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Włączanie / wyłączanie kasy

W celu włączenia kasy nacisnąć włącznik od strony oznaczonej II.

W celu wyłączenia kasy nacisnąć wyłącznik od strony oznaczonej I.

Zakładanie papieru

1. Zdjąć pokrywę drukarki i wyjąć zwijacz 
kopii odchylając  lewy wspornik zwijacza. 

2. Przełożyć koniec rolki kopii pod 
prowadnicą i włożyć rolkę do wnęki.

3. Przełożyć koniec rolki kopii przez 
prowadnicę i wsunąć go pod wałek. 

4.  Założyć  w  analogiczny  sposób  rolkę
oryginału  i  wysunąć  papier  klawiszem
wysuwu [↑] na kilkanaście cm.

5. Zagiąć koniec rolki kopii i wsunąć w 
szczelinę zwijacza. Umieścić zwijacz na 
swoim miejscu odchylając  lewy wspornik 
zwijacza.

6.  Przełożyć koniec rolki  oryginału przez
szczelinę  w  pokrywie  drukarki.  Założyć
pokrywę drukarki.

Wspornik
zwijacza Prowadnica Prowadnica

Wałek
drukarki

Zwijacz Pokrywa
drukarki

Wspornik
zwijacza



c                         4.00

b                         4.00

c                         4.00

                         2.000

b                         8.00

                         4.500
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Logowanie kasjera

Czynność Sekwencja klawiszy Wyświetlacz

Włączyć kasę Nacisnąć włącznik w pozycji II

Nacisnąć klawisz [GOT]

Wprowadzić hasło 00000 i zatwierdzić 

klawiszem [GOT]

Sprzedaż pozycji na paragonie

Czynność Sekwencja klawiszy Wyświetlacz

Sprzedaż towaru z zaprogramowaną ceną przy pomocy klawisza szybkiej sprzedaży

Nacisnąć klawisz szybkiej sprzedaży np. 
[PLU2]

Sprzedaż towaru z zaprogramowaną ceną z użyciem numeru PLU

Podać numer towaru np. 4 i nacisnąć klawisz 
[PLU]

Sprzedaż towaru z otwartą ceną przy pomocy klawisza szybkiej sprzedaży

Wpisać cenę np. 2.50zł i nacisnąć klawisz 
[CENA] 

Nacisnąć klawisz szybkiej sprzedaży np. 
[PLU1]

Sprzedaż towaru z otwartą ceną z użyciem numeru PLU

Wpisać cenę np. 4.00zł i nacisnąć klawisz 
[CENA] 

Podać numer towaru np. 2 i nacisnąć klawisz 
[PLU]

Sprzedaż więcej niż jednej sztuki towaru z otwartą ceną z użyciem numeru PLU

Wpisać ilość np. 2szt. i nacisnąć klawisz [x]

Wpisać cenę np. 4.00zł i nacisnąć klawisz 
[CENA] 

Podać numer towaru np. 2 i nacisnąć klawisz 
[PLU]

Sprzedaż więcej niż jednej sztuki towaru z zaprogramowaną ceną 
przy pomocy klawisza szybkiej sprzedaży

Wpisać ilość np. 4,5kg i nacisnąć klawisz [x]

Nacisnąć klawisz szybkiej sprzedaży np. 
[PLU2]
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a                         2.50

B                         9..00
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Zamknięcie paragonu

Czynność Sekwencja klawiszy Wyświetlacz

Zapłata gotówką przy standardowych ustawieniach kasy

Nacisnąć klawisz [SUMA]

Wpisać kwotę wpłacaną np. 15.00zł i 
nacisnąć klawisz [GOT]

Zapłata gotówką przy zmienionych ustawieniach opcji 2 i 3 w ustawieniach kasy 
(patrz str. 21 Instrukcji obsługi)

Nacisnąć klawisz [GOT]

Zapłata kartą przy standardowych ustawieniach kasy

Nacisnąć klawisz [SUMA]

Wpisać kwotę wpłacaną np. 15.00zł i 
nacisnąć klawisz [PLATN] [2]

Zapłata kartą przy zmienionych ustawieniach opcji 2 i 3 w ustawieniach kasy 
(patrz str. 21 Instrukcji obsługi)

Nacisnąć klawisz [PLATN] [2]

Stornowanie pozycji na paragonie i anulowanie paragonu

Czynność Sekwencja klawiszy Wyświetlacz

Stornowanie (korekta) ostatniej pozycji na paragonie

Nacisnąć klawisze [KOR] [.] [KOR]

Anulowanie całego paragonu

Nacisnąć klawisze [KOR] [SUMA] [KOR]
A                                 0

A                         3.25

p                     15.00

GOT
g                     15.00

GOT
g                     15.00

p                     15.00

1-.                 15.00

1-.                 15.00
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Raport dobowy fiskalny

Czynność Sekwencja klawiszy Wyświetlacz

Włączyć kasę Nacisnąć włącznik w pozycji II

Nacisnąć klawisz [TRYB]

Nacisnąć klawisz [GOT]

Wprowadzić hasło 00000 i zatwierdzić 

klawiszem [GOT]

Nacisnąć klawisz [GOT]

Nacisnąć klawisz [GOT]

Sprawdzić czy data na wyświetlaczu jest 
prawidłowa, jeśli tak nacisnąć klawisz [GOT]

Raport miesięczny fiskalny

Czynność Sekwencja klawiszy Wyświetlacz

Włączyć kasę Nacisnąć włącznik w pozycji II

Nacisnąć klawisz [TRYB]

Nacisnąć klawisz [GOT]

Wprowadzić hasło 00000 i zatwierdzić 

klawiszem [GOT]

Nacisnąć klawisz [GOT]

Nacisnąć 5 razy klawisz [+%]

Nacisnąć klawisz [GOT]

Wprowadzić miesiąc i rok w formacie MM-RR 
np. 02-15

Nacisnąć klawisz [GOT]
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  -5pr2eda2-

GOT  ha5

0 0 0 0 0 GOT
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