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Rozdzia  1- Opis ogólny 
1 Charakterystyka kasy 
 

 Kolorowy ekran czytelny w ka dych warunkach o wietlenia i umo liwiaj cy prac  w ekstremalnie 
niskich temperaturach.  

 Obudowa kasy wyko czona mi kkim, antypo lizgowym tworzywem. 
 Dotykowa klawiatura dostosowuje si  do kontekstu pracy kasjera, umo liwiaj c intuicyjn  obs ug .
 Termiczny mechanizm drukuj cy zapewniaj cy szybki i cichy wydruk. 
 Bardzo atwa wymiana papieru dzi ki zastosowaniu mechanizmu typu easy load. 
 Zapis elektronicznej kopii wydruków na karcie pami ci microSD. 
 Mo liwo  zdefiniowania klawiszy szybka sprzeda  i klawiszy szybka funkcja. 
 Wydruk raportów, które umo liwiaj  pe ne rozliczenie ilo ciowo – warto ciowe sprzeda y, zwrotów 

opakowa  i kasjerów. 
 Mo liwo  zasilania z sieci elektrycznej lub z baterii. 
 Umo liwia prac  bez zasilania sieciowego przez czas 8 godzin przy za o eniu drukowania 

paragonu trzypozycyjnego co minut  i uprzednim na adowaniu akumulatora do znamionowej 
pojemno ci. 

 Sprzeda  za pomoc  bezprzewodowego czytnika kodów kreskowych, tak e towarów z podan  w 
kodzie ilo ci  lub warto ci . 

 Prowadzenie sprzeda y, przyjmowania i rozliczania opakowa  zwrotnych oraz towarów z kaucj .
 Sprzeda  czona towarów (np. automatyczna sprzeda  napoju wraz z butelk  zwrotn ). 
 W celu eliminacji b dów kasjera podczas sprzeda y, mo na zdefiniowa  dok adno  podania 

ilo ci towaru, maksymalny rabat i sum  na paragon oraz obowi zek wprowadzenia kwoty do 
zap aty. 

 Mo liwo  przegl dania oraz kasowania pozycji sprzeda y w trakcie wystawiania paragonu. 
 Mo liwo  udzielania rabatów i narzutów na pozycj  i na ca y paragon. 
 Sze  definiowalnych form p atno ci (plus gotówka) oraz osiem p atno ci walutowych. 
 Sprzeda  ze zmienn  cen  (tzw. otwarte PLU). 

 Mo liwo  zmiany waluty ewidencyjnej np. euro. 
 Funkcja automatycznego drukowania równowarto ci w drugiej walucie w relacji PLN/EUR po 

paragonie. 
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2 Zawarto  opakowania 
  

  
  

 

Kasa K10  
  

Do kasy za czone s  nast puj ce akcesoria:  
  

 
 

Zasilacz 12V/1A Smycz (umo liwia zawieszenie kasy na ramieniu ) 
  
  

  
P yta CD-ROM – p yta zawiera instrukcj  obs ugi, 
programy u ytkowe m.in. do wykonywanie kopii 

zapasowej oraz edycji bazy towarowej 
Dwie rolki papieru termicznego 

  
  

 
 

Ksi ka kasy rejestruj cej Karta zg oszenia kasy do urz du Karta microSD (w kasie) 
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3 Budowa kasy 
Kasa posiada nast puj ce elementy obs ugi dost pne dla u ytkownika. 
 

Rozmieszczenie elementów obs ugi 

 

 

 

 

Ekran 
dotykowy 

Antypo lizgowa 
powierzchnia 

Uchwyt na 
smycz 

Sygnalizacja 
zasilania i 
adowania  

czerwona – trwa 
adowanie/zasilanie 
zew.                  
zielona – 
na adowana/zasilanie 
zew. 

Wy wietlacz 
klienta 

W cznik 
w cz/wy cz 

Z cze 
zasialnia

Za lepka 
gniazda 
plomby 
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Pokrywa 
drukarki 

Wymienny 
akumulator 

Elastyczna 
os ona 
z cz 

Gniazdo 
USB 
do pod czenia  
pami ci typu 
pendriv’e Gniazdo 

mini USB 
do pod czenia  
komputera PC 
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4 Panel kasjera  
 

 

 

 

5 Opis symboli graficznych 
 

  Symbol   Znaczenie 

Poni sze symbole znajduj  si  na pasku statusu panelu kasjera. Znaczenie pierwszych siedmiu symboli 
jest zmienne w zale nosci od tego czy kasa jest zasilana z baterii lub sieci oraz stanu funkcji bluetooth. 
Kolejne dwa symbole pojawiaj  si  tylko wtedy, gdy otwarty jest paragon oraz zalogowany kasjer. 

 Bateria Wskazuje poziom na adowania baterii 

 adowanie Kasa pod czona do zasilania sieciowego 

 Bluetooth  Aktywny – gotowy do pracy 

 Bluetooth Gotowy do u ycia – mo liwa konfiguracja 

 Bluetooth Urz dzenie w trakcie programowania 

 Bluetooth Problem np. nie uda o si  zaprogramowa  urz dzenia 

 Bluetooth Wy aczona funkcja bluetooth 

 Status paragonu Informuje o otwartym paragonie 

 Numer kasjera Numer zalogowanego kasjera 

Pasek 
statusu 

Klawisz 
dost pu do 
funkcji i 
menu 

Klawisz 
zatwierd , 
odpowiednik 
klawisza 
enter 

Wska nik 
poziomu 
na adowania 
baterii i 
zasilania z 
sieci 

Stan kopii 
elektronicznej 

Numer 
kasjera 
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Wszystkie symbole poni ej pojawiaj  si  w cz ci aktywnej klawiatury. Symbol zako cz paragon jest 
u ywany w trybie szybka sprzeda  wtedy, gdy paragon ma zosta  zamkni ty, natomiast symbol zmiana 
zestawu znaków klawiatury jest zmienny po ka dym naci ni ciu. Ka de naci ni cie zmienia zestaw 
znaków dost pnych na klawiaturze. 

 Zako cz paragon 
Informuje, e klawisz szybkiej sprzeda y zako czy 

paragon 

 
Zmiana zestawu 

znaków klawiatury
Zmiana kontekstu klawiatury np. podczas edycji lub 

wyszukiwania towaru  

Znaczenie strza ek jest niezmienne dla wszystkich trybów edycji. 

 Cofnij / Wyjd   Wycofanie z funkcji 

 Zatwierd  / enter Zatwierdzenie wyboru funkcji  

  Strza ki góra / dó   Poruszanie si  o jedn  linie w dó  lub w gór   

  
Strza ki lewo / 

prawo 
Poruszanie si  w linii np. edycja tekstu 

 Czy  
Powoduje kasowanie znaków w trybie edycji, 

przytrzymanie kasuje ca  linie 
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Rozdzia  2- Obs uga 
1 W czenie kasy 

Aby w czy  kas , nale y krótko nacisn  przycisk w /wy .  

 

Aby wy czy  kas  nale y przytrzyma  przycisk w /wy  powy ej jednej sekundy, natomiast je eli 
chwilowo nie korzystamy z kasy i chcemy zabezpieczy  ekran dotykowy przed przypadkowym
dotkni ciem, to nale y naciskaj c krótko przycisk w /wy , wtedy zablokujemy klawiatur . 

W czenie - krótko Blokada - krótko Wy czenie - d ugo 

   

   

 Wy czenie blokady (krótko)  

 

 

 

Przycisk     
w  / wy  



12 
 

2 Rozpocz cia pracy na kasie 
Do rozpocz cia pracy na kasie konieczne jest:                                                                             

1 Zaprogramowanie stawek podatku Q                                                                         
qQFUNKCJE > FUNKCJE SERWISOWE > STAWKI PODATKU                                                

QQLub                                                                                    

QQFUNKCJE > FUNKJCE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > STAWKI PODATKU 

2 Wprowadzenie NIP                                                                                                     
qQFUNKCJE > FUNKCJE SERWISOWE > WPROWADZENIE NIP                                               

qQi nag ówka                                                                                                                 

qQFUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USATWIENIA > DANE UYŻYTKOWNIKA 

Poni sze punkty opisano w dalszej cz ci instrukcji.

3 Zaprogramowanie bazy towarowej                                                                                  
QQFUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > TOWARY > DEFINIOWANIE 

4 Zaprogramowanie klawiszy szybkiej sprzeda y                                       
QQFUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > KLAWISZE SZYBKA SPRZEDAŻ > DEFINIOWANIE 
Ponadto do prowadzenia ewidencji sprzeda y konieczne jest przeprowadzenie fiskalizacji kasy,
któr  wykonuje przypisany punkt serwisowy.  

 

3 Funkcje 

Po wybraniu klawisza funkcje wyswietli si zbiór ustawie  i funkcji u atwiaj cych prace 
kasjerowi. 

 

 
Wybierz FUNKCJE 

Wykonywane   
przez serwis 
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Dost p do poszczególnych funkcji w menu, zale y od uprawnie  przyznanych kasjerowi tzn.
u ytkownik o statusie KIEROWNIK (pe ny dost p) – wszystkie funkcje i ustawienia aktywne.
U ytkownik o statusie KASJER (ograniczony dost p) – widok tylko wybranych funkcji i ustawie  
kasy. Poni ej widok menu funkcje z pe nym dost pem do ustawie  i funkcji kasy. 

 

 

 

Menu funkcje jest zmienne w zale no ci od tego gdzie w danym momencie si  znajdujemy
podczas pracy na kasie, przyk ad poni ej. 

Menu funkcje w trybie 
sprzeda y 

Menu funkcje w podsumie 
paragonu 

Menu funkcje poza tybem 
sprzeda y 

   

 

 

Funkcje u atwiaj ce 
sprzeda  oraz 
wywo ywanie 
najcz ciej 
wykonywanych 
funkcji i raportów 

Menu kasy                    
menu do konfiguracji 
i ustawie  kasy oraz 
wywo ywanie 
raportów 

Te funkcje mog  by  
niewidoczne, je eli 
kasjer nie posiada 
odpowiednich 
uprawnie  
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4 Definiowanie towarów 
Za pomoc  tej funkcji mo na wprowadza  i korygowa  dane o towarach w pami ci kasy. W 
kasie mo na zdefiniowa  3000 towarów. Towar mo na zdefiniowa  na dowolnym pustym 
miejscu. Puste miejsce to pozycja na której nie zosta  jeszcze zdefiniowany aden towar lub 
wcze niej zdefiniowany towar zosta  usuni ty. 

UWAGA : Zmiana nazwy towaru, zmiana stawki podatkowej i kasowanie towaru s  mo liwe jedynie po
raporcie dobowym a przed pierwszym wystawionym paragonem. Definiowanie nowych towarów jest
mo liwe zawsze. Nowe towary i towary ze zmienion  nazw  lub stawk  s  drukowane na RAPORCIE 
ZMIAN TOWARÓW. Raport ten jest drukowany przed kolejnym raportem fiskalnym dobowym (je eli
wyst pi y tylko nowe towary) lub przed nast pnym paragonem (je eli wyst pi y zmiany nazwy, stawki
lub kasowanie towarów). 

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > TOWARY > DEFINIOWANIE 

   

 

  

Po wybraniu funkcji definiowanie pojawi si  ekran umo liwiaj cy wybór pustego miejsca na 
towar lub wybór zdefiniowanego towaru na kilka sposobów (opis poni ej). W przypadku 
wprowadzania nowego towaru zaleca si  wybranie opcji pierwszy wolny. 

 

 

 

Wybierz DEFINIOWANIE 

Pierwsza wolna pozycja w bazie towarowej 

Wybór w a ciwej pozycji w bazie towarowej. 
Po wybraniu nr towaru mo na u y  strza ek. 

Wy wietli si  lista z siedmioma towarami, od 
numeru wybranego przez u ytkownika. List  
mo na przewija  u ywaj c strza ek. 

Opcja umo liwia wybranie ju  zdefiniowanego  
towaru po nazwie 
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Je eli pusta pozycja lub towar zostan  wybrane, to pojawi si  ekran ze zbiorem opcji do edycji 
towaru. Za pomoc  tych opcji wprowadzamy dane dla towaru. Poni ej opis poszczególnych 
opcji. Niezb dnymi do zdefiniowania towaru s  nazwa i stawka podatku. 
   

 

 

 

 

  

 

 

WI ZANIA TOWARÓW (kaucje) Funkcja umo liwia powi zanie towaru z kaucj , z których 
sprzeda  pierwszego towaru powoduje automatyczn  sprzeda  towaru drugiego.  

Wybierz stawk  podatku
Wybierz grup  towarow  

Wybierz jednostk  Podaj ilo  miejsc po  
przecinku 

Wprowad  kod kreskowy 

Wprowad  cen  

Wpisz nazw  towaru 
maksymalnie 40 znaków 

z zakresu od 1 do 99 
z zakresu od A do G 

z zakresu od 1 do 16 

u ywaj c czytnika lub 
klawiatury 

towar niepodzielny – 0   
towar podzielny – 1,2 lub 3  
dla towarów wa onych 

Parametr umo liwia 
zablokowanie towaru np. przy 
braku towaru w sklepie 

Je eli na towar nie maj  by  
udzielane rabaty i narzuty, to 
nale y w czy  t  opcj  

Je eli towar ma mie  
zawsze mo liwo  zmiany 
ceny, to nale y w czy  t  
opcj   

Je eli towar jest 
opakowaniem zwrotnym, 
to nale y w czy  t  opcj   

Funkcja umo liwia 
powi zanie towaru z 
kaucj  

Zapisz zmiany 
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Po wybraniu funkcji definiowanie pojawi si  ekran umo liwiaj cy wybór towaru 
sprzedawanego automatycznie razem z pierwszym. Dla ka dej z opcji pojawia si  odpowiedni 
ekran, przyk ad poni ej. 

   

 

 

 

Wybierz DEFINIOWANIE 
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Po wybraniu towaru i zatwierdzeniu nast puje zapis do pami ci kasy potwierdzony sygna em 
d wi kowym.  

KASOWANIE WI ZA  :Aby skasowa  wcze niej zdefiniowane wi zanie pomi dzy dwoma 
towarami, wystarczy wybra  funkcj  kasowanie a sygna  d wi kowy potwierdzi wykonanie tej 
operacji. 

Wszystkie zdefiniowane w kasie towary, wraz z powi zanymi towarami (kaucjami) mo na 
wydrukowa  w postaci raportu danych o towarach. 

 

5 Definiowanie klawiszy szybka sprzeda  
Funkcja umo liwia przypisanie towaru do klawisza szybkiej sprzeda y. Mo na zdefiniowa  
maksymalnie 15 klawiszy.  
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > KLAWISZ SZYBKA    SPRZEDAŻ > 

DEFINIOWANIE 

 

 

 

Wybierz DEFINIOWANIE 

Wybierz numer klawisza do zdefiniowania  
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Po wybraniu numeru klawisza pojawi si  ekran z funkcjami wyboru towaru i sposobu jego 
sprzeda y. Nale y wtedy najpierw wybra  towar, a nast pnie zaznaczy  odpowiedni sposób 
sprzeda y. Opis poszczególny funkcji znajduje si  poni ej. 

 

 

Aby skasowa  wcze niej zdefiniowany klawisz szybka sprzeda , nale y wybra  funkcj  
kasowanie, nast pnie pozycj  do skasowania i potwierdzi  wybieraj c tak. Sygna  d wi kowy 
potwierdzi wykonanie tej operacji. 
 

6 Szybka funkcja  
FUNKCJE > SZYBKA FUNKCJA 

Szybka funkcja ma na celu u atwienie dost pu do cz sto wybieranych przez kasjera funkcji,
dzi ki niej kasjer jednym naci ni ciem uzyskuje dost p do zbioru funkcji potrzebnych w
codziennej pracy. Zestaw szybkich funkcji jest zmienny w zale no ci od uprawnie  przyznanych
kasjerowi. Poni ej przedstawiono domy lne uprawnienia dla zdefiniowanych rodzajów
kasjerów. 

Uprawnienia do funkcji 
Rodzaj kasjera 

Kasjer Starszy kasjer Administrator Kierownik 

Otwarcie szuflady ta t t  

Ostatni paragon     

Zestaw raportów t    

Definicja towaru     

Dobowy fiskalny     

Szczegó owy sprzeda y zeruj cy     

Zwrotów opakowa  zeruj cy     

Sprzeda y wed ug grup zeruj cy     

Stanu kasy dla kasjera     

Finansowy podatkowy     

Sprzeda y szczegó owy     

Zwrotów opakowa      

Wybór towaru                      

Kasa zawsze 
sprzeda jedn  sztuk     

Kasa b dzie pyta  o 
cen                                 Po sprzedaniu towaru 

paragon zostanie 
zamkni ty                            

Zapisz zmiany               
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7 Sprzeda  
Sprzeda  na kasie K10 daje u ytkownikowi du  swobod  pracy, poniewa  jest prosta, szybka,
elastyczna i intuicyjna. Pozwala mi dzy innymi na swobodne prze czanie si  pomi dzy trybami 
sprzeda y tzn. prze czenie z trybu podstawowego domy lnie w czonego na tryb szybkiej
sprzeda y i odwrotnie. Podczas sprzeda y wy wietlaj  si  tylko te klawisze, które s  aktywne 
dla danej funkcji. Wi cej przyk adów sprzeda y w instrukcji szybki start. 

7.1 Szybka sprzeda  
Funkcja umo liwia sprzeda  poszczególnych towarów przez jedno naci ni cie. Metoda ta zalecana 
jest przy cz stej sprzeda y kilku towarów. Aby w czy  szybk  sprzeda , nale y z menu FUNKCJE 
wybra  funkcj  SZYBKA SPRZEDA . Wybranie funkcji w cza automatycznie szybk  sprzeda
jako domy lny tryb sprzeda y. Poni ej zosta  przedstawiony sposób w czenia funkcji. 

FUNKCJE > SZYBKA SPRZEDAŻ 

 

  

 

  

Sprzeda y wed ug grup     

Nazwy i kursy walut     

Wybierz FUNKCJE 

Wybierz SZYBKA SPRZEDA  
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Po w czeniu funkcji pojawi si  ekran szybkiej sprzeda y i b dzie aktywny nawet po ponownym 
uruchomieniu kasy. Warunkiem jest wy czenie kasy w trybie szybka sprzeda . Poni szy ekran 
przedstawia tryb szybkiej sprzeda y ze zdefiniowanymi towarami. Aby sprzeda  towar wystarczy
tylko jedno naci niecie. 

 

  

        Aby wyj  z trybu szybka sprzeda  naci nij  

Je eli chcemy aby szybka sprzeda  by a stale domy lnym trybem sprzeda y, to nale y w
ustawieniach kasy w czy  funkcj  PO W . SZYBKA SPRZEDA . W czenie funkcji skutkuje tym,
e zawsze po ponownym uruchomieniu kasy w czy si  tryb szybkiej sprzeda y, niezale nie gdzie 

w menu si  znajdowali my przed jej wy czeniem. 

7.2 Zdefiniowana cena zerowa 
Je eli towar ma zdefiniowan  cen  zerow , kasa zawsze po wybraniu towaru do sprzeda y 
poprosi o wprowadzenie ceny. 

 

 

 

 

Wybierz towar do sprzedania 

Wprowad  cen  

Zatwierd   
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7.3 Wpisanie nazwy towaru 
Sprzeda  rozpoczynamy od wyszukania towaru do sprzeda y wed ug nazwy towaru. Po
wyszukaniu towaru i wybraniu, nale y doko czy  pozycj  sprzeda y wprowadzaj c 
ewentualnie ilo  i cen . 

FUNKCJE > SZUKAJ NAZWY > NAZWA > ZATWIERDŹ 

 

  

 

  

Wybierz FUNKCJE 

Wybierz SZUKAJ NAZWY 
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7.4 Kod kreskowy 
Funkcja umo liwia sprzeda  towaru za pomoc  czytnika kodów. Podczas sprzeda y z 
czytnikiem kodów mo na wprowadza  z klawiatury cen  oraz ilo . Sposób sprzeda y zosta
przedstawiony poni ej. 

7.4.1 Sprzeda  z cen  i ilo ci  jednostkow  

U yj czytnika do odczytu kodu kreskowego z towaru. 

 

 

Po odczycie kodu kreskowego nast puje wydruk pozycji sprzeda y z poni sz  informacj  na
wy wietlaczu kasjera. 

Wpisz pierwsze litery nazwy, wyszukaj za pomoc  
strza ek i zatwierd  

Je eli w bazie brak towaru o wprowadzonym pocz tku nazwy, to towar si  nie wy wietli. 



23 
 

 

 

Mo na teraz zako czy  paragon naciskaj c razem lub kontynuowa  sprzeda . 

 7.4.2 Sprzeda  ze zmienn  ilo ci  i/lub cen  

Aby sprzeda  towar ze zmienn  cen  i/lub ilo ci  nale y w pierwszej kolejno ci wybra  
funkcje CENA, ILO , a nast pnie wprowadzi  cen  i/lub ilo . 

 

 

U yj czytnika do odczytu kodu kreskowego z towaru. 

 

 

Po odczycie kodu kreskowego nast puje wydruk pozycji sprzeda y z poni sz  informacj  na 
wy wietlaczu kasjera. 

Wybierz funkcje ILO  i/lub CEN . 

Wprowad  ilo  i/lub cen  
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7.4.3 Sprawdzanie ceny towaru 

Mo na teraz zako czy  paragon naciskaj c razem lub kontynuowa  sprzeda . 

Mo liwe jest u ycie czytnika kodów kreskowych do podgl du towaru np. w celu sprawdzenia
ceny. Sposób post powania poni ej. 

 

  

Po wybraniu funkcji KOD wy wietli si  ekran z mo liwo ci  wprowadzenia kodu. U yj czytnika 
kodów kreskowych lub wprowad  kod kreskowy za pomoc  klawiatury i wybierz zatwierd .  

Wybierz KOD 

Informacja o ilo ci i cenie 
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W przypadku gdy kod nie zosta  wprowadzony do bazy towarowej, to wy wietli si  poni szy 
komunikat. 

 

  

 

U yj czytnika lub wprowad  kod r cznie 

Informacja o wybranym towarze 
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7.5 Rabat lub narzut na pozycj  sprzeda y 
Kasa posiada mo liwo  udzielenia rabatu lub narzutu (procentowego lub kwotowego). 
Rabatowaniu nie podlegaj  opakowania zwrotne oraz towary znajduj ce si  w tzw. „grupach 
specjalnych”, je eli w ustawieniach kasy w czono opcj  RABAT SPECJALNY. Rabatu lub 
narzutu na pozycj  sprzeda y udziela si  nast puj cy sposób: 

FUNKCJE > RABATY/NARZUTY  

Po wybraniu towaru do sprzedania naci nij zatwierd , nast pnie post puj wed ug poni szych
kroków. 

 

  

 

 
 

Wybierz RABATY/NARZUTY 

Wybierz FUNKCJE 
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Nast pnie mo na kontynuowa  sprzeda  lub zako czy  paragon naciskaj c razem. 

Wybierz np. RABAT PROCENTOWY 

Informacja o wysoko ci rabatu 

Wprowad  wysoko  rabatu i zatwierd  
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7.6 Sprzeda  towaru z kaucj  
Kasa umo liwia prowadzenie sprzeda y towaru z kaucj , tj. sprzeda y towaru pierwszego 
zawsze ze zdefiniowanym towarem drugim. Metoda ta przyspiesza sprzeda  tych towarów, 
których sprzeda  prowadzona jest zawsze razem. Po powi zaniu towarów sprzeda  towaru 
pierwszego wymusza automatyczn  sprzeda  towaru drugiego w takiej samej ilo ci jak towaru 
pierwszego. Post powanie podczas sprzeda y towarów z kaucj  jest analogiczna jak dla 
normalnej sprzeda y. 

8 Zako czenie paragonu 
Je eli chcemy zako czy  paragon, to najpierw naciskamy klawisz razem, nast pnie 
post pujemy wed ug poni szych kroków. 

8.1 P atno  gotówk  
RAZEM > ZATWIERDŹ 

Je eli przyj ta gotówka jest zgodna z kwot  do zap aty, to naciskamy tylko zatwierd . Natomiast
je eli przyj ta gotówka jest niezgodna lub w czona opcja OBOWI ZEK WPROWADZENIA
ZAPA ATY, to wprowadzamy sum  przyj tej gotówki i naciskamy zatwierd . Przyk ady poni ej:

Zgodna gotówka   

 

 

 

   

   

   

   

   

 

 
  

Zatwierd  
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Niezgodna gotówka   

 

 

 

 

  

   

8.2 Z u yciem p atno ci innej ni  gotówka lub waluty 
Kasa umo liwia zako czenie paragonu z u yciem ró nych rodków p atniczych np. bon
okoliczno ciowy, karta, czek, oraz walutowych form p atno ci. Sposób post powania jest 
identyczny dla ka dej z form p atno ci. Poni ej przyk ad zako czenia paragonu z u yciem
waluty. 

RAZEM > PŁATNOŚĆ  

Wprowad  przyj t  gotówk  i zatwierd  

Informacja o wydanej reszcie 
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Je eli przyj ta gotówka jest niezgodna z kwot  do zap aty, to nale y post powa  tj. w przypadku
p atno ci gotówk  z niezgodn  kwot . Kasa mo e wyda  gotówk  w euro lub w z otych, zale y
to od ustawie  waluty (opcja – reszta w walucie) 

Wybierz P ATNO CI 

Wybierz jedn  z form p atno ci np. walut  

Kasa przelicza równowarto  kwoty do zap aty w euro 

Zatwierd   
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8.3 Rabat lub narzut na ca y paragon 
Kasa posiada mo liwo  udzielenia rabatu lub narzutu (procentowego lub kwotowego) na ca y
paragon za wyj tkiem pozycji opakowa  zwrotnych. Rabaty i narzuty s  ograniczane przez 
limity dla rodzaju kasjera lub grupy towarowej. 

RAZEM > FUNKCJE > RABATY/NARZUTY  

 

  

 

  

Wybierz FUNKCJE 

Wybierz funkcje RABATY/NARZUTY 
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9 Funkcje dodatkowe 
9.1 Podgl d paragonu 
Funkcja umo liwia podgl d otwartego paragonu przez wy wietlenie wszystkich sprzedanych
pozycji na ekranie kasjera. Funkcja jest przydatna podczas edycji paragonu, umo liwia szybkie
kasowanie pozycji paragonowych. 

FUNKCJE > PODGLĄD PARAGONU  

 

  

Wybierz odpowiedni rabat lub narzut 

Wybierz FUNKCJE 
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10 Elektroniczna kopia wydruków 
Kasa zapisuje kopie wydruków na karcie pami ci typu microSD. Pozwala to na dost p do kopii 
wydrukowanych dokumentów bezpo rednio z klawiatury kasy lub za pomoc  programu na 
komputerze. 
Ze wzgl du na trwa o  zapisów na karcie microSD i wymagany okres przechowywania 
kopii dokumentów (w tym tak e kopii elektronicznych) nale y stosowa  wy cznie karty 
dostarczone przez producenta kasy. Informacje na ten temat znajduj  si  w za czonej 
do kasy, Ksi ce Kasy Rejestruj cej. 

Opis dzia ania systemu elektronicznej kopii wydruków. 
W czasie wykonywania weryfikacji i archiwizacji mo na na kasie prowadzi  sprzeda . 
Weryfikacja danych na karcie odbywa si  po ka dorazowym za czeniu kasy. W czasie 
weryfikacji wy wietla si  komunikat o tre ci „Ej : weryfikacja danych”, natomiast komunikat „EJ 
: ok” oznacza zako czenie wszelkich operacji zwi zanych z obs ug  kopii elektronicznej.  

Podczas wydruku paragonu oraz innych dokumentów, tre  wydruku jest równie  zapisywana 
w pami ci podr cznej.  Pami  ta znajduje si  wewn trz kasy i nie jest dost pna dla 

Wybierz PODGL D PARAGONU 

Wybierz pozycj  do skasowania 
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u ytkownika. Mo e ona pomie ci  dane z  maksymalnie dwóch okresów sprzeda y 
zako czonych raportem fiskalnym dobowym. Po wykonaniu drugiego raportu bez archiwizacji 
kasa blokuje sprzeda . Jest to sygnalizowane komunikatem “PAMI  PODR CZNA PE NA” 
na wy wietlaczu kasjera. W przypadku kiedy po wykonanym raporcie fiskalnym dobowym nie 
zosta a wykonana archiwizacja i prowadzona jest dalsza sprzeda , na pasku statusu pojawi 
si  komunikat „EJ : wymagany zapis”. Sygnalizacja ta jest informacj  nadrz dn  do wszystkich 
innych sygnalizacji i zostaje wy czona dopiero po poprawnym wykonaniu archiwizacji na 
karcie microSD. 

Proces archiwizacji czyli zapisu danych z pami ci podr cznej na kart  microSD, jest 
wykonywany automatycznie po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego oraz po spe nieniu 
nast puj cych warunków: 

1. W gnie dzie karty w kasie znajduje si  poprawnie zainicjowana karta microSD. 
2. Karta microSD umieszczona w kasie jest kart  z tego egzemplarza kasy. Nie mo na 

archiwizowa  danych na karcie z innego egzemplarza kasy.  
3. Kopie wydruków z wszystkich dób zapisanych na karcie microSD znajduj cej si  w 

kasie zosta y poprawnie zweryfikowane.  
4. Karta microSD nie zosta a zamkni ta.  

 

Aby archiwizacja danych na karcie mog a przebiec w prawid owy sposób, nale y zapewni , 
aby przez ca y czas weryfikacji i archiwizacji kasa by a za czona. Nale y pami ta , e kasa 
jest wyposa ona w funkcj  oszcz dzania energii z akumulatora. Aby mie  pewno , e kasa 
w czasie wykonywania archiwizacji nie wy czy si  na skutek mechanizmu oszcz dzania 
energii, mo na przed wykonaniem raportu fiskalnego dobowego pod czy  zewn trzne 
zasilanie kasy. 

Je eli warunki do zapisu s  spe nione, kasa bezpo rednio po raporcie fiskalnym 
dobowym rozpocznie zapis danych na kart . W tym czasie na pasku statusu wy wietli 
si  komunikat „TRWA ZAPIS” W tym czasie nie nale y wy cza  kasy. Po 
zako czonym zapisie pojawi si  komunikat „EJ : ok”. 

Je eli ze wzgl du na sposób obs ugi kasy, czas oczekiwania na zako czenie procesu 
archiwizacji jest dla u ytkownika zbyt d ugi, nale y zamkn  aktualn  kart  microSD i 
zainicjowa  now , zmniejszaj c w ten sposób ilo  danych na karcie. Ka da karta u ywana w 
kasie, w momencie inicjowania jest oznaczana unikaln  etykiet , która pozwala na jej 
identyfikacj . Wszystkie karty na których prowadzono archiwizacj , nale y przechowywa  
przez okres przewidziany w odr bnych przepisach dotycz cych kopii wydruków z kas 
rejestruj cych, licz c od daty wykonania ostatniego zapisu na danej karcie.  

Kopi  zapasow  mo na wykona  przez wyj cie karty z kasy i skopiowanie jej na inny no nik 
(dysk twardy, p yt  DVD, pendrive) za pomoc  czytnika kart microSD pod czonego do 
komputera lub bez wyjmowania karty z kasy na dwa sposoby, przez pendrive’a i funkcje KOPIA 
KARTY EJ oraz z cze PC za pomoc  programu SDbackup.exe (dost pny na za czonej do 
kasy p ycie CD). Do archiwizacji za pomoc  SDbackup.exe niezb dne jest pod czenie kasy 
do komputera. 

Karta microSD znajduje si  w gnie dzie pod bateri . Karta nie jest obj ta plombowaniem kasy 
i jest dost pna dla u ytkownika kasy. Nie nale y wyjmowa  karty microSD ze z cza karty przy 
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za czonej kasie oraz w szczególno ci kiedy wykonywane s  operacje zapisu lub odczytu 
karty. Aby wyj  kart  np. w celu wykonania kopii zapasowej, post puj wed ug nast puj cych 
kroków.   

 

 

 

 

 
 

 

1. Upewnij si , e kasa jest 
wy czona. 

2. Wypchnij mocno 
akumulator do 
odklikni cia. 

3. Nast pnie lekko wysu  
bateri . 

4. Przesu  uchwyt karty 
microSD, aby go odblokowa . 

1 
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Przy wk adaniu karty nale y post powa  odwrotnie. Upewnij si , e styki karty s  skierowane 
w dó , a nast pnie w ó  kart  do uchwytu i upu  go. Na koniec przesu  uchwyt karty, aby go
zablokowa  i za ó  akumulator. 

 
Zaleca si  ka dorazowo po wykonaniu zapisu na kart  wykona  kopi  zapasow . Poprawno  
zapisu na kart  microSD jest po ka dym zapisie weryfikowana a fakt ten jest zapisany w 
pami ci fiskalnej. Odpowiedzialno  za uszkodzenie danych na karcie microSD lub jej utrat  
karty ponosi u ytkownik. 

Stan pami ci podr cznej, karty microSD i samego procesu archiwizacji widoczny jest na pasku 
statusu. Opis sygnalizowanych stanów zosta  umieszczony poni ej. 

Status kopii elektronicznej 

Status kopii Przyczyna, sposób post powania 

EJ ok 

Normalny stan pracy, kasa mo e wystawia  paragony i wykona  
raport fiskalny dobowy. W kasie znajduje si  prawid owa i 
zweryfikowana karta. 

weryfikacja danych 

Normalny stan pracy, karta jest w trakcie weryfikacji. Kasa 
rozpoczyna weryfikacj  po zapisie danych na kart , po ka dym 
jej w czeniu, lub po w o eniu karty. 

brak karty Brak karty. Nale y w o y  kart  w a ciw  dla tej kasy. 

trwa zapis 
Normalny stan pracy, trwa zapis danych na kart . Nie wy cza  
kasy oraz nie wyjmowa  karty do czasu zako czenia zapisu. 

wymagany zapis 

W pami ci podr cznej oczekuj  dane do archiwizacji. Nale y 
sprawdzi  czy jest pod czona karta w a ciwa dla tej kasy.
Po wykryciu w a ciwej karty kasa zweryfikuje j  i dokona na niej 
zapisu danych. 

karta z innej kasy Zosta a pod czona karta z innej kasy lub karta zamkni ta. Z 
takiej karty mo na drukowa  kopie wydruków ale nie mo na na 

5. Podnie  uchwyt karty 
microSD i  lekko wysu  
kart . 

2 

3 
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niej archiwizowa  nowych danych. Aby zarchiwizowa  dane, 
nale y pod czy  nie zamkni t  kart  w a ciw  dla tej kasy. 

uszkodzone dane  Zosta a pod czona niezainicjowana lub uszkodzona karta. 

niezainicjowana karta Zosta a pod czona niezainicjowana, kart  nale y zainicjowa . 

pamięć prawie pełna Pami  podr czna jest bliska zape nienia. Zaleca si  wykonanie 
raportu fiskalnego dobowego w celu zrzucenia danych na kart . 

karta prawie pełna Pami  na karcie jest bliska zape nienia. Zaleca si  zamkni cie 
karty i zainicjowanie nowej. 

 

Nigdy nie nale y ingerowa  w struktur  i zawarto  plików karty microSD. Jakiekolwiek 
zmiany w tej strukturze oraz zmiana zawarto ci karty przez u ytkownika mog  
doprowadzi  do utraty kopii wydruków. 

Nie wolno u ywa  karty kopii elektronicznej do celów innych ni  jej przeznaczenie w 
kasie  i nie wk ada  do innych urz dze  np. do aparatu fotograficznego. 
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11 Funkcje kasjera   
FUNKCJE > FUNKCJE KASJERA  

 Widok menu funkcji kasjera  

 

 

 

 

11.1 Logowanie 
Praca na kasie nie wymaga logowania pod warunkiem, e pracuje na niej tylko jeden kasjer. 
Je eli na kasie pracuje wi cej kasjerów, przed rozpocz ciem pracy wymagane jest
zalogowanie. Po zalogowaniu na konto kasjera zostan  zaliczone operacje na kasie, np. 
sprzeda , wp aty i wyp aty.  

FUNKCJE > FUNKCJE KASJERA > LOGOWANIE 

 

 

 

Wybierz funkcje LOGOWANIE aby zalogowa  kasjera 
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Wprowad  has o i zatwierd  

Kasjer zalogowany, wybierz OK 
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11.2 Wylogowanie 
Wybranie tej funkcji powoduje wy czenie kasjera. Wy czenie kasjera nie powoduje
zamkni cia jego zmiany – mo liwe jest w czenie innego kasjera a nast pnie kontynuowanie
pracy poprzedniego.  

FUNKCJE > FUNKCJE KASJERA > WYLOGOWANIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybierz WYLOGOWANIE 

Kasjer wylogowany 

Wybierz LOGOWANIE aby zalogowa  innego 
kasjera 
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11.3 Koniec zmiany 
Funkcja drukuje dane o operacjach wykonanych przez kasjera, takich jak sprzeda , przyj te
zwroty, rabaty, narzuty itd. oraz o uzyskanych ze sprzeda y kwotach. 

FUNKCJE > FUNKCJE KASJERA > KONIEC ZMIANY 

  

 

 

 

 

Po wprowadzeniu kwoty drukuje si  raport zamkni cia zmiany i nast puje wy czenie kasjera
oraz wyzerowanie liczników zmiany tego kasjera. 

 

 

11.4 Wp ata do kasy 
Funkcja umo liwia dokonanie wp aty do kasy z wydrukiem pokwitowania z tej operacji. 

Wybierz KONIEC ZMIANY KASJERA 

Wprowad  kwot  zliczonej gotówki i innych 
rodzajów p atno ci 
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FUNKCJE > FUNKCJE KASJERA > WPŁATA DO KASY 

 

  

 

 
 

 

  

Wybierz WP ATA DO KASY 

Wprowad  dane wp acaj cego 

Wybierz form  p atno ci i wprowad  kwot  lub 
zatwierd  je eli wp acana jest gotówka  
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11.5 Wyp ata z kasy 
Funkcja umo liwia dokonanie wyp aty z kasy z wydrukiem pokwitowania z tej operacji. 

FUNKCJE > FUNKCJE KASJERA > WYPŁATA Z KASY 

 

 

 

 

 
 

Wybierz WYP ATA Z KASY 

Wprowad  dane osoby otrzymuj cej wyp at  
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11.6 Zestaw raportów 
Funkcja umo liwia wydrukowanie zestawu raportów. Zawarto  zestawu (lista raportów) i rodzaj
raportów (zeruj ce lub niezeruj ce) jest zale na od rodzaju kasjera i jego uprawnie . 

FUNKCJE > FUNKCJE KASJERA > ZESTAW RAPORTÓW 

 

 

   

   

   

   

   

   

Wybierz form  p atno ci i wprowad  kwot  

Wybierz ZESTAW RAPORTÓW 
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12 Konfiguracja 
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA  

Sposób konfiguracji jest identyczny dla wszystkich funkcji z menu konfiguracja. Ka da z funkcji
w tym menu zosta a podzielona na tryb definiowania i kasowania. Wybieraj c tryb definiowania 
przechodzimy do edycji, natomiast tryb kasowania umo liwia skasowanie wcze niej
zdefiniowanej funkcji.   

Widok menu konfiguracja 

  

 

12.1 Towary 
12.1.1 Definiowanie 
Sposób definiowania zosta  opisany w rozdziale obs uga. 

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > TOWARY > DEFINIOWANIE  

 

12.1.2 Kasowanie  

Funkcja umo liwia skasowanie towaru z pami ci kasy. Przed skasowaniem towar musi mie  
wyzerowane liczniki sprzeda y (i zwrotów, je eli jest opakowaniem). Dlatego zaleca si
wykonanie zeruj cego raportu z zerowaniem liczników. 

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > TOWARY > KASOWANIE  

UWAGA: Kasowanie towaru mo liwe jest jedynie po raporcie dobowym a przed wydrukiem pierwszego
paragonu. Po skasowaniu towaru próba otwarcia paragonu powoduje wydruk RAPORTU ZMIAN
TOWARÓW. 
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Po wybraniu funkcji kasowanie pojawi si  ekran umo liwiaj cy wybór towaru do skasowania na 
kilka sposobów, przyk ad poni ej. 

   

 

 

 

Wybierz  KASOWANIE 
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W przypadku gdy zostanie wybrana opcja LISTA TOWARÓW, to pojawi si  ekran z list
towarów, nale y wtedy wybra  towar do skasowania, a nast pnie potwierdzi  kasowanie
naciskaj  „TAK” 

 

 
 

Wybranie jednej z pozosta ych dwóch opcji, skutkuje natychmiastowym wy wietleniem 
zapytania „ USUN  TOWAR ?” Przyk ad poni ej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybierz towar do skasowania 

Potwierd  KASOWANIE TOWARU 
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12.2 Klawisze szybka sprzeda   
12.2.1 Definiowanie  

Funkcja umo liwia przypisanie towaru do klawisza szybkiej sprzeda y. Sposób definiowania 
zosta  opisany w rozdziale obs uga.  

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > KLAWISZ SZYBKA SPRZEDAŻ > 
DEFINIOWANIE 

12.2.2 Kasowanie  

Funkcja umo liwia skasowanie towaru przypisanego pod klawisz szybkiej sprzeda y. 

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > KLAWISZ SZYBKA    SPRZEDAŻ > 
KASOWANIE 

 

  

 

 

 

Wybierz KASOWANIE 

Wybierz pozycj  do skasowania 
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12.3 P atno ci 

Funkcja umo liwia definiowanie dodatkowych rodzajów rodków p atniczych (oprócz gotówki),
jakimi klient mo e p aci  za towar. Przyk adowo mog  to by  karta kredytowa, czek, bon
okoliczno ciowy. Nazwa p atno ci mo e sk ada  si  z maksimum 20 znaków. Mo liwe jest 
zdefiniowanie sze ciu p atno ci. P atno  gotówk  jest w kasie zdefiniowana na sta e. 

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > PŁATNOŚCI 

 

  

Potwierd  kasowanie klawisza szybkiej sprzeda y 

Wybierz DEFINIOWANIE 
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Kasowanie p atno ci: aby skasowa  p atno  nale y post powa  analogicznie jak w przypadku 
definiowania tzn. wybra  funkcj  kasowanie, nast pnie pozycj  do skasowanie i potwierdzi  
naciskaj c tak, wtedy dana p atno  zostanie skasowana. Sygna  d wi kowy potwierdza zapis 
do pami ci kasy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybierz numer p atno ci 

Wprowad  nazw  p atno ci i zatwierd  
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12.4 Waluty 
Widok menu waluty 

 

12.4.1 Nazwa i kursy  

Funkcja umo liwia zdefiniowanie o miu walutowych form p atno ci (posiadaj cych kurs 
wymiany). 

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > WALUTY > NAZWY I KURSY 

Zaleca si  wprowadzi  skróty walut stosownych przez NBP np. EUR, USD. Je eli p atno  
walutowa nie ma by  u ywana, nale y wprowadzi  kurs wymiany równy 00000000. 

 

  

Wybierz DEFINIOWANIE 
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Kasowanie waluty: Aby skasowa  walut  nale y post powa  analogicznie jak w przypadku 
definiowania tzn. wybra  funkcj  kasowanie, nast pnie numer waluty i potwierdzi  naciskaj c 
tak, wtedy waluta zostanie wykasowana. Sygna  d wi kowy potwierdzi zapis do pami ci kasy.

Wybierz numer waluty 

Wprowad  nazw  waluty i zatwierd  

Wprowad  kurs wymiany i zatwierd  
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12.4.2 Reszta w walucie 

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > WALUTY > RESZTA W WALUCIE 

Funkcja umo liwia wybranie, czy reszta w paragonie ma by  wyp acana w walucie podstawowej
(z otych lub euro po zmianie waluty), czy w ostatniej wprowadzonej walucie na paragonie
(odpowiednio: podstawowej lub jednej z dodatkowych). Funkcja ma znaczenie tylko je eli na
paragonie u yto p atno ci walutowych i wyst pi a reszta. 

 
12.4.3 Wydruk równowarto ci  

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > WALUTY > WYDRUK RÓWNOWARTOŚCI

Funkcja w czenia wydruku na paragonie równowarto ci sumy paragonu w euro je eli z oty jest
walut  podstawow , lub równowarto ci w z otych je eli to euro jest walut  podstawow . Po jej
w czeniu po logo fiskalnym b dzie drukowana nazwa i kurs waluty oraz kwota równowarto ci.
Funkcja ta mo e zosta  u yta np. w okresie przed przej ciem na euro do wydrukowania jaka
b dzie warto  paragonu w nowej walucie. 

Je eli opcja zostanie wybrana, to pojawi si  mo liwo  wprowadzenia kursu wymiany 
euro/z oty. 

12.4.4 Waluta ewidencyjna  

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > WALUTY > WALUTA EWIDENCYJNA 

Funkcja pozwala zdefiniowa , kiedy i na jak  walut  zostanie zmieniona waluta podstawowa w
kasie, np. zmiana ze z otych na euro. 

 

 

 

 

Wybierz 
DEFINIOWANIE 
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WYZEROWAĆ LICZNIKI Je eli opcja zostanie wybrana to przed zmian  waluty nale y dokona  
na kasie rozliczenia sprzeda y i kasjerów w starej walucie przez wydruk odpowiednich raportów
lub przez odczyt z komputera. Je eli jednak liczniki nie maj  zosta  skasowane, pozostawiamy 
opcj  nie zaznaczon . 

PRZELICZYĆ CENY Je eli ceny towarów zostan  przeliczone i przes ane przez
oprogramowanie dzia aj ce na pod czonym komputerze albo r cznie przez u ytkownika,  to
pozostawiamy opcj  nie zaznaczon . 

12.4.5 Zmiana waluty ewidencyjnej 
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > WALUTY > ZMIANA WALUTY 

EWIDENCYJNEJ 

W dniu i o godzinie przej cia na now  walut , je eli kasa jest po wykonaniu raportu fiskalnego
dobowego, przy pierwszej próbie rozpocz cia paragonu kasa wydrukuje informacj  o tre ci:
ZMIANA WALUTY PROSZ  WYKONA  CZYNNO CI WG INSTRUKCJI OBS UGI. Do czasu 
zmiany waluty w kasie dalsza sprzeda  nie b dzie mo liwa i ka da próba wystawiania paragonu
b dzie powodowa a wydruk powy szej informacji. W przypadku je eli u ytkownik nie 
zamierza jeszcze przej  na now  walut  (np. data by a wprowadzona b dnie) nale y
zmieni  dat  w definicji waluty ewidencyjnej. 

W celu prze czenia kasy na now  walut  nale y wykona  nast puj ce czynno ci: 
 Wykona  raport fiskalny dobowy (je eli nie zosta  wykonany po ostatniej sprzeda y). 
 Je eli kasa wspó pracuje z komputerem i programem magazynowym, nale y wykona  

odczyt danych o sprzeda y z kasy. Je eli program magazynowy dysponuje opcj  
przeliczania i zmiany cen w kasach (z cen w z otych na ceny w euro), nale y jej u y  
(patrz opcje przy definiowaniu waluty w poprzednim punkcie). 

 Je eli przy definiowaniu waluty nie wybrano kasowania niefiskalnych liczników: 

– Wykona  raport szczegó owy sprzeda y i raport zwrotów opakowa  z zerowaniem 
liczników. 

– Wykona  raport sprzeda y wg grup z zerowaniem liczników. 

Zmiana waluty 
ewidencyjnej Wprowad  nazw  

waluty i kurs wymiany 

Kasa przeliczy ceny 
towarów wg kursu 
zdefiniowanego w  
kasie 

Po przej ciu na 
now  walut  
wszystkie liczniki 
niefiskalne zostan  
wyzerowane 

Zapisz 
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– Wykona  raporty zamkni cia zmian wszystkich kasjerów w celu ich rozliczenia. 

 Je eli nie wykonano zmiany cen za pomoc  programu magazynowego i nie wybrano 
opcji przeliczenia cen przez kas  podczas definiowania waluty (patrz poprzedni punkt), 
nale y je przeliczy  i zmieni  za pomoc  funkcji ZMIANA CEN TOWARÓW w kasie. 

12.5 Grupy towarowe 
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > GRUPY TOWAROWE 

Funkcja definiowania grup umo liwia wprowadzenie do pami ci kasy nazw grup towarowych. 
Nazwy te u ywane s  w raporcie sprzeda y wed ug grup. Mo liwe jest zdefiniowanie 99 grup.
Nazwa mo e sk ada  si  z 19 liter. 

UWAGA: Towary z grupy nr 15 oraz od 90 do 99 mog  by  wy czone z funkcji udzielania rabatu i narzutu 
po w czeniu opcji „rabat specjalny”. 

 

 

  

 

 

 

Wybierz DEFINIOWANIE

Wybierz numer pocz tkowy
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Kasowanie grup towarowych: aby skasowa  grup  towarow  nale y post powa  
analogicznie jak w przypadku definiowania tzn. wybra  funkcj  kasowanie i poda  numer 
pocz tkowy grupy towarowej, nast pnie nale y wybra  numer pozycji i potwierdzi  kasowanie 
naciskaj c tak, wtedy dana grupa zostanie wykasowana. Sygna  d wi kowy potwierdzi zapis 
do pami ci kasy. 

12.6 Jednostki miary 
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > JEDNOSTKI MIARY 

Funkcja umo liwia zdefiniowanie jednostek miary sprzedawanych towarów. Jednostki z tego
menu po zdefiniowaniu s  wy wietlane w menu definiowanie towaru pod funkcj  jednostki oraz
drukowane s  na paragonie. Przyk ady jednostek: szt., opak (-owanie), but (-elka), kg, gram, 
tona, litr, dkg. Nazwa jednostki mo e sk ada  si  z 4 liter. 
 
Kasowanie jednostek miary: kasowania przeprowadza si  analogicznie jak opisane wy ej
KASOWANIE GRUP TOWAROWYCH. Fabrycznie, w pami ci kasy zapami tanych jest 8
jednostek (numery od 1 do 8), które u ytkownik mo e zmieni . Kasa ma mo liwo
zdefiniowania cznie 16 jednostek miary. 
 

Wybierz numer grupy towarowej 

Wprowad  nazw  grupy i zatwierd  
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12.7 Kasjerzy 
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > KASJERZY  

12.7.1 Definiowanie 
Funkcja umo liwia zdefiniowanie nazwy kasjera, jego has a oraz przypisanie go do jednego z 
rodzajów kasjera. Z rodzaju do jakiego jest przypisany kasjer wynikaj  uprawnienia tego 
kasjera, sk ad zestawu raportów oraz maksymalny rabat i narzut jakiego kasjer mo e udzieli . 
Mo na zdefiniowa  10 kasjerów. Fabrycznie jest zdefiniowany kasjer nr1 o nazwie 
KIEROWNIK, posiadaj cy pe ne uprawnienia dost pu do funkcji kasy oraz kasjerzy sumacyjni. 
Aby zdefiniowa  kasjera wybierz: 

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > KASJERZY 

 

  

 

  

Wybierz DEFINIOWANIE 

Wybierz numer kasjera 
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Wybierz NAZWA 

Wprowad  nazw  (maksymalnie 19 znaków) i zatwierd  

Wybierz HAS O 
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Wprowad  has o (maksymalnie 13 znaków) 

Wybierz RODZAJ 

Wybierz do jakiego rodzaju kasjera ma zosta   
przypisany definiowany kasjer 
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10.7.2 Kasowanie 
Funkcja umo liwia wykasowanie kasjera z pami ci kasy. Kasjer ten musi mie  zamkni t  
zmian . 

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > KASJERZY > KASOWANIE 

Kasowanie definicji kasjera: Aby skasowa  definicj  kasjera nale y post powa  
analogicznie jak w przypadku definiowania tzn. wybra  funkcj  kasowanie nast pnie wybra  
numer pozycji kasjera i potwierdzi  kasowanie naciskaj c tak, wtedy kasjer zostanie 
wykasowany. Sygna  d wi kowy potwierdzi zapis do pami ci kasy. 

12.8 Rodzaje kasjerów 
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA > RODZAJE KASJERÓW  

W tym menu znajduj  si  funkcje pozwalaj ce na edycj  i kasowanie rodzaju kasjera oraz 
funkcje kopiowania i przywracania definicji rodzaju kasjera. Rodzaje kasjerów to zbiór 
uprawnie , które definiuj  poziom dost pu do funkcji kasy np. u ytkownik kierownik ma dost p 
do wszystkich funkcji w kasie, natomiast u ytkownik kasjer tylko do funkcji zwi zanych ze 
sprzeda . Poziom dost pu do funkcji mo na zwi ksza  lub zmniejsza  w zale no ci od 
potrzeb. Rodzaje kasjerów s  u ywane podczas definiowania kasjerów. 

12.8.1 Definiowanie  

Za pomoc  tej funkcji mo na zdefiniowa  osiem nazw rodzajów kasjera, nada  kasjerowi 
odpowiednie uprawnienia i dost p do zestawu raportów oraz przydzieli  maksymalny rabat i 
narzut jaki kasjer mo e udzieli  podczas sprzeda y. Fabrycznie w kasie zdefiniowane s  
pierwsze cztery rodzaje (mo liwa jest równie  ich edycja). Sposób definiowania rodzaju kasjera 
zosta  przedstawiony poni ej: 

Naci nij zatwierd  
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Poni ej przedstawiono domy lne uprawnienia dla rodzajów kasjerów: 

 

Wybierz DEFINIOWANIE 

Wybierz istniej cy rodzaj lub zdefiniuj 
w asny wybieraj c pust  pozycj  np. 5 

Wpisz nazw  rodzaju 

Maksymalnie 19 znaków 
Uprawnienia 
Definiowanie poziomu 
dost pu do funkcji kasy, 
mo na przypisa  
maksymalnie  35 
uprawnie  

Wybierz zestaw  raportów 
i zdefiniuj   sk ad zestawu 

Wprowad  procentowo 
maksymaln  warto  
udzielanego rabatu 

Wprowad  procentowo 
maksymaln  warto  
udzielanego narzutu 
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Uprawnienia do funkcji 
Rodzaj kasjera 

Kasjer Starszy kasjer Administrator Kierownik

Sprzeda      

Koniec zmiany     

Raport stan kasy dla kasjera     

Wp ata do kasy     

Wyp ata z kasy     

Zestaw raportow     

Otwarcie szuflady     

Funkcje kierownika     

Funkcje serwisowe     

Raport dobowy fiskalny     

Raport finansowy podatkowy     

Raport szczegó owy sprzedazy zeruj cy     

Raport szczegó owy sprzeda y     

Raport zwrotów opakowa  zeruj cy     

Raport zwrotów opakowa      

Raport sprzeda y w/g grup zeruj cy     

Raport sprzeda y w/g grup     

Raport ko ca zmiany kasjera     

Raport stanu kasy kasjera     

Raporty okresowe     

Raport danych o towarach     

Raport konfiguracji     

Definicja towaru     

Nazwy i kursy walut     

Waluta ewidencyjna     

Konfiguracja     

Ustawienia     

Kasjerzy     

Rodzaje kasjerów     

Przestawinie zegara     

Stawki podatku     

Ustawienia kasy     

Wydruki z kopii     

Ustawienia  kopii elektronicznej     

Menu USB     
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12.8.2 Kasowanie 

Za pomoc  tej funkcji mo na skasowa  wcze niej zdefiniowany rodzaj kasjera. 

12.8.3 Kopiowanie 

Ta funkcja umo liwia kopiowanie ustawie  rodzaju kasjera innemu wcze niej zdefiniowanemu 
kasjerowi. Funkcja przydatna je eli chcemy nada  kolejnemu kasjerowi takie same uprawnienia 
i dost p do zestawu raportów. Sposób kopiowania definicji rodzaju kasjera zosta  przedstawiony 
poni ej: 

 

 

Po  wskazaniu rodzaju kasjera któremu chcemy przypisa  kopiowan  definicj , pojawi si  
nastepuj cy komunikat. 

 

 

12.8.4 Przywracanie 

Za pomoc  tej funkcji mo na przywróci  ustawienia domy lne dla konkretnego rodzaju kasjera.

 

 

Wybierz rodzaj kasjera, którego definicje 
chcesz skopiowa  

Nast pnie wska  rodzaj kasjera któremu 
chcesz przypisa  kopiowan  definicje 

Wybieraj c „TAK” definicja zostanie 
skopiowana 

Wybieraj c „NIE” kopiowanie definicji 
zostanie anulowane 
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13 Raporty zeruj ce 
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY ZERUJĄCE  

Widok menu raporty zeruj ce 

 

13.1 Dobowy fiskalny 
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY ZERUJĄCE > DOBOWY FISKALNY 

Raport dobowy powinien by  wykonywany codziennie po zako czeniu sprzeda y w danym
dniu, nie pó niej jednak ni  przed dokonaniem pierwszej sprzeda y w dniu nast pnym. Je eli
w kasie od ostatniego wykonania raportu dobowego zdefiniowano nowe towary to najpierw 
drukuje si  RAPORT ZMIAN TOWARÓW. Przed raportem dobowym mog  drukowa  si  
równie  dane o towarach zmienionych lub skasowanych, o ile nie zosta y wydrukowane 
wcze niej. 

 

Na raporcie drukowane s : 

aktualne stawki podatku, 

warto  sprzeda y netto (bez podatku) dla ka dej ze zdefiniowanych stawek, 

warto ci podatku dla stawek oprócz stawki zwolnionej i stawki zerowej, 

czna kwota podatku, 

czna kwota sprzeda y brutto, 

waluta ewidencyjna, 

sumowane narastaj co z raportów dobowych warto ci podatków (z podzia em na stawki) 
i cznej nale no ci. 

Je eli wykonywane by y zmiany w bazie towarowej drukowana jest linia: 
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“Wykonano zmiany w bazie towarowej” – jest to suma zmian w bazie towarowej nowo 
zdefiniowanych towarów, zmienionych nazw lub stawek oraz skasowanych towarów od 
ostatniego raportu dobowego. 

Je eli od ostatniego raportu dobowego wyst pi y anulowane paragony to drukowana jest ich 
ilo  i sumaryczna kwota. Do kwoty anulowanych paragonów zaliczana jest suma pozycji do 
zap aty w momencie anulowania paragonu. 

Ilo  pozycji podaje liczb  wierszy raportu dobowego od linii z pierwsz  definicj  stawki 
podatkowej do linii ilo  paragonów w cznie, z pomini ciem linii z poziomymi kreskami. 

Je eli w okresie który obejmuje raport dobowy zosta o wykonane zerowanie pami ci RAM to 
na raporcie pojawi  si  wiersze z napisem “ZEROWANIE RAM Z” z podan  dat , godzin  i 
kolejnym numerem zerowania. Litera Z oznacza zewn trzne zerowanie pami ci RAM. 
Gwiazdka po napisie ZEROWANIE RAM oznacza, e po zerowaniu pami ci RAM, a przed 
raportem dobowym by a prowadzona sprzeda  lub anulowano paragony. 

Po wydrukowaniu raportu fiskalnego dobowego, je eli karta znajduje si  w kasie, nast puje 
zapis na kart  danych o kopiach wydruków. Nie nale y wtedy wy cza  zasilania. Stan ten 
trwa dopóki na pasku statusu nie pojawi si  komunikat EJ:ok.  

 

13.2 Szczegó owy sprzeda y 
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY ZERUJĄCE > SZCZEGÓŁOWY SPRZEDAŻY 

Drukuje raport sprzeda y towarów w oparciu o niefiskalne liczniki sprzeda y (ilo  i warto  
sprzeda y). Na raporcie wyszczególnione s  ilo ci i warto ci sprzeda y ka dego towaru.  

Wydrukowanie ilo ci i warto ci sprzeda y dla danego towaru obejmuje okres od ostatniego 
raportu z zerowaniem liczników. 

 

13.3 Sprzeda y wed ug grup 
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY ZERUJĄCE > SPRZEDAŻY WG GRUP 

Drukuje raport sprzeda y wed ug zdefiniowanych grup towarowych z podaniem warto ci
sprzeda y dla poszczególnych grup. 

 

13.4 Zwrotów opakowa  
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY ZERUJĄCE > ZWROTÓW OPAKOWAŃ

Drukuje raport zwrotów opakowa  z podaniem ilo ci i warto ci przyj tych opakowa
zwrotnych. 

Wydrukowane ilo ci i warto ci zwrotów obejmuj  okres od ostatniego raportu z zerowaniem 
liczników.  
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13.5 Koniec zmiany 
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY ZERUJĄCE > KONIEC ZMIANY

Drukuje dane o operacjach wykonanych przez kasjera, takich jak sprzeda , przyj te zwroty, 
rabaty, narzuty itd. oraz o uzyskanych ze sprzeda y kwotach. Zrealizowanie funkcji 
zamkni cia zmiany powoduje wy czenie kasjera i wyzerowanie liczników zmiany tego 
kasjera. Funkcj  mo na wykona  dla dowolnego kasjera który ma w danej chwili otwart  
zmian . 

Je eli wybrany kasjer ma otwart  zmian , to nast pi otwarcie szuflady na pieni dze i przej cie 
do wprowadzenia zliczonej kwoty gotówki oraz innych rodzajów p atno ci oraz p atno ci 
walutowych (je eli s  u ywane) identycznie jak to ma miejsce w raporcie ko ca zmiany 
opisanym w funkcji: KONIEC ZMIANY w menu kasjera. 

 

 

 

 

 

  

Wybierz  KONIEC ZMIANY 

Wybierz kasjera dla którego wykona  
zamkni cie zmiany 
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14 Raporty niezeruj ce 
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE

Raporty niezeruj ce mo na wykonywa  wielokrotnie, poniewa  nie kasuj  danych w kasie i 
s u  jedynie do podgl du. 

 

Widok menu raporty niezeruj ce 

  
 

14.1 Finansowy podatkowy  
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > FINANSOWY PODATKOWY

Drukuje aktualny stan liczników fiskalnych. Pola drukowane w raporcie s  identyczne z polami
raportu dobowego fiskalnego z tym e wydrukowanie raportu finansowego nie powoduje
wyzerowania tych liczników. Numer raportu finansowego jest zgodny z numerem kolejnego
raportu dobowego (tego w którym bie ce liczniki zostan  uwzgl dnione). 

 

Wprowad  zliczon  kwot  
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14.2  Szczegó owy sprzeda y 
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > SZCZEGÓŁOWY SPRZEDAŻY

Drukuje raport sprzeda y towarów w oparciu o niefiskalne liczniki sprzeda y (ilo  i warto
sprzeda y). Na raporcie wyszczególnione s  ilo ci i warto ci sprzeda y ka dego towaru. 

Tre  raportu jest identyczna z odpowiednim raportem zeruj cym z t  ró nic , e liczniki nie s
zerowane oraz nie wyst puje linia WYZEROWANO LICZNIKI. 

14.3 Sprzeda y wed ug grup 
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > SPRZEDAŻ WEDŁUG GRUP

Drukuje raport sprzeda y wed ug zdefiniowanych grup towarowych z podaniem warto ci
sprzeda y dla poszczególnych grup. Tre  raportu jest identyczna z odpowiednim raportem
zeruj cym z t  ró nic , e liczniki nie s  zerowane oraz nie wyst puje linia WYZEROWANO
LICZNIKI. 

 

14.4 Zwrotów opakowa  
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > ZWROTÓW OPAKOWAŃ

Drukuje raport zwrotów opakowa  z podaniem ilo ci i warto ci przyj tych opakowa  zwrotnych.
Tre  raportu jest identyczna z odpowiednim raportem zeruj cym z t  ró nic , e liczniki nie s
zerowane oraz nie wyst puje linia WYZEROWANO LICZNIKI. 

 

14.5 Stanu kasy dla kasjera 
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > STANU KASY DLA KASJERA

Drukuje raport z danymi o operacjach wykonanych przez kasjera, takich jak sprzeda , przyj te
zwroty, rabaty, narzuty itd. oraz o uzyskanych ze sprzeda y kwotach. Zrealizowanie funkcji nie
powoduje zamkni cia zmiany kasjera i wyzerowania liczników. Kasa nie pyta o stan 
poszczególnych p atno ci w szufladzie. Na wydruku pojawiaj  si  tylko warto ci
w p atno ciach obliczone przez kas . Tre  raportu jest identyczna z odpowiednim raportem
zeruj cym z t  ró nic , e liczniki nie s  zerowane oraz nie wyst puje linia WYZEROWANO
LICZNIKI. 

 

14.6 Danych o towarach 
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > DANYCH O TOWARACH

Drukuje dane o towarach z wyszczególnieniem m. in. numeru towaru (PLU), jego nazwy,
stawki podatkowej, grupy towarowej, jednostki miary, kodu kreskowego, zdefiniowanej ilo ci 
miejsc po przecinku, informacji czy towar jest zablokowany, informacji czy towar jest 
opakowaniem, informacji o wi zaniach i ceny. Wydrukowanie tego raportu wymaga podania
numeru pocz tkowego, tzn. towaru, od którego chcemy rozpocz  drukowanie danych. 



69 
 

 

  

 

  

 

14.7 Okresowe 
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > OKRESOWE 

W menu tym znajduj  si  funkcje umo liwiaj ce wydrukowanie raportów okresowych:
szczegó owych, skróconych oraz historii kopii elektronicznej. Raporty szczegó owe s
raportami fiskalnymi, a raporty skrócone i historia kopii s  raportami niefiskalnymi. Sposób 
okre lenia okresu za który maj  by  wykonane raporty jest taki sam dla raportów
szczegó owych i skróconych. Wydruki raportów szczegó owych i skróconych mo na
wytworzy  okre laj c zakres raportu w jeden z nast puj cych sposobów: 

 miesi czny (raport obejmuj cy okres za podany zako czony miesi c kalendarzowy),

 wed ug dat (raport obejmuj cy okres pomi dzy podanymi datami raportów fiskalnych
dobowych), 

 wed ug numerów (raport obejmuj cy okres pomi dzy podanymi numerami raportów 
fiskalnych dobowych), 

 za miesi c bie cy (od pierwszego dnia bie cego miesi ca do dzisiaj).  

 za miesi c poprzedni (raport za miesi c poprzedzaj cy aktualny miesi c), 

Podaj numer pocz tkowy towaru 

W ka dej chwili mo na przerwa  wydruk 
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14.7.1 Szczegó owy 

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > OKRESOWE > SZCZEGÓŁOWY

 

14.7.1.1  Miesi czny 

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > OKRESOWE > SZCZEGÓŁOWY > 
MIESIĘCZNY

Drukuje raport fiskalny okresowy (szczegó owy) za zako czony miesi c kalendarzowy. W raporcie
drukowane s  dane z raportów fiskalnych dobowych podanego miesi ca. Raport ten zosta
wyró niony nag ówkiem o tre ci: “RAPORT FISKALNY MIESI CZNY” wraz z miesi cem i rokiem
którego dotyczy raport. 

Po wybraniu funkcji okre lamy miesi c, za jaki ma by  wydrukowany raport w kolejno ci
MIESI C, ROK. 

Raport miesi czny mo na wydrukowa  tylko za zako czony miesi c, na przyk ad raport
miesi czny za marzec mo na wydrukowa  najwcze niej 1 kwietnia. 

 
14.7.1.2 Wed ug dat 

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > OKRESOWE > SZCZEGÓŁOWY 
>WEDŁUG DAT

W raporcie drukowane s  dane z raportów fiskalnych dobowych za okres mi dzy podan  dat
pocz tkow  i ko cow . Aby wydrukowa  raport nale y najpierw wpisa  dat  pocz tkow  okresu,
za jaki ma by  wydrukowany raport, w kolejno ci DZIE , MIESI C, ROK. Nast pnie po
wy wietleniu si  komunikatu „podaj dat ” wpisujemy dat  ko cow  okresu za jaki ma by
wydrukowany raport. Po wpisaniu, rozpoczyna si  drukowanie raportu.  

Je eli w okresie którego dotyczy raport wyst pi y zmiany stawek podatkowych, to w cz ci cznej
raportu przy odpowiedniej kwocie PTU pojawia si  znak “+” (plus). Przez zmian  stawki rozumie
si  przej cie ze stawki liczbowej na inn  stawk  liczbow  (np. zmiana PTU C z 0,00% na 3,00%).
Zmian  stawki nie jest przej cie ze stawki liczbowej na stawk  rezerwow  lub zwolnion  (oraz ze
stawki rezerwowej lub zwolnionej na inn  stawk ). 

 

14.7.1.3 Wed ug numerów 

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > OKRESOWE > SZCZEGÓŁOWY 
>WEDŁUG NUMERÓW

W raporcie drukowane s  dane z raportów fiskalnych dobowych za okres obejmuj cy numery
raportów dobowych, które nale y poda . 

Aby wydrukowa  raport, nale y post powa  w sposób analogiczny jak powy ej, z tym e zamiast
dat wpisujemy numer pocz tkowy i ko cowy raportu fiskalnego dobowego. 
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14.7.1.4 Za miesi c bie cy 

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > OKRESOWE > SZCZEGÓŁOWY 
>ZA MIESIĄC BIEŻĄCY

W raporcie drukowane s  dane z raportów fiskalnych dobowych za bie cy miesi c, tzn. od
pierwszego dnia bie cego miesi ca do dzisiaj.  Raport ten zosta  wyró niony nag ówkiem
o tre ci: “RAPORT FISKALNY OKRESOWY” wraz z zakresem dat którego dotyczy raport. 

 

14.7.1.5 Za miesi c poprzedni 

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > OKRESOWE > SZCZEGÓŁOWY 
>ZA MIESIĄC POPRZEDNI

W raporcie drukowane s  dane z raportów fiskalnych dobowych. Raport ten zosta  wyró niony
nag ówkiem o tre ci: “RAPORT FISKALNY MIESI CZNY” wraz z miesi cem i rokiem którego
dotyczy raport. 

 

14.7.2 Skrócony 

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > OKRESOWE > SKRÓCONY

 

14.7.2.1 Miesi czny 

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > OKRESOWE > SKRÓCONY > 
MIESIĘCZNY

Drukuje niefiskalny (skrócony) raport okresowy zawieraj cego sumaryczne dane z raportów
fiskalnych dobowych za miesi c, który nale y poda  w sposób analogiczny jak w raporcie
fiskalnym miesi cznym. 

W raporcie drukowane s  podsumowania danych z raportów fiskalnych dobowych w podokresach
obowi zywania danych stawek podatkowych, a nast pnie drukowane s  dane czne za ca y
okres raportu. Raport ten zosta  wyró niony nag ówkiem o tre ci: “RAPORT SKRÓCONY
MIESI CZNY” wraz z miesi cem i rokiem którego dotyczy raport. 

 

14.7.2.2 Wed ug dat 

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > OKRESOWE > SKRÓCONY > 
WEDŁUG DAT

W raporcie drukowane s  podsumowania danych z raportów fiskalnych dobowych w podokresach
obowi zywania danych stawek podatkowych, a nast pnie drukowane s  dane czne za ca y
okres raportu. Okres raportu nale y poda  analogicznie jak w punkcie 15.7.1.2  

 
14.7.2.3 Wed ug numerów 

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > OKRESOWE > SKRÓCONY > 
WEDŁUG NUMERÓW
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W raporcie drukowane s  podsumowania danych z raportów fiskalnych dobowych w podokresach
obowi zywania danych stawek podatkowych, a nast pnie drukowane s  dane czne za ca y
okres raportu. Okres raportu nale y poda  analogicznie jak w punkcie 15.7.1.2, z tym e zamiast
dat wpisujemy numer pocz tkowy i ko cowy raportu. 

 

14.7.2.4 Za miesi c bie cy 

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > OKRESOWE > SKRÓCONY > ZA 
MIESIĄC BIEŻĄCY

W raporcie drukowane s  dane za bie cy miesi c, tzn. od pierwszego dnia bie cego miesi ca
do dzisiaj. W tre ci raportu znajduj  si  podsumowania danych z raportów fiskalnych dobowych
w podokresach obowi zywania danych stawek podatkowych, a nast pnie drukowane s  dane

czne za ca y okres raportu. Raport ten zosta  wyró niony nag ówkiem o tre ci: “RAPORT
SKRÓCONY OKRESOWY” wraz z zakresem dat którego dotyczy. 

 
14.7.2.5 Za miesi c poprzedni 

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > OKRESOWE > SKRÓCONY > 
ZA MIESIĄC POPRZEDNI

W raporcie drukowane s  podsumowania danych z raportów fiskalnych dobowych w 
podokresach obowi zywania danych stawek podatkowych, a nast pnie drukowane s  dane

czne za ca y okres raportu. Raport ten zosta  wyró niony nag ówkiem o tre ci: “RAPORT 
SKRÓCONY MIESI CZNY” wraz z miesi cem i rokiem którego dotyczy raport. 

 
14.7.3 Historia kopii elektronicznej 

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > OKRESOWE > HISTORIA 
KOPII ELEKTRONICZNEJ 

Drukuje informacje z pami ci fiskalnej, dotycz cych etykiet kart na których by y zapisywane kopie
wydruków dla tej kasy. Raport podaje etykiet  karty oraz zakres numerów i dat raportów
fiskalnych dobowych, które by y zapisywane na poszczególnych kartach. Mo na dzi ki temu
odnale  kart  która zosta a ju  zamkni ta (np. z powodu zape nienia) a z której chcemy
wydrukowa  kopie wydruków. 

 
14.7.3.1 Raport sum wed ug dat 

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > OKRESOWE > HISTORIA 
KOPII ELEKTRONICZNEJ > RAPORT SUM WEDŁUG DAT

Drukuje raport niefiskalny obejmuj cy informacje z raportów dobowych fiskalnych, dotycz ce
podpisów poszczególnych raportów, etykiety karty na której zosta y zapisane kopie wydruków
nale ce do tych raportów dobowych oraz czne kwoty podatku, czne nale no ci, waluty
ewidencyjne i ilo ci paragonów. 
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14.7.3.2 Raport sum wed ug numerów 

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > OKRESOWE > HISTORIA 
KOPII ELEKTRONICZNEJ > RAPORT SUM WEDŁUG NUMERÓW

Drukuje raport niefiskalny obejmuj cy informacje z raportów dobowych fiskalnych, dotycz ce
podpisów poszczególnych raportów, etykiety karty na której zosta y zapisane kopie wydruków
nale ce do tych raportów dobowych oraz czne kwoty podatku, czne nale no ci, waluty
ewidencyjne i ilo ci paragonów. 

 
14.7.3.1 Raport historii kopii 

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > OKRESOWE > HISTORIA 
KOPII ELEKTRONICZNEJ > RAPORT HISTORII KOPII

Raport zawiera informacji z pami ci fiskalnej, dotycz cych etykiet kart na których by y zapisywane
kopie wydruków dla tej kasy. Raport podaje etykiet  karty oraz zakres numerów i dat raportów
fiskalnych dobowych, które by y zapisywane na poszczególnych kartach. Mo na dzi ki temu
odnale  kart  która zosta a ju  zamkni ta (np. z powodu zape nienia) a z której chcemy
wydrukowa  kopie wydruków. 

 

14.8 Konfiguracji 
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > RAPORTY NIEZERUJĄCE > KONFIGURACJI

Raport konfiguracji kasy zawiera dane o wprowadzonych do pami ci kasy kasjerach, grupach
towarowych, p atno ciach, jednostkach miary oraz zdefiniowanych klawiszach szybka sprzeda .
Mo e s u y  kontroli jak kasa jest zaprogramowana. Mo na wybra  do wydruku raport o
kasjerach i ich rodzajach lub inne ustawienia. 
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15 Kopia elektroniczna 
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KOPIA ELEKTRONICZNA 

Widok menu kopia elektroniczna 

 
Menu zawiera funkcje pozwalaj ce wydrukowa  na kasie kopie wydruków zapisane w pami ci
podr cznej samej kasy oraz na karcie w o onej do kasy. Mo liwy jest wydruk z karty która by a
u ywana w tej kasie lub z innej kasy tego samego typu, np. w celach kontrolnych. Zawiera te
funkcj  sprawdzania stanu kopii elektronicznej oraz funkcje inicjowania i zamykania karty z
danymi. 

UWAGA: Korzystanie z funkcji drukowania z kopii elektronicznej jest mo liwe tylko wtedy je eli kasa nie 
jest w trakcie weryfikacji karty microSD oraz nie jest w trakcie archiwizowania danych na kart . 

15.1 Wydruki z kopii 
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KOPIA ELEKTRONICZNA > WYDRUKI Z KOPII 

Po wej ciu do menu nale y wybra  zakres numerów lub przedzia  czasowy, w zakresie którego
chcemy dokona  wydruku kopii dokumentów zapisanych na karcie lub w pami ci podr cznej.
Opcja  ostatni paragon, to wydruk ostatniego paragonu z bie cej doby.  

Po wybraniu zakresu dost pne s  nast puj ce funkcje: 

 WSZYSTKIE 
Wydruk kopii wszystkich paragonów i innych wydruków
nale cych do danej doby oraz raportu dobowego. 

 RAPORTY DOBOWE Wydruk kopii raportu dobowego z wybranego zakresu 

 NIEFISKALNE 
Wydruk kopii wszystkich dokumentów niefiskalnych z wybranego 
zakresu 

 FISKALNE 
Wydruk kopii wszystkich dokumentów fiskalnych z wybranego 
zakresu 

 PARAGONY ANULOWANE 
Wydruk kopii wszystkich anulowanych paragonów z wybranego 
zakresu  

 PARAGONY WG NR Wydruk kopii wybranych paragonów z wybranego zakresu 

 WYDRUKI WG NR Wydruk kopii numerów wydruków z wybranego zakresu 
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15.2 Ustawienia kopii elektronicznej 
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KOPIA ELEKTRONICZNA > USTAWIENIA KOPII 

ELEKTRONICZNEJ 

Menu pozwala sprawdzi  stan karty na której dokonuje si  zapis kopii wydruków lub dokona
operacji zwi zanych ze zmian  karty tzn. zamkni cia no nika i zainicjowanie nowego. 

15.2.1 Stan kopii elektronicznej 
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KOPIA ELEKTRONICZNA > USTAWIENIA KOPII 

ELEKTRONICZNEJ > STAN KOPII ELEKTRONICZNEJ 

Funkcja podaje informacje dotycz ce stanu karty, ilo  miejsca na karcie i zaj to  tego miejsca 
przez zapisane wydruki. 

15.2.2 Inicjowanie karty 
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KOPIA ELEKTRONICZNA > USTAWIENIA KOPII 

ELEKTRONICZNEJ > INICJOWANIE KARTY 

Funkcja pozwala na zainicjowanie nowej karty, np. w przypadku gdy brak ju  miejsca na zapis 
wydruków. Karta inicjowana powinna by  skasowana i nie mo e zawiera  wydruków z kasy (tak e
z innej kasy z kopi  elektroniczn ). 

15.2.3 Zamkni cie karty 
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > KOPIA ELEKTRONICZNA > USTAWIENIA KOPII 

ELEKTRONICZNEJ > ZAMKNIĘCIE KARTY 

Za pomoc  tej funkcji mo na zako czy  zapis kopii wydruków na karcie, np. z powodu ma ej
ilo ci miejsca pozosta ego na karcie. Z zamkni tej karty mo na natomiast drukowa  kopie
zapisanych na niej wydruków. Po zamkni ciu nale y zainicjowa  now  kart . 

16 USB 
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USB  

Widok menu USB 

 

 

 

Aby prawid owo korzysta  z tych funkcji, nale y najpierw pod czy  no nik zewn trzny, a
nast pnie wybra  odpowiedni  funkcj . 
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16.1 Kopia karty EJ 
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USB > KOPIA KARTY EJ 

Funkcja umo liwia wykonanie kopii bezpiecze stwa, ma to na celu odtworzenie oryginalnych 
danych w przypadku ich utraty lub uszkodzenia. Po wybraniu funkcji pojawi si  ekran o stanie 
zapisu, mo esz kontynuowa  prac  naciskaj c w tle lub zaczeka .  
 

 Widok ekranu w czasie zapisu  

 

 

 

 

16.2 Automatyczna kopia katy EJ 
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USB > AUTOMATYCZNA KOPIA KARTY EJ 

W czenie opcji pozwala na automatyczne wykonanie kopii na no nik zewn trzny. Po 
pod czeniu no nika automatycznie wykona si  kopia zapasowa katy EJ. Natomiast, je eli no nik 
jest umieszczony stale w kasie, to zawsze po wykonanym raporcie dobowym fiskalnym zostanie
wykonana automatyczna kopia karty ej. 
 

16.3 Zapis towarów do kasy 
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USB > ZAPIS TOWARÓW DO KASY 

Po pod czeniu no nika i wybraniu funkcji nast puje odczyt bazy towarowej z no nika
zewn trznego do kasy. Po wybraniu funkcji pojawi si  ekran o stanie zapisu, mo esz 
kontynuowa  prac  naciskaj c w tle lub zaczeka . 
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 Widok ekranu w czasie zapisu  
 

 

 

 

16.4 Odczyt towarów z kasy 
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USB > ODCZYT TOWARÓW Z KASY 

Po pod czeniu no nika i wybraniu funkcji nast puje zapis bazy towarowej na no nik zewn trzny.
Po wybraniu funkcji pojawi si  ekran o stanie odczytu, mo esz kontynuowa  prac  naciskaj c w 
tle lub zaczeka . 

 Widok ekranu w czasie odczytu  

 

 

 

16.5 Odczyt liczników z kasy 
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USB > ODCZYT LICZNIKÓW Z KASY 

Po pod czeniu no nika i wybraniu opcji nast puje zapis liczników ilo ci i warto ci sprzeda y oraz
zwrotów opakowa  na no nik zewn trzny. Zapis zeruje liczniki ilo ci i warto ci sprzeda y. Po 
wybraniu funkcji pojawi si  ekran o stanie odczytu, nie wy czaj kasy. 
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 Widok ekranu w czasie odczytu  

 

 

 

16.6 Zapis grafiki do kasy 
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USB > ZAPIS GRAFIKI DO KASY 

Po pod czeniu no nika i wybraniu opcji nast puje zapis grafiki do kasy. Po wybraniu funkcji 
pojawi si  ekran o stanie zapisu, mo esz kontynuowa  prac  naciskaj c w tle lub zaczeka . 

 Widok ekranu w czasie zapisu  
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Aby grafika by a czytelna dla kasy i prawid owo drukowana, musi odpowiada  nast puj cym 
parametrom: 
Stwórz na no niku zewn trznym katalog g ówny o nazwie graphics, nast pnie w katalogu 
g ównym, katalog o nazwie printer. Katalog printer jest katalogiem docelowym gdzie 
umieszczamy pliki nag ówka graficznego wydruków. W przypadku gdy chcemy umie ci  wi cej 
ni  jedn  grafik , to zmieniamy tylko numer grafiki, natomiast pocz tek nazwy pozostaje bez 
zmian. Do kasy mo na wczyta  maksymalnie cztery pliki grafiki nag ówka wydruków. 
Parametry pliku grafiki nag ówka graficznego: 
Nazwa pliku – graphic_1  
Rozdzielczo  – 192 x 64 
Typ – BMP monochromatyczna 
Istnieje te  mo liwo  podczas blokady ekranu klawiatury wy wietla  w asn  grafik . Aby
wy wietli  grafik , nale y najpierw w katalogu g ównym graphics umie ci  katalog o nazwie 
scrsaver. Nast pnie w katalogu scrsaver umieszczamy przygotowany wcze niej plik grafiki 
blokady ekranu wed ug poni szych wytycznych. 
Parametry pliku grafiki blokady ekranu: 
Nazwa pliku – logo_3 
Rozdzielczo  – 460 x 272 
Typ – BMP z palet  (8 bitów) 
 

17 Ustawienia 
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA 

Widok menu ustawienia 

 

W tabeli poni ej znajduj  si  domy lne ustawienia kasy. W razie w tpliwo ci mo na korzysta  z 
poni szej tabeli.   
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DANE U YTKOWNIKA     

NAG ÓWEK GRAFICZNY BRAK   

NAZWA U YTKOWNIKA WYSOKA CZCIONKA WY .  

 SZEROKA CZCIONKA WY .  

 CENTROWANIE TEKSTU WY .  

PIERWSZA LINIA – CZWARTA 

LINIA WYSOKA CZCIONKA WY .  

 SZEROKA CZCIONKA WY .  

 CENTROWANIE TEKSTU WY .  

USTAWIENIA 
PARAGONU    

PIERWSZA LINIA – SZÓSTA 

LINIA 
WYSOKA CZCIONKA WY .  

 SZEROKA CZCIONKA WY .  

 CENTROWANIE TEKSTU WY .  

MAKSYMALNY RABAT 10 %   

MAKSYMALNY NARZUT 10 %   

MAKSYMALNY SUMA 

PARAGONU 
0,00   

ZMIENNA CENA W .   

OBOWIAZEK 

WPROWADZENIA ZAP ATY 
WY .   

RABAT/NARZUT SPECJALNY WY .   

BLOKOWANIE PO PARAG. WY .   

WYLOGOWANIE PO PARAG. WY .   

USTAWIENIA KODÓW 
KRESKOWYCH    

PRZEDROSTKI KODÓW Z ILO CI  27, 29  
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 Z CEN  23, 25  

CYFRA KONTROLNA WY    

D UGO  KODÓW Z 

CEN /WAG  
6 CYFR   

USTAWIENIA KASY    

 JEST MODEM WY .  

 PIN 4321  

 LICZBA DZWONKÓW 3  

 HAS O DOST PU DO KASY ELZABK10  

MODU  ROZSZERZE  lub  

BLUETOOTH W CZONY WY .

ADRES W ASNY XXXX-XX-XXXXXX

ADRES ZDALNY 0000-00-000000

PIN 12345678

WY WIETLACZ KASJERA POZIOM POD WIETLENIA 6 

 ZMNIEJSZ GDY NA BATERII W . 

 CZAS POD WIETLENIA 2 MIN 

 KOLORYSTYKA KOLOR 1 

WY WIETLACZ KLIENTA POZIOM POD WIETLENIA 6 

ZMNIEJSZ GDY NA BATERII W . 

CZAS POD WIETLENIA 2 MIN 

RODZAJ WYGASZACZA BRAK WYGASZACZA 

USTAWIENIA D WI KU D WI K KLAWISZY W .

 D WI K B DÓW W .

 D WI K POTWIERDZENIA W .
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 D WI K S ABEJ BATERII W .

AUTOBLOKADA KLAWIATURY CZAS NA BATERII 15 MIN

 AKTYWUJ NA BATERII W .

 CZAS NA ZASILANIU 15 MIN

 AKTYWUJ NA ZASILANIU W .

AUTOWY CZNIE KASY CZAS NA BATERII 30 MIN

 CZAS NA ZASILANIU 30 MIN

 AKTYWUJ NA ZASILANIU WY .

IDENTYFIKATOR KASY 01  

U YCIE KASJERÓW WY .  

KASJERZY SUMACYJNI W .  

ZMIANY TYLKO NA 
KOPII WY .  

BLOKADA OTWARCIA 
SZUFL. WY .  

KONTROLA 
LICZNIKÓW PC 

WY .  

KWIT PARKINGOWY W .  

PO W . SZYBKA 
SPRZEDA  

WY .  
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17.1 Dane u ytkownika 
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > DANE UŻYTKOWNIKA 

Ta grupa funkcji pozwala na wprowadzenie danych u ytkownika do pami ci kasy.  

Funkcja nag ówek graficzny umo liwia umieszczenie na wydruku grafiki np. logo sklepu, sieci itp.
Po wej ciu do funkcji mo emy wybra  jeden z czterech nag ówków. Zmian  nag ówka 
graficznego mo na dokona  raz na dob , tylko po wykonanym raporcie fiskalnym dobowym. 

W przypadku gdy b dziemy chcieli zmieni  nag ówek przed wykonaniem raportu dobowego, to
zostaniemy poinformowani komunikatem d wi kowym oraz tekstowym „otwarta doba”. 

Pozosta e funkcje s u  do wprowadzania informacji tekstowych na wydruku tj. adres, nazwa 
firmy itp. W ka dej linii nag ówka mo emy wprowadzi  maksymalnie 42 znaki lub 21 znaków z
podwójn  szeroko ci .  

Aby wprowadzi  tekst, nale y wybra  jedn  z pi ciu linii nag ówka, któr  chcemy edytowa . Dla 
ka dej linii mo na ustawi  indywidualny styl tekstu tzn. wysoka czcionka, szeroka czcionka i 
centrowanie tekstu. Sposób konfiguracji jest jednakowy dla ka dej z linii. Przyk ad poni ej: 

Wybierz np. nazw  u ytkownika Dobierz odpowiedni parametr i 
naci nij dalej 

 

 

  

 

  

Wybierz np. nazw  u ytkownika 

Dobierz odpowiedni parametr i naci nij dalej 
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17.2 Ustawienia paragonu 
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA PARAGONU 

Ta grupa funkcji pozwala zmieni  ustawienia zwi zane z paragonem i sprzeda . 

17.2.1 Dodatki paragonowe 

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA PARAGONU > DODATKI 
PARAGONOWE 

Funkcja pozwala na wpisanie dowolnego tekstu reklamowego drukowanego na ko cu paragonu.
Dodatki paragonowe posiadaj  sze  linii tekstu, w ka dej linii mo emy wprowadzi  maksymalnie
42 znaki lub 21 znaków z podwójn  szeroko ci . Dla ka dej linii mo na ustawi  indywidualny styl
tekstu tzn. wysoka czcionka, szeroka czcionka i centrowanie tekstu. Sposób konfiguracji
identyczny jak w przypadku USTAWIENIA > DANE UŻYTKOWNIKA 
17.2.2 Maksymalny rabat 

17.2.3 Maksymalny narzut 

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA PARAGONU > MAKSYMALNY 

RABAT 

Za pomoc  tej funkcji mo emy ustali  maksymalny poziomu rabatu, który jest mo liwy do
wprowadzenia przez kasjera podczas wystawiania paragonu. W celu wprowadzenia
maksymalnego rabatu nale y po wybraniu funkcji wprowadzi  za pomoc  klawiatury cyfrowej
procent maksymalnego rabatu i zatwierdzi . Rabaty udzielane kwotowo w celu sprawdzenia
maksymalnego poziomu s  przeliczane na procent rabatu.  

Domy lny maksymalny rabat wynosi 10 % 

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA PARAGONU > MAKSYMALNY 

NARZUT 

Wprowad  tekst i zatwierd  
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17.2.4 Maksymalna suma paragonu 
 

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA PARAGONU > MAKSYMALNA
SUMA PARAGONU 

Funkcja s u y do okre lania maksymalnej kwoty sumy paragonu, której przekroczenie
sygnalizowane b dzie wy wietleniem komunikatu z mo liwo ci  dalszej sprzeda y. Przyk ad
komunikatu poni ej. 

 

 

 

Domy lnie maksymalna suma paragonu wynosi 0,00  

 

17.2.5  Zmienna cena 
 

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA PARAGONU > 
ZMIENNA CENA 

Funkcja umo liwia tymczasow  zmian  ceny podczas wystawiania paragonu. Ustawienie dotyczy
wszystkich towarów. 

17.2.6 Obowi zek wprowadzenia zap aty 
 

Funkcja pozwala na ustalenie maksymalnego poziomu narzutu, który jest mo liwy do
wprowadzenia przez kasjera podczas wystawiania paragonu. W celu wprowadzenia
maksymalnego narzutu nale y po wybraniu funkcji wprowadzi  za pomoc  klawiatury cyfrowej
procent maksymalnego narzutu i zatwierdzi . Narzuty udzielane kwotowo w celu sprawdzenia
maksymalnego poziomu s  przeliczane na procent narzutu. 

Domy lny maksymalny narzut wynosi 10 % 

wystawienie pozycji 
sprzeda y wycofanie z 

wystawienia pozycji 
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FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA PARAGONU > OBOWIĄZEK WPROWADZENIA 
ZAPŁATY 

W czenie funkcji oznacza obowi zek wprowadzenia kwoty zap aty przy zako czeniu paragonu.
Obowi zek wprowadzenia zap aty jest sygnalizowany d wi kiem po naci ni ciu zatwierd  w
podsumie paragonu. Nale y wtedy wprowadzi  odpowiednia kwot  i zatwierdzi . 
17.2.7 Rabat / narzut specjalny 
 

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA PARAGONU > 
RABAT/NARZUT SPECJALNY 

W czenie funkcji powoduje, e towary które zdefiniowano jako nale ce do grup numer 15 oraz
90 do 99 nie b d  obj te rabatem/narzutem na pozycj  i na ca y paragon. Mo e to mie
zastosowanie np. dla towarów z akcyz  lub takich na które nie chcemy udziela  rabatów i
narzutów. 

17.2.8 Blokowanie po paragonie 
 

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA PARAGONU > BLOKOWANIE 
PO PARAGONIE 

Ta funkcja w cza automatyczne blokowanie klawiatury po wykonanym paragonie. Gdy funkcja
jest aktywna to oznacza, e po zako czonym paragonie klawiatura zostanie zablokowana. (nie
b dzie mo na prowadzi  dalszej sprzeda y bez wcze niejszego odblokowania klawiatury). Aby
odblokowa  klawiatur  nale y nacisn  przycisk w czenia kasy.  
17.2.9 Wylogowanie po paragonie 
 

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA PARAGONU > WYLOGOWANIE 
PO PARAGONIE 

Gdy funkcja jest w czona, to po zako czonym paragonie kasjer zostanie wylogowany (nie b dzie
mo na prowadzi  dalszej sprzeda y bez wcze niejszego zalogowania kasjera do kasy).
Wylogowanie jest potwierdzone sygna em d wi kowym oraz informacj  na wy wietlaczu o
wylogowaniu kasjera. 

17.3 Ustawienia kodów kreskowych 
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KODÓW KRESKOWYCH 

Ta grupa funkcji pozwala zmieni  ustawienia zwi zane z obs ug  kodów kreskowych. 
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 Widok menu ustawienia kodów 
kreskowych 

 

 

 

 

17.3.1 Przedrostki kodów 
 

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KODÓW KRESKOWYCH > 

PRZEDROSTKI KODÓW 

Funkcja dotyczy kodów kreskowych zawieraj cych ilo  (masa) lub cen  (warto ) danego
towaru. W kasie mo na zdefiniowa  pi  przedrostków dla kodów z ilo ci  i pi  przedrostków
dla kodów z cen . Domy lne przedrostki zdefiniowane w kasie to 27 i 29 dla kodów z ilo ci , i
23,24 dla kodów z cen . Przedrostki zdefiniowane domy lnie mo na dowolnie edytowa . Po
wybraniu funkcji pojawi si  mo liwo  zdefiniowania przedrostków kodów z ilo ci  lub cen .
Sposób definiowania przedrostków kodów pokazany na przyk adzie poni ej.   

   

 

  

Wybierz przedrostek np. Z ILO CI  
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Aby skasowa  dany przedrostek wystarczy zatwierdzi  pusty przedrostek. 

17.3.2 Cyfra kontrolna 
  
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KODÓW KRESKOWYCH > 

CYFRA KONTROLNA 

Ta funkcja umo liwia w czenie kontroli wewn trznej cyfry kontrolnej dla kodów z ilo ci  i
warto ci . Je eli wszystkie towary z kodami kreskowymi zawieraj cymi ilo  i warto , 
posiadaj  zgodnie z norm  wyliczan  wewn trzn  cyfr  kontroln , to zaleca si  w czenie 
funkcji. 

17.3.3 D ugo  kodów z cen /wag  
  
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KODÓW KRESKOWYCH > 

DŁUGOŚĆ KODÓW Z CENĄ/WAGĄ 

Wybierz numer przedrostka np.3 

Zmie  znaki klawiatury na cyfry naciskaj c 1/3, wprowad  cyfry       
przedrostka i zatwierd  
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Za pomoc  tej funkcji mamy mo liwo  wyboru czy kasa ma interpretowa  kody kreskowe 
zawieraj ce ilo  lub warto  jako zawieraj ce sze  albo siedem cyfr numeru identyfikacyjnego
towaru. Domy lne ustawienie to sze  cyfr. Opcj  t  nale y ustawi  zale nie od mo liwo ci wagi
etykietuj cej, z kodami której ma pracowa  kasa. Do pracy z wag  etykietuj c  ELZAB Eta-
Prima zaleca si  ustawienie 6-ciu cyfr. 
UWAGA: Sprawdzanie dodatkowej sumy kontrolnej dla kodu kreskowego z ilo ci  lub warto ci  jest
mo liwe tylko w przypadku, je eli wybrano ustawienie sze  cyfr. 

 

17.4 Ustawienia kasy 
17.4.1 Przestawienie zegara 
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > PRZESTAWIENIE 

ZEGARA 

Funkcja ma zastosowanie przy koniecznej niewielkiej korekcji wskaza  zegara. Przestawienia 
mo na dokona  raz na dob , tylko po wykonanym raporcie fiskalnym dobowym. 

17.4.2 Modu  rozszerze  
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > MODUŁ 

ROZSZERZEŃ 

W menu zosta y zgrupowane funkcje zwi zane z komunikacj  kasy z urz dzeniami 
zewn trznymi. W kasie jednocze nie mo e by  zainstalowany tylko jeden modu . Wszystkie 
poni sze funkcje z menu modu  rozszerze  s  mo liw  opcj  w kasie.  

17.4.2.1 Ustawienia modemu 
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > MODUŁ 

ROZSZERZEŃ > USTAWIENIA MODEMU 

W menu zgrupowane zosta y funkcje umo liwiaj ce konfiguracj  i programowanie wst pne
modemu.  

 Widok menu ustawienia modemu  
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17.4.2.1.1 Jest modem 
 

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > MODUŁ 

ROZSZERZEŃ > JEST MODEM 

Funkcja w cza opcj  modem.  
17.4.2.1.2 Pin 
 

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > MODUŁ 

ROZSZERZEŃ > PIN 

Za pomoc  tej funkcji mo na wprowadzi  kod pin karty GSM. 

17.4.2.1.3 Liczba dzwonków 
 

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > MODUŁ 

ROZSZERZEŃ > LICZBA DZWONKÓW 

Funkcja okre la po ilu sygna ach dzwonienia modem odbierze po czenie przychodz ce. 
Mo na wprowadzi  cyfry z zakresu od 1 do 9. Ustawienie domy lne to 3. 

17.4.2.1.4 Has o dost pu do kasy 
 

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > MODUŁ 

ROZSZERZEŃ > HASŁO DOSTĘPU DO KASY 

Za pomoc  tej funkcji mo na zmieni  has o dost pu do kasy przy transmisji danych przez 
modem. Dzi ki zabezpieczeniu has em osoby nieupowa nione nie mog  odczytywa  i
modyfikowa  danych zawartych w kasie. Has o dost pu mo e by  równie  zmieniane zdalnie,
przez program serwisowy. Mo liwe jest wprowadzenie dowolnego ci gu znaków lub cyfr.
Domy lne has o to ELZABK10 

17.4.2.2 Ustawienia Bluetooth 
 

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > MODUŁ 

ROZSZERZEŃ > USTAWIENIA BLUETOOTH 

W tym menu zgrupowane zosta y funkcje umo liwiaj ce konfiguracj  modu u bluetooth. 
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 Widok menu ustawienia 
bluetooth 

 

  

17.4.2.2.1 Bluetooth w czony 
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > MODUŁ 

ROZSZERZEŃ > BLUETOOTH WŁĄCZONY 

Funkcja w cza opcj  bluetooth. 

17.4.2.2.2 Adres w asny 
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > MODUŁ 

ROZSZERZEŃ > ADRES WŁASNY 

Adres w asny to adres fizyczny modu u bluetooth znajduj cego si  w kasie. Po wybraniu funkcji 
wy wietli si  adres modu u bluetooth.  

17.4.2.2.3 Adres zdalny 
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > MODUŁ 

ROZSZERZEŃ > ADRES ZDALNY 

Wprowadzenie adresu zdalnego umo liwia dodatkowe zabezpieczenie komunikacji mi dzy 
kas  a np. czytnikiem kodów kreskowych, jest to dodatkowa autoryzacja, która uniemo liwia
wspó prac  kasy z innym urz dzeniem poza zdefiniowanym.  Po wybraniu funkcji wy wietli si
ekran, który pozwala na wprowadzenie adresu fizycznego urz dzenia z którym chcemy
zdefiniowa  komunikacj  na wy czno . Je eli adres zdalny pozostanie zerowy, to wspó praca
kasy z innymi urz dzeniami jest mo liwa. 

17.4.2.2.4 Pin 
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > MODUŁ 

ROZSZERZEŃ > PIN 

Aby sparowa  ze sob  dwa urz dzenia, nale y wprowadzi  kod PIN. Wprowadzenie kodu pin
umo liwi nawi zanie komunikacji pomi dzy dwoma urz dzeniami. Kod PIN identyfikuje 
urz dzenie. Domy lny kod PIN to 12345678. 
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17.4.3 Wy wietlacz kasjera 
 

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > WYŚWIETLACZ 

KASJERA 

Ta funkcja umo liwia ustawienie pod wietlenia wy wietlacza kasjera i zmiany koloru interfejsu. 
Pod wietlenie wy wietlacza ma wp yw na czas pracy urz dzenia. Aby przed u y  czas
pozosta y do adowania, nale y korzysta  z poni szych opcji. 

 

 

 

17.4.4 Wy wietlacz klienta 
 

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > WYŚWIETLACZ 

KLIENTA 

Dzia anie funkcji identyczne jak w przypadku wy wietlacza kasjera. Opcja rodzaj wygaszacza
umo liwia ustawienie dwóch stanów wy wietlacza klienta tzn. brak wygaszacza lub
wy wietlenie zegara.  

17.4.5 Ustawienia d wi ku 
 

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > USTAWIENIA 

DŹWIĘKU 

Za pomoc  tej funkcji ustawiamy d wi kow  sygnalizacj  w kasie.

Opcja ustawienia 
bazowej     warto ci 
pod wietlenia    
wy wietlacza 

Opcja zmniejsza 
pod wietlenie wy wietlacza 
do po owy warto ci 
bazowej, kiedy kasa 
pracuje na baterii. Czasowe ustawienie 

pod wietlenia 
wy wietlacza, 
minimalny czas 
ustawienia wynosi 15 
sekund, a maksymalny 
10 minut 

Opcja zmiany koloru 
interfejsu wy wietlacza 
kasjera. 
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17.4.6. Autoblokada klawiatury 
 

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > AUTOBLOKADA 

KLAWIATURY 

Funkcja umo liwia czasowe ustawienie blokady klawiatury. Autoblokada klawiatury polega na 
zablokowaniu dzia ania panelu dotykowego i wygaszeniu jego pod wietlenia. Blokada mo e 
wyst pi  po czasie ustawionym lub po paragonie ( 18.2.8 Blokowanie po paragonie). Warto  
domy lna autoblokady to 15 minut dla kasy pracuj cej na baterii jak i z zasilaniem zewn trznym.

 

 

 

  

Je eli funkcja autoblokady zostanie w czona, to po zadanym czasie kasa zablokuje klawiatur
i wy wietli poni szy komunikat. 

Sygnalizuje naci ni cie 
klawisza  

Sygnalizuje poprawne 
zako czenie operacji  

Sygnalizuje problem 

Sygnalizuje niski 
poziom 
na adowania baterii 

Minimalny czas 
ustawienia wynosi 15 
sekund, a maksymalny 60 
minut. w czenie opcji

Minimalny czas 
ustawienia wynosi 15 
sekund, a maksymalny 60 
minut. 

w czenie opcji
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Aby odblokowa  klawiatur  nale y nacisn  krótko przycisk w czenia kasy. 

17.4.7. Autowy czenie kasy 
 

FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > USTAWIENIA KASY > AUTOWYŁĄCZENIE 

KASY 

Za pomoc  tej funkcji mo na ustawi  czasowe wy czenia kasy. Autowy czenie kasy polega 
na zablokowaniu jej dzia ania po zadanym czasie. Warto  domy lna autowy czenia to 30 
minut dla kasy pracuj cej na baterii jak i z zasilaniem zewn trznym. 

 

 

 

 

 

 

 

Minimalny czas 
ustawienia wynosi 15 
sekund, a maksymalny 60 
minut. 

Minimalny czas 
ustawienia wynosi 15 
sekund, a maksymalny 
60 minut. 

w czenie opcji 
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17.5 Stawki podatku 
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > STAWKI PODATKU 

Wybranie tej funkcji umo liwia wpisanie do pami ci kasy stawek podatkowych (PTU) jakie b d
obowi zywa y przy sprzeda y towarów. Je eli by a na kasie wykonana sprzeda , dost p do
funkcji jest mo liwy po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego. Definiuje si  siedem stawek
podatkowych, przy czym jako stawk  nale y rozumie  tak e stawk  zdefiniowan  jako
rezerwow  (za pomoc  klawisza REZERWA) oraz jako zwolnion  (za pomoc  klawisza 
ZWOLN). 

Zaleca si  zdefiniowanie stawki zwolnionej jako G ze wzgl du na zgodno  bazy towarowej
z poprzednimi wersjami kas i mo liwo  dodefiniowania nowych stawek przed stawk
zwolnion . 

Po wpisaniu wszystkich stawek kasa wydrukuje raport wprowadzenia stawek podatku. Stawki 
które zosta y zdefiniowane jako rezerwowe nie s  drukowane. 

 

17.6 Identyfikator kasy 
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > IDENTYFIKATOR KASY 

Funkcja umo liwia identyfikacj  kasy przy wspó pracy z komputerem w du ych systemach
kasowych (powy ej 99 kas). 
Mo liwe jest wprowadzenie dowolnego ci gu znaków lub cyfr.  

 

17.7 U ycie kasjerów 
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > UŻYCIE KASJERÓW 

Funkcja umo liwia wybór czy po w czeniu kasy ma by  automatycznie w czony kasjer
KIEROWNIK, któremu zostan  przypisane uprawnienia administratora. W czenie opcji jest 
u yteczne je eli kasa jest obs ugiwana przez wi cej ni  jedn  osob . 

17.7 Kasjerzy sumacyjni 
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > KASJERZY SUMACYJNI 

Funkcja umo liwia wykonywanie raportu zawieraj cego sum  obrotów, wp at i wyp at, rabatów
i innych warto ci dla wszystkich kasjerów. Okres wykonywania zale y od organizacji sklepu i
mo e by  dowolny, np. raport dla KASJER SUMACYJNY 8 wykonujemy na koniec dnia, 
KASJER SUMACYJNY 9 na koniec tygodnia, KASJER SUMACYJNY 10 na koniec miesi ca. 

Raport kasjera sumacyjnego mo e by  wykonany jako niezeruj cy – wówczas jest to RAPORT 
STANU KASY lub jako zeruj cy – wówczas jest to RAPORT KO CA ZMIANY. 

Funkcja kasjerów sumacyjnych jest domy lnie w czona. 

Liczniki kasjerskie kasjerów 1 do 7 po zako czeniu operacji kasowej s  sumowane dodatkowo
do kasjerów sumacyjnych o numerach 8, 9 i 10. 
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17.9 Zmiany tylko na kopii 
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > ZMIANY TYLKO NA KOPII 

Funkcja umo liwia w czenie raportowania zmian w bazie towarowej wy cznie na kopii 
elektronicznej w celu zmniejszenia zu ycia papieru i przyspieszenia samej operacji.  

 

17.10 Blokada otwarcia szuflady 
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > BLOKADA OTWARCIA SZUFLADY 

Funkcja umo liwia zablokowanie funkcji dodatkowego (innego ni  zako czenie paragonu,
wp ata, wyp ata i zako czenie zmiany kasjera) otwierania szuflady. 

 

17.11 Kontrola liczników PC  
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > KONTROLA LICZNIKÓW PC 

Funkcj  nale y ustawi  na podstawie instrukcji programu magazynowego. Je li kasa nie
wspó pracuje z programem magazynowym, wówczas zalecane jest w czenie funkcji. 

Wy czenie funkcji pozwala na zmian  lub kasowanie towarów z niezerow  sprzeda , za 
pomoc  komputera. 

17.12 Kwit parkingowy 
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > KWIT PARKINGOWY 

Ta opcja umo liwia wydruk potwierdzenia w postaci kwitu parkingowego klientowi, który 
rozpocz  postój na parkingu. Kwit parkingowy jest wydrukiem niefiskalny i nie zawiera 
informacji o op atach za parkowanie tylko dat , godzin  wjazdu i identyfikator (numer
rejestracji). Na podstawie kwitu parkingowego kasjer mo e wystawi  paragon fiskalny. 

W czenie funkcji uaktywnia dodatkowy klawisz o nazwie KWIT w funkcji szybka sprzeda .
Klawisz b dzie aktywny do momentu wy czenia funkcji KWIT PARKINGOWY. 
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Poni ej przyk ad u ycia funkcji kwit parkingowy 

 

 

 

 

 
 

W cz funkcje kwit parkingowy 

Wybierz funkcje kwit 

Wprowad  numer rejestracji i zatwierd  
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17.13 Po w czeniu szybka sprzeda  
FUNKCJE > FUNKCJE KIEROWNIKA > USTAWIENIA > PO WŁĄCZENIU SZYBKA SPRZEDAŻ 

W czenie funkcji ustawia tryb szybkiej sprzeda y jako domy lny - po za czeniu kasy. Zalet  
tej funkcji jest powrót do ekranu g ównego trybu szybkiej sprzeda y, nawet gdy przed 
wy czeniem kasy, kasa znajdowa a si  w menu. 
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Specyfikacja techniczna kasy 
1 Parametry kasy 
Gabaryty, masa   
 g boko : 190 mm 
 szeroko : 95 mm 
 wysoko : 70 mm 
 masa : 0,65 kg 
Mechanizm drukuj cy:  LTPZ-245 lub LPT01-245 Seiko 
Szybko  wydruku: 21 linii / sekund  (73mm/sek.) 
Wy wietlacz klienta:  LCD 2x16 znaków 
Wy wietlacz kasjera: TFT graficzny 
Pod czenie szuflady: dedykowana szuflada pod czana jednym 

przewodem przez z cze zasilania 
Z cze komputera (PC):  mini USB-B, jako wirtualny port szeregowy 

Z cza pozosta e: USB-A (host) do pod czenia pendrive 
Ilo  PLU: 3000 
Ilo  grup towarowych: 99 
Ilo  kasjerów:  10 (w tym 3 kasjerów z mo liwo ci  sumowania 

pozosta ych 
Ilo  rodzajów kasjerów: 8 
Ilo  opakowa : 3000 (atrybut towaru) 
Ilo  wi za : 3000 (atrybut towaru) 
Ilo  znaków nazwy towaru: 40 
Definicja towaru: nazwa, stawka, grupa, jednostka, miejsc po 

przecinku, kod kreskowy, cena, 
Ilo  p atno ci:  7 + gotówka 
D ugo  nazwy p atno ci: 20 
Ilo  walut: 8 
Rabaty, narzuty:  procentowe i kwotowe, na pozycj  i paragon 
Ograniczenia rabatów:  maksymalny rabat / narzut, ograniczenia dla rodzaju 

kasjera 
Bezpiecze stwo 

 

Kasa wykonana jest w III klasie zabezpieczenia 
przeciwpora eniowego wg PN-EN 60950-1:2007. 
Zasilacz do kasy wykonany jest w II klasie 
zabezpieczenia przeciwpora eniowego 
wg PN-EN 60950-1:2007. 
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2 Parametry papieru 
Papier do drukarki termicznej   

zalecany  papier  marki ELZAB  
szeroko   57 +1 /–0 mm 
posta   rolka d ugo ci 18 m 
rednica zewn trzna  maksymalnie 38 mm 

UWAGA: Stosowanie papieru niskiej jako ci lub zawilgoconego mo e powodowa  blokowanie si  
drukarki. Nie nale y stosowa  papieru, w którym koniec rolki przyklejony jest do szpulki. Nie nale y 
stosowa  papieru bez certyfikatu gwarantuj cego odpowiednio d ugi okres czytelno ci nadruków. 
Niektóre nadruki na tylnej stronie papieru, mog  zak óci  dzia anie wykrywania obecno ci papieru w 
drukarce. 

Stosowanie papieru termicznego niedostarczonego przez autoryzowanych dealerów ELZAB
i firmowanych przez ELZAB powoduje utrat  gwarancji na mechanizm termiczny. Stosowanie papieru 
termicznego bez stosownego certyfikatu lub przechowywanie papieru w warunkach i w sposób 
niezgodny z instrukcj  producenta mo e spowodowa  utrat  informacji na zadrukowanych rolkach 
papieru a w konsekwencji odpowiedzialno   u ytkownika przed urz dem skarbowym. 

Papier ze znakami ELZAB posiada 6-cio letni certyfikat na przechowywanie przy zapewnieniu 
warunków zastrze onych przez producenta papieru.

3 Warunki klimatyczne otoczenia 
Temperatura 5°C - 35°C 
Wilgotno  40% - 80%  (bez kondensacji) 
 

4 Zasilanie  
Kasa mo e by  zasilana z: 

 ZASILACZA SIECIOWEGO 12V/1A dostarczonego z kas , je eli jest u ywana jako kasa 
stacjonarna, 

 PRZEWODU ZASILANIA 
SAMOCHODOWEGO 12V 

je eli kasa jest u ywana w samochodzie 
(wymaga oddzielnego zakupu – kod: PZ4), 

Kasa posiada klawisz s u cy do za czenia i wy czenia urz dzenia. Po krótkim naci ni ciu 
klawisza kasa w cza si . D u sze przyci ni cie klawisza wy cza kas . Kasa posiada tak e 
akumulator wewn trzny podtrzymuj cy zasilanie kasy w przypadku zaniku zewn trznego 
napi cia zasilania. Akumulator wewn trzny jest adowany gdy kasa jest pod czona do 
zewn trznego zasilania, niezale nie czy jest w czona (pracuje) lub nie. Sygnalizowane jest 
to wieceniem diody LED. Pe na regeneracja akumulatora po jego roz adowaniu wymaga 
oko o 4 godzin adowania, niezale nie czy kasa jest w czona czy wy czona. Gdy akumulator 
wewn trzny kasy jest bliski roz adowania, co 20 sekund w czany jest sygna  akustyczny. 
Nale y wówczas niezw ocznie kas  pod czy  do sieci energetycznej w celu 
na adowania akumulatora wewn trznego. 
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Tryb oszcz dzania energii 

Kasa posiada mechanizm oszcz dzania energii zgromadzonej w akumulatorze wewn trznym. 
Tryb oszcz dzania energii jest w czany automatycznie przy braku zasilania z sieci 
energetycznej, kasa sygnalizuje to krótkim sygna em d wi kowym. W trybie oszcz dzania 
wy wietlacz kasjera jest pod wietlany z ni szym poziomem jasno ci ni  przy zasilaniu 
sieciowym. Ponadto nast puje wygaszenie wy wietlacza klienta oraz wy czenie 
pod wietlenia wy wietlacza kasjera po 2 minutach od ostatniej operacji wykonanej na 
klawiaturze kasy (je eli na wy wietlaczu klienta wy wietla si  kwota do zap aty po paragonie, 
to wy wietlacz równie  zostanie wygaszony po 2 minutach). Je eli kasa pozostaje w stanie 
bezczynno ci, to po up ywie 30 minut nast puje jej automatyczne wy czenie. 

W przypadku dłuższego przechowywania kasy lub traktowania jej jako tzw. "kasy 
rezerwowej", należy raz na 6 miesięcy kasę podłączyć do sieci i włączyć ją na minimum 
4 godziny, w celu doładowania akumulatorów. 
 

Wymagania dla sieciowego zasilania elektrycznego 
Napi cie znamionowe 220V – 230V 
Cz stotliwo  47 - 63 Hz 
Pobór mocy Max 12W 
z akumulatora wewn trznego: 7,4V/2,0Ah 

Do zasilania kasy nale y stosowa  wy cznie zasilacz dostarczony przez producenta. 

5 Pod czenie szuflady kasowej 
Do kasy zaleca si  zastosowanie szuflady kasowej o kodzie wyrobu 0034. 

Aby pod czy  szuflad  do kasy nale y w pierwszej kolejno ci pod czy  zasilacz z kasy do 
gniazda szuflady znajduj cego si  w wyci ciu od spodu ( po o enie gniazda pokazane na 
rysunku poni ej), nast pnie pod czy  kas  przewodem wychodz cym od góry szuflady. 
Przewód szuflady mo na wysun  maksymalnie na 60 cm, natomiast je eli jest zbyt d ugi i 
przeszkadza w u ytkowaniu, mo na go schowa  wsuwaj c do otworu szuflady. Na koniec 
pod czamy zasilacz do sieci energetycznej. Aby sprawdzi  poprawno  dzia ania szuflady, 
nale y uruchomi  test szuflady znajduj cy si  w funkcjach kierownika. FUNKCJE > MENU> FUNKCJE 
SERWISOWE >TESTY PODZESPOŁÓW > SZUFLADY 

Szuflada otwierana jest elektrycznie w chwili, gdy operacje na kasie wymagaj  kontaktu z 
gotówk  (np. zako czenie paragonu, pocz tek i koniec zmiany kasjera itp.). Istnieje mo liwo  
otwarcia szuflady poprzez naci ni cie klawisza otwarcie szuflady w menu szybkiej funkcji (np. 
gdy chcemy rozmieni  banknot). W razie konieczno ci otwarcia szuflady pozbawionej 
zasilania (np. przy braku napi cia) nale y nacisn  d wigni  widoczn  w otworze od spodu z 
ty u szuflady. 
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6 Pod czenie bezprzewodowego czytnika kodów kreskowych 

Sposób pod czenia szuflady 
Widok od spodu szuflady  

 
Widok od góry szuflady  

 

Kasa wspó pracuje z bezprzewodowymi czytnikami kodów kreskowych.  Warunkiem jest 
posiadanie kasy wyposa onej w modu  bluetooth (opcja).  
Konfiguracja sk ada si  z trzech etapów tzn. w pierwszej kolejno ci konfigurujemy po czenie 
mi dzy kas  a czytnikiem (parowanie), nast pnie konfigurujemy sam czytnik wprowadzaj c 
przedrostek (prefix) i przyrostek (suffix). Sposób konfiguracji poni ej:   
1. Ustawienie cza mi dzy kas  a czytnikiem kodów kreskowych 
Aby kasa prawid owo wspó pracowa a z czytnikiem, nale y najpierw skonfigurowa  czytnik 
wg. zalece  producenta. W tym celu w pierwszej kolejno ci ustawiamy tryb SPP (master) za 
pomoc  kodu umieszczonego w instrukcji producenta. Nast pnie wprowadzamy adres w asny 
kasy do czytnika. Adres znajduje si  w kasie pod funkcj  ADRES W ASNY w ustawieniach 
bluetooth. Adres w asny kasy wprowadzamy do czytnika za pomoc  kodów umieszczonych 
w instrukcji obs ugi czytnika. Na koniec wprowadzamy kod PIN ( domy lnie 12345678 ). Po 
wprowadzeniu kodu pin nast puje automatyczne parowanie czytnika z kas . Czytnik powinien 
znajdowa  si  w pobli u kasy, wtedy proces parowania zako czy si  pomy lnie.  Istnieje te
mo liwo  dodatkowego zabezpieczenia kasy, w tym celu nale y w funkcji ADRES ZDALNY 
wprowadzi  adres czytnika kodów kreskowych do kasy. Po wybraniu funkcji wy wietli si  
ekran, który pozwala na wprowadzenie adresu fizycznego urz dzenia z którym chcemy 
zdefiniowa  komunikacj  na wy czno . 

Zasilacz kasy 
k10 

Otwór z d wigni  do 
r cznego otwarcia 
szuflady 

Przewód szuflady 
zasilaj cy kas  
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7 Plombowanie kasy 
Obudowa kasy zaplombowana jest plomb  o owian . Plomba ta jest plomb  serwisow  i ma 
wyt oczony identyfikator producenta lub serwisanta. Ka dy fakt rozplombowania i 
plombowania kasy powinien by  odnotowany w ksi ce serwisowej kasy. 

Prawo ingerencji do wn trza kasy ma wy cznie uprawniony serwisant autoryzowany, 
posiadaj cy wa n  legitymacj  serwisow , wpisany w ksi ce kasy rejestruj cej lub 
posiadaj cy stosowne upowa nienie i jest zarejestrowany w w a ciwym Urz dzie Skarbowym. 
Po ka dej ingerencji serwisowej wymagaj cej zdj cia plomby, u ytkownik powinien we 
w asnym interesie sprawdzi  czy kasa zosta a ponownie prawid owo zaplombowana. 

UWAGA: Naruszenie plomby serwisowej grozi utrat  przez u ytkownika prawa do napraw 
gwarancyjnych. 

8 Konserwacja i przeprowadzanie okresowych przegl dów 
Kasa w trakcie eksploatacji wymaga okresowego czyszczenia, przegl du i konserwacji. 
Wszelkie zabiegi konserwacyjne nale y przeprowadza  przy kasie wy czonej. 

Wszystkie zewn trzne elementy obudowy kasy wykonane s  z tworzywa sztucznego i 
wymagaj  okresowego czyszczenia, które najlepiej wykona  specjalnym p ynem 
antystatycznym do mycia sprz tu komputerowego (sposób u ycia wg zalece  producenta 
p ynu). Mo na tak e u y  mi kkiej szmatki, zwil onej lekko wod  z dodatkiem delikatnych 
p ynnych rodków czyszcz cych. 

Do czynno ci konserwacyjnych, b d cych obowi zkiem u ytkownika, nale y przegl d i 
czyszczenie mechanizmu drukuj cego z drobnych pozosta o ci papieru. Nale y to wykona  po 
ka dych zu ytych 60 rolkach papieru. Usuni cie zanieczyszcze  i py u papierowego naj atwiej 
wykona  przy pomocy p dzelka i spr onego powietrza. Mo na do tego celu u y  gumowej 
gruszki lub spr onego powietrza w spray’u. Zabiegi konserwacyjne nale y powierzy  osobie 
posiadaj cej odpowiednie kwalifikacje lub umiej tno ci techniczne albo zleci  serwisowi 
technicznemu. 

Do czynno ci konserwacyjnych, b d cych obowi zkiem serwisu autoryzowanego jest, podczas 
ka dej wizyty u klienta dok adne przemycie g owicy termicznej i rolki gumowej transportu 
papieru w mechanizmie drukuj cym oraz oczyszczenie ca ego toru prowadzenia papieru. Do 
mycia nale y stosowa  czysty spirytus etylowy lub spirytus techniczny (izopropanol). 

Zalecane cz stotliwo ci zabiegów konserwacyjnych nale y zwi kszy  w przypadku 
zainstalowania kasy w rodowisku o zwi kszonym zanieczyszczeniu lub zapyleniu. 

UWAGA: Zaniedbanie bie cych i okresowych czynno ci konserwacyjnych mo e doprowadzi  do 
uszkodzenia kasy z winy u ytkownika i mo e spowodowa  utrat  praw gwarancyjnych. 

Prawid owo  wyczyszczenia mechanizmu drukarki mo na oceni  po jako ci wydruku 
(czytelno ci) jak równie  po p ynnym wysuwaniu si  papieru podczas wydruku (bez zaci  i 
po lizgu). Odleg o ci mi dzy wydrukowanymi wierszami na papierze powinny by  jednakowe 

Ustawienie czytnika kodów kreskowych. 
2.  Ustawienie przedrostka (prefix) w czytniku– 01h 
3.  Ustawienie przyrostka (suffix) w czytniku– 0Ah 
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i równoleg e. Prób  mo na przeprowadzi  po uruchomieniu testu drukarki w funkcjach 
serwisowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K10IO000

SIEDZIBA:

ul. ELZAB 1
41 - 813 Zabrze
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