UTILIZARE CASA MARCAT NEI RHOMBUS-ELIPSE
Pentru efectuarea oricarei operatii pe casa de marcat mai intai trebuie sa ne inregistram ca
oprator.

VANZARE ARTICOL:
1 CASIER-PAROLA 000 -TOTAL (inregistrare operator)

ETAPELE VANZARII:
CANTITATEA (EX 1) X PRET(1.3EX) – PRET-COD ARTICOL(EX1)-ARTICOLTOTAL
Pentru anularea unu bon la care nu a iesit hartie ( daca nu s-a apasat tasta
ARTICOL)
-se apasa butonul C/ON
Pentru anularea unui bon care a iesit (dar nu s-a apasat total)
- se apasa tastele 111 – FUNC- CE/ANUL
INTRODUCERE BANI IN CASA DE MARCAT (BANII DE REST)
- SUMA DE BANI (EX: 10 ) I.C./P.C.
EXTRAGERE BANI DIN CASA
-SUMA DE BANI (EX: 10) FUNC -I.C./P.C.
RAPOARTE
PENTRU X(raportul de verificare)
Se apasa tasta CASIER – pana la MOD X- TOTAL parola 0000 -TOTAL-TOTAL
PENTRU Z(raportul zilnic,se scoate la inchiderea programului)
Se apasa tasta CASIER pana la MOD Z-TOTAL parola 0000-TOTAL-TOTAL
ATENTIE !!! Daca au trecut mai mult de 24 de ore de la ultimul Raport Z pe casa de
marcat va apare EROARE 30(raportul zilnic nu a fost efectuat),trebuie scos Z-ul
RAPORT PE ARTICOLE
Apasati tasta [ C ] pana cand pe ecran va apare valoarea 0. Apasati tasta [ CASIER ] si cu tasta
[-%/+%] selectati MOD Z. Apasati [ TOTAL ] . Introduceti parola care este din fabrica 0000 si
apasati [ TOTAL ]. Utilizati [-%/+%] si selectati aptiunea <Articole>. Apasati [ TOTAL]
pentru a imprima raportul pe articole.

Pentru a putea urmari vanzarile pe articole, acest raport trebuie scos periodic
Raport lunar fiscal
Apasati tasta [ C ] pana cand pe ecran va apare valoarea 0. Apasati tasta [ CASIER ] si cu tasta [% / +%] selectati MOD Z. Apasati [ TOTAL ] . Introduceti parola care este din fabrica 0000 si
apasati [ TOTAL ]. Utilizati [-%/+%] pentru a selecta <Raport fiscal>.Apasati
[ TOTAL ].Utilizati [-%/+%] pentru a selecta <Detaliat> sau <Sumar>, apasati [TOTAL] pentru
a confirma. Apoi apasati [-%/+%] pentru a selecta <De la data la data> si apasati
[TOTAL].Introduceti datele corespunzatoare astfel :
Daca alegeti <De la data de la data de> introduceti 12 cifre: ZZLLAAZZLLAA . Primele 6 cifre
reprezinta data de inceput iar urmatoarele 6 data de sfarsit. ZZ- ziua , LL –luna , AA- anul
–Inlocuitor Raport Z (atunci cand se pierde raportul Z) : Se scoate un raport periodic detaliat
unde data de inceput si data de sfarsit a raportului este data in care a fost emis raportul Z lipsa.
–Introducere

articole :

Din meniul vanzare cu tasta CASIER se merge pana la Mod Setare se apasa TOTAL-0000-TOTAL.Cu
tastele -% sau +% se merge pana la ARTICOL se apasa TOTAL
Dupa ce sistemul afiseaza: <Adresa >, introduceti numarul articolului (1-4500) si apasati tasta
[TOTAL] .
Dupa ce sistemul afiseaza: <Cod>, introduceti codul produsului cu ajutorul tastaturii sau cu ajutorul
cititorului de coduri de bare (mai putin de 13 caractere).Daca nu se foloseste cititor de cod de bare
se va reintroduce adresa articolului. Apoi apasati tasta [TOTAL] .
Dupa ce sistemul afiseaza : <STOC >, introduceti stocul articolului.Apasati tasta [TOTAL]
Dupa ce sistemul afiseaza:<Pret>,introduceti pretul articolului..Apasati tasta [TOTAL]
Dupa ce sistemul afiseaza:<Nume> introduceti numele articolului si apasati tasta [TOTAL]
Pentru a introduce litere, apasati tasta [-% / +%] care afiseaza un sir de caractere in stanga
ecranului. Fiecare sir include 6 caractere. Daca litera pe care o doriti nu este afisata in ecranul curent
apasati tasta [-% / +%] sau [FUNC] si apoi [-% / +%] pentru a cauta in ecranele anterior sau urmatorul.
Utilizati tastele numerice de la [1] la [6] pentru a selecta caracterul dorit.
EX:

ABCDEF
00
00
Numarul total de
caractere selectate

In figura de mai sus: A-F corespunde cu 1-6 daca vreti sa introduceti ADFH, apasati
tastele [ 1 ] [ 4 ] [ 6 ] pentru a selecta ADF, apoi apasati [-% sau +%] pentru a schimba la ecranul
urmator si apasati tasta [ 2 ] pentru a selecta H. Apasati tasta [ TOTAL] pentru a iesi.
Dupa ce sistemul afiseaza:<Legatura Raion> apasati tasta [TOTAL]
Se va trece automat la urmatorul articol.
Apoi apasati tasta [C] pentru a iesi din setare.

ERORI
01
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07
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13
14
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functia acestei taste nu poate fi utilizata in modurile X, Z, SET, S
casa de marcat nu poate functiona fara introducerea codului casierului
eroare de introducere caracter
numar casier invalid
cantitate invalida
interzis a fi corectat
interzisa reducerea
interzis +%
interzis -%
interzisa anularea
actionarea tastei de pret neoperabila
actionarea tastei FUNC neoperabila
comunicare esuata cu FTP
interzis a apasa tasta TOTAL
interzis a apasa tasta CARD
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interzis a apasa tasta CEC
stergeti contul
eroare de parola
eroare de setare ora
eroare de introducere cod de bare
eroare de introducere de data
eroare la scriere FLASH
interzis a imprima raportul zilnic
cel mult 50 de produse pe o chitanta
hardware neresetat
cod de bare inca nedescarcat
NAND FLASH nu exista sau este defect
zona de memorie RAM plina
eroare de parola
raportul zilnic nu afost sters
baza de articole va fi plina
eroare de introducere de data
acest numar de casier a existat
spatiul de memorie casier plin
greutate invalida
casa de marcat este pe vanzare
banii lichizi prea multi in sertar
eroare de super parola
bani lichizi insuficienti in sertar
suma I.C. in exces
suma P.C. in exces
articol neidentificat
pret de vanzare invalid
eroare de pret
raportul articole depaseste capacitatea
nr. fiscal trebuie sa aibe 2 caractere
nr si codul fiscal au fost setate
cod fiscal invalid
formatul nr. taxe eronat
nr taxei a fost setat
eroare de nr taxa
scrierea memoriei fiscale esuata
valoare taxa invalida
spatiul departamentului este plin
spatiul valorii taxei este plin
eroare de cod fiscal
memorie fiscala plina
eroare la scrierea memoriei fiscale (in raportul Z)
casa de marcat nu e in modul fiscal
articolul nu se poate returna
FM numai citire
imprimanta fara hartie
imprimanta 1 fara hartie
imprimanta 2 fara hartie

65
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67
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69
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72
73
74
75
76
77
78
79

eroare introducere card de membru
plomp eroare de comanda
eroare plata cu credit card
EROARE RESETARE HARDWARE
eroare reciclare articol
eroare index reciclare
eroare pret unitate reciclata
eroare de functie in modul reciclare
nu au fost setate codul si numarul fiscal
nu a fosat setat ID-ul taxei
nu a fost setat valoarea taxei
memoria fiscala a fost schimbata
inceputul paginii nu poate fi setat in modul fiscal
inceputul paginii nu este setat in regula
lipsa FM sau addresa sau cale transmisie date (bus)

