadzana cena

Kod towaru

5.2.1.4. Sprzeda¿ niepe³nych opakowañ

Uwaga!: Nie mo¿na opuœciæ wprowadzenia iloœæ podstawowej aby sprzedaæ

przez grupê towarow¹ zaprogramowan¹ na sprzeda¿ niepe³nych

opakowañ.

Przyk³ad: Sprzedajemy 7 sztuk z opakowania o iloœci podstawowej 10 w cenie 6.00

za opakowanie w  grupie towarowej 6.

Kod kreskowy
(max 13 cyfr)

Odczyt kodu
czytnik kodów

kreskowych

JSprzeda¿ przez

kody kreskowe

Sprzeda¿ przez

kody kreskowe
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5.2.1.5. Obs³uga opakowañ zwrotnych

Kasa fiskalna ER-A457P  ma funkcje umo¿liwiaj¹ce ewidencjê opakowañ zwrotnych. Aby
móc z nich korzystaæ kasê musi zaprogramowaæ autoryzowany serwis.
Kasa pozwala na obs³ugê do 50 opakowañ zwrotnych z zastrze¿eniem, ¿e w ramach jednego para-

gonu mo¿na przyj¹æ lub wydaæ do 10 ró¿nych opakowañ. Obs³ugê opakowañ prowadzimy przy

pomocy dwóch klawiszy: Þ - wydanie opakowania i ß - przyjêcie opakowania. Do ewidencji

opakowañ zwrotnych u¿ywamy funkcji mno¿enia za pomoc¹ klawisza A.

   m -- m    A kk Þ

kk ß
Iloœæ

Kod opak.zwr. (1 .. 50)

Przyjêcie opakowañ zwrotnych

Wydanie opakowañ zwrotnych

Kod opak.zwr. (1 .. 50)

Wystêpuj¹ dwa rodzaje sprzeda¿y natychmiastowej: sprzeda¿ towaru z automatycznym zakoñcze-

niem paragonu i sprzeda¿ mieszana. Obydwa sposoby dotycz¹ jedynie obrotu gotówkowego.

Je¿eli mamy zaprogramowan¹ grupê towarow¹ do sprzeda¿y jako SIF (Single Item Finaliza-

tion) wówczas sprzeda¿ jakiegoœ artyku³u przez t¹ grupê powoduje automatyczne zakoñczenie

paragonu. Identycznie wygl¹da sprzeda¿, gdy zaprogramujemy w ten sposób towar / podgrupê. Ta

procedura wykorzystywana jest najczêœciej do sprzeda¿y pojedynczych artyku³ów, np. biletów.

Je¿eli mamy zaprogramowan¹ grupê towarow¹ do sprzeda¿y jako SICS (Single Item Cash

Sale) wówczas sprzeda¿ jakiegoœ artyku³u przez t¹ grupê, gdy jest to pierwsza pozycja paragonu

powoduje takie same skutki jak sprzeda¿ typu SIF. Gdy nie jest to pierwsza pozycja paragonu

wówczas sprzedajemy jak przez normaln¹ grupê towarow¹. Identycznie wygl¹da sprzeda¿, gdy

zaprogramujemy w ten sposób towar / podgrupê.

5.2.1.6. Sprzeda¿ natychmiastowa

5.2.1.6.1. Automatyczne zakoñczenie paragonu

5.2.1.6.2. Sprzeda¿ mieszana

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Sprzedaż chleba i przyjęcie 3 butelek h 3 A 6 ß

2 Sprzedaż piwa i wydanie butelki 27 K 4 Þ

3 Zakończenie transakcji Ö 5- L

PROCEDURA:

Przyk³ad:        Sprzedajemy chleb przez grupê towarow¹ nr 8 i przyjmujemy 3 butelki

z kodem opakowania 6 oraz sprzedajemy 27 butelek piwa z kodem

opakowania 4.
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Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1
Wprowadzenie ceny i klawisza

bezpośredniego grupy towarowej. 1400j

2 Wprowadzenie ceny 740

3

Wprowadzenie klawisza bezpośredniego

grupy towarowej, zakończenie sprzedaży

i wydruk paragonu.
f

Przyk³ad: Sprzedajemy artyku³ w grupie 10 zaprogramowanej jako normalna

w cenie14.00 za opakowanie i artyku³ w  grupie towarowej 6

zaprogramowanej jako SIF w cenie 7.40.

Przyk³ad: Sprzedajemy artyku³ w grupie 10 zaprogramowanej jako SICS w cenie 7.40.

Przyk³ad: Sprzedajemy towar w cenie 12.00 nale¿¹cy do normalnej grupy towarowej

nr 6 za pomoc¹ klawisza bezpoœredniego dostêpu grupy towarowej

i artyku³ w grupie 10  zaprogramowanej jako SICS w cenie 7.40.

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie ceny artykułu. 740

2

Wprowadzenie klawisza bezpośredniego

grupy towarowej, zakończenie sprzedaży

i wydruk paragonu.
j

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1
Wprowadzenie ceny i klawisza

bezpośredniego grupy towarowej. 1200f

2
Wprowadzenie ceny i klawisza

bezpośredniego grupy towarowej. 740j

3 Zakończenie sprzedaży |

4
Odebranie i wprowadzenie kwoty

od klienta 10000

5 Zakończenie i wydruk paragonu. L

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

jego zakoñczeniem.



®

Q TREJESTRACJA SPRZEDA¯Y

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
 131

               i  --  i       f

         f

   m -- m    D     i -- i   B   k -- k   K

               y  --  y     K

    i  --  i       f

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

za pomoc¹ klawisza bezpoœredniego dostêpu grupy towarowej.

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia 

1 Wprowadzenie wagi. 7-0D 

2 
Wprowadzenie ceny i klawisza 

bezpośredniego grupy towarowej. 1200f 

3 Zakończenie sprzedaży | 

4 
Odebranie i wprowadzenie kwoty  

od klienta 10000 

5 Zakończenie i wydruk paragonu. L 
 

PROCEDURA:
Aby zastosowaæ cenê zaprogramowan¹

Wprowadzana masa

( max 5 cyfr)

Wprowadzana cena

(max 8 cyfr)

 Kod towaru (max 6 cyfr)

Wprowadzana cena

(max 8 cyfr)

Wprowadzana cena

(max 8 cyfr)

Kod towaru (max 6 cyfr)

Sprzeda¿ przez

grupy towarowe

Sprzeda¿ przez

kody towarów

Sprzeda¿ przez

klawisz podgrupy

Sprzeda¿ przez

kody podgrup

Sprzeda¿ przez

klawisz towaru

Kod kreskowy
(max 13 cyfr)

Odczyt kodu
czytnik kodów

kreskowych

J Sprzeda¿ przez

kody kreskowe

Sprzeda¿ przez

kody kreskowe

Kasa zosta³a wyposa¿ona w mo¿liwoœæ rêcznego lub automatycznego wprowadzania masy.

Wybór sposobu dokonuje autoryzowany serwis w programowaniu kasy, który jednoczeœnie usta-

wia odpowiednie parametry w przypadku automatycznej wspó³pracy z wag¹.

Rêczne wprowadzanie polega na wybraniu na klawiaturze odpowiedniej masy (pamiêtaj¹c

o  wstêpnych ustawieniach po³o¿enia przecinka) i naciœniêciu klawisza  D. Pozosta³e kroki

zale¿¹ od wyboru metody sprzeda¿y.

5.2.2. Wprowadzanie masy

5.2.2.1. Rêczne wprowadzanie masy
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               i  --  i      f

        f

    i  --  i      f

               y  --  y    K

       t     D     i -- i  B   k -- k   K

Automatyczne wprowadzanie polega na naciœniêciu klawisza D. Pozosta³e kroki zale¿¹

od wyboru metody sprzeda¿y.

t  —> Pozycja z listy tar.

Przyk³ad:    Sprzedajemy 1.700 kg towaru o kodzie 11234 w cenie 1.20 bez tary.

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wybranie klawisza wagi. D

2 Wprowadzenie ceny. 120B

3 Wprowadzenie kodu towaru 11234K

4 Zakończenie sprzedaży |

5
Odebranie i wprowadzenie kwoty

od klienta 10000

6 Zakończenie i wydruk paragonu. L

PROCEDURA:
Aby zastosowaæ cenê zaprogramowan¹

Wprowadzana tara

( 1 cyfra)

Wprowadzana cena

(max 8 cyfr)

 Kod towaru (max 6 cyfr)

Wprowadzana cena

(max 8 cyfr)

Wprowadzana cena

(max 8 cyfr)

Kod towaru (max 6 cyfr)

Sprzeda¿ przez

grupy towarowe

Sprzeda¿ przez

kody towarów

Sprzeda¿ przez

klawisz podgrupy

Sprzeda¿ przez

kody podgrup

Sprzeda¿ przez

klawisz towaru

5.2.2.2 Automatyczne wprowadzanie masy

Kod kreskowy
(max 13 cyfr)

Odczyt kodu
czytnik kodów

kreskowych

J Sprzeda¿ przez

kody kreskowe

Sprzeda¿ przez

kody kreskowe
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Czasami zdarza siê, ¿e zostanie niepoprawnie zarejestrowana sprzeda¿, zosta³a podana nie-

odpowiednia grupa towarowa, kod towaru, z³a stopa procentowa lub kwota rabatu. W takim przy-

padku mo¿na poprawiæ (usun¹æ) ostatnio wprowadzon¹ pozycjê przez naciœniêcie klawisza.

Przyk³ad: Poprawiamy operacjê rejestracji artyku³ów sprzedawanych za pomoc¹

ró¿nych metod przez naciœniêcie klawisza F

Z transakcji sprzeda¿y wycofane zosta³y:

-  towar o kodzie 13,

-  rabat procentowy w wysokoœci 10%,

-  rabat kwotowy w wysokoœci 2 z³.

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie ceny i klawisza grupy 2900f

2 Wprowadzenie kodu towaru 13 K

3 Usunięcie poprzedniej operacji F

4 Wprowadzenie ceny i klawisza grupy 900h

5 Wprowadzenie rabatu procentowego 10O

6 Usunięcie poprzedniej operacji F

7 Wprowadzenie kodu towaru 21K

8 Wprowadzenie rabatu kwotowego 200Q

9 Usunięcie poprzedniej operacji F

10 Wprowadzenie ceny i klawisza grupy 1920c

11 Zakończenie sprzedaży |

12
Odebranie i wprowadzenie kwoty

od klienta 10000

13 Zakończenie i wydruk paragonu. L

5.3. Korekty
5.3.1. Poprawianie ostatnio wprowadzonej pozycji

(storno bezpoœrednie)
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W przypadku poprawienia pozycji zarejestrowanej wczeœniej, lecz w obrêbie danego rachun-

ku i przed zakoñczeniem go za pomoc¹ jednego z klawiszy L,  G czy I.

Operacji storna dokonujemy w nastêpuj¹cy sposób:

Z transakcji sprzeda¿y wycofany zosta³ sprzeda¿ towaru z grupy 6 w cenie 29 z³.

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia 

1 Wprowadzenie ceny i klawisza grupy 2900f 

2 Wprowadzenie kodu towaru 13K 

3 Powtórzenie kodu towaru K 

4 Anulowanie pierwszej pozycji 2900Ff 

5 Wprowadzenie ceny i klawisza grupy 1920c 

6 Zakończenie sprzedaży | 

7 
Odebranie i wprowadzenie kwoty  

od klienta 10000 

8 Zakończenie i wydruk paragonu. L 
 

Przyk³ad: Dokonujemy storna poœredniego w obrêbie danego rachunku:

Sprzeda¿

bezpoœrednia

towaru lub

grupy towarowej

PROCEDURA:

5.3.2. Poprawianie poprzednio wprowadzonej pozycji

(storno poœrednie)

iloœæ, A, cena, B    F

Gdy nie u¿ywamy danych numerycznych

Wprowadzane dane numeryczne

Sprzeda¿ przez

kody towarów
numer

K

J Sprzeda¿ przez

kody kreskowe

Odczyt kodu

czytnik kodów

kreskowych

Sprzeda¿ przez

kody kreskowe
Filoœæ, A

iloœæ, A, cena, B   F  o

Gdy nie u¿ywamy danych numerycznych

Wprowadzane dane numeryczne
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Funkcja anulacji rachunku pozwala na usuniêcie ca³ego rachunku, pod warunkiem, ¿e nie by³

skoñczony. Po wykonaniu anulacji rejestracja w obrêbie rachunku jest przerywana, a kasa drukuje

paragon.

Wykonanie tej operacji spowoduje anulowanie ca³oœci transakcji.

Przyk³ad: Dokonujemy anulacji ca³ego rachunku.

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie ceny i klawisza grupy 2900f

2 Wprowadzenie kodu towaru 193K

3 Wprowadzenie kodu towaru 13K

4 Powtórzenie kodu towaru K

5 Wprowadzenie ceny i klawisza grupy 3450h

6 Wprowadzenie ceny i klawisza grupy 6356d

7 Zakończenie sprzedaży |

8 Anulowanie całego rachunku F

9 Zakończenie i wydruk paragonu. |

5.3.3. Rezygnacja z rachunku (anulacja)

Niektóre z funkcji maj¹ limity, tzw. HALO czyli górn¹ granicê dla wprowadzanych kwot przy

u¿yciu poszczególnych funkcji. W razie potrzeby mog¹ one byæ ominiête w trybie MGR.

Funkcje dla których zdefiniowane limity mog¹ byæ ominiête w trybie MGR:

- rabaty kwotowe i procentowe,

- wyp³ata gotówki z kasy,

- wp³ata gotówki do kasy,

- limit kwoty dla klawiszy koñcz¹cych transakcjê,

- limit reszty z czeku,

- limit kwoty przy zamianie czeku na gotówkê,

- limit kwoty kredytu,

- limit kwoty sprzeda¿y przez grupy towarowe (dotyczy tak¿e towarów i podgrup przynale¿-

nych do danej grupy towarowej).

5.4. Omijanie limitów
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Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie kodu towaru 21K

2 Wprowadzenie ceny i klawisza grupy 2880d

3 Wprowadzenie rabatu kwotowego 500Q (Błąd)

4 Zerowanie błędnej operacji X

5 Przełączenie stacyjki w tryb MGR

6 Wprowadzenie rabatu kwotowego 500Q

7 Przełączenie stacyjki w tryb REG

8 Wprowadzenie ceny i klawisza grupy 7650b

9 Zakończenie sprzedaży |

10
Odebranie i wprowadzenie kwoty

od klienta 10000

11 Zakończenie i wydruk paragonu. L

Jest to suma rachunku drukowana i wyœwietlana po naciœniêciu klawisza |. Po naci-

œniêciu tego klawisza na paragonie pojawia siê pozycja SUMA i wyœwietlana jest suma ³¹czna

wszystkich pozycji zawartych w obrêbie rachunku, z  uwzglêdnieniem rabatów, storn itd.

Po lewej stronie wyœwietlacza pojawia siê litera  O.

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

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie ceny i klawisza grupy 6450l

2 Wprowadzenie ceny i klawisza grupy 875p

3 Wprowadzenie ceny i klawisza grupy 3455k

4 Zakończenie sprzedaży |

5
Odebranie i wprowadzenie kwoty

od klienta 10000

6 Zakończenie i wydruk paragonu. L

5.5. Wyœwietlanie i drukowanie sumy rachunku
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• P³atnoœæ czekiem

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Transakcja - - -

2 Zakończenie sprzedaży |

3
Odebranie i wprowadzenie kwoty

gotówki od klienta 10000

4 Zakończenie i wydruk paragonu. L

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Transakcja - - -

2 Zakończenie sprzedaży |

3
Odebranie czeku od klienta

i wprowadzenie jego kwoty 95000

4
Zakończenie transakcji czekiem

i wydruk paragonu. G

5.6. Finalizowanie transakcji sprzeda¿y
5.6.1. Przyjmowanie p³atnoœci gotówk¹ lub czekiem

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

5.6.2. P³atnoœæ mieszana (gotówka + czek)

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Transakcja - - -

2 Zakończenie sprzedaży |

3
Odebranie i wprowadzenie kwoty

czeku od klienta 10000

4
Zamknięcie operacji wprowadzania

czeku G

5
Odebranie i wprowadzenie kwoty

gotówki od klienta 145

6 Zakończenie i wydruk paragonu. L

Nacisn¹æ klawisz  | aby pokazaæ sumê rachunku, wprowadziæ kwotê otrzyman¹

od klienta (gotówka lub wartoœæ czeku), nastêpnie nacisn¹æ odpowiedni klawisz | lub G

do  $.

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

mniejsz¹ to kasa poka¿e kwotê jak¹ nale¿y dop³aciæ do zakoñczenia rachunku.

• P³atnoœæ gotówk¹

Przyk³ad: Zakoñczenie rachunku z przyjêciem p³atnoœci w gotówce i czekiem.
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Przyk³ad: Transakcjê koñczymy kredytem:

Przyk³ad: Przyjmujemy p³atnoœæ w wysokoœci 9.50 gotówk¹,  pozosta³oœæ

przyjmujemy jako kredyt.

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie ceny i klawisza grupy 9800l

2 Wprowadzenie kodu towaru 453K

3 Zakończenie kredytem i wydruk paragonu. J

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Transakcja - - -

2 Zakończenie sprzedaży |

3 Odebranie kwoty gotówki od klienta 950

4 Wprowadzenie gotówki od klienta \

5 Zakończenie kredytem i wydruk paragonu. J

5.6.4. Kredyt

5.6.5. Przyjmowanie p³atnoœci mieszanej

(przyjmowanie gotówki lub czeku + kredyt)

Po zarejestrowaniu sprzedawanych artyku³ów, naciskamy bezpoœrednio klawisz K  lub G.

 Rachunek zostanie natychmiast zakoñczony.

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

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie ceny i klawisza grupy 3340q

2 Wprowadzenie kodu towaru 188K

3 Zakończenie i wydruk paragonu. L

5.6.3. Koñczenie rachunku bez podania kwoty od klienta
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Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Transakcja - - -

2 Zakończenie sprzedaży M

3 Odebranie kwoty gotówki 9,50 zł od klienta 950  L

4 Przeliczenie na drugą walutę &

5 Wpłata 12,50 EURO 1250 L

6 Wyświetlenie reszty (w złotówkach)

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

5.6.6. P³atnoœæ w drugiej walucie

Naciœniêcie klawisza  ,  powoduje przeliczenie wartoœci do zap³aty na drug¹ walutê.

Po dokonaniu wp³aty lub naciœniêciu klawisza  X   kasa  zawsze podaje wartoœæ w z³otówkach.

Mo¿liwe jest dokonywanie mieszanych p³atnoœci w obydwu  walutach. Kwota w drugiej walucie

wyœwietlana jest oko³o 4 sekundy, po czym wyswietlana jest suma paragonu w pierwszej walucie.

PROCEDURA:

kkkkkkkk

Forma p³atnoœci

 (max 8 cyfr)

M

,
Wprowadzana kwota

, L   Z lub

Gotówka

G  H  #  $lub        lub        lub

Czek

I  J  y  zlub        lub        lub

Kredyt

,

Uwaga: U¿ywanie p³atnosci czekiem lub kredytem w drugiej walucie

wymaga uruchomienia przez serwis.
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5.6.7. Inne operacje gotówkowe

5.6.7.1. Wp³ata

Kasa umo¿liwia operacje wp³aty zarówno w walucie podstawowej jak i drugiej walucie

z podaniem formy p³atnoœci (gotówka, czek, kredyt, inne).

Przyk³ad: Przyjmujemy wp³atê 49.00 z³ w walucie podstawowej gotówk¹

i 15 euro w drugiej walucie czekiem.

PROCEDURA:

kkkkkkkk

Forma p³atnoœci

 (max 8 cyfr)

Kwota wp³aty ,
L   Z lub

Gotówka

G  H  #  $lub        lub        lub

Czek

I  J  y  zlub        lub        lub

Kredyt

U

N
 lub

 Gdy wp³ata

w drugiej walucie

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia 

1 
Wprowadzenie kwoty w walucie 

podstawowej (złoty) 4900 U lub N 

2 Zatwierdzenie wpłaty gotówką L  lub  Z 

3 
Wprowadzenie kwoty w drugiej walucie 

(euro) 1500 , U lub N 

4 Zatwierdzenie wpłaty czekiem G lub H lub # lub $ 
 

Uwaga: U¿ywanie p³atnosci czekiem lub kredytem w drugiej walucie

wymaga uruchomienia przez serwis.



®

Q TREJESTRACJA SPRZEDA¯Y

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
 141

Nale¿y nacisn¹æ klawisz C aby otworzyæ szufladê kasy bez sprzeda¿y. Po wprowadzeniu

kodu niedodawanego nie mo¿na otworzyæ szuflady klawiszem C.

5.6.7.2. Wyp³ata

5.6.7.3. Otwarcie  szuflady

Kasa umo¿liwia operacje wyp³aty zarówno w walucie podstawowej jak i drugiej walucie

z podaniem formy p³atnoœci (gotówka, czek, kredyt, inne).

Przyk³ad: Wyp³acamy  300.00 z³ w walucie podstawowej gotówk¹,

50.00 euro w drugiej walucie czekiem.

PROCEDURA:

kkkkkkkk

Forma p³atnoœci

 (max 8 cyfr)

Kwota wyp³aty ,
L   Z lub

Gotówka

G  H  #  $lub        lub        lub

Czek

I  J  y  zlub        lub        lub

Kredyt

 lub

 Gdy wyp³ata

w drugiej walucie

V

L

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia 

1 
Wprowadzenie kwoty w walucie 

podstawowej (złoty) 30000 V lub L 

2 Zatwierdzenie wypłaty gotówką L  lub  Z 

3 
Wprowadzenie kwoty w drugiej walucie 

(euro) 5000 , V lub  L 

4 Zatwierdzenie wypłaty czekiem G lub H lub # lub $ 
 

Uwaga: U¿ywanie p³atnosci czekiem lub kredytem w drugiej walucie

wymaga uruchomienia przez serwis.



T Q
®

INSTRUKCJA OBS£UGI  KASY  S r457t

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.pl142

5.6.8. Sprawdzanie ceny towaru na wyœwietlaczu

Kasa posiada funkcjê wyswietlania ceny towaru na wyswietlaczu bez jego rejestracji.

Aby wykorzystaæ funkcjê wymagany jest klawisz     . Istnieje mo¿liwoœæ wyœwietlania ceny

w walucie euro.

H

PROCEDURA:

^^^^^^^^^^^^^

Sprzeda¿ przez kod towaru

,

Z

a  t...

Aby wyswietliæ

ceny

w walucie Euro

H

yyyyyy

 Czytnik kodów kreskowych

Odczyt kodu

Sprzeda¿ przez kod kreskowy

Sprzeda¿ bezpoœrednia towaru
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Kasa rejestruj¹ca pozwala na udzielenie rabatu procentowego od sumy rachunku lub od po-

szczególnych pozycji. Stopa procentowa rabatu: 0.01 do 100.00% ( w granicach zaprogramowane-

go limitu).

Przyk³ad: Sprzedajemy artyku³ w cenie 8.00 z grupy nr 6 z zaprogramowanym

12.25% rabatem oraz artyku³ w cenie 9.00 z  grupy 8 i z rabatem 7.5%.

Przyk³ad: Sprzedajemy piêæ artyku³ów z grupy 6 oraz dwa z grupy 8  i dodaje

my10% narzutu do sumy rachunku.

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie ceny i klawisza grupy 800f

2
Wprowadzenie rabatu procentowego

z zaprogramowaną wartością O

3 Wprowadzenie ceny i klawisza grupy 900h

4 Wprowadzenie rabatu procentowego 7.5O

5 Zakończenie sprzedaży |

6
Odebranie i wprowadzenie kwoty

od klienta 10000

7 Zakończenie i wydruk paragonu. L

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie ceny i klawisza grupy 5A800f

2 Wprowadzenie ceny i klawisza grupy 900hh

3
Zakończenie sprzedaży i wprowadzenie

zaprogramowanego rabatu procentowego |P

4
Odebranie i wprowadzenie kwoty

od klienta 10000

5 Zakończenie i wydruk paragonu. L

5.7. Pozosta³e typy rejestracji

5.7.1. Rabaty narzuty procentowe

5.7.1.1. Rabat / narzut procentowy od pozycji rachunku

5.7.1.2. Rabat / narzut procentowy od sumy rachunku



T Q
®

INSTRUKCJA OBS£UGI  KASY  S r457t

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.pl144

Kasa umo¿liwia udzielenie rabatu kwotowego, czyli od sumy rachunku lub od poszczególnej

pozycji mo¿emy odj¹æ okreœlon¹ kwotê.

Przyk³ad: Zmniejszamy cenê jednego artyku³u o 0.50 i drugiego 1.00.

Przyk³ad: Redukujemy sumê rachunku o 0.25.

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie ceny i klawisza grupy 800f

2
Wprowadzenie rabatu procentowego

z zaprogramowaną wartością Q

3 Wprowadzenie ceny i klawisza grupy 900h

4 Wprowadzenie rabatu procentowego 100Q

5 Zakończenie sprzedaży |

6
Odebranie i wprowadzenie kwoty

od klienta 10000

7 Zakończenie i wydruk paragonu. L

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia

1 Wprowadzenie ceny i klawisza grupy 5A800f

2 Wprowadzenie ceny i klawisza grupy 900hh

3
Zakończenie sprzedaży i wprowadzenie

zaprogramowanego rabatu kwotowego |R

4
Odebranie i wprowadzenie kwoty

od klienta 10000

5 Zakończenie i wydruk paragonu. L

5.7.2. Rabat kwotowy

5.7.2.1. Upust kwotowy od pojedynczej pozycji

5.7.2.2. Upust kwotowy od sumy rachunku
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Mo¿na wprowadziæ tzw. kod niedodawany, który bêdzie drukowany na paragonie i kontrol-

ce. Kod niedodawany mo¿e byæ traktowany jako kod klienta, numer karty kredytowej i mo¿e on

zawieraæ do 16 cyfr. Kod ten wprowadziæ mo¿na w dowolnym momencie rejestracji, podaj¹c nu-

mer o iloœci cyfr do 16 i  naciskaj¹c klawisz W.

Ta funkcja aktywna jest w trybach REG i MGR, nie powoduje zmiany w ¿adnych licznikach i

nie wp³ywa na raporty.

Przyk³ad: Drukujemy kod niedodawany 1230 w czasie rejestracji:

Krok Procedura Klawisze do naciśnięcia 

1 Transakcja - - - 

2 Wprowadzenie kodu niedodawanego 1230W 

3 Transakcja c.d. - - - 

4 Zakończenie sprzedaży | 

5 
Odebranie i wprowadzenie kwoty  

gotówki od klienta 10000 

6 Zakończenie i wydruk paragonu. L 
 

5.7.3. Drukowanie kodu niedodawanego

Uwaga: Wpisanie kodu niedodawanego, gdy nie by³a prowadzona sprze-

da¿ jest równoznaczne z rozpoczêciem paragonu. Kasa pozwala

jedynie na prowadzenie sprzeda¿y (nie mo¿na zamkn¹æ paragonu,

ani wykonywaæ ¿adnych innych operacji).

Aby zakoñczyæ paragon bez sprzeda¿y nale¿y wykonaæ nastêpuj¹c¹

sztuczkê: sprzedajemy jakiœ towar i dokonujemy anulacji paragonu.

5.7.4. Wprowadzenie numeru klienta

PROCEDURA:

Numer i nazwa klienta zostaje podana pod logo fiskalnym.

(max 13 cyfr)

Kod
  klienta

v

Odczyt

 kodu

Czytnik kodów

kreskowych

Uwaga: W przypadku wprowadzenia niew³¹œciwego numeru klienta

mo¿na pos³u¿yæ siê klawiszem C dla rezygnacji wprowadze-

nia  danych (gdy jeszcze nie by³o sprzeda¿y) lub dokonaæ anulacji

ca³ego paragonu.
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.

X- raport  czytaj¹cy,  Z- raport  zeruj¹cy, wykonywane przez kasjera w trybie OP X/Z.

Je¿eli raport zostanie wykonany z u¿yciem klawisza A
  
wówczas dane zgromadzone w pa-

miêci zostan¹ wydrukowane, natomiast sama zawartoœæ pamiêci kasy nie ulegnie zmianie. Raporty

te nazywaj¹ siê raportami czytaj¹cymi, i na wydrukach s¹ oznaczane jako X.

Je¿eli raport jest wykonywany z u¿yciem klawiszy  . i  A
   
wówczas oprócz wydruku da-

nych nastêpuje wyzerowanie odpowiednich liczników pamiêci. Tego typu raporty s¹ nazywane

zeruj¹cymi i oznaczane s¹ na wydrukach jako Z.

Na ogó³ program pracy kasy zapobiega zerowaniu tych samych liczników przez kilka ró¿nych

raportów. Raporty grup towarowych, nadgrup etc. s¹ mo¿liwe do wykonania tylko jako czytaj¹ce,

poniewa¿ dane s¹ zerowane raportem dziennym fiskalnym  B. Wyj¹tkiem s¹ raporty kasjer-

skie, indywidualny i wszystkich kasjerów, które zeruj¹ te same liczniki.

Liczniki danych gromadzonych przez kasê s¹ zwykle dwupoziomowe. Liczniki pierwszego

poziomu zwyczajowo nazywa siê dziennymi, zaœ drugiego poziomu okresowymi. Przepisanie za-

wartoœci liczników dziennych do okresowych nastêpuje w momencie wykonania raportu dzienne-

go z zerowaniem. Nale¿y wiêc pamiêtaæ, ¿e ten same dane uzyskamy, gdy na koniec ostatniego

dnia okresu wykonamy najpierw raport dzienny z zerowaniem, a nastêpnie raport okresowy, albo

na koniec pierwszego dnia nowego okresu najpierw wykonamy raport okresowy, a nastêpnie dzienny

zeruj¹cy. Numery raportów dziennych w kasie ER-A457P  zaczynaj¹ siê od cyfry 1 (B,

L), a raportów okresowych od cyfry 2  (Q   
 
Y). Specjalnym rodzajem rapor-

tów okresowych s¹ raporty z pamiêci fiskalnej (pocz¹tkowa cyfra 3 -  :). Raporty z pamiêci

fiskalnej nie maj¹ wersji z zerowaniem, co oznacza, ¿e danych z pamiêci fiskalnej nie mo¿na usu-

n¹æ. Zale¿noœci pomiêdzy raportami dziennymi i okresowymi przedstawia diagram poni¿ej (na

przyk³adzie raportu wszystkich kasjerów).

Raporty dzienny B  oraz okresowe (szczegó³owe)   :, ±,  ¬,

®, ,  o formacie zdefiniowanym w odpowiednich przepisach s¹ raportami fiskalny-

mi. Wykonywanie raportu dziennego fiskalnego B jest obowi¹zkowe na koniec ka¿dego

dnia pracy sklepu.

6.1. Rodzaje raportów

6.1.1. Raporty czytaj¹ce i raporty zeruj¹ce

6. RAPORTY  SPRZEDA¯Y

6.1.2. Raporty dzienne i okresowe

X1 - raport dobowy czytaj¹cy,  Z1 - raport dobowy zeruj¹cy.

X2 - raport okresowy czytaj¹cy,  Z2 - raport okresowy zeruj¹cy.
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6.2. KROKI ODCZYTU RAPORTÓW KASOWYCH.

N
u

m
e

r 
k

ro
k

u
 i
 p

ro
c

e
d

u
ra

 

1
0

0
 
 

 
 

A
 

 
L

 

1
0

0
 
 

.
 

 
A

 
 

L
 

  2
0

0
 
 

.
 

 
A

 
 

L
 

1
5

0
 

 
 

 
.

 
 

A
 

 
L

 
2

5
0

 

1
5

1
 

2
5

1
 
 

.
 

 
A

 
 

L
 

 
 
5

1
 

1
1

0
 

 
 

 
 

 
A

 
 

L
 

2
1

0
 

T
y

p
  

ra
p

o
rt

u
 

X
1

 

Z
1

 

X
2

, 
Z

2
 

X
1

, 
Z

1
 

X
2

, 
Z

2
 

X
1

, 
Z

1
 

X
2

, 
Z

2
 

X
, 

Z
 

X
1

 

X
2

 

R
a

p
o

rt
 

D
zi

en
n
y

  

cz
y
ta

ją
cy

 

F
is

k
al

n
y

 

d
zi

en
n
y

 z
er

u
ją

cy
 

O
k
re

so
w

y
 

W
sz

y
st

k
ic

h
 

k
as

je
ró

w
 

In
d
y
w

id
u

al
n
y

 

k
as

je
ró

w
 

G
ru

p
  

to
w

ar
o
w

y
ch

 

 

C
z
y
ta

ją
c
y
 �

 X
 

Z
e
ru

ją
c
y
 �

 Z
 

C
z
y
ta

ją
c
y
 �

 X
 

Z
e
ru

ją
c
y
 �

 Z
 

C
z
y
ta

ją
c
y
 �

 X
 

Z
e
ru

ją
c
y
 �

 Z
 

U
W

A
G

A
: 

  
Z

g
o

d
n

ie
 z

 o
b

o
w

ią
z
u

ją
c
y
m

 p
ra

w
e
m

 w
y

k
o

n
a

n
ie

 t
e

g
o

  
  
  
  
  
 

  
  
  
 

ra
p

o
rt

u
 j

e
s
t 

o
b

o
w

ią
z
k
o

w
e
 p

o
 k

a
ż
d

y
m

 d
n

iu
 p

ra
c
y
 k

a
s
y
. 



T Q
®

INSTRUKCJA OBS£UGI  KASY  S r457t

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.pl148

N
u

m
e

r 
k

ro
k

u
 i
 p

ro
c

e
d

u
ra

 

1
1

2
 

 
 

 
A

 
 

w
w

  
 

L
 

2
1

2
 

1
1

3
 

 
 

 
 

 
A

 
 

 
L

 
2

1
3

 

1
3

1
 
 

 
 

A
 

 
 

L
 

1
2

9
 
 

 
 

A
 

 
 

L
 

1
3

0
 

 
 

 
 

 
A

 
 

 
L

 
2

3
0

 

1
2

0
 

 
 

 
.

 
A

 
q

 
-
 
q

 
A

 
k

 -
 k

 
L

 
2

2
0

 

1
2

1
 

 
 

 
.

 
 

A
 

 
w

w
  

L
 

2
2

1
 

T
y

p
  

ra
p

o
rt

u
 

X
1

 

X
2

 

X
1

 

X
2

 

X
1

 

X
1

 

X
1

 

X
2

 

X
1

, 
Z

1
 

X
2

, 
Z

2
 

X
1

, 
Z

1
 

X
2

, 
Z

2
 

R
a

p
o

rt
 

P
o

je
d
y
n

cz
ej

  

n
ad

g
ru

p
y

 

to
w

ar
o
w

ej
 

W
sz

y
st

k
ic

h
  

n
ad

g
ru

p
 

to
w

ar
o
w

y
ch

 

G
o
tó

w
k
i 

 

w
 s

zu
fl

ad
zi

e 

O
p
ak

o
w

ań
 

zw
ro

tn
y

ch
 

T
ra

n
sa

k
cj

i 

T
o

w
ar

ó
w

 

z 
za

k
re

su
 

T
o

w
ar

ó
w

  

z 
g
ru

p
y
 

 

N
u
m

e
r 

n
a
d
g
ru

p
y
 

C
z
y
ta

ją
c
y
 �

 X
 

K
o
d
 p

o
c
z
ą
tk

o
w

y
 

W
s
z
y
s
tk

ie
 t
o
w

a
ry

 

K
o
d
 k

o
ń
c
o
w

y
 

Z
e
ru

ją
c
y
 �

 Z
 

N
u
m

e
r 

g
ru

p
y
 t

o
w

a
ro

w
e
j 

C
z
y
ta

ją
c
y
 �

 X
 

Z
e

ru
ją

c
y
 �

 Z
 

 

 

 

 



®

Q TRAPORTY SPRZEDA¯Y

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
 149

N
u

m
e

r 
k

ro
k

u
 i
 p

ro
c

e
d

u
ra

 

1
2

7
 

 
 

 
 

 
A

 
 

 
L

 
2

2
7

 

 1
2

4
 
 

 
A

 
q

 
-
 
q

 
A

 
k

 -
 k

 
L

 
  1

6
0

 
 

 
A

 
q

 
-
 
q

 
A

 
k

 -
 k

 
L

 
  1

6
0

 
 

.
 

 
A

 
 

 
L

 
 1

9
0

 
 

 
 

.
 

 
A

 
 

 
L

 
2

9
0

 

1
9

1
 

 
 

 
.

 
 

A
 

 
 

L
 

2
9

1
 

T
y

p
  

ra
p

o
rt

u
 

X
1

 

X
2

 

X
1

 

X
1

 

Z
1

 

X
1

, 
Z

1
 

X
2

, 
Z

2
 

X
1

, 
Z

1
 

X
2

, 
Z

2
 

R
a

p
o

rt
 

T
o

w
ar

ó
w

  

z 
ze

ro
w

ą 

sp
rz

ed
aż

ą 

S
ta

n
ó
w

 

m
ag

az
y
n
o

w
y
ch

 

G
o
d

zi
n

o
w

y
, 

cz
y
ta

ją
cy

 

G
o
d

zi
n

o
w

y
, 

ze
ru

ją
cy

 

C
ią

g
 r

ap
o

rt
ó

w
 1

 

C
ią

g
 r

ap
o

rt
ó

w
 2

 

 

K
o
d
 p

o
c
z
ą
tk

o
w

y
 

W
s
z
y
s
tk

ie
 t
o

w
a
ry

 

K
o
d
 k

o
ń
c
o
w

y
 

C
z
y
ta

ją
c
y
 �

 X
 

Z
e
ru

ją
c
y
 �

 Z
 C

z
a
s
 p

o
c
z
ą
tk

o
w

y
 

C
z
a
s
 c

a
łk

o
w

it
y
 

C
z
a
s
 k

o
ń
c
o
w

y
 

C
z
y
ta

ją
c
y
 �

 X
 

Z
e
ru

ją
c
y
 �

 Z
 



T Q
®

INSTRUKCJA OBS£UGI  KASY  S r457t

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.pl150

N
u

m
e

r 
k

ro
k

u
 i

 p
ro

c
e

d
u

ra
T

y
p

  
ra

p
o

rt
u

X
1

, 
Z

1

X
2

, 
Z

2

X
1

, 
Z

1

X
2

, 
Z

2

X
1

X
1

X
2

X
1

X
2

R
a

p
o

rt

K
o

d
ó

w

k
re

sk
o

w
y

ch

K
o

d
ó

w

k
re

sk
o

w
y

ch

w
ed

łu
g

 g
ru

p

to
w

ar
o

w
y

ch

K
o

d
ó

w

k
re

sk
o

w
y

ch

- 
st

an
y

m
ag

az
y

n
o

w
e

K
o

d
ó

w

k
re

sk
o

w
y

ch

o
 z

er
o

w
ej

sp
rz

ed
aż

y

K
o

d
ó

w

k
re

sk
o

w
y

ch

o
 z

er
o

w
ej

sp
rz

ed
aż

y
 w

ed
łu

g

g
ru

p
 t

o
w

ar
o

w
y
ch

c
z
y
tn

ik
 k

o
d
ó
w

k
re

s
k
o

w
y
c
h

.
 
 
B

1
0

9

2
0

9
L

W
p
ro

w
a
d
z
o
n
y
 k

o
d
 k

re
s
k
o
w

y

O
d
c
z
y
t 

k
o
d
u

c
z
y
tn

ik
 k

o
d
ó
w

k
re

s
k
o

w
y
c
h

O
s
ta

tn
io

 p
o
d
a
n
a
 l
is

ta
 k

o
d
ó
w

C
z
y
ta

n
ie

, 
 k

a
s
o
w

a
n
ie

 w
s
z
y
s
tk

ie
g
o B

1
0

1

2
0

1
.

 
 
 
 
B

L
N

u
m

e
r 

 g
ru

p
y

C
z
y
ta

j¹
c
y

Z
e
ru

j¹
c
y

1
0

7

2
0

7
 
 
 
 
B

L
N

u
m

e
r 

 g
ru

p
y

1
0

7

2
0

7
 
 
 
 
B

L

1
0

4
 
 
B

L
W

p
ro

w
a
d
z
o
n
y
 k

o
d
 k

re
s
k
o
w

y

O
d
c
z
y
t 

k
o
d
u

O
s
ta

tn
io

 p
o
d
a
n
a
 l
is

ta
 k

o
d
ó
w

C
z
y
ta

n
ie

, 
 k

a
s
o
w

a
n
ie

 w
s
z
y
s
tk

ie
g
o B

Z
e
ru

j¹
c
y

C
z
y
ta

j¹
c
y



®

Q TRAPORTY SPRZEDA¯Y

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
 151

N
u

m
e

r 
k

ro
k

u
 i

 p
ro

c
e

d
u

ra
T

y
p

  
ra

p
o

rt
u

X
1

, 
Z

1

X
2

, 
Z

2

X
2

X
2

X
2

, 
Z

2

R
a

p
o

rt

K
o

d
ó

w

k
re

sk
o

w
y

ch

ty
m

cz
as

o
w

y
ch

S
ta

ły
ch

 k
li

en
tó

w

- 
sp

rz
ed

aż

S
ta

ły
ch

 k
li

en
tó

w

–
 w

ed
łu

g

w
ie

lk
o

śc
i

sp
rz

ed
aż

y

S
ta

ły
ch

 k
li

en
tó

w

–
 n

ie
d

o
k

o
n

u
ją

cy
ch

za
k

u
p

ó
w

K
as

o
w

an
ia

 d
an

y
ch

st
ał

y
ch

 k
li

en
tó

w

1
6

9
.

 
 
 
 
B

L

C
z
y
ta

j¹
c
y

Z
e
ru

j¹
c
y

2
8

7
 
 
B

L

2
8

6 
 
 
 
B

L
  
  
B

y
y

w
w

W
a

rt
o

œ
æ

m
in

im
ln

a

W
a

rt
o

œ
æ

m
a

k
s
y
m

a
ln

a

2
8

5
.

 
 
 
 
B

L

C
z
y
ta

j¹
c
y

Z
e
ru

j¹
c
y

s
k
a

n
e

r

O
d
c
z
y
t 

k
o
d
u

W
s
z
y
s
c
y
 k

lie
n
c
i

%
%

S S

k
k

s
k
a

n
e

r

O
d
c
z
y
t 

k
o
d
u

p
o
je

d
y
n
c
z
y
  

k
lie

n
t

    
B

k
lie

n
t 

p
o
c
z
¹
tk

o
w

y
k
lie

n
t 

k
o
ñ
c
o
w

y

2
8

9
.

 
 
 
 
B

L

C
z
y
ta

j¹
c
y

Z
e
ru

j¹
c
y

s
k
a

n
e

r

O
d
c
z
y
t 

k
o
d
u

W
s
z
y
s
c
y
 k

lie
n
c
i

%
%

S S

k
k

s
k
a

n
e

r

O
d
c
z
y
t 

k
o
d
u

p
o
je

d
y
n
c
z
y
  

k
lie

n
t

    
B

k
lie

n
t 

p
o
c
z
¹
tk

o
w

y
k
lie

n
t 

k
o
ñ
c
o
w

y



T Q
®

INSTRUKCJA OBS£UGI  KASY  S r457t

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.pl152

N
u

m
e

r 
k

ro
k

u
 i

 p
ro

c
e

d
u

ra
T

y
p

  
ra

p
o

rt
u

X
2

  
*

X
2

  
*

X
2

  
*

R
a

p
o

rt

Z
 p

am
ię

ci
 f

is
k

al
n

ej

w
ed

łu
g

 m
ie

si
ąc

a

R
o

zl
ic

ze
n

io
w

y

z 
p

am
ię

ci
 f

is
k

al
n

ej

w
ed

łu
g

 n
u

m
er

ó
w

ra
p
o
rt

ó
w

(p
o

 z
am

k
n

ię
ci

u

lu
b

 z
ap

eł
n

ie
n

iu

p
am

ię
ci

 f
is

k
al

n
ej

)

R
o

zl
ic

ze
n

io
w

y

z 
p

am
ię

ci
 f

is
k

al
n

ej

w
ed

łu
g

 d
at

ra
p
o
rt

ó
w

(p
o

 z
am

k
n

ię
ci

u

lu
b

 z
ap

eł
n

ie
n

iu

p
am

ię
ci

 f
is

k
al

n
ej

)

3
0

3
 
 
B

L
m

m
 r

r
M

ie
s
i¹

c
R

o
k

3
5

0 
 
 
 
B

L
S

T
A

R
T

n
r 

ra
p
o
rt

u

K
o
n
ie

c

n
r 

ra
p
o
rt

u

    
B

3
5

1 
 
 
 
B

L
S

T
A

R
T

d
a

ta

K
o
n
ie

c

d
a

ta

    
B

U
W

A
G

A
:

D
ru

k
o

w
a

n
ie

 n
ie

k
tó

ry
c
h

 r
a

p
o
rt

ó
w

 w
y
m

a
g

a
 z

a
p

ro
g

ra
m

o
w

a
n

ia
 k

a
s
y
 p

rz
e

z
 a

u
to

ry
z
o

w
a

n
y
 s

e
rw

is
.

C
a
³a

 p
a
m

iê
æ
 f

is
k
a
ln

a

C
a
³a

 p
a
m

iê
æ
 f

is
k
a
ln

a

k
k

$
 $

S
  

  
  

S

k
k

$
 $

S
  

  
  

S

P
o

je
d

y
n

c
z
y

ra
p

o
rt

P
o

je
d

y
n

c
z
a

d
a

ta



®

Q TRAPORTY SPRZEDA¯Y

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
 153

N
u

m
e

r 
k

ro
k

u
 i
 p

ro
c

e
d

u
ra

 

3
0
0
 
 

 
A
 

q
 
-
 
q

 
A
 

k
 -
 k

 
 
L

 

3
0
1
 
 

 
A
 

q
 
-
 
q

 
A
 

k
 -
 k

 
 
L

 

3
0
2
 
 

 
A
 

q
 
-
 
q

 
A
 

k
 -
 k

 
 
L

 

P
o

z
y

c
ja

 s
ta

c
y

jk
i 

X
2

  
*

 

X
2

  
*

 

X
2

 

R
a

p
o

rt
 

Z
 p

am
ię

ci
  

fi
sk

al
n
ej

 

w
ed

łu
g

 

n
u
m

er
ó
w

 

ra
p
o

rt
ó
w

 

Z
 p

am
ię

ci
  

fi
sk

al
n
ej

 

w
ed

łu
g

 

d
at

 

S
k

ró
co

n
y

 

z 
p
am

ię
ci

  

fi
sk

al
n
ej

 

w
ed

łu
g

 

m
ie

si
ęc

y
 

D
a
ta

 p
o
c
z
ą
tk

o
w

a

C
a
ła

 p
a
m

ię
ć
 f
is

k
a
ln

a
  

D
a
ta

 k
o
ń
c
o
w

a
 

N
u
m

e
r 

p
o
c
z
ą
tk

o
w

y
 Z

1

C
a
ła

 p
a
m

ię
ć
 f
is

k
a
ln

a
 

N
u
m

e
r 

k
o
ń
c
o
w

y
 Z

1
 

M
ie

s
ią

c
 p

o
c
z
ą
tk

o
w

y

C
a
ła

  
p
a
m

ię
ć
  
fi
s
k
a
ln

a
 

M
ie

s
ią

c
 k

o
ń
c
o
w

y
  

P
o
je

d
y
n
c
z
y
 

m
ie

s
ią

c
  

P
o
je

d
y
n
c
z
a
 

d
a
ta

  

P
o
je

d
y
n
c
z
y
 

ra
p
o
rt

 

U
W

A
G

A
:

D
ru

k
o

w
a

n
ie

 n
ie

k
tó

ry
c
h

 r
a

p
o
rt

ó
w

 w
y
m

a
g

a
 z

a
p

ro
g

ra
m

o
w

a
n

ia
 k

a
s
y
 p

rz
e

z
 a

u
to

ry
z
o

w
a

n
y
 s

e
rw

is
.



T Q
®

INSTRUKCJA OBS£UGI  KASY  S r457t

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.pl154

6.3. Rodzaje raportów
6.3.1.    Raport fiskalny dobowy

TORELL

OBR WESTERPLATTE 5

83-000 PRUSZCZ GD

NIP:593-010-15-54

30.09.2001      #000168

#0100 *Z1*

 RAPORT FISKALNY DOBOWY

PTU A 22%

PTU B 7%

PTU C 0%

PTU D ---

PTU E ---

PTU F ---

G SP.ZW.PTU

30.09.2001 0008

SP.OP A $181.48

SP.OP B $480.05

SP.OP C $574.07

SP.OP D ---

SP.OP E ---

SP.OP F ---

SP.ZW.G $316.28

KWOTA PTU A $39.92

KWOTA PTU B $33.60

SUMA PTU $73.52

SUMA NAL. $1625.40

LICZBA ZMIAN           8

   W BAZIE TOWAROWEJ

ANUL. PARAGONY 1 X

$160.00

IL.PARAGONØW 18

ILOÙÔ  POZYCJI 24

#00001

GRZEGORZ 0002 16:03

     @  ACB 01475869

*NIEFISKALNY*

WARTOÙCI BRUTTO
GT $14304.18

+OPAK.ZWR.SUMA

11.000 x

$22.00

-OPAK.ZWR.SUMA

2.000 x

-4.00

SP.OP.A $221.40

SP.OP.B $513.65

Nag³ówek paragonu

Kwoty podatku w stawkach VAT

£¹czna kwota podatku

Rozliczenie opakowañ zwrotnych
-wydanie

Wartoœæ sprzeda¿y netto
w stawkach podatku VAT

Suma nale¿noœci brutto

Sprzeda¿ zwolniona od VAT

Logo fiskalne, prefiks i numer
unikatowy kasy

Numer NIP

Data i numer kolejnego wydruku

Nazwa raportu

Stawki podatku VAT

Stawki nieaktywne

Stawka zwolniona

Data i numer raportu fiskalnego

Iloœæ zmian nazw i stawek podatku
w bazie towarowej

Iloœæ paragonów fiskalnych

Iloœæ pozycji raportu

Kasjer numer kasjera i czas

CZÊŒÆ NIEFISKALNA RAPORTU

Licznik sumaryczny

Rozliczenie opakowañ zwrotnych
-przyjêcie

Typ raportu i nr kroku wywo³ania

Iloœæ i wartoœæ anulowanych
paragonów

Kwoty brutto w stawkach VAT



®

Q TRAPORTY SPRZEDA¯Y

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
 155

SP.OP.C $574.07

SP.OP.G $316.28

SP.NETTO

$1551.88 NARZUT KW2

1 x

$20.00

RABAT KW4 1 x

-10.00

PROMOCJE 7 x

-14.00

ZESTAWY-       -12.00

NARZUT%2 1 x

$2.40

RABAT%4 0 X

$0.00

STORNO 2 X

$100.00

STORNO P 2 X

$40.00

ANULACJA 1 X

$160.00

KREDYT1 1 X

$50.00

KREDYT2 0 X

$0.00

IL.PARAGONØW 005026

IL.PAR.NIEF. 005142

IL.WYDRUKØW 005168

* GRUPY *

G03  C 15.000 x

CHLEB $578.00

65.24%

G04  G 7.000 x

BUÒKI $308.00

34.76%

NADG.01 22.000 x

$886.00

54.52%

G01  A 22.000 x

MLEKO $222.40

30.09%

G02  B 25.000 x

WODA $516.60

69.91%

NADG.02 47.000 x

$739.00

45.48%

Iloœæ i wartoœæ narzutu od pozycji

Iloœæ i wartoœæ narzutu procentowago
od pozycji

Numer nadgrupy

Wartoœæ sprzeda¿y w nadgrupie

Kwoty brutto w stawkach VAT

Sprzedaz netto

Iloœæ i wartoœæ rabatu od pozycji

Iloœæ i wartoœæ promocji od pozycji

Ró¿nica wartoœci sprzedanych ze-
stawów w stosunku do sprzeda¿y
sk³adników tych zestawów osobno

Iloœæ i wartoœæ narzutu procentowago
od pozycji

Storno bezpoœrednie

Storno poœrednie

Anulacje paragonu

P³atnoœci kredytem2

Iloœæ paragonów fiskalnych

Iloœæ wydruków niefiskalnych

P³atnoœci kredytem1

Sprzeda¿ w grupach i nadgrupach

Stawka podatkowa

Numer grupy

Iloœæ sprzeda¿y w grupie

Wartoœæ sprzeda¿y w grupie

Udzia³ procentowy sprzeda¿y
w nadgrupie

Iloœæ sprzeda¿y w nadgrupie

Udzia³ procentowy sprzeda¿y
w nadgrupach
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RAZEM GR 69.000 X

$1625.00

100.00%

*TRANS.  *

NARZUT KW1    1 X

$10.00

RABAT KW3    1 X

-10.00

NARZUT%1 1 X

$0.60

RABAT%3 1 X

-0.60

SZUFLADA 2 x

PÒATNOÙÔ $1643.40

ÙREDNIO $86.49

**WPÒ 1 x

$200.00

**WYPÒ 1 x

$500.00

GOTØWKA 17 x

$1643.40

CZEK 1 x

$80.00

ZM.GOT 1 x

• 20.00
CZ+KR.1 $82.51

**UTARG $1130.89

*CZEKI $80.00

UTARG+CZ $1210.89

WER. 27801RAR1C

ROM 27801RAR1C

*NIEFISKALNY*

Rabat procentowy od sumy
paragonu

Narzut procentowy od sumy
paragonu

Suma p³atnoœci

Œrednia wielkoœæ transakcji

Iloœæ i wartoœæ transakcji
gotówkowych

Gotówka w szufladzie

Gotówka plus czeki w szufladzie

Oznaczenie ROM kasy

Wersja oprogramowania

6.3.2. Raport opakowañ zwrotnych

Narzut kwotowy od sumy paragonu

Rabat kwotowy od sumy paragonu

Liczba otwaræ szuflady
bez sprzeda¿y

Wp³ata do kasy

Wyp³ata z kasy

Wartoœæ utargu czekami

Iloœæ i wartoœæ transakcji
dokonywanych czekiem

Wartoœæ transakcji w drugiej walucie

Iloœæ i wartoœæ transakcji w grupach

Nag³ówek paragonu

Numer NIP

Data i numer wydruku

Nr kroku i typ raportu

Nazwa raportu

TORELL

OBR WESTERPLATTE 5

83-000 PRUSZCZ GD

NIP:593-010-15-54

02.12.2001 #000125

*NIEFISKALNY*

#0129 *X1*

*KAUCJA *

+OPAK.ZWR.01 2.000 x

$2.10

-OPAK.ZWR.01 1.000 x

-2.00

Numer opakowania zwrotnego

Iloœæ i wartoœæ wydanych
opakowañ zwrotnych

Iloœæ i wartoœæ przyjêtych
opakowañ zwrotnych
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6.3.3. Raport fiskalny okresowy

TORELL

OBR WESTERPLATTE 5

83-000 PRUSZCZ GD

NIP:593-010-15-54

01.10.2001

#0300 *X2*

RAPORT FISKALNY OKRESOWY

DATA INSTAL. 26.09.2001

26.09.2001  30.09.2001

0003         0010

PTU A 22%

PTU B 7%

PTU C 0%

PTU D ---

PTU E ---

PTU F ---

G SP.ZW.PTU

26.09.2001 0003

SP.OP A $9.84

SP.OP B $0.00

SP.OP C $0.00

SP.OP D ---

SP.OP E ---

SP.OP F ---

SP.ZW.G $0.00

Nag³ówek paragonu

Wartoœæ sprzeda¿y netto
w stawkach podatku VAT

Numer NIP

Data  wydruku

Nr kroku  i typ raportu

Nazwa raportu

Stawki podatku VAT

Stawki nieaktywne

Stawka zwolniona

Data ufiskalnienia kasy

Zakres dat i raportów

Data i numer raportu fiskalnego

Sprzeda¿ zwolniona od podatku

Rozliczenie opakowañ zwrotnych
-wydanie

Rozliczenie opakowañ zwrotnych
-przyjêcie

Kasjer numer kasjera i czas

Numer unikatowy

+OPAK.ZWR.02 6.000 x

$1.20

-OPAK.ZWR.02 4.000 x

-0.80

-OPAK.ZWR.03 8.000 x

-2.40

+OPAK.ZWR.04 5.000 x

$2.00

+OPAK.ZWR.SUMA
13.000 x

$5.30

-OPAK.ZWR.SUMA
13.000 x

-5.20

*NIEFISKALNY*

#000001

GRZEGORZ 0002 8:17

   01475869
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KWOTA PTU A $2.16

KWOTA PTU B $0.00

SUMA PTU $2.16

SUMA NAL. $12.00

ANUL. PARAGONY 0 X

$0.00

IL.PARAGONØW 11

ILOÙÔ  POZYCJI 22

27.09.2001 0004

SP.OP A $9.84

SP.OP B $13.08

SP.OP C $16.00

SUMA NAL. $209.00

ANUL. PARAGONY 0 X

$0.00

IL.PARAGONØW 3

ILOÙÔ  POZYCJI 15

 ÒÓCZNY RAPORT OKRESOWY

26.09.2001  30.09.2001

0003         0010

SP.OP A $1045.10

SP.OP B $336.05

SP.OP C $300.32

SP.OP D ---

SP.OP E ---

SP.OP F ---

SP.ZW.G $257.40

KWOTA PTU A $229.90

KWOTA PTU B $23.53

SUMA PTU $253.43

SUMA NAL. $2192.30

ZEROWANIE RAM 000

LICZBA ZMIAN 3

   W BAZIE TOWAROWEJ

ANUL. PARAGONY 2 X

$102.00

IL.PARAGONØW 39

#000001

GRZEGORZ 0002 16:15

     @  ABC 01475869

Wartoœæ sprzeda¿y netto
w stawkach podatku VAT

Suma nale¿noœci brutto

Anulowane paragony

Kwoty podatku w stawkach

Data i numer kolejnego raportu

£¹czna kwota podatku

Iloœæ paragonów fiskalnych

Iloœæ pozycji raportu

£¹czny raport okresowy

Zakres dat i numerów raportów

Sprzeda¿ zwolniona od podatku

Kwoty podatku w stawkach

£¹czna kwota podatku

Suma nale¿noœci brutto

Iloœæ zerowañ pamiêci operacyjnej

Anulowane paragony

Iloœæ paragonów fiskalnych

Logo fiskalne, prefiks i numer
unikatowy kasy

Kasjer numer kasjera i czas

Iloœæ zmian nazw i stawek podatku
w bazie towarowej
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TORELL

OBR WESTERPLATTE 5

83-000 PRUSZCZ GD

NIP:593-010-15-54

01.10.2001

#0350 *X2*

RAPORT FISKALNY

 ROZLICZENIOWY

DATA INSTAL. 26.09.2001

KONIEC ZAPISØW PF

26.09.2001  01.10.2001

0001         0011

TORELL

OBR WESTERPLATTE 5

83-000 PRUSZCZ GD

NIP:593-010-15-54

01.10.2001

#0303 *X2*

RAPORT FISKALNY

 MIESIÕCZNY

ZA MIESIÓC 09.2001

DATA INSTAL. 26.09.2001

26.09.2001  30.09.2001

0001         0010

6.3.4. Raport fiskalny
miesiêczny

Uwaga: *Format  danych raportu fiskalnego miesiêcznego i raportu fiskalnego

rozliczeniowego jest zgodny z raportem fiskalnym okresowym.

  *

Iloœæ i kwota wp³at gotówkowych

6.3.5. Raport fiskalny
rozliczeniowy

  *

Zakres dat i numerów

Nazwa raportu

Miesi¹c za który jest

wykonany raport

Pamiêæ zape³niona lub zamkniêta

Pamiêæ zape³niona

lub zamkniêta

6.3.6. Raport kasjerów

TORELL

OBR WESTERPLATTE 5

83-000 PRUSZCZ GD

NIP:593-010-15-54

30.09.2001 #000183

*NIEFISKALNY*

#0150 *X1*

*KASJERZY*

02KAS#0001 HALINA

PÖATNOÙÔ $923.12

ÙREDNIO $65.94

STORNO 3 X

$54.00

STORNO P 2 X

$28.00

ANULACJA 2 X

$102.00

IL.PARAGONØW 000014

GOTØWKA 14 X

$923.12

**UTARG $923.12

UTARG+CZ $923.12

01KAS#0002 GRZEGORZ

PÖATNOÙÔ $1161.48

SUMA
PÖATNOÙÔ $2084.60

Nag³ówek wydruku

Numer NIP

Data i nr kolejnego wydruku

Typ raportu i nr kroku wywo³ania

Nazwa raportu

Nr kasjera, has³o kasjera i imiê
kasjera

Suma p³atnoœci

Œrednia wartoœæ transakcji

Storno bezpoœrednie

Storno poœrednie

Anulacja paragonów

Iloœæ paragonów

Utarg gotówkowy (szuflada)

Gotówka plus czeki

Podsumowanie raportu

£¹czne p³atnoœci
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ÙREDNIO $56.34

STORNO 7 X

$114.00

STORNO P 2 X

$28.00

ANULACJA 2 X

$102.00

IL.PARAGONØW 000037

GOTØWKA 37 X

$2060.60

ZM.GOT 1 x

• 9.39

CZ+KR.1 $24.00

**UTARG $2060.60

UTARG+CZ $2060.60

*NIEFISKALNY*

#000001

GRZEGORZ 0002 16:07

   01475869

6.3.7. Raport towarów

TORELL
OBR WESTERPLATTE 5

83-000 PRUSZCZ GD

NIP:593-010-15-54

30.09.2001 #000184

*NIEFISKALNY*

#0120 *Z1*

*ARTYKUÖY*

0000001-000550

K000002 B 21.000 x

MLEKO $42.00

K000008 D 42.000 x

PAPIEROSY $2522.00

SUMA 270.000 x

$267.00

ZESTAWY- -143.00

* ZESTAWY *

K000001 A 11.000 x

BIGOS $11.00

*NIEFISKALNY*

#000001

GRZEGORZ 0002 16:08

   01475869

£¹czna œrednia wartoœæ transakcji

Storno bezpoœrednie - ³¹cznie

Storno poœrednie - ³¹cznie

Anulacja paragonów - ³¹cznie

Iloœæ paragonów - ³¹cznie

Iloœæ i kwota wp³at gotówkowych

Gotówka w szufladzie

£¹czny utarg  - gotówka plus czeki

£¹czne p³atnoœci czekiem i kredytem

P³atnoœæ w drugiej walucie

Kasjer numer kasjera i czas

Numer unikatowy

Kasjer numer kasjera i czas

Numer unikatowy

Nag³ówek paragonu

Numer NIP

Data i nr kolejnego wydruku wydruku

Typ raportu i nr kroku wywo³ania

Nazwa raportu

Numer kodu towaru

Stawka podatku VAT

Iloœæ sprzedanego towaru

Wartoœæ sprzedanego towaru

Nazwa towaru

£¹czna iloœæ i wartoœæ sprzeda-
nych towarów

Rozliczenie zestawów towarów

Numer  zestawu towarów

Nazwa zestawu

Zakres kodów
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6.3.8. Raport stanów magazynowych

TORELL

OBR WESTERPLATTE 5

83-000 PRUSZCZ GD

NIP:593-010-15-54

30.09.2001 #000186

*NIEFISKALNY*

#0124 *X1*

*ARTYKUÖY*

*MAGAZYN *

0000001-999999

K000001

CHLEB OLIW. 996 M

K000011

BOCZEK 99 M

*NIEFISKALNY*

#000001

GRZEGORZ 0002 16:09

   01475869

6.3.9. Raport godzinowy

TORELL

OBR WESTERPLATTE 5

83-000 PRUSZCZ GD

NIP:593-010-15-54

30.09.2001 #000187

*NIEFISKALNY*

#0160 *X1*

*GODZINY *

12:00 1 x

$100.00

ÙREDNIO $100.00

16:00 22 x

$1091.10

ÙREDNIO $49.60

PODSUMA 22 x

$1091.10

*NIEFISKALNY*

#000001

GRZEGORZ 0002 16:11

   01475869

Kasjer numer kasjera i czas

Numer unikatowy

Nag³ówek paragonu

Numer NIP

Data i nr kolejnego wydruku

Typ raportu i nr kroku wywo³ania

Nazwa raportu

Numer towaru

Nazwa towaru

Stan magazynowy towaru

Kasjer numer kasjera i czas

Numer unikatowy

Nag³ówek paragonu

Numer NIP

Data i nr kolejnego wydruku

Typ raportu i nr kroku wywo³ania

Nazwa raportu

Przedzia³ czasu

Iloœæ i wartoœæ sprzedanych
artyku³ów

Œrednia wartoœæ artyku³ów sprze-
danych w danym przedziale cza-
sowym

£aczna iloœæ i wartoœæ artyku³ów
sprzedanych w danym przedziale
czasowym

Zakres kodów towarów
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6.3.10. Raport kodów kreskowych

TORELL

OBR WESTERPLATTE 5

83-000 PRUSZCZ GD

NIP:593-010-15-54

30.09.2001 #000188

*NIEFISKALNY*

#0109 *Z1*

*EAN*

4537289870322# 5 x

MLEKO 22% $12.50

5634258676547# 4 x

MLEKO 7% $8.80

     76845369# 3 x

CHLEB Z MAK. $9.60

       564756# 8 x

PEPSI-COLA $21.60

SUMA 45 x

$102.20

*NIEFISKALNY*

#000001

GRZEGORZ 0002 16:11

   01475869

6.3.11. Raport miesiêczny skrócony (niefiskalny)

TORELL

OBR WESTERPLATTE 5

83-000 PRUSZCZ GD

NIP:593-010-15-54

01.10.2001 #000206

*NIEFISKALNY*

#0302 *X2*

RAPORT MIESIÕCZNY

DATA INSTAL. 03.08.2001

08.2001  09.2001

0001     0212

0001-0184(08.2001)

SP.OP A $384.43

SP.OP B $1367.17

SP.OP C $1262.18

SP.OP D ---

SP.OP E ---

SP.OP F ---

SP.0P G ---

Kasjer numer kasjera i czas

Numer unikatowy

Nag³ówek paragonu

Numer NIP

Data i nr kolejnego wydruku

Typ raportu i nr kroku wywo³ania

Nazwa raportu

Kod kreskowy artyku³u

Iloœæ i wartoœæ sprzedanego artyku³u

Nazwa artyku³u

£¹czna iloœæ i wartoœæ artyku³ów
sprzedanych  za pomoc¹ kodów
kreskowych

Nag³ówek paragonu

Numer NIP

Data i nr kolejnego wydruku

Typ raportu i nr kroku wywo³ania

Nazwa raportu

Data fiskalizacji kasy

Zakres miesiêcy

Zakres raportów

Wartoœæ sprzeda¿y netto
w stawkach VAT

Zakres raportów z danego miesi¹ca
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SP.ZW.   D  G $850.13

KWOTA PTU A $84.57

KWOTA PTU B $95.28

SUMA PTU $179.85

SUMA NAL. $4037.76

ZEROWANIE RAM 000

LICZBA ZMIAN 1

   W BAZIE TOWAROWEJ

0185-0212(09.2001)

SP.OP A  $698.36

SP.OP B

4

W BAZIE TOWAROWEJ

08.2001  09.2001

0001     0212

SP.OP A  $1082.79

SP.OP B $1968.65

SP.OP C $2123.18

SP.OP D ---

SP.OP E ---

SP.OP F ---

SP.0P.G ---

KWOTA PTU A $238.21

KWOTA PTU B $137.80

SUMA PTU $376.01

SUMA NAL. $7156.76

ZEROWANIE RAM 000

LICZBA ZMIAN 5

   W BAZIE TOWAROWEJ

*NIEFISKALNY*

#000001

HALINA     0001 10:20

   12345678

Kwoty podatków w stawkach VAT

£¹czna kwota podatku

Suma nale¿noœci brutto

Iloœæ zmian nazw i stawek podatku
w bazie towarowej

Iloœæ zerowañ pamiêci operacyjnej

Kasjer numer kasjera i czas

Numer unikatowy

Zakres raportów i rozliczenie kolej-
nego miesi¹ca

Sprzeda¿ zwolniona od podatku

Podsumowanie raportu
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TORELL

OBR WESTERPLATTE 5

83-000 PRUSZCZ GD

NIP:593-010-15-54

01.10.2001 #000204

*NIEFISKALNY*

#0285 *X2*

* RAPORT KLIENØW *

#0000000000001

         -#0000000000469

#0000000000001

JAN NOWAK

POLNA 52 GDA×SK

      1 x $47.00

27.09.2001

K000001 1.000 x

BIGOS $1.00

K000004 2.000 x

WODA $10.00

K000005 6.000 x

BUÖKA $36.00

#0000000000002

ADAM KOT

WODNA 54 PRUSZCZ GD

      1 x $36.00

27.09.2001

K000005 1.000 x

BUÖKA $6.00

K000006 4.000 x

KEFIR $16.00

K000005 4.000 x

BUÖKA $16.00

K000008 1.000 x

FLAKI $14.00

#0000000000003

EWA SZOK

NOWA 12 SOPOT

      0 x $00.00

PODSUMA

      2 x $83.00

SUMA

      2 x $83.00

*NIEFISKALNY*

#000001

GRZEGORZ 0002 16:13

   01475869

6.3.12. Raport sta³ych klientów - sprzeda¿

Nazwy,  wartoœci i iloœci artyku³ów
zakupionych przez klienta

Nag³ówek paragonu

Numer NIP

Data i nr kolejnego wydruku

Typ raportu i nr kroku wywo³ania

Nazwa raportu

Zakres numerów sta³ych kientów
objêtych raportem

Numer  i dane sta³ego klienta

Data zakupów

Wartoœæ zakupów dokonanych
przez aktywnych klientów

Kasjer numer kasjera i czas

Numer unikatowy

Iloœæ wizyt w sklepie i kwota zaku-
pów

Numer  i dane kolejnego sta³ego
klienta

Wartoœæ zakupów objêtych tym
raportem
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 INDEKS RZECZOWY

A Akty prawne
Ogólne  6
Przechowywanie wydruków   11

B B³êdy
Tablica kodów b³êdów  18
Usuwanie  22
Ostrze¿enia 122

C Czas - ustawianie  27

D Dane techniczne kasy III strona ok³adki
Data – zobacz Czas
Drukarka  9

F Funkcje sprzeda¿y

Programowanie
Czas alarmu otwartej szuflady 91
Dodatkowe mo¿liwoœci funkcji 96
Dostêp 99
Kurs drugiej waluty 93
Limity górne dla klawiszy finalizuj¹cych
transakcje 90
Limity górne kwoty w szufladzie, reszta
z czeków, zamiana czeków 91
Limity dla kwot przy wp³. i wyp³. 89
Lista zwieraj¹ca wagi  opakowañ 92
Nazwa funkcji  94
Sposób dzia³ania klawiszy zakoñczenia

transakcji 88

Tabela nazw funkcji  95

G Grupa towarowa 8
Grupy towarowe  32

Limit kwoty 37
Nazwa  35

Programowanie
Bezpoœrednie programowanie ceny  38
Ceny jednostkowej 39

Funkcjonalne  32

Przyporz¹dkowanie
Grup towarowych do nadgrup 39

Podatek VAT  34

Ustawianie klawisza bezpoœredniego
dostêpu 40

H Has³a dostêpu do trybów 99

K Kajerzy
Identyfikacja 15
Imiê  29
Klucze kasjerskie 15
Kody 15
Programowanie

Definiowanie kodów kasjerskich 71
Imiê 72

Funkcjionalne 73

Wprowadzenie kasjera 116

Klawiatura alfanumeryczna 23
Klawisze sekwencji (AUTO)
Klienci

Programowanie 84
Czas przechowywania 85
Dane klienta 84

Rabat klienta 86

Wprowadzenie numeru klienta 145

Kurs drugiej waluty  93
Kody kreskowe

Definiowanie 61

Programowanie 52
Bezpoœrednie programowanie
ceny  jednostkowej 63
Cena jednostkowa 64
Format 57

Iloœæ sztuk w opakowaniu 63

Stany magazynowe 64
Nowy stan (nadpisywanie)  65
Dodawanie (dostawa) 65
Odejmowanie (rozliczenie
braków) 66

Przypisanie do grupy  towarowej 61

Czas przechowywania w pamiêci 52

Kody EAN-8 55
Kod wewnêtrzny (oznaczanie towaru
o zmiennej iloœci) 55
Kod wewnêtrzny (oznaczanie towaru

o sta³ej iloœci) 56

Kody EAN-13 53
Kod ISBN / ISSN (ksi¹¿ki i gazety) 54
Kod wewnêtrzny (oznaczanie towaru
„wewn¹trz” sklepu) 54

Numer dodatkowy 55

Kody UPC-A 56
Kody UPC-E 57
Po³¹czenia

z towarami 69

z opakowaniami zwrotnymi 70

Promocje 81
Sprzeda¿ 121
Status autokasowania 61
Zbiór kodów kreskowych tymczasowych 60

Przepisanie do zbioru kodów

kreskowych 61

Korekty
Anulacja paragonu 135
Storno bezpoœrednie 133
Storno poœrednie 134

L Limity
Dla klawiszy finalizuj¹cych transakakcjê 90
Dla kwot przy wp³atach i wyp³atach 89
Dla kwot dla grup towarowych 37
Dla reszty z czeków 91
Dla kwot przy udzielaniu rabatu 81
Dla kwot w szufladzie 91
Dla rabatu procentowego 77

Omijanie 135

N Nadgrupa 8
Nadgrupy

Przyporz¹dkowanie grup towarowych
do nadgrup 39

Narzuty - patrz Rabaty
Nag³ówek 30
Nazwy

Edycja znaków  16
Funkcje sprzeda¿y
Grupy towarowe  24
Kasjerzy  29
Kody kreskowe 62
Towary 45
Kody znaków alfanumerycznych  17
Tekst nag³ówka  20

Towary  25

Numer kasy  28
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O Odczyt zaprogramowanych parametrów
kasy  108
Opakowania zwrotne   41

Obs³uga 129
Programowanie

Bezpoœrednie programowanie ceny 41

Cena42

Przy³¹czenie
do kodów kreskowych 70

do towarów 68

Opcje  II strona ok³adki
Oszczêdnoœæ energii  98
Oznaczenia klawiszy  12, 13, 23

P Porty komunikacyjne 100
Promocje  - patrz Rabaty
Program komputerowy 19
Programowanie - instrukcje ogólne 20

R Rabaty  74

Promocje 81
Definiowanie zestawu 83

Rabat dla zestawu 82

Rabaty procentowe 75/ 143
Definiowanie sposobu udzielania

rabatów procentowych 75

Programowanie
Bezpoœrednie programowanie
stawek procentowych 76
Stawki rabatów procentowych 77
Znak ± dla klawiszy rabatów 75
Limity 77

Rabaty kwotowe 78/ 144
Programowanie

Bezpoœrednie programowanie
kwot 79
Kwota rabatu 80
Limit kwoty 81
Sposób dzia³ania klawiszy 79
Znak ± dla klawiszy rabatów 78

Udzielanie przy sprzeda¿y  144

Raporty sprzeda¿y 146
Kroki odczytu 147
Programowanie

Ci¹g raportów 104
Format raportów 102

Raport godzinowy 102

S Sprzeda¿ towarów  121

Drukowanie kodu niedodawanego  143
Finalizowanie transakcji sprzeda¿y 145

Bez podania kwoty od klienta 138
Gotówka, czek 137
Kredyt 139
P³atnoœæ mieszana 138,139
P³atnoœæ w drugiej walucie 139

Inne operacje gotówkowe 140

Korekty 133
Anulacja paragonu 135
Storno bezpoœrednie 133

Storno poœrednie 134

Mno¿enie 127
Obs³uga opakowañ zwrotnych 129
Omijanie limitów  135
Ostrze¿enia o b³êdach  122
Paragon fiskalny i niefiskalny 121

Powtórzenia 126
Rabaty, narzuty procentowe

Od pozycji 143

Od sumy rachunku 143

Rabat kwotowy
Od pozycji 144

Od sumy rachunku 144

Rozpoczêcie dnia 122
Sprzeda¿  123

Automatyczne zakoñczenie paragonu 129

Mieszana sprzeda¿ 129
Natychmiastowa sprzeda¿ 129

Niepe³ne opakowania 128
Pojedyncze pozycje 123

Przez grupy towarowe  123

Za pomoc¹ kodów towarów 124
Za pomoc¹ kodów towarów

i kodów podgrup 124

Za pomoc¹ kodów kreskow. 125

Wprowadzanie numeru klienta 143
Wprowadzanie masy 131

Wyœwietlanie i drukowanie sumy 136

Sekwencja klawiszy (AUTO) 105
Stan  magazynowy 50
Symbole stanu kasy  17

T Tabela nazw  funkcji 93
Tabela znaków alfanumerycznych 24
Towar  8
Towary 43

Definiowanie kodu towaru 44
Programowanie iloœci sztuk
w opakowaniu 46
Przyporz¹dkowanie grupy  towarowej  44
Nazwa  45

Programowanie
 Bezpoœrednie ceny 47
Jednostkowe ceny 48
Po³¹czenia towarów 66
Po³¹czenia z kodem kreskowym 69
Po³¹czenia z opakowaniem
zwrotnym 68
Po³o¿enie klawiszy bezpoœrednich 48
Wspó³praca z wag¹ 49
Stan magazynowy 50
Zestawy 67

Tryby pracy kasy  14
Tryby programowania  26
Tryb oszczêdzania akumulatora 90

U Ustawienia wstêpne kasy
Czas 27
Numer kasy 28
Tekst nag³ówka 38
Programowanie stawek podatku VAT 29

W Waga
Programowanie wspó³pracy
dla towarów 49

Wprowadzanie wagi
Rêczne 125
Automatyczne 126

Z Zestawy  69
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 INDEKS KROKÓW

 & (PGM 2) Programowanie czasu _

PROGRAMOWANIE I TRYB                                                                                                          ODCZYT

( (PGM 2) Ustawienie numeru kasy

 ; (PGM 2) Programowanie stawek procentowych  `

_

) (PGM 2) Programowanie tekstu nag³ówka  _

k (PGM 2)

Przyporz¹dkowanie stopy podatku VAT

 -

 l    (PGM2)

Programowanie funkcjonalne grup

 -

n  (PGM2) Programowanie nazw grup towarowych  -

 m  (PGM2) Ustawienie limitu kwoty w grupach towarowych  -

a (PGM1 i PGM2) Programowanie ceny jednostkowej grupy towarowej  -

o (PGM2) Przyporz¹dkowanie grup towarowych do nadgrup  -

p (PGM2)
Ustawianie klawisza bezpoœredniego dostepu

dla grupy towarowej
p

 W  (PGM1 i PGM2) Programowanie ceny opakowania zwrotnego

 b (PGM1 i PGM2)

 t (PGM1 i PGM2)

Programowanie pojedynczych towarów / podgrup

Programowanie zakresu  towarów

b

b

r (PGM2) Programowanie nazw towarów b

d (PGM1 i PGM2) Programowanie iloœci szt. w opakowaniu b

Programowanie po³o¿enia klawiszy bezpoœrednichs (PGM2) p

Programowanie wspó³pracy z wag¹q (PGM2) b

g (PGM1 i PGM2)

e (PGM1 i PGM2)

f (PGM1 i PGM2)

Stan magazynowy - stan pocz¹tkowy

Stan magazynowy - dostawa

Stan magazynowy - rozliczenie braków

b

b

b

o (PGM2) Czas przechowywania kodu kreskowego w pamiêci m

m (PGM2) Programowanie formatu kodów wewnetrznych
 m

 q (PGM1 i PGM2) Przepisanie zbioru kodów kreskowych tymczaso-

wych do zbioru kodów kreskowych

M (PGM1 i PGM2)

N (PGM1 i PGM2)

Definiowanie kodu kreskowego tymczasowego

Definiowanie kodu kreskowego tymczasowego
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Programowanie nazwy kodu kreskowego0     (PGM2)

5 (PGM2)
Programowanie nazwy kodu kreskowego

tymczasowego

Q  (PGM1 i PGM2)

  R  (PGM1 i PGM2)

Programowanie iloœci szt. w opakowaniu

kodu kreskowego

Programowanie iloœci szt. w opakowaniu kodu kreskowego

tymczasowego

O (PGM1 i PGM2)

P (PGM1 i PGM2) Programowanie ceny jednostkowej kodu

kreskowego tymczasowego

Programowanie ceny jednostkowej

kodu kreskowego

S (PGM1 i PGM2)

T(PGM1 i PGM2)

U (PGM1 i PGM2)

Programowanie nowego stanu maga-

zynu dla kodów kreskowych

Programowanie -stan magazynu -

dostawa dla kodów kreskowych

Programowanie -stan magazynu - rozliczenie

braków dla kodów kreskowych

6 (PGM1 i PGM2) Programowanie po³¹czeñ towarów 6

 7 (PGM1 i PGM2) Programowanie zestawów towarów 6

8 (PGM1 i PGM2)
Programowanie po³¹czenia towarów

z opakowaniem zwrotnym
6

9 (PGM1 i PGM2)

PROGRAMOWANIE I TRYB                                                                                                          ODCZYT

Programowanie po³¹czenia kodu kreskowego

z towarami
 m

! (PGM1 i PGM2)
Programowanie po³¹czenia kodu kreskowego

z opakowaniami  zwrotnymi  m

 i (PGM1 i PGM2) Definiowanie kodów kaserskich i

j (PGM1 i PGM2) Programowanie imienia kasjera

 i % ( PGM2) Programowanie funkcjonalne kasjerów

 i

u (PGM2) Programowanie rabatu / narzutu dla klawiszy

rabatów procentowych
.

 y (PGM2) Definiowanie sposobu udzielania rabatu

/ narzutu dla klawiszy rabatów procentowych
.

h  (PGM1 i PGM2) Programowanie stawek rabatów procentowych .

w  (PGM2)
Programowanie limitów rabatów procentowych .

u (PGM2)

 z (PGM2)

h  (PGM1 i PGM2)

v  (PGM2) Programowanie limitów rabatów kwotowych

Programowanie lkwot rabatów

Definiowanie sposobu dzia³ania klawiszy

rabatów kwotowych

Programowanie rabatu / narzutu dla klawiszy

rabatów kwotowych .

.

.

.


