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1. ÚVOD
Firma Elcom Vám ïakuje za nákup elektronickej
registraènej pokladnice Euro-2000M Alpha. Prv, ne
zaènete pokladnicu pouíva, preèítajte si tento návod
na pouívanie, aby ste sa zoznámili s jej funkciami
a èinnosou. Túto príruèku si uschovajte aj pre pouitie
v budúcnosti. Príruèka Vám pomôe, ak sa stretnete
s akýmiko¾vek problémami.
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1.1. Dôleité upozornenia

•

Pokladnicu intalujte na takom mieste, kde nebude vystavená priamemu slneènému
iareniu, neobvyklým zmenám teploty (pod 0°C a nad 50°C) a vysokej vlhkosti. Intalácia
na takomto mieste by mohla spôsobi pokodenie alebo znièenie krytu a elektrických
súèiastok.

•

Pred samotným pouívaním nechajte pokladnicu zapnutú min. 8 hodín, aby sa dostatoène
dobil interný akumulátor a záloná NiCd batéria pre uchovávanie údajov.

•

Pri prenáaní pokladnice z chladného prostredia do teplého a naopak, pokladnicu nezapínajte
minimálne 20 minút.

•

Pokladnica bez peciálneho krytu by nemala by obsluhovaná osobou, ktorá má mokré
ruky. Voda by mohla preniknú do vnútra pokladnice a zapríèini zlyhanie súèiastok.

•

Pokladnicu èistite suchou, mäkkou látkou. Nikdy nepouívajte také èistiace prostriedky
ako je benzín a rôzne riedidlá. Pouitie takýchto chemikálií môe vies k znièeniu krytu
pokladnice alebo jeho farby.

•

Zabráòte poliatiu pokladnice nápojmi. Tekutiny môu pokodi funkènos pokladnice.
Klávesnicu pokladnice je potrebné chráni zvlá dôsledne.

•

Pokladnicu pripojte cez dodaný adaptér do tandardnej sieovej zásuvky. Iné elektrické
zariadenia zapojené v rovnakom sieovom okruhu môu spôsobi nesprávnu funkènos
pokladnice. V prostrediach so silným ruením pouívajte peciálne odruovacie
prostriedky odporúèané výrobcom pokladnice.

•

Ak pokladnica nepracuje správne, obráte sa na autorizovaného servisného technika.
Nepokúajte sa pokladnicu opravi sami. Pokladnicu neotvárajte !

•
•

Ak má by zariadenie úplne odpojené od elektrickej siete, vytiahnite sieovú zástrèku.

•

Pri tlaèi úètenky vyèkajte, kým tlaèiareò úètenku dotlaèí. Nevytrhávajte úètenku poèas
tlaèe. V tomto prípade môe dôjs k pokodeniu tlaèiarne.

•

Pouívajte len kvalitné papierové a farbiace pásky. Nekvalitné pásky môu pokodi
tlaèiareò pokladnice, prípadne skráti jej ivotnos. V prípade opotrebovania farbiacej
pásky ju v iadnom prípade nefarbite farbou ale vymeòte za novú. Pri pouívaní
správnych pások a dobrom zaobchádzaní, tlaèiareò má ivotnos a 1 milión vytlaèených
riadkov !

•

V zmysle § 3 ods. 8 vyhláky MF SR è. 353/1996 Z.Z. je potrebné uchováva údaje na
kontrolnej páske po dobu minimálne troch rokov. Pre papierové pásky sú definované
nasledovné skladovacie podmienky: papierové pásky nevystavova slneènému iareniu,
teplote nad 40°C, zabráni styku s mäkèeným PVC, zmäkèovadlami, organickými
rozpúadlami, lepmi a vodou. Pri lepení uzávierok do knihy pokladnice a trieb nanáajte
preto lepidlo len na nepotlaèené konce papierových pások, aby nedolo k znehodnoteniu
vytlaèených údajov. Vlastnosti papierových pások musia zabezpeèi uchovanie údajov
pri dodraní stanovených skladovacích podmienok. Je potrebné pouíva iba pásky,
ktoré majú výrobcom zaruèené potrebné vlastnosti. V prípade nedodrania skladovacích
podmienok alebo pouívania nekvalitných papierových a farbiacich pások Elcom neruèí
za kvalitu tlaèe a uchovanie údajov.

•

Pre napájanie pokladnice pouívajte dodaný typ adaptéra, alebo zdroj výhradne doporuèený
autorizovaným predajcom pokladníc Euro. Pouitie iného zdroja môe vies k pokodeniu
zdroja alebo pokladnice.

•

Pre komunikáciu pokladnice s poèítaèom pouívajte len program doporuèený vaim
predajcom a originálny prepojovací kábel. Pre snímaè èiarových kódov pouívajte
len prepojenie pod¾a doporuèení v tomto návode.

•

Aby nedolo k strate údajov pri dlhodobom nepouívaní pokladnice je potrebné dobi
zálonú NiCd batériu zapnutím pokladnice min. na 8 hod. aspoò raz za pol roka.

•

V prípade obsluhy a pouívania pokladnice iným spôsobom, ako je popísaný v tomto
návode, predajca nezodpovedá za správne údaje, poprípade pokodenie pokladnice.

Ak máte k pokladnici pripojený externý adaptér, interný akumulátor, ktorý napája pokladnicu
ak nie je k pokladnici pripojený iný zdroj el. energie, je dobíjaný aj pri vypnutej pokladnici.
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1.2. Základné pojmy
Logo
hlavièka úètenky, ktorá sa tlaèí na kadú úètenku ako úvodná informácia pred popisom predávaného
tovaru. Pouíva sa na identifikáciu majite¾a pokladnice (názov firmy, adresa, IÈO, DIÈ, DKP a pod.)

VEVERIÈKA
Potraviny Preov
DKP: 0123456789876543546
DIÈ : 01234567/9876

ÏAKUJEME
Vá úèet

Tovarová skupina
nazývaná tie oddelenie alebo iba skupina , v skratke aj DPT ( z angl. DEPARTMENT) sa pouíva na
oznaèenie skupiny tovarov, ktoré majú nejaké spoloèné vlastnosti (mlieène výrobky, potraviny, ovocie
atï.). Je charakterizovaná názvom, parametrami aj cenou, ak ju chceme poui priamo na predaj.

PLU
(Price Look Up) skratka pre oznaèenie konkrétneho tovaru (tovarovej poloky). Pod oznaèením PLU
rozumieme názov tovaru, predajnú cenu a príznaky (priradenie k tovarovej skupine, DPH, typ PLU a pod.).
Napr. : Plnotuèné mlieko - 13,50 Sk, Jogurt biely - 7,50 Sk.

Vzah medzi tovarovými skupinami a PLU
V nasledujúcom príklade je názorne popísaný vzah medzi tovarovými skupinami (oddeleniami) a tovarovými
polokami (PLU), prièom bolo pouitých 16 PLU a 4 tovarové skupiny.
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Uzávierka
preh¾ad o predaji pod¾a výberu (finanèná, celková, PLU a pod.).
Sú dva typy uzávierok : ,,X a ,,Z.

,,X - uzávierky

vypisujú konkrétne hodnoty predaja (pod¾a výberu uzávierky) bez nulovania týchto
údajov v pamäti pokladnice.

,,Z -

uzávierky vypisujú hodnoty predaja vyvolanej uzávierky a po ich výpise sú tieto hodnoty
v pamäti pokladnice vynulované.

Upozornenie: Pod¾a platnej slovenskej legislatívy sa musí tlaèi vdy na konci dòa denná (celková) uzávierka
v reime Z a na konci mesiaca aj mesaèná (periodická) uzávierka v reime Z. Bliie informácie nájdete
v kapitole 5.

Èiarový kód
èiarové zakódovanie èíselného oznaèenia tovaru pod¾a presne definovaných medzinárodných pravidiel.
Ak tovar má pridelený èiarový kód, tak je zobrazovaný na kadom obale tohto tovaru. Najèastejie sa pre
oznaèenie tovarov u nás pouíva 13- miestny kód pod¾a normy EAN (EAN-13) a 8 miestny kód EAN 8.

8 586001 760096
EAN-13

EAN-8

Snímaè èiarového kódu (scanner)
zariadenie, ktoré zabezpeèuje snímanie èiarového kódu
tovaru. Pri predaji sa pouíva na zrýchlené naúètovanie
tovaru zosnímaním jeho èiarového kódu.

Systémové príznaky
základné nastavenia pokladnice, ktoré majú hlavný vplyv na správnos funkcií celej pokladnice (poèet
desatinných miest, zaokrúh¾ovanie, dátum, èas a pod.).
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2. POPIS POKLADNICE
2.1.

Èasti pokladnice, základné parametre

Euro-2000M Alpha
Popis typu pokladnice

Displej pre pokladníka

Zámok
pre zadanie
reimu

Otvor pre úètenku

Kryt tlaèiarne

Vypínaè
pokladnice

ALPHA
Klávesnica

Displej pre zákazníka

DC 9-40V

PC

SCALES/SCANNER DRAWER/DISPLAY

Panel konektorov
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Pokladnica Euro-2000M Alpha patrí medzi prenosné pokladnice. Je ¾ahká a kompaktná. Je urèená pre
menie prevádzky, ambulantný predaj, alebo ako náhradná pokladnica pri výpadku elektrického prúdu.
Napriek malým rozmerom je technicky ve¾mi dobre vybavená. Je pripojite¾ná k poèítaèu, k snímaèu
èiarového kódu a elektronickým váham. K pokladnici je moné pripoji pokladniènú zásuvku, externý displej
a PC klávesnicu. Jej skrinka obsahuje dostatoène ve¾ký priestor pre cievku papierovej pásky.
Pokladnica Euro-2000M Alpha môe by napájaná :
zo siete prostredníctvom sieového adaptéra
zo zabudovaného akumulátora
z externého batériového boxu
z autobatérie (12-24V) núrou do autozapa¾ovaèa

"
"
"
"

Adaptér a akumulátor je súèasou dodávky pokladnice.
Volite¾ným prísluenstvom je podsvietenie zákazníckeho displeja, externý displej, peòaná zásuvka,
externý batériový box so núrou do zapa¾ovaèa, núra do autozapa¾ovaèa, vodovzdorný kryt klávesnice
a taka na prenáanie pokladnice.
Euro-2000M Alpha poskytuje viacero managerských funkcií a uzávierok. Plne podporuje slovenèinu
a slovenskú diakritiku. Programovanie a uzávierky sú tie v slovenèine. Pokladnica je urèená pre ambulantný
predaj a pre prevádzky s malou a strednou kadenciou predaja. Vïaka ve¾mi prístupnej cene sa táto
pokladnica s ob¾ubou pouíva ako záloná pokladnica pre prípad poruchy alebo výpadku elektrickej energie.

Euro-2000M Alpha - základné parametre
Urèenie
PLU - poèet
DPT - poèet
Poèet pokladníkov
Prihlásenie pokladníkov
Poèet úrovní DPH

Prenosná, záloná
2400 (10 000), zásoby
8
6
Heslom, právo prístupu
8

Tlaèiareò - maticová
Rýchlos tlaèe
Papierová páska

Citizen MD-910
max. 3 riad./s
57 mm, samoprepis

Poèet znakov v názve PLU
Poèet znakov v riadku loga
Logo
Ve¾ké a malé znaky
Zvýraznené znaky
Zvlátne znaky
Popis klávesnice

14
24/12
max. 6 riadkov
áno
áno
áno
slov.
slov.
slov.
slov.

Jazyk programovania

Jazyk na úètenkách
Jazyk na uzávierkách

Uzávierky

DPT, PLU, finanèná, pokladníkov,
denná, periodická

Displej úètujúceho

Alphanumerický 2 x 20 znakov

Displej zákazníka

12 miestny LCD

PC interface
Váhy a skener interface
Externá klávesnica

RS-232, RS-485
RS-232

Zásuvka na peniaze
Rozmery [mm]

otváranie cievkou 12V
310 x 250 x 112

Hmotnos
Akumulátor
Úsporný reim

2,4 kg
akumulátor
adaptér 230 V/12 V, 1,2A
zabudovaný, olovený 6V/ 3Ah
áno

Spotreba

max. 15 W

Volite¾né prísluenstvo

zásuvka, kryt klávesnice,
batériový box, podsvietenie

Napájanie

PC klávesnica

11
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Digitálne
váhy

Externý
displej

Snímaè
èiarových kódov

RS-232

Napájanie
z autozapa¾ovaèa

E u ro -2 0 0 0 A l p h a

ALPHA

AC / DC
adaptér

Peòaná
zásuvka

Napájanie pokladnice

RS-485

RS-232C

Batériový
box

RS-485/
RS-232C

Modem

RS-232C

Externá
PC klávesnica
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2.2. Monos pripojenia externých zariadení
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Euro-2000M Alpha

Úvod, popis pokladnice

Spôsob pripájania externých zariadení k Euro-2000M Alpha

Pripojenie pokladniènej
zásuvky, extrerného
displeja a externej PC
klávesnice

SCALES/SCANNER DRAWER/DISPLAY

Pripojenie elektronických
váh a skenera

PC

Pripojenie poèítaèa alebo
platobného terminálu

Pripojenie adaptéra alebo
iného externého zdroja

DC 9-40V

Upozornenie: O monosti pripojenia jednotlivých zariadení sa informujte u svojho dodávate¾a pokladnice.

13

Úvod, popis pokladnice

Euro-2000M Alpha

© Elcom s.r.o.

2.3. Klávesnica pokladnice Euro-2000M Alpha
Klávesnica pokladnice Euro-2000M Alpha je rozdelená na 3 základné skupiny kláves - klávesy tovarových
skupín, numerické (èíselné klávesy) a funkèné klávesy.
Klávesy - tlaèidlá sú v ïalom texte tejto príruèky oznaèené èiernou farbou s bielym popisom. Numerické
klávesy naopak majú bielu farbu a èierny popis.
Klávesy sú pre rýchlu orientáciu oznaèené ve¾kými a jednoduchými ikonami. Názov funkcie je napísaný
malými písmenami pod ikonou klávesy.

Klávesnica pokladnice Euro-2000M Alpha je ve¾mi komfortná a pripravená pre celodennú prácu. Funkèné
klávesy a klávesy skupín sú vybavené pieh¾adnými odnímate¾nými krytkami pre umiestnenie nálepiek.
Vau prácu si môete zjednodui tým, e si klávesy torvarových skupín oznaèíte vlastnými názvami
skupín ( mlieène výrobky, alkohol, peèivo, atï.).
Klávesnica je zariadenie citlivé na zvýenú pranos, vlhkos a pinu. Ak je Vaa pokladnica umiestnená
v takomto prostredí, odporúèame poui prieh¾adný vodovzdorný kryt klávesnice. Kryt iadajte od
svojho dealera. Pomôe Vám predchádza poruchám klávesnice a udriava pokladnicu stále funkènú.
Pokodený, èi ve¾mi zneèistený kryt ¾ahko nahradíme novým.

14
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Názvy a funkcie tlaèidiel.

/..9
;..B

Numerické tlaèidlá (slúia na zadávanie èíselných údajov).

Tlaèidlá tovarových skupín. Pouívajú sa pri úètovaní tovaru pomocou tovarových
skupín (kapitola 4.4.). V reime X sa pouívajú na vyvolanie správy tovarových
skupín (oddelení) . V reime P sa pouívajú na programovanie tovarových skupín.

E

Tlaèidlo POSUV posúva pásku úètenky bez tlaèe. Stlaèením tlaèidla sa páska
posunie o cca 1,5 cm.

G

V reimoch R a T je po stlaèení tohto tlaèidla moné zadianie èiarového kódu tovaru
priamo z klávesnice. V reime T je moné stlaèením tohto tlaèidla bezprostredne

F

I

(REFUND) zapína alebo vypína tlaè úètenky. Vypnutie
po stlaèení tlaèidla
tlaèe je signalizované znakmi Prn.

Pri prepojení pokladnice s elektronickými váhami sa pouíva na naèítanie hmotnosti
váeného tovaru do pokladnice.
Po ukonèení transakcie je moné stlaèením tohto tlaèidla bezprostredne po stlaèení

I

(REFUND) vytlaèi opätovne celú poslednú úètenku. Úètenka je oznaèená
tlaèidla
názvom DUPLIKÁT. V reime P sa pouíva na programovanie zásob PLU.

H

Tlaèidlo ZRUI sa pouíva na vymazanie èiastky, ktorá bola chybne zadaná
z numerickej klávesnice. Toto tlaèidlo tie ruí chybne zadanú funkciu a zvukovú
signalizáciu CHYBA/ALARM.

J

Tlaèidlo STORNO sa pouíva na opravu u zaregistrovanej poloky. V reime P sa
pouíva na programovanie funkèných textov.

I

Tlaèidlo REFUND umoòuje vrátenie peòazí, napr. za pokodený tovar, poèas

F

predaja alebo ako samostatnú transakciu. Kombináciou tohto tlaèidla s tlaèidlom
(DUPLIKÁT) je moné v reime R a T vytlaèi opätovne celú poslednú úètenku.
Úètenka je oznaèená názvom DUPLIKÁT. Kombináciou tohto tlaèidla s tlaèidlom

G

je moné v tréningovom reime zapína alebo vypína tlaè úètenky. V reime P
sa pouíva na programovanie daní.

K

Tlaèidlo ÈAS/X sa pouíva na násobenie, ak sa úètuje viac kusov z tej istej tovarovej
poloky. Pouíva sa tie na zobrazenie èasu v reime registrácie. V reime X sa týmto
tlaèidlom aktivuje podsvietenie.

15

Úvod, popis pokladnice

U

© Elcom s.r.o.

Tlaèidlo PLU (PRICE LOOK UP) dáva monos pomocou kódu poloky vyvola
naprogramované údaje o cene poloky, názve, tovarovej skupine, DPH a pod. Predaj
tovaru cez PLU. V reime X a Z sa pouíva na vyvolanie správy PLU. V reime P sa
pouíva na programovanie poloiek.

L

Tlaèidlo umoòuje ruèné zadanie ceny tovarovej poloky, ktorá potlaèí naprogramovanú
cenu PLU, pre jeden záznam. V reime P sa pouíva na rýchle programovanie cien
poloiek.

M

Tlaèidlo sa pouíva v re ime R a T na identifikáciu pokladníka pomocou hesla a jeho
prihlásenie sa pokladnici. Tým je zodpovednos za transakcie rozdelená na vlastných
pokladníkov. Meno prihláseného pokladníka sa tlaèí na úètenke. Transakcie
sa zaznamenávajú na úèet pokladníka a zobrazujú sa v uzávierke pokladníkov.
V reime stornovania (R alebo T) má funkciu skoku na predchádzajúcu poloku.
V reime X sa pouíva na vyvolanie správy pokladníkov. V reime P sa pouíva
na programovanie pokladníkov.

N

Tlaèidlo ZÁSUVKA sa pouíva na vytlaèenie zákazníckeho alebo iného referenèného
èísla na úètenku. Pouíva sa tie na otvorenie peòanej zásuvky bez predaja.
V reime stornovania (R alebo T) má funkciu skoku na ïaliu poloku.

O

Tlaèidlo VKLAD sa pouíva na zaznamenanie prijatých platieb, keï nebola vykonaná
iadna obchodná operácia. Je to napríklad vloenie dennej poèiatoènej hotovosti
do peòanej zásuvky (kapitola 4.10.) . V reime stornovania (R alebo T) má funkciu
skoku o pä poloiek ïalej. V reime P sa pouíva na programovanie systémových
príznakov.

P

Tlaèidlo VÝBER sa pouíva na zaznamenanie vydania hotovosti alebo ekov
z pokladnice ako neobchodnej transakcie. Pouíva sa pri odvode trby z pokladnice
(kapitola 4.11.).
V reime stornovania (R alebo T) má funkciu skoku o pä poloiek spä. V reime X
a Z sa pouíva na vyvolanie periodickej (mesaènej) správy. V reime P sa pouíva
na programovanie loga úètenky.

ST

Tieto dve tlaèidlá sa pouívajú pre prirátanie percentuálnej priráky alebo odèítanie
percentuálnej z¾avy, pre dané zaúètovanie alebo pre celú transakciu pod¾a
naprogramovaných hodnôt.

V
R
Q
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Euro-2000M Alpha

W

Zobrazuje a pod¾a nastavenia tvrtého sys. príznaku tlaèí súèasnú hodnotu medzisúètu.

Tlaèidlo KREDIT sa pouíva na ukonèenie predaja v prípade platby kreditnou kartou.
Tlaèidlo EK sa pouíva na ukonèenie transakcie v prípade platenia ekom. V reime
X sa pouíva na vyvolanie finanènej správy. V reime P sa pouíva
na vytlaèenie naprogramovaných údajov.
Tlaèidlo CELKOM/ HOTOVOS sa pouíva na ukonèenie predaja, ak sa platí
hotovostou. V reime X a Z sa pouíva na vyvolanie celkovej (dennej) správy.

© Elcom s.r.o.
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2.5. Popis displejov
2.5.1. Popis displeja pre úètujúceho
Displej pokladnice Euro-2000M Alpha pre úètujúceho (pokladníka) je dvojriadkový alfanumerický typu LCD.
V kadom riadku je moné zobrazi a dvadsa znakov. Oznaèenie alfanumerický znamená, e na dispeji
je moné zobrazi ¾ubovo¾né znaky (èíslice, písmena). Èítanie správ z tohto displeja je teda ve¾mi jednoduché
a zrozumite¾né.
Displej pokladnice Euro-2000M Alpha pre úètujúceho má tandardne zabudovné podsvietenie.
Displej pre úètujúceho:

12>00>00
PIATOK 01/01/1999

2.5.2. Popis displeja pre zákazníka
Displej pokladnice Euro-2000M Alpha pre zákazníka je typu LCD a má 8 ve¾kých a tyri menie èíselné
segmenty. Navye obsahuje popisné texty (ikony) PLU, DPT a LowBat.
Displej pre zákazníka:

Ikony

Popisná
èas

Numerická (èíselná èas)

Displej pre zákazníka pokladnice Euro-2000M Alpha môeme rozdeli na popisnú èas a na numerickú
(èíselnú) èas. V pokladnici sa vyuíva iba numerická èas displeja na zobrazovanie èíselných hodnôt
(cien).
Podsvietenie displeja pre zákazníka je volite¾ným prísluenstvom pokladnice. O intaláciu podsvietenia
displeja pre zákazníka môete poiada Váho autorizovaného dealera pokladníc Euro-2000.
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2.5.3. Ovládanie podsvietenia displejov.
Podsvietenie displejov zvyuje kontrast displejov, chráni Vá zrak a umoòuje Vám pokladnicu pouíva
aj v prostredí s nedostatoèným osvetlením.
Displej pre úètujúceho pokladnice Euro-2000M Alpha je tandardne vybavený podsvietením. Podsvietenie
displeja pre zákazníka je volite¾ným prísluenstvom pokladnice. O intaláciu podsvietenia displeja
pre zákazníka môete poiada Váho autorizovaného dealera pokladníc Euro-2000M Alpha.
Podsvietenie displejov zvyuje spotrebu elektrickej energie a skracuje dobu prevádzky pokladnice pomocou
akumulátora. Z tohto dôvodu si môete aktiváciu podsvietenia pod¾a potreby jednoducho meni.
Ak je podsvietenie aktivované a nie je stlaèená iadna klávesa po dobu 15 sekúnd, podsvietenie
sa automaticky vypína. Po stlaèení klávesy sa opä zapína.

Poloha k¾úèa v prepínaèi
funkcií -poloha X
Postup pri zmene aktivácie podsvietenia:
1.

K¾úè v prepínaèi funkcií otoète do polohy X, pokladnica je v reime X.

2.

Stlaèením tlaèidla

2.6.

K sa mení aktivácia podsvietenia.

K¾úèe a zámok pre zadanie reimu pokladnice

Funkèný zámok umoòuje zvoli pracovný reim pokladnice. Jednotlivé k¾úèe umoòujú
pracovníkom pouívajúcim registraènú pokladnicu pracova v rôznych reimoch
( úètova, programova, robi uzávierky, atï.). Zámok zároveò chráni pred
neoprávneným pouívaním pokladnice.

Pouívajú sa nasledujúce k¾úèe:
K¾úè operátora/pokladníka (oznaèený OP)

umoòuje prácu v reime L-R-X

K¾úè submanaera

(oznaèený SM)

umoòuje prácu v reime L-R-X-Z

K¾úè manaera

(oznaèený MA)

umoòuje prácu vo vetkých
reimoch pokladnice T-L-R-X-Z-P

18
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Reim tréningu má vetky funkcie reimu R. V tomto reime súèty nie sú zarátavané ako
predajné transakcie do denných alebo periodických uzávierok. Úètenky vytlaèené v tomto
reime sú oznaèené textom Neplatný doklad. Pri prepnutí pokladnice do tohoto reimu
sa na displeji zobrazí v prvom riadku aktuálny èas a v druhom riadku popis reimu:
 TR)NINGOV& RE^IM T 

12>00>00
TR)NINGOV& RE^IM T
L

Pozícia - zamknutá pokladnica. Pri prepnutí pokladnice do tohoto reimu sa na displeji zobrazí
v prvom riadku aktuálny èas a v druhom riadku popis reimu:  L RE^IM . Klávesnica
je nefunkèná. Ak pokladnica je pripojená k sieti, sú napájané obvody s údajmi o predaji, èase
a dátume. Tento reim slúi na dobíjanie NiCd batérie, ktorá zálohuje údaje, ak je preruený
prívod elektrickej energie.

12>00>00
L RE^IM
R

Pozícia - registrácie. Táto pozícia sa pouíva pre vetky registrácie a transakcie. Pri prepnutí
do tohto reimu sa na displeji zobrazuje v prvom riadku aktuálny èas a v druhom riadku popis
aktuálneho dòa a dátum dovtedy, kým zaènete úètova.

12>00>00
PIATOK 01/01/1999
X

Reim X sa pouíva na vytlaèenie preh¾adov o predaji. Vytlaèenie preh¾adov nenuluje údaje
o predaji pokladnice (pozri kapitolu 5). V tomto reime sa na displeji zobrazí v prvom riadku
aktuálny èas a v druhom riadku popis reimu : X RE^IM  .

12>00>00
X RE^IM
Z

Reim Z sa pouíva na vytlaèenie vetkých druhov preh¾adov, ktoré nulujú registre pokladnice.
V tomto reime sa na displeji zobrazí v prvom riadku aktuálny èas a v druhom riadku popis
reimu :  Z RE^IM .

12>00>00
Z RE^IM
P

Reim P sa pouíva na programovanie vetkých hodnôt a funkcií pokladnice. V tomto reime
sa na displeji zobrazí v prvom riadku aktuálny èas a v druhom riadku popis
reimu  PROGRAMOVAC( RE^IM P .

12>00>00
PROGRAMOVAC( RE^IM P
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2.7. Zavedenie papierových pások do tlaèiarne
Pre prácu pokladnice Euro-2000M pouívame
samoprepisovaciu papierovú pásku írky 57 mm.
Kotúèik pásky obsahuje dve na sebe navinuté
pásky. Vrchná z nich slúi pre tlaè úètenky pre
zákazníka a spodná pre tlaè kontrolnej pásky urnálu. Pouívajte len kvalitné kotúèiky maximálne
s návinom (priemerom) 60 mm.

Kryt tlaèiarne

Pre správnu funkciu pokladnice je nutné sa
presvedèi, èi samoprepisovacia páska prepisuje.
V prípade problémov kontaktujte autorizovaného
dealera pokladníc Euro-2000.
Jemným tlakom palca ¾avej ruky na kryt tlaèiarne
v priestore rastrovanej plochy (ipka) vysuòte
kryt tlaèiarne z horného krytu pokladnice a kryt
odnímte.
Do lôka pre papierovú pásku vlote kotúèik papierovej pásky tak, aby sa odvíjal smerom dopredu
zo spodnej strany (viï. druhý obrázok). Koniec pásky zarovnajte zastrihnutím. Koniec pásky nesmie
obsahova neèistoty, èi zbytky lepidla.
Navíjacia cievka

Stena plastového výlisku
Kryt tlaèiarne
Papierová páska

Úètenka
Trhadlo úètenky
Tlaèiareò
CITIZEN MD-910

Snímaè konca pásky (len pokladnice s fiskálnou pamäou - export)
Lôko papierovej pásky

Obidve pásky vlote do vstupného otvoru tlaèiarne a papier jemne zasuòte. Ak je pkladnica vybavená
snímaèom konca papierovej pásky, páska musí prechádza priestorom snímaèa konca pásky. Stlaète
tlaèidlo
[POSUV]. Tlaèiareò si pásky sama zavedie do mechanizmu. Pásky vychádzajú hornou trbinou
tlaèiarne. Tlaèidlom
vysuòte asi 30 cm pásky.

E

E

Spodnú pásku zaveïte pod¾a obrázka do trbiny navíjacej cievky tak, aby sa hrana pásky dotýkala títu
navíjacej cievky (na jej pravej strane). Navíjaciu cievku nieko¾kokrát otoète v smere otáèania a presvedète
sa, èi páska pevne drí. Navíjaciu cievku ulote do urèených driakov a jemne ju otoète, aby sa papierová
páska kontrolnej pásky jemne napla .
Pásku pre zákazníka zaveïte do trbiny trhadla úètenky v kryte tlaèiarne .
Zavrite kryt tlaèiarne. Odtrhnite vyènievajúcu pásku a môete zaèa úètova.
20
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Farbiaca kazeta tlaèiarne

Tlaèiareò Citizen MD-910 pouíva pre tlaè farbiacu kazetu. Jedna farbiaca kazeta je prísluenstvom
základnej dodávky pokladnice. Pri pouití kvalitnej farbiacej kazety je tlaè výrazná a kontrastná.
Pouívaním sa farbivo spotrebúva a po urèitom èase je potrebné farbiacu kazetu vymeni. Kazetu
je potrebné vymeni aj ak je farbiaca páska pokodená. Pokodenú farbiacu pásku spoznáme pod¾a
vyènievajúcich vláken po okrajoch, alebo dier v tkanine pásky. Príèinou nesprávnej tlaèe môe by
aj pokodený mechanizmus kazety.

Farbiaca kazeta Citizen MD-910

Pouívaním pások od autorizovaných dealerov a autorizovaných servisných stredísk
pokladnice Euro-2000 predídete mnohým problémom a nedorozumeniam !

2.7. Zavedenie
2.9.
Pouívaniepapierových
a skladovanie
pások
papierových pások
V tlaèiarni pokladnice Euro-1000M je potrebné pouíva samoprepisovacie papierové pásky írky 57 mm.
V zmysle § 3 ods. 8 vyhláky MF SR è. 353/1996 Z.Z. je potrebné uchováva údaje na kontrolnej páske
po dobu minimálne troch rokov.
Pre papierové pásky sú definované nasledovné skladovacie
podmienky:
- papierové pásky nevystavova slneènému iareniu,
- teplote nad 40°C
- zabráni styku s mäkèeným PVC, zmäkèovadlami,
organickými rozpúadlami, lepmi a vodou.
Pri lepení uzávierok do knihy pokladnice a trieb nanáajte preto lepidlo len na nepotlaèené konce papierových
pások, aby nedolo k znehodnoteniu vytlaèených údajov.
Vlastnosti papierových pások musia zabezpeèi uchovanie údajov pri dodraní stanovených skladovacích
podmienok. Je potrebné pouíva iba pásky, ktoré majú výrobcom zaruèené potrebné vlastnosti. Doporuèujeme
pouíva papierové pásky z papiera, ktorého výrobcom je firma Krkonoské papírny a.s. alebo SCP
Ruomberok. V prípade nedodrania skladovacích podmienok alebo pouívania nekvalitných papierových
pások Elcom neruèí za kvalitu tlaèe a uchovanie údajov.
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3.1. Inicializácia
Ak pokladnicu uvádzate prvýkrát do èinnosti, je vhodné pokladnicu inicializova.
Inicializácia pokladnice vymae vetky naprogramované údaje.
Ak sa
rozhodnete pokladnicu inicializova otoète k¾úè, ktorým volíte reim pokladnice,
do pozície P. Stlaète tlaèidlo

V

R (KREDIT ). Na displeji sa zobrazí nápis

 Mazanie pamäte . Pre potvrdenie inicializácie stlaète tlaèidlo
(MEDZISÚÈET). Tlaèiareò vytlaèí správu ,,Mazanie pamäte ...  a po zadaní
dátumu a èasu úspené dokonèenie inicializácie ,,Mazanie ukonèené .

Poloha k¾úèa v prepínaèi
funkcií - poloha P

UPOZORNENIE:
Inicializácia registraènej pokladnice vymae vetky naprogramované informácie a pokladnicu vráti
do základného nastavenia. Zachované zostanú iba Grand Totály, poradové èísla uzávierok (Z1, Z2) a hodnota
príznaku è.1. Inicializáciu pokladnice je moné vykona iba po vykonaní celkovej (dennej) a periodickej
(mesaènej) uzávierky v reime Z.
Displej :

12>10>21
PROGRAMOVAC( RE^IM P

V

Postup pri inicializácii:

R

Nastavenie P módu pokladnice.
Mazanie
pamäte

Zadanie
dátumu

Zobrazovanie správ na displeji pri inicializácii pokladnice :

V

Zadanie
èasu

V

A

MAZANIE PAMäTE
PROGRAMOVAC( RE^IM P
Zobrazenie zaèiatku inicializácie.

ZADAJ D*TUM
010199
Zobrazenie zadávania dátumu.

ZADAJ $AS

1200

Zobrazenie zadávania èasu.

12>00>00
PROGRAMOVAC( RE^IM P
Ukonèenie inicializácie pokladnice.
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Doporuèený postup pri programovaní pokladnice
Systémové príznaky
Daòové hladiny
Logo úètenky
Pokladníci
Funkèné texty
Tovarové skupiny (DPT)
Predajné jednotky
Tovarové poloky (PLU)

3.3. Programovanie systémových príznakov

!

Predtým, ne zaènete pokladnicu programova,
odporúèame si èas PROGRAMOVANIE
PRÍZNAKOV preèíta aspoò raz celú !

3.3.1. Poèiatoèné programovanie systémových príznakov
Systémové príznaky sú údaje, ktoré majú hlavný vplyv na správnu funkènos celej
pokladnice (poèet desatinných miest, zaokrúh¾ovanie, dátum, èas a pod.)
Postup pri programovaní systémových príznakov :
1. K¾úè reimu pokladnice otoète do polohy P. Na displeji sa objaví nápis PROGRAMOVAC(
RE^IM P . Polohu P je moné nastavi len pomocou k¾úèa manaéra oznaèeného
ako (MA).
2. Stlaète tlaèidlo

O (VKLAD) .

V

3. Po zadaní potrebných hodnôt príznaku, stlaèením tlaèidla
(MEDZISÚÈET) uloíte
zadanú hodnotu príznaku a nasleduje programovanie nasledujúceho príznaku. Podobne
pokraèujete, kým naprogramujete vetky potrebné príznaky.
4. Naprogramované nastavenie príznakov si môete vytlaèi stlaèením tlaèidla
5. Programovanie ukonèíte stlaèením tlaèidla
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Programovanie príznakov:
Preskoè príznak

Parametre
príznaku

O

012...
Následujúce príznaky

V W

Displej :

1.sys. príznak
001112
Zobrazenie programovania prvého systémového príznaku.

3.3.2. Opravy systémových príznakov .
1.Aby ste mohli zmeni nastavenie ktoréhoko¾vek zo systémových príznakov, otoète
k¾úè reimu pokladnice do polohy P.
2.Zadajte èíslo príznaku, ktorého hodnotu chcete upravova a stlaète tlaèidlo
3.Zmeòte hodnotu príznaku pod¾a potreby a stlaète tlaèidlo

V

O (VKLAD) .

(MEDZISÚÈET).

4.Nové naprogramované nastavenie príznakov si môete vytlaèi stlaèením tlaèidla (EK).
5.Programovanie ukonèíte stlaèením tlaèidla

W

(HOTOVOS).

Oprava nastavenia príznakov:
od príznaku è.1

Èíslo príznaku

123...

O

pokraèovanie
v programovaní príznakov

3.3.3. Vytlaèenie nastavenia systémových príznakov:
Ak sa nachádzate v programovacom reime, stlaèením tlaèidla

Q

O

zvolíte programovanie príznakov

vytlaèíte nastavenie príznakov. Vytlaèenie hodnoty konkrétneho programovaného
a stlaèením tlaèidla
príznaku je moné stlaèením tlaèidla
.

G

O

Q
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3.3.4. Príznak 1 - počet desatinných miest pre zobrazovanie cien a DPH, spôsob zaokrúhľovania
Čislica

Zákl. nastavenie

Príznak # ——>

1 001112 <—— hodnota

Spôsob zaokrúhľovania :

0 - od 5 hore
1 - vždy smerom hore
2 - vždy smerom dole
3 - štvrtinové

0

Spôsob výpočtu dane :

0 - DPH je súčasťou ceny
1 - DPH je dopočítané k cene

3

1

Počet desatinných miest pre zaokrúhľovanie ceny nákupu ( 0 - 3 )

4

1

Počet desatinných miest, na ktoré sa má zaokrúhľovať daň ( 0 - 3 )

5

1

Počet desatinných miest, na ktoré sa má zaokrúhľovať cena ( 0 - 3 )

6

2

Počet desatinných miest pre zobrazovanie ceny a dane ( 0 - 3 )

1

0

2

Poznámka : Hodnoty 1. príznaku je možné meniť iba ak GT1, GT2 a GT3 sú nulové.

3.3.5. Príznak 2 - výpis dane, počet riadkov loga, voľné riadky ...
Čislica Zákl. nastavenie

Príznak # ——>

2 103260

<—— hodnota

1

1

Tlač daňových údajov :
0 - údaje o daniach sa netlačia na účtenku
1 - údaje o daniach sa tlačia na účtenku

2

0

Formát zobrazovania dátumu :
0 - deň, mesiac, rok
1 - mesiac, deň, rok

3

3

Počet desatinných miest pre zadávanie množstva ( 0 - 3 )

4

2

Počet voľných riadkov medzi účtenkami ( 0 - 6 )

5

6

Počet riadkov loga ( 0 - 6 )

6

0

Dvojnásobné použitie násobenia množstva
0 - výpočet zlomkového množstva
1 - výpočet dvakrát násobeného množstva

3.3.6. Príznak 3 - nulovanie čísla účtenky, číslo pokladnice, číslo účtenky
Čislica

Zákl. nastavenie

Príznak # ——>

3 0010001 <—— hodnota

Nulovanie poradového čísla účtenky
1

0

0 - po vykonaní dennej uzávierky
1 - po vykonaní mesačnej uzávierky

2-3

01

4-7

0001

Číslo pokladnice (01 - 99)
Číslo účtenky

Poznámka: V slovenskej verzii je nulované číslo účtenky bez ohľadu na 1. číslicu vždy po dennej uzávierke.
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3.3.7. Príznak 4 - vynútené operácie
Èislica

Zákl. nastavenie

Príznak # >

4

1000

< hodnota

Výpis hodnoty medzisúètu na tlaèiarni po staèení klávesy Medzisúèet
1

1

0 - nie
1 - áno
Povinné stáèanie klávesy Medzisúèet pri ukonèení predaja

2

0

0 - staèenie je nepovinné
1 - stlaèenie je povinné
Povinné zadávanie èísla kreditnej karty pri platení na Kredit

3

0

0 - zadávanie èísla karty je nepovinné
1 - zadávanie èísla karty je povinné
Povinné zadávanie platenej hodnoty

4

0

0 - zadávanie hodnoty je nepovinné
1 - zadávanie hodnoty je povinné

3.3.8. Príznak 5 - parametre sériových prenosov
Èislica

Zákl. nastavenie

Príznak # >

5

03100

< hodnota

0

Programovanie koncového znaku pre snímaè èiarového kódu
0 - zakonèovací znak je CR a LF
1 - zakonèovací znak je CR
2 - zakonèovací znak je LF

2

3

Programovanie komunikaènej rýchlosti pre snímaè èiarového kódu
0 - 1 200 Bd
1 - 2 400 Bd
2 - 4 800 Bd
3 - 9 600 Bd
4 - 19 200 Bd

3

1

Programovanie komunikaènej rýchlosti pre PC
0 - 9 600 Bd
1 - 38 400 Bd

1

4

0

Výber komunikaèného protokolu pre elektronické váhy
0 - CAS Morcan, MARTES T
1 - euro váhy, MARTES M
2 - nevyuité
3 - nevyuité

5

0

Smer prenosu dát v reime PC-ON LINE
0 - údaje o predaji môu by iba vysielané z PC
1 - údaje o predaji môu by vysielané z PC aj prijímané do PC
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3.3.9. Príznak 6 - nevyuitý
3.3.10. Príznak 7 - limit a hodnota percentuálnej priráky
Èislice

Zákl. nastavenie

V¾avo

00

Vpravo

0000

Príznak # >

7

00

0000

< hodnota

Limit pre ruèné zadanie priráky poèas predaja (00%-99%)
Naprogramovaná hodnota priráky
(pre naprogramovanie 10% zadajte 1 0 0 0)

V

Poznámka : Presun z programovania limitu (èíslice v¾avo) na programovanie hodnoty (èíslice vpravo) sa
vykonáva klávesou
Medzisúèet . Smerová ípka ukazuje na hodnotu, ktorú programujete.

3.3.11. Príznak 8 - limit a hodnota percentuálnej z¾avy
Èislice

Zákl. nastavenie

V¾avo

00

Vpravo

0000

Príznak # >

8

00

0000

< hodnota

Limit pre ruèné zadanie z¾avy poèas predaja (00%-99%)
Naprogramovaná hodnota z¾avy
(pre naprogramovanie 15% zadajte 1 5 0 0)

V

Poznámka : Presun z programovania limitu (èíslice v¾avo) na programovanie hodnoty (èíslice vpravo) sa
vykonáva klávesou
Medzisúèet .Smerová ípka ukazuje na hodnotu, ktorú programujete.

3.3.12. Príznak 9 - nastavenie èasu
Èislica

Príznak # >

Zákl. nastavenie

1a2

12

Programovanie hodín

3a4

00

Programovanie minút

9

1200

< hodnota

3.3.13. Príznak 10 - nastavenie dátumu
Èislica

Zákl. nastavenie

Príznak # >

1a2

01

Deò

3a4

01

Mesiac

5a6

99

Rok

10

010199

< hodnota

Poznámka: Pokladnica automaticky rozpoznáva priestupné roky a presný poèet dní v jednotlivých
mesiacoch vrátane prechodu na rok 2000.
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3.4. Programovanie daòových sadzieb
Pokladnica umoòuje pracova a so 7 úrovòami dane z pridanej hodnoty a nulovou sadzbou. Sadzba dane
a jej názov je programovate¾ný. Siedma daòová hladina nie je na Slovensku programovate¾ná.
Daòová hladina pozostáva z dvoch programovate¾ných údajov :
1. Sadzba dane (0%, 6%, 23%, ...)
2. Názov dane (DAÒ, DPH, ZDANENIE, VAT, ...)
Postup pri programovaní :
od prvej hladiny

Preskoè riadok

èíslo daòovej
hladiny

1..6 I

Sadzba

VVW

0Programovanie
...@ názvu dane

Programovanie následujúcej daòovej hladiny

3.4.1. Programovanie sadzby dane.

I

Otoète k¾úè, ktorým volíte reim pokladnice, do polohy programovania - polohy P. Stlaète tlaèidlo
(REFUND). Na displeji sa zobrazí èíslo programovanej daòovej hladiny a jej sadzba. Zadajte sadzbu dane
bez desatinnej bodky. Prvé dve èíslice predstavujú celú èas sadzby dane v percentách a posledné dve
. Displej
èíslice desatinnú èas daòovej sadzby (pre DPH 23% to je 2 3 0 0). Stlaète tlaèidlo
sa nastaví na programovanie názvu (popisu dane).

V

Displej :

1.hladina

SADZBA
6.00%

Zobrazenie programovania sadzby prvej daòovej hladiny
Poznámka 1: Sadzba dane sa dá zmeni a po vykonaní celkovej a periodickej uzávierky v reime Z.
Poznámka 2: Ak potrebujete zakáza (zneaktívni) konkrétnu daòovú hladinu, naprogramujte jej sadzbu
vyiu ako 100.00%.
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3.4.2. Programovanie názvu dane.
Po ukonèení programovania sadzby dane sa na displeji zobrazí v prvom riadku èíslo programovanej daòovej
hladiny a v druhom naprogramovaný názov dane (DPH 6%, DPH 25%, DAÒ 6% a pod.). Názov daòovej
hladiny môe obsahova a 10 znakov tandardnej ve¾kosti.

V

Zadajte hexadecimálne kódy znakov, ktoré nájdete v abecednej a hexadecimálnej tabu¾ke znakov
(MEDZISÚÈET). Po stlaèení tlaèidla môete pokraèova ïalej
(kapiotla 3.12.) a stlaète tlaèidlo
v programovaní nasledujúcich daòových hladín.
Displej :

1. hladina N*ZOV
DPH 6_
Zobrazenie programovania názvu prvej daòovej hladiny

W

Q

(EK) v reime programovania
Nastavené hodnoty si môete overi ich vytlaèením po stlaèení tlaèidla
(CELKOM).
dane. Programovanie daní ukonèíte stlaèením tlaèidla

3.4.3. Oprava naprogramovaných hodnôt dane.
Ak chcete opravi nastavené hodnoty programu dane, otoète k¾úè, ktorým volíte reim
pokladnice do polohy programovania - polohy P. Zadajte èíslo daòovej hladiny a stlaète
(REFUND). Zaènite programova ako pri programovaní dane (kapitola 3.4).
tlaèidlo

I

Upozornenie: Hodnoty dane je moné meni iba po vykonaní dennej (celkovej) a mesaènej (periodickej)
uzávierky.

3.4.4. Vytlaèenie naprogramovaných hodnôt dane.

Q

Naprogramované hodnoty si môete overi ich vytlaèením po stlaèení tlaèidla
(EK) v reime
(REFUND)
programovania dane. Ak sa nachádzate v inom reime programovania, stlaète tlaèidlo
(EK).
a potom tlaèidlo

Q

Programované dane
1.hladina SADZBA
6.00%
1.hladina NÁZOV
DPH 6%
2.hladina SADZBA
23.00%
2.hladina NÁZOV
DPH 23%
3.hladina SADZBA
0.00%
3.hladina NÁZOV
DPH 0%
4.hladina SADZBA
---4.hladina NÁZOV
DPH
.....

30

I

© Elcom s.r.o.

Euro-2000M Alpha

Programovanie pokladnice

3.5. Programovanie loga úètenky
Pokladnica umoòuje vytlaèi na zaèiatku úètenky a 6 riadkov loga firmy (napr. Potraviny pod gatanom,
Ïakujeme Vám a pod.). Kadý riadok umoòuje vytlaèi a 24 znakov normálnej ve¾kosti, alebo 17 znakov
dvojnásobnej ve¾kosti.
Znaky a im zodpovedajúce hexadecimálne èíselné kódy sú uvedené v hexadecimálnej a abecednej tabu¾ke
znakov (kapitola 3.12.). Pri programovaní kódov pouívame pre zadávanie písmen A a F tlaèidlá skupín

; a @ v tomto poradí. Èíslice 0-9 zadávajte pomocou numerickej (èíselnej) klávesnice.
3.5.1. Poèiatoèné programovanie loga
Otoète k¾úè, ktorým volíte reim pokladnice do polohy programovania - polohy P a stlaète tlaèidlo

V

P

(VÝBER). Na displeji je v prvom riadku zobrazené aktuálné èíslo programovaného riadku loga a v druhom
naprogramovaný text. Zadajte kódy pre celý riadok a stlaète tlaèidlo

. Na displeji sa nastaví nasledujúci

riadok, ktorý budete programova. Ak urobíte pri programovaní textu chybu, tlaèidlom
postupne opravi predchádzajúce znaky.

H (Zrui)

je moné

Q(EK). Vytlaèenie
G(Úètenka X) .

Ak si chcete vytlaèi logo a skontrolova správnos Váho programovania, stlaète tlaèidlo
hodnoty konkrétneho programovaného riadku loga je moné stlaèením tlaèidla
Reim programovania loga ukonèíte stlaèením tlaèidla
Postup pri programovaní loga úètenky :

1...6

.

Preskoè riadok

od riadku è.1

èíslo riadku

W

Kódy znakov

P

0...@

V W

Následujúce riadky

Displej :

1. riadok loga
ELCOM s.r.o.
Zobrazenie naprogramovania textu 

Elcom s.r.o.  v prvom riadku loga.

Poznámka: Pred programovaním názvov odporúèame vypísa si hexadecimálne reazce na papier.
Pri rýchlom vyh¾adávaní kódov Vám najviac pomôe abecedná tabu¾ka znakov (kapitola 3.12).
Naprogramované znaky budú tlaèené na tlaèiarni postupne z¾ava na mieste, na akom boli
naprogramované.

3.5.2. Oprava riadkov loga.
Pri opravách textov loga úètenky, otoète k¾úè do polohy P. Zadajte èíslo riadku, ktorý chcete upravi a stlaète
tlaèidlo

P(VÝBER). Pokraèujte rovnako ako pri úvodnom programovaní loga úètenky.

3.5.3. Vytlaèenie naprogramovaných riadkov loga.
Naprogramované riadky loga si môete vytlaèi v reime programovania stlaèením tlaèidla
hodnoty konkrétneho programovaného riadku je moné stlaèením tlaèidla

G.

Q.

Vytlaèenie
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Programovanie pokladníkov.

Pokladnica umoòuje evidova finanèné operácie pre iestich nezávislých pokladníkov.
Programovanie pokladníkov pozostáva z troch programovate¾ných údajov :
1. Meno pokladníka
2. Prístupové heslo
3. Prístupové práva
Postup pri programovaní :
od pokladníka è.1

Preskoè programovanie

èíslo pokladníka

Meno pokladníka

1..6 M 1..@

VVVW

Programovanie hesla

Programovanie práva prístupu
Programovanie mena ïalieho pokladníka

3.6.1. Programovanie mena pokladníka.
Programovanie mien pokladníkov je moné v rozsahu a 10 písmen. Tak ako pri programovaní ostatných
textov pouívajte hexadecimálnu a abecednú tabu¾ku znakov (kapitola 3.12.).
Otoète k¾úè, ktorým volíte reim pokladnice do polohy programovania - polohy P a stlaète tlaèidlo
. Na

M

displeji je v prvom riadku zobrazené aktuálne èíslo pokladníka a informácia o programovaní mena a v druhom

V

riadku naprogramované meno konkrétneho pokladníka. Po zadaní hexadecimálnych kódov stlaète tlaèidlo
. Po stlaèení tohto tlaèidla je pokladnica pripravená na programovanie hesla pokladníka. Ak urobíte

pri programovaní textu chybu, tlaèidlom

H

W

(Zrui) je moné postupne opravi predchádzajúce znaky.

Programovanie pokladníkov môete kedyko¾vek ukonèi stlaèením tlaèidla
Displej :

.

1.pokladník MENO
POKLADN(K1
Zobrazenie programovania mena prvého pokladníka

3.6.2. Programovanie hesla pokladníka.
Programovanie hesla pokladníka umoòuje naprogramova heslo pre kadého pokladníka, ktorým sa bude
daný pokladnik prihlasova k pokladnici, a tým vyuíva jednotlivé funkcie pokladnice. Po prihlásení konkrétneho
pokladníka (Kapitola - Prihlásenie pokladníka v uívate¾skej èasti tejto príruèky) bude na úètenkach vytlaèené
meno tohto pokladníka a vetky operácie budú evidované pod jeho menom.
Po naprogramovaní mena pokladníka a stlaèení tlaèidla

V
V

je na displeji v prvom riadku zobrazené

aktuálne èíslo pokladníka a informácia o programovaní hesla a v druhom riadku naprogramované heslo
konkrétneho pokladníka. Po zadaní nového hesla stlaète tlaèidlo
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Po stlaèení tohto tlaèidla je pokladnica pripravená na programovanie prístupových práv pokladníka. Ak urobíte
pri programovaní chybu, tlaèidlom

H

(Zrui) je moné postupne opravi predchádzajúce èíslice.

Programovanie pokladníkov môete kedyko¾vek ukonèi stlaèením tlaèidla
Displej :

W

.

1.pokladník HESLO
0001
Zobrazenie programovania hesla pokladníka

3.6.3. Programovanie prístupových práv pokladníka.
Programovanie prístupových práv pokladníka umoòuje naprogramova prístup do jednotlivých reimov
pokladnice pre kadého pokladníka.

V

Po naprogramovaní hesla pokladníka a stlaèení tlaèidla
je na displeji v prvom riadku zobrazené
aktuálne èíslo pokladníka a informácia o programovaní prístupových práv a v druhom riadku naprogramované
prístupy pre konkrétneho pokladníka. Po zadaní nových prístupových práv stlaète tlaèidlo

V

. Po stlaèení

tohto tlaèidla je pokladnica pripravená na programovanie mena ïalieho pokladníka. Ak urobíte pri
programovaní chybu, tlaèidlom

H (Zrui) je moné postupne opravi predchádzajúce èíslice. Programovanie

pokladníkov môete kedyko¾vek ukonèi stlaèením tlaèidla

W

.

Prístupové práva pokladníka

Displej :

1.pokladník PR(STUP
1111

Èislica

Prístupové práva

1111

Právo prístupu do reimu  X 
0 - n ie
1 - áno
Právo prístupu do reimu  Z 
0 - nie
1 - áno
Právo prístupu do reimu  P 
0 - nie
1 - áno
Právo prístupu do reimu  T 
0 - nie
1 - áno

1

Zobrazenie programovania prístupových práv pokladníka

2

3

4

Poznámka: Pokladníkovi è.1 nie je moné zrui právo prístupu do programovacieho reimu.

3.6.4.

Oprava pokladníkov .

Otoète k¾úè, ktorým volíte reim pokladnice do polohy programovania - polohy P, zadajte èíslo pokladníka,
ktorého hodnoty chcete opravi a stlaète tlaèidlo
. Pokraèujte v programovaní podobne ako pri úvodnom
programovaní pokladníkov.

M

3.6.5.

Vytlaèenie naprogramovaných hodnôt pokladníkov

.

Q

Ak chcete skontrolova správnos naprogramovania pokladníkov, stlaète v tomto reime tlaèidlo
.
Ak sa nachádzate len v reime programovania, stlaète najprv tlaèidlo
a potom tlaèidlo
. Vytlaèenie

M

konkrétnej programovanej hohodnoty pokladníka je moné stlaèením tlaèidla

G.

Q
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3.7. Programovanie funkèných textov.
Programovanie funkèných textov je moné v rozsahu a 17 písmen. Tak ako pri programovaní ostatných textov pouívajte hexadecimálnu a abecednú tabu¾ku znakov. Postupujte
podobne ako pri programovaní loga úètenky.

3.7.1. Programovanie funkèných textov

J

Otoète k¾úè, ktorým volíte reim pokladnice do polohy programovania - polohy P a stlaète tlaèidlo
.
Na displeji je v prvom riadku zobrazené aktuálne èíslo textu a v druhom riadku konkrétny naprogramovaný
text. Po zadaní hexadecimálnych kódov stlaète tlaèidlo

V

. Po stlaèení tohto tlaèidla je pokladnica

pripravená na programovanie ïalieho funkèného textu. Ak urobíte pri programovaní textu chybu, tlaèidlom

H (Zrui)

je moné postupne opravi predchádzajúce znaky. Programovanie funkèných textov môete

kedyko¾vek ukonèi stlaèením tlaèidla

W

.

Postup pri programovaní funkèných textov :
Od 1.funkèného textu

Preskoè text

èíslo funkèného textu

Kódy znakov

1 ,2 ..

J

0 ..@

V W

A

Programovanie nasledujúceho funkèného textu

Displej :

1.Funkèný text
HOTOVOS+
Zobrazenie programovania prvého funèného textu.
Poznámka: Pokladnica Euro-2000M Alpha umoòuje naprogramova názvy základných operácií, ktoré
sa vypisujú na úètenke. V nasledujúcej tabu¾ke sú uvedené základné nastavenia, ktoré si môete
pod¾a potreby prispôsobi.
Text è.

Popis

Popis platby hotovosou

HOTOVOS

2

Popis platby ekom

EK
KREDIT

3

Popis platby kreditnou kartou

4

Popis hodnoty pre vrátenie

VYDA

5

Popis operácie Refundácia

REFUNDÁCIA

6

Popis operácie Storno

STORNO

7

Popis vkladu hotovosti

VKLAD

8

Popis výberu ekov/ hotov.

VÝBER

9
10
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3.7.2. Oprava funkèných textov .
Otoète k¾úè, ktorým volíte reim pokladnice do polohy programovania - polohy P, zadajte èíslo textu, ktorý
. Pokraèujte v programovaní podobne ako pri úvodnom programovaní
chcete opravi a stlaète tlaèidlo
textov (kapitola 3.7.).

J

3.7.3. Vytlaèenie naprogramovaných textov

.

Ak chcete skontrolova správnos naprogramovania funkèných textov, stlaète v tomto reime tlaèidlo

Q. Ak sa nachádzate len v reime programovania, stlaète najprv tlaèidlo J a potom tlaèidlo Q.
G.

Vytlaèenie hodnoty konkrétneho programovaného textu je moné stlaèením tlaèidla

Funkèné texty
1. Funkèný text
2. Funkèný text
3. Funkèný text
4. Funkèný text
5. Funkèný text
6. Funkèný text
7. Funkèný text
8. Funkèný text
9. Funkèný text

HOTOVOS
EK
KREDIT
VYDA
REFUNDÁCIA
STORNO
VKLAD
VÝBER

HOTOVOS
10.Funkèný text
ÈÍSLO DOKUMENTU
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3.8. Programovanie tovarových skupín.
Pokladnica Euro-2000M Alpha má 8 tovarových skupín (DPT).
Kadá tovarová skupina má naprogramované 3 základné zloky:
1. Cena
2. Príznak tovarovej skupiny
3. Názov - popis tovarovej skupiny
Postup pri programovaní:
Preskoè poloku

Oddelenie 1-8

;..B

Cena
Príznak
Názov

0...@

VVVW

Programovenie príznaku skupiny

Programovenie názvu skupiny
Programovenie následujúcej skupiny

3.8.1. Programovanie ceny tovarovej skupiny
Otoète k¾úè, ktorým volíte reim pokladnice do polohy programovania - polohy P a stlaète tlaèidlo tovarovej
. Na displeji je v prvom riadku zobrazené aktuálne èíslo tovarovej skupiny a informácia
skupiny
o programovaní ceny a v druhom riadku naprogramovaná cena tovarovej skupiny. Zadajte cenu (maximálne
. Pokladnica sa nastaví na programovanie príznaku tovarovej skupiny.
6 èíslic) a stlaète tlaèidlo
.
Programovanie tovarových skupín ukonèíte stlaèením tlaèidla

;

V

W

Displej :

1.DPT CENA

10.00

Zobrazenie programovania ceny prvej tovarovej skupiny

3.8.2. Programovanie príznaku tovarovej skupiny

.

Po naprogramovaní ceny tovarovej skupiny je na displeji v prvom riadku zobrazené aktuálne èíslo tovarovej
skupiny a informácia o programovaní príznaku a v druhom riadku naprogramovaná hodnota príznaku tovarovej
skupiny. Po zadaní hodnôt príznaku stlaète tlaèidlo
. Systém bude pokraèova v programovaní názvu
tovarovej skupiny.

V

Programovanie tovarových skupín môete kedyko¾vek ukonèi stlaèením tlaèidla
Displej :

W

1.DPT PR(ZNAK
00038
Zobrazenie programovania príznakov prvej tovarovej skupiny
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Tabu¾ka príznakov tovarovej skupiny.
Èislica

Zákl. nastavenie

Príznaky tovarovej skupiny

>

00038

1

0

Priradenie tovarovej skupiny k daòovej hladine
0 - skupina bez dane
1 - priradenie skupiny k daòovej hladine è. 1
2 - priradenie skupiny k daòovej hladine è. 2
3 - priradenie skupiny k daòovej hladine è. 3
4 - priradenie skupiny k daòovej hladine è. 4
5 - priradenie skupiny k daòovej hladine è. 5
6 - priradenie skupiny k daòovej hladine è. 6
7 - priradenie skupiny k daòovej hladine è. 7

2

0

Typ tovarovej skupiny
0 - normálna tovarová skupina
1 - skupina pre predaj jedinej poloky

3

0

Záporná tovarová skupina
0 - nie
1 - áno

4

3

5

8

< hodnota

Monos predaja
0 - zakázaný predaj
1 - zadávanie ceny z klávesnice
2 - zadávanienaprogramovanej ceny pri predaji
3 - monos zadania ceny z klávesnice alebo pouitia
naprogramovanej ceny pri predaji
Maximálny poèet èíslic, ktoré môu by zadané pri úètovaní ceny
v tejto tovarovej skupine (HALO), max.8

3.8.3. Programovanie názvu tovarovej skupiny

.

Po ukonèení programovania príznaku je na displeji v prvom riadku zobrazené aktuálne èíslo tovarovej skupiny
a informácia o programovaní názvu a v druhom riadku v¾avo je zobrazená aktuálná priradená daò
k programovanej skupine a vpravo oblas programovania názvu tovarovej skupiny (peèivo, alkohol, tabak
a pod.). Názov kadej tovarovej skupiny môe obsahova a 14 znakov tandardnej ve¾kosti, alebo sedem
znakov dvojnásobnej ve¾kosti.

V

Zadajte hexadecimálne kódy znakov, ktoré nájdete v abecednej a hexadecimálnej tabu¾ke znakov a stlaète
tlaèidlo
. Po stlaèení tlaèidla môete pokraèova ïalej v programovaní nasledujúcich tovarových skupín.

G

v reime programovania tovarových
Nastavené hodnoty si môete overi ich vytlaèením po stlaèení tlaèidla
skupín. Ak urobíte pri programovaní názvu chybu, tlaèidlom
(Zrui) je moné postupne opravi

H

predchádzajúce znaky.

Programovanie tovarových skupín môete kedyko¾vek ukonèi stlaèením tlaèidla

W

.

Displej :

0_

1.DPT N*ZOV
PE$IVO

Zobrazenie programovania názvu prvej tovarovej skupiny
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3.8.4. Oprava programu tovarových skupín.
Ak chcete opravi nastavené hodnoty programu tovarových skupín, jednotducho otoète k¾úè, ktorým volíte
reim pokladnice do polohy programovania - polohy P. Stlaète tlaèidlo príslunej tovarovej skupiny a zaènite programova ako pri programovaní tovarových skupín (kapitola 3.8.1.).

3.8.5. Vytlaèenie nastavenia tovarových skupín.

Q

Naprogramované hodnoty si môete overi ich vytlaèením po stlaèení tlaèidla
v reime programovania
tovarových skupín. Ak sa nachádzate v inom reime programovania, stlaète tlaèidlo niektorej tovarovej skupiny
a potom tlaèidlo

Q.
Programované DPT
1. DPT
CENA:
NÁZOV :
PRÍZNAK

12.30
Potraviny
10038

2. DPT
CENA:
NÁZOV:
PRÍZNAK
....

85.00
Drogéria
20038

3.9. Programovanie predajných jednotiek.
Ku kadému tovaru (PLU) je moné priradi predajnú jednotku, ktorá charakterizuje
konkrétny tovar. Je moné naprogramova osem predajných jednotiek v rozsahu maximálne
3 písmen. Tak ako pri programovaní ostatných textov pouívajte hexadecimálnu a abecednú
tabu¾ku znakov.

3.9.1. Programovanie predajných jednotiek

S

Otoète k¾úè, ktorým volíte reim pokladnice do polohy programovania - polohy P a stlaète tlaèidlo
. Na
displeji je v prvom riadku zobrazené aktuálne èíslo predajnej jednotky a v druhom riadku konkrétny popis
. Po stlaèení tohto tlaèidla je pokladnica
jednotky. Po zadaní hexadecimálnych kódov stlaète tlaèidlo
pripravená na programovanie ïalej predajnej jednotky. Ak urobíte pri programovaní chybu, tlaèidlom
(Zrui) je moné postupne opravi predchádzajúce znaky. Programovanie predajných jednotiek môete

V

kedyko¾vek ukonèi stlaèením tlaèidla

H

W

.

Postup pri programovaní predajných jednotiek:
Preskoè programovanie

od 1.predajnej jednotky

Kódy znakov

èíslo predajnej jednotky

1 ,2 ..

S

0 ..@

V W

Programovanie nasledujúcej predajnej jednotky
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Displej :

2.predaj. jednotka
ks
Zobrazenie programovania druhej predajnej jednotky.
Poznámka: Pokladnica Euro-2000M Alpha umoòuje naprogramova osem predajných jednotiek, ktoré môu
by priradené jednotlivým tovarom. V nasledujúcej tabu¾ke sú uvedené základné nastavenia,
ktoré si môete pod¾a potreby prispôsobi.

Jednotka èíslo

Popis

Jednotka èíslo

1

Popis

5

m

2

ks

6

m2

3

kg

7

f¾

4

l

8

bal

3.9.2. Oprava predajných jednotiek.
Otoète k¾úè, ktorým volíte reim pokladnice do polohy programovania - polohy P, zadajte èíslo predajnej
jednotky, ktorú chcete opravi a stlaète tlaèidlo
. Pokraèujte v programovaní podobne ako pri úvodnom
programovaní predajných jednotiek (kapitola 3.9.1.).

S

3.9.3. Vytlaèenie naprogramovaných predajných jednotiek.
Ak chcete skontrolova správnos naprogramovania predajných jednotiek, stlaète v tomto reime tlaèidlo

Q. Ak sa nachádzate len v reime programovania, stlaète najprv tlaèidlo S a potom tlaèidlo Q.
G.

Vytlaèenie hodnoty konkrétnej programovanej jednotky je moné stlaèením tlaèidla
Predaj . jednotky
1. predaj. jednotka
2. predaj. jednotka
3. predaj. jednotka
4. predaj. jednotka
5. predaj. jednotka
6. predaj. jednotka
7. predaj. jednotka
8. predaj. jednotka

--ks
kg
l
m
m2
f¾
bal
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3.10. Programovanie tovarových poloiek - PLU.
Pokladnica Euro-2000M Alpha má 2 400 alebo po úprave a 10 000 tovarových poloiek.
Pri tovarovej poloke sa programuje 5 základných èastí:
1. Cena PLU
2. príznak 1
3. príznak 2
4. Názov - popis PLU
5. Èiarový kód PLU
Postup pri programovaní :
Preskoè poloku
èíslo PLU

1.. 9

Cena

Programovanie príznaku1
Programovanie príznaku2
Programovanie názvu PLU
Programovanie èiarového kódu PLU
Programovanie ceny nasledujúcej poloky

3.10.1. Programovanie ceny PLU.

U
V

Otoète k¾úè, ktorým volíte reim pokladnice do polohy programovania - polohy  P. Zadajte èíslo PLU
(PLU). Na displeji je v prvom riadku zobrazené aktuálne èíslo poloky a informácia
a stlaète tlaèidlo
o programovaní ceny a v druhom riadku naprogramovaná cena poloky. Zadajte cenu (maximálne 6 èíslic)
. Pokladnica sa nastaví na programovanie 1. príznaku poloky.
a stlaète tlaèidlo
Displej :

00001.PLU CENA
10.00
Zobrazenie programovania ceny poloky è.1

3.10.2. Programovanie príznaku1 tovarových poloiek - PLU.
Po naprogramovaní ceny PLU je na displeji v prvom riadku zobrazené aktuálne èíslo poloky a informácia
o programovaní príznaku1 a v druhom riadku naprogramovaná hodnota príznaku1. Po zadaní hodnôt príznaku
. Systém bude pokraèova v programovaní 2.príznaku tovarovej poloky.
stlaète tlaèidlo

V

Displej :

00001.PLU PR(ZNAK1
01000
Zobrazenie programovania príznaku1 poloky è.1
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Tabu¾ka 1.príznaku tovarovej poloky.
Èislica

príznak1 >

Zákl. nastavenie

01000

Priradenie tovarovej poloky (PLU)
0 - tovarová poloka bez dane
1 - priradenie tovarovej poloky k
2 - priradenie tovarovej poloky k
3 - priradenie tovarovej poloky k
4 - priradenie tovarovej poloky k
5 - priradenie tovarovej poloky k
6 - priradenie tovarovej poloky k
7 - priradenie tovarovej poloky k

< hodnota
k daòovej hladine
daòovej
daòovej
daòovej
daòovej
daòovej
daòovej
daòovej

hladine
hladine
hladine
hladine
hladine
hladine
hladine

è.
è.
è.
è.
è.
è.
è.

1
2
3
4
5
6
7

1

0

2

1

3

0

Popisná tovarová poloka
0 - nie
1 - áno

4

0

Typ tovarovej poloky
0 - normálna tovarová poloka
1 - predaj jedinej poloky

0

Monos predaja
0 - zakázaný predaj
1 - zadávanie ceny z klávesnice
2 - zadávanie naprogramovanej ceny
3 - monos zadania ceny a pouitia naprogramovanej ceny pri predaji

5

Priradenie tovarovej poloky k tovarovej skupine
Priradenie k tovarovej skupine 1 - 8

Poznámka: Nastavením tovarovej poloky ako popisnej je pri predaji vytlaèený na tlaèiarni jej názov (popis),
ale k tejto poloke sa neprièitávajú predajné údaje (nezapoèítava sa poèet predaných kusov
a predajná cena).

3.10.3. Programovanie príznaku2 tovarových poloiek - PLU.
Po naprogramovaní príznaku1 je na displeji v prvom riadku zobrazené aktuálne èíslo poloky a informácia
o programovaní príznaku2 a v druhom riadku naprogramovaná hodnota príznaku2. Po zadaní hodnôt príznaku
stlaète tlaèidlo

V

. Systém bude pokraèova v programovaní názvu poloky. Programovanie poloiek

môete kedyko¾vek ukonèi stlaèením tlaèidla
Displej :

W

.

00001.PLU PR(ZNAK2
0010118
Zobrazenie programovania príznaku2 poloky è.1
Pokladnica umoòuje k predaju konkrétnej poloky automaticky pripoji predaj inej naprogramovanej poloky.
Výhodou tohto pripojenia je predaj tovaru s vratným obalom. Napríklad predaj obsahu f¾ae (Minerálna voda,
víno, alkohol, pivo atï.) spolu so samotnou f¾aou.
Ku konkrétnej poloke sa dá pripoji iba jediná iná poloka z rozsahu PLU è. 1001 a PLU è. 1015. Z toho
vyplýva, e poloky, ktoré budete chcie pripoji k iným polokám, musia by naprogramované ako poloky
v rozsahu PLU è.1001 a PLU è.1015.
Pripojenie poloiek sa programuje v druhom príznaku PLU, èíslice 1 a 2.

41

Programovanie pokladnice

Euro-2000M Alpha

© Elcom s.r.o.

Tabu¾ka 2.príznaku tovarovej poloky.
Èislica

príznak2 >

Zákl. nastavenie

0010118

< hodnota

Pripojenie poloky k predaju aktuálnej popoky (linkované PLU)
00 - iadna poloka nie je pripojená k predaju
01 - predajom aktuálnej poloky je predaná poloka è. 1001
02 a 15 - predajom aktuálnej poloky je predaná poloka 1002 - 1015

1,2

00

3

1

Priradenie predajnej jednotky k tovarovej poloke
1priradenie prvej predajnej jednotky
2 a 8 - priradenie ïalích predajných jednotiek

4

0

Výpis stavu zásob tovarových poloiek na uzávierke PLU
0 - nie
1 - áno

5

1

Monos predaja, ak je zásoba záporná
0 - nie
1 - áno

6

1

Monos predaja zlomkového (necelého) mnostva tovarovej poloky
0 - nie
1 - áno

7

8

Maximálny poèet èíslic, ktoré môu by zadané pri úètovaní ceny
v tejto tovarovej skupine (HALO), max.8

Upozornenie: K polokám è. 1001 a 1015 sa nedá pripoji iadna iná poloka a nemali by by priradené
k zápornej tovarovej skupine..

3.10.4. Programovanie názvu PLU.
Po ukonèení programovania príznaku2 je na displeji v prvom riadku zobrazené aktuálne èíslo poloky
a informácia o programovaní názvu a v druhom riadku v¾avo je zobrazená aktuálná priradená daò
k poloke a vpravo je oblas programovania názvu PLU (Rook graham, RUM Jamajka, Marlboro cig. a pod.).
Názov kadej tovarovej poloky - PLU môe obsahova a 14 znakov tandardnej ve¾kosti, alebo 7 znakov
dvojnásobnej ve¾kosti.

V

Zadajte hexadecimálne kódy znakov, ktoré nájdete v abecednej a hexadecimálnej tabu¾ke znakov a stlaète
. Po stlaèení tlaèidla môete pokraèova ïalej v programovaní èiarového kódu - PLU.
tlaèidlo

H

W

Ak urobíte pri programovaní názvu chybu, tlaèidlom
(Zrui) je moné postupne opravi predchádzajúce
.
znaky. Programovanie poloiek môete kedyko¾vek ukonèi stlaèením tlaèidla

W

Nastavené hodnoty si môete overi ich vytlaèením po stlaèení tlaèidla
.
Programovanie PLU ukonèíte stlaèením tlaèidla

G

v reime programovania PLU.

Displej :

6_

00001.PLU N*ZOV
RO^OK Graham

Zobrazenie programovania názvu poloky è.1
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3.10.5. Programovanie èiarových kódov
Sú dva spôsoby naprogramovania èiarových kódov k polokám (PLU) :
1. programovanie pomocou klávesnice - èíslice èiarového kódu sa zadávajú priamo z klávesnice
2. naèítanie èiarového kódu z obalu tovaru pomocou snímaèa èiarového kódu
Pokladnica umoòuje obidva spôsoby programovania ( pod zadaním kódu sa teda rozumie ktorýko¾vek
z týchto spôsobov).
Displej :

00001.PLU $IAR.K=D
8586001760034
Zobrazenie programovania èiarového kódu pre PLU è.1.

Postup pri programovaní :

V

. Po jeho stlaèení pokladnica zisuje, èi zadaný èiarový
Zadajte èiarový kód tovaru a stlaète tlaèidlo
kód nebol naprogramovaný k nejakej inej poloke. Ak áno, na displeji sa zobrazí správa o tom, e kód je u
naprogramovaný.
Displej :

K=D U^ EXISTUJE
8586001760034
Zobrazenie správy, e kód je naprogramovaný k inému tovaru.

H

[ZRUI] sa pokladnica nastaví na programovanie èiarového kódu pre tú poloku,
Staèením tlaèidla
ku ktorej ste chceli kód pôvodne naprogramova.

W

Ak zadaný kód nebol ete priradený iadnej inej poloke, pokladnica sa nastaví na programovanie ceny
. Po jeho stlaèení
nasledujúcej poloky. Z reimu programovania PLU sa vychádza stlaèením tlaèidla
pokladnica zaène triedi èiarové kódy, èo je signalizované na displeji. Èas triedenia závisí od poètu
naprogramovaných èiarových kódov. Po zotriedení sa pokladnica vráti do základného programovacieho reimu
,,PROGRAMOVAC( RE^IM P.
Displej :

TRIEDENIE K=DOV
PROS(M $AKAJTE
Zobrazenie správy o triedení èiarových kódov.

Poznámka 1: Ak poèas triedenia kódov pokladnicu vypnete, po jej opätovnom zapnutí sa pokraèuje v triedení.
Poznámka 2: Pre spo¾ahlivú funkciu snímaèa èiarového kódu je dôleité jeho správne naprogramovanie
a prepojenie s pokladnicou.
Parametre nastavenia snímaèa èiarového kódu:
poèet dátových bitov
parita
stop bit
prenosová rýchlos
zakonèovací znak

-8
- none
-1
- pod¾a nastavenia 5. systémového príznaku pokladnice
- pod¾a nastavenia 5. systémového príznaku pokladnice
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Poznámka 3: Ak nebudete meni na pokladnici základné nastavenie systémového príznaku è.5, na
snímaèoch èiarového kódu typu Metrologic ( MS 951, MS 6720, MS 700 a MS 860 ) staèí
naprogramova základné nastavenie.
Postup : Z príruèky pre programovanie snímaèa naèítajte kódy s popismi :
1. Enter / Exit
Prepojenie :

2. Recall Defauls

Konektor Euro

3. Enter / Exit

signál

SCALES/SCANNER

2

RxD

5

GND

9

+ 5V

Poznámka 4 : Pokladnica je schopná spracova aj èiarové kódy obsahujúce hmotnos tovaru nasledujúceho
formátu : PPXXXXVMMMMMK ,kde PP je prefix èiarového kódu (28 alebo 29), XXXX je èíslo PLU
(0001-2400 príp. 9999), V je kontrolná èíslica váhy, MMMMM je hmotnos tovaru na tri desatinné miesta
a K je kontrólna èíslica èiarového kódu.

3.10.6. Rýchle programovanie cien PLU.
Ak potrebujete meni iba ceny viacerých poloiek , je to moné vykonaním nasledovného postupu :
Otoète k¾úè, ktorým volíte reim pokladnice do polohy programovania - polohy  P. Zadajte èíslo PLU
a stlaète tlaèidlo

L (PLU iná cena) . Na displeji je v prvom riadku zobrazené aktuálne èíslo poloky

V

a informácia o programovaní ceny a v druhom riadku naprogramovaná cena poloky. Zadajte cenu (maximálne
6 èíslic) a stlaète tlaèidlo

. Pokladnica sa nastaví na programovanie ceny nasledujúcej poloky.

U

Ak chcete naprogramova cenu ktorejko¾vek inej poloky, je to moné v èasti programovania cien poloiek
stlaèením èísla PLU a stlaèením tlaèidla

(PLU).

Programovanie cien poloiek môete kedyko¾vek ukonèi stlaèením tlaèidla

W

.

Postup pri programovaní :
Od prvej poloky

Preskoè poloku

èíslo poloky

cena poloky

1,2..

L

1..9

VW
A

Programovanie ceny nasledujúcej poloky

3.10.7. Programovanie zásob PLU.
Pokladnica eviduje stav zásob pre kadý tovar (PLU). Tento stav zásob je moné zmeni prepísaním novej
hodnoty, doplením alebo odobratím zásoby.
Ak potrebujete meni naprogramovaný stav zásob, vykonajte to pod¾a nasledovného postupu :
Otoète k¾úè, ktorým volíte reim pokladnice do polohy programovania - polohy  P. Zadajte èíslo PLU
a stlaète tlaèidlo

F (DUPLIKÁT) . Na displeji je v prvom riadku zobrazené aktuálne èíslo poloky

a informácia o programovaní zásob a v druhom riadku aktuálna zásoba poloky. Zadajte hodnotu zásoby
(maximálne 9 èíslic, z toho 3 desatinné) a pod¾a typu zmeny zásoby stlaète tlaèidlo pod¾a niie uvedeného
postupu. Maximálna hodnota zásoby môe by 999 999,999.
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W

Po stlaèeni tlaèidla sa systém nastaví na programovanie zásoby nasledujúcej poloky.
Programovanie zásob poloiek môete kedyko¾vek ukonèi stlaèením tlaèidla
Postup pri programovaní :
Od prvej poloky
èíslo poloky

1,2..

Preskoè poloku
zásoba

F

1..9

nová zásoba
doplnenie zásoby

.

V
S
S

odobratie zásoby

W

A

Programovanie zásoby nasledujúcej poloky

Displej :

00001.PLU Z*SOBA
118.000
Zobrazenie programovania zásoby poloky è.1
Poznámka 1: Pri zadávaní celých èísel staèí zada celú èas a staèi¾ tlaèidlo

è.

Poznámka 2: Stav zásob je automaticky upravovaný predajom poloiek v registraènom móde.

3.10.8. Oprava alebo prezeranie naprogramovaných údajov PLU.
Ak chcete opravi, alebo si prezrie (skontrolova) naprogramované hodnoty tovarových poloiek, jednoducho
otoète k¾úè, ktorým volíte reim pokladnice do polohy programovania - P. Zadajte èíslo PLU a stlaète
. Ak má poloka naprogramovaný èiarový kód, môete ho zosníma priamo z obalu tovaru,
tlaèidlo
a tým sa nastaví systém na programovanie poloky s týmto èiarovým kódom. Zaènite programova ako
pri programovaní PLU (kapitola 3.10.1.).

U

U

Ak chcete naprogramova ktorúko¾vek inú poloku, je to moné v èasti programovania poloiek stlaèením
. Ak má poloka naprogramovaný èiarový kód, je to moné
èísla PLU a stlaèením tlaèidla
zosnímaním èiarového kódu snímaèom z obalu tovaru v kadej èasti programovania PLU okrem
programovania názvu.
Programovanie poloiek môete kedyko¾vek ukonèi stlaèením tlaèidla

3.10.9. Vytlaèenie nastavenia PLU.
Naprogramované hodnoty si môete overi ich
v reime
vytlaèením po stlaèení tlaèidla
programovania tovarových poloiek - PLU. Ak sa
nachádzate v inom reime programovania, stlaète
a potom tlaèidlo
. Vytlaèené sú
tlaèidlo
iba poloky, ktoré ktoré boli naprogramované (nemajú
nastavením príznaku zakázaný predaj).

Q

U

Q

W

.

Programované PLU
00001. PLU
CENA:
12.30
NÁZOV:
uvaèky Orbit
PRÍZNAK1:
01003
PRÍZNAK2:
0010118
KóD
00000859642589
2320. PLU
CENA:
28.50
NÁZOV:
Maslo Flóra
PRÍZNAK1:
01003
PRÍZNAK2:
1118
KóD
8593838111120
.....
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Euro meny

Pokladnica Euro-2000M Alpha je schopná pracova s peòanou menou Euro a pod¾a etapy Euro meny
aj s národnou menou (1. a 2. etapa) alebo akouko¾vek inou cudzou menou (3. etapa).
Úètovanie s Euro menou je rozdelené do tyroch etáp:

3.11.1. Etapa bez Euro meny.
Pokladnica pracuje bez peòanej meny Euro.

3.11.2. 1. Etapa Euro meny.
V prvej etape je základnou menou mena národná a doplnkovou mena Euro.
Platbu pri ukonèení nákupu v tejto etape je moné uskutoèni národnou menou alebo menou Euro.
Postup pri prechode do 1.etapy

Euro meny.

Otoète k¾úè, ktorým volíte reim pokladnice, do polohy programovania - polohy  P a postupne stláèajte
nasledujúce klávesy:

2001 K

popis meny

V V
kurz Euro

príznak meny

V

Popis meny:

skratka národnej meny, maximálne tri znaky

Kurz Euro:

aktuálny kurz Euro meny zadaný na max. 11 èíslic, kde max. kurz je 10 000
a min. kurz je 0,0001.

Príznak meny:

1. èíslica - poèet desatinných miest pre zobrazovanie Euro meny
2. èíslica - poèet desatinných miest, na ktoré bude zaukrúh¾ovaná Euro mena.

Po naprogramovaní vetkých hodnôt je na displeji zobrazená správa o prechode do 1. etapy Euro meny.
Informácia o prechode do prvej etapy s naprogramovanými hodnotami je vytlaèená aj na tlaèiarni.

VW

V priebehu 1. etapy je moné v programovacom reime programova kurz Euro nasledovným spôsobom:

N

aktuálny kurz

Upozornenie: Spätný prechod do etapy bez Euro meny nie je moný bez vynulovania pokladnice. Je potrebné
privola servisného technika.

3.11.3. 2. Etapa Euro meny.
V druhej etape je základnou menou mena Euro a doplnkovou mena národná.
Platbu pri ukonèení nákupu v tejto etape je moné uskutoèni menou Euro alebo národnou menou .
Postup pri prechode do 2.etapy

Euro meny.

Otoète k¾úè, ktorým volíte reim pokladnice, do polohy programovania - polohy  P a postupne stláèajte
nasledujúce klávesy:

2002 K
Kurz Euro:
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kurz Euro

V

aktuálny kurz Euro meny zadaný na max. 11 èíslic, kde max. kurz je 10 000
a min. kurz je 0,0001.
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Po naprogramovaní aktuálneho kurzu je na displeji zobrazená správa o prechode do druhej etapy Euro meny.
Informácia o prechode do druhej etapy s naprogramovanými hodnotami je vytlaèená aj na tlaèiarni.
V priebehu 2. etapy je moné v programovacom reime programova kurz Euro nasledovným spôsobom:

N

aktuálny kurz

VW

Upozornenie 1: Prechodom do druhej etapy budú vymazané Grandtotály pokladnice.
Upozornenie 2: Prechod do druhej etapy je moný iba po vykonaní dennej (celkovej) a mesaènej (periodickej)
uzávierky v reime Z. Spätný prechod do prvej etapy Euro meny nie je moný bez vynulovania
pokladnice. Je potrebné privola servisného technika.

3.11.4. 3. Etapa Euro meny.
V tretej etape je základnou menou Euro mena a doplnkovou akáko¾vek iná cudzia mena.
Platbu pri ukonèení nákupu v tejto etape je moné uskutoèni menou Euro alebo doplnkovou menou.
Postup pri prechode do 3.etapy

Euro meny.

Otoète k¾úè, ktorým volíte reim pokladnice, do polohy programovania - polohy  P a postupne stláèajte
nasledujúce klávesy:

2003 K

popis meny

V V
kurz Euro

príznak meny

V

Popis meny:

skratka doplnkovej meny, maximálne tri znaky

Kurz Euro:

aktuálny kurz Euro meny zadaný na max. 11 èíslic, kde max. kurz je 10 000
a min. kurz je 0,0001.

Príznak meny:

1. èíslica - poèet desatinných miest pre zobrazovanie doplnkovej meny
2. èíslica - poèet desatinných miest, na ktoré bude zaokrúh¾ovaná doplnková mena.

Po naprogramovaní vetkých hodnôt je na displeji zobrazená správa o prechode do 3. etapy Euro meny.
Informácia o prechode do tretej etapy s naprogramovanými hodnotami je vytlaèená aj na tlaèiarni.
V priebehu 3. etapy je moné v programovacom reime programova doplnkovú menu nasledovným
spôsobom:

N

popis meny

V V
kurz Euro

príznak meny

VW

Upozornenie: Spätný prechod do druhej etapy Euro meny nie je moný bez vynulovania pokladnice.
Je potrebné privola servisného technika.
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3.12. Tabu¾ky znakov
3.12.1. Hexadecimálna tabu¾ka znakov .
Hexadecimálnu tabu¾ku znakov pouívame pri programovaní textov, ktoré sa vypisujú na úètenke a kontrolnej
páske (logo, názvy poloiek, mená úètovníèiek a pod.). Pri programovaní textov zadávame namiesto písmen
ich hexadecimálne kódy (kódy v estnástkovej èíselnej sústave). Kódy sú v tabu¾ke uvedené vdy pod
zodpovedajúcim znakom.
Poznámka: Pri programovaní ASCII kódov pouívame pre zadávanie písmen A a F tlaèidlá skupín 1 a 6
v tomto poradí. Èíslice 0-9 zadávajte pomocou numerickej (èíselnej) klávesnice. Napríklad
reazec Káva naprogramujeme zadaním hexadecimálneho reazca 4B 7B 76 61. Pred
programovaním názvov odporúèame vypísa si hexadecimálne reazce na papier. Pri rýchlom
vyh¾adávaní kódov vám najviac pomôe abecedná tabu¾ka znakov na nasledujúcej strane.

○

○

○

20

○

@
○

○

p
○

○

90

q
○

○

○

91

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

r

○

○

○

s
○

○

92

○

○

○

93

○

○

○

○

u

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

96

○

○

○

○

x
○

○

○

○

97

○

98

○

○

○

○

y

○

○

z
○

○

○

99

○

○

9A

○

○

á

○

○

○

○

8B

○

○

○

Á
○

○

○

○

○

○

○

O

8D

○

○

V
○

○

○

○

5F

o

○

○

○

Ä

○

○

○

○

6F
○

è
○

7E
○

○

4F

○

○

7F

Ó
○

○

6E

ó
○

○

3F

5E

7D
○

○

IV

○

○

?
○

N

○

○

2F

n
○

ä

○

○

6D
○

/

○

4E

m

○

8C


○

○

5D

Ò
○

○

○

7C

ò
○

M

○

○

3E

III
○

6C
○

○

4D

5C

7B
○

○

○

>

○

II

6B
○

○

l
○

○

.

2E

3D

○

○

○

=
○

L

○

○

2D

4C

k

8A

○

○

○

-

○

3C

5B
○

○

<
○

K

○

Ý
○

○

I
○

¼
○

ý
○

○

,
2C

4B

7A

89

○

○

6A

¾
○

○

5A
○

○

3B

○

○

○

○

Z
○

79
○

○

j
○

+
;

○

4A

69
○

○

2B

J

○

i
○

○

3A

59

88

○

I

○

Y
○

Ú
○

○

:
○

49

Å

○

○

○

78

ú
○

○

68

87



95

○

å
○

○

H

58

77

86

○

w

○

h

○

*
2A

39

○

○

○

9
○

X
○

○

29

48

67

Í
○

○

○

g

76
○

○

○

)

○

38

G

○

○

8
○

57
○

v

○

○

66
○

○

W
○

○

(
28

47

f
○


○

F

○

○

37

56

85

○

94

○

○

V
○

○

7
○

46

í
○


○

○

75

84



○

65

É
○

○



27

36

E

○

○

6
○

e
○

74
○

○

○

26

55

○

t

○

U
○

64

83

○

○

d

○

&

45

○

○

73
○

○

54

é

○

○

T

○

○

35

D

○

○

5
○

44

○

%
25

34

63

À
○

C

○

4
○

c
○

82

○

○

○

24

53

Ï
○

$

S
○

72
○

○

43

62
○

○

33

b
○

à
○

○

52

81

Ô
○

○

B

○

○

3
○

R
○

ï
○

80

○

○

#
23

42

71

È
○

○

61

70
○

○

a
○

60
○

○

○

32

51

VI
○

○

Q
○

50
○

A

○

2
○

41

P
○

○



22

31

40

○

○

1
○

30
○

○

21

0
○

!

○

ô
○

○

8E

○

○

8F


○

9B

○

○

9C

○

○

○

9D

○

○

9E

○

○

○

○

9F

Poznámka 1: Znak medzery má kód 20.
Poznámka 2: Ak chcete vytlaèi znaky dvojitej írky, pred kadým takýmto znakom je potrebné zada kód 1F.
Na displeji je znak dvojitej írky zobrazovaný ako medzera.
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3.12.2. Abecedná tabu¾ka znakov .
Abecedná tabu¾ka znakov vám bude dobrým pomocníkom pri programovaní loga úètenky, názvov poloiek,
názvov skupín a mien úètovníkov. Pod kadým písmenom je uvedený jeho hexadecimálny kód, ktorý uvádzame
pri programovaní názvov.
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Poznámka 1: Znak medzery má kód 20.
Poznámka 2: Ak chcete vytlaèi znaky dvojitej írky, pred kadým takýmto znakom je potrebné zada kód 1F.
Na displeji je znak dvojitej írky zobrazovaný ako medzera.

49

Obsluha pokladnice v registraènom reime

Euro-2000M Alpha

© Elcom s.r.o.

4. Obsluha pokladnice v registraènom reime
V nasledujúcich kapitolách sú popísané funkcie pokladnice, ktoré môete vyuíva v registraènom reime.
V tomto reime si pokladnica uchováva vetky finanèné operácie.
Ak pokladnica má treningový reim, vetky niie popísané funkcie si moete najprv
vyskúa v tréningovom reime bez uchovávania finanèných údajov v pokladnici.

4.1. Ako zaèíname deò
4.1.1. Odporúèaný postup pre manaéra na zaèiatku dòa.
1. Skontrolujte, èi je dostatok papierovej pásky v tlaèiarni pre denný predaj. Ak je to potrebné,
vlote nový kotúèik papiera.
2. Vytlaète X uzávierku a presvedète sa, èi:
a/

dátum a èas sú nastavené správne

b/

bola urobená denná uzávierka.

3. Skontrolujte kvalitu tlaèe. V prípade potreby vymeòte farbiacu kazetu v tlaèiarni.
3. Presvedète sa, èi v zásuvke je dostatok drobných peòazí.
4. Vloenie hotovosti do zásuvky zaznamenajte pomocou tlaèidla

50
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4.2. Stavy a funkcie, ktoré je potrebné pozna pred zaèiatkom
úètovania
4.2.1. Upozornenie na chybu - tlaèidlo

H (ZRUI)

Pri chybnom pouití funkèného tlaèidla alebo pri prekroèení rozsahu úètovania sa ozve výstraný tón a na
(ZRUI). Potom
displeji sa zobrazí popis chyby. Chybu a výstraný tón odstránite stlaèením tlaèidla
zadajte správne údaje.

H

4.2.2. Prihlásenie pokladníka - tlaèidlo

M

(HESLO)

Pokladnica umoòuje naprogramova a es tajných identifikaèných èísel (hesiel) pokladníkov. Heslá
pokladníkov a tie aj mená pokladníkov sa naprogramujú v programovacom reime. Ak chcete vyui
. Ak iadate dodatoèné utajenie,
funkciu identifikácie pokladníka, zadajte èíselné heslo a stlaète tlaèidlo
pred zadaním èísla. Na displeji sa zobrazí HESLO. Zadávané tajné èíslo sa na displeji
stlaète tlaèidlo
nezobrazí. Ak ste zadali nesprávne èíslo (heslo), pokladnica vydá dvakrát krátky zvukový signál a systém
a systém sa odblokuje. Táto funkcia
sa neodblokuje. Zadajte správne èíslo (heslo), stlaète tlaèidlo
umoòuje pouíva pokladnicu len povereným osobám. Ak je v pamäti naprogramované meno pokladníka,
po jeho prihlásení sa jeho meno vytlaèí vdy v záhlaví úètenky.

M

M

M

4.2.3. Odhlásenie pokladníka - tlaèidlo

M

(HESLO)

Aby bola pokladnica vdy chránená pred nepovoleným pouívaním, je potrebné, aby na konci úètovania
. Na displeji pokladnice sa zobrazí HESLO a a do zadania správneho hesla
stlaèil pokladník tlaèidlo
nie je moné vykonáva iadne úètovanie, nedá sa otvori peòaný prieèinok. Túto
a stlaèenia tlaèidla
funkciu pouijeme napr. pri striedaní pokladníkov alebo pri opustení pokladnice.

M

M

4.2.4. Tlaèidlá pre urèenie platby

WRQ

.

Vetky obchodné transakcie sú ukonèené stlaèením niektorého z tlaèidiel pre urèenie platby. Pod¾a spôsobu

W

zaplatenia úètu (v hotovosti, kreditnou kartou, ekom a pod.) transakciu ukonèíme stlaèením jedného
z tlaèidiel
(CELKOM),
(KREDIT),
(EK).

R

Q
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4.3. Vzor základných postupov pri úètovaní.
1. Otoète k¾úè vo funkènom zámku do pozície R-registrácia.
2. Ak je potrebné, prihláste sa heslom.
3. Zadajte kód predávanej poloky.
4. Stlaète tlaèidlo

U

.

5. Opakujte bod è. 3 a 4 pre kadú poloku.
6. Stlaète tlaèidlo

V

. Na displeji sa zobrazí celková hodnota predaja s daòou.

7. Oznámte èiastku zákazníkovi.

WRQ

8. Zadajte èiastku, ktorú vám zákazník dal a stlaète zodpovedajúce tlaèidlo platby
(

,

,

).

9. Peòaná zásuvka sa otvorí, na displeji sa zobrazí èiastka, ktorú máte zákazníkovi vráti.
10. Odtrhnite úètenku a podajte ju zákazníkovi súèasne s vydávanými peniazmi.
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Vzor úètenky:

Logo (hlavièka) úètenky

VEVERIÈKA
Potraviny

Daòový kód pokladnice
DIÈ majite¾a
prevádzky

DKP:
DIÈ

Preov
1234567898767

:

01234567/9876

ÏAKUJEME
Vá úèet

èas

11:54:00

Pon. 04-01-1999

èíslo pokladnice
#èíslo úètenky

01 * 0023

Lukáèová

názov poloky
predávané mnostvo
jednotková cena

Èierny chlieb
1.5 * 18.00
Praená káva
2 * 16.50
Ovocný èaj
1 * 31.20

I
27.00

popis dòa, dátum
meno pokladníka
daòová hladina
celková cena
poloky

II
33.00
I
31.20

MEDZISÚÈET
91.20
------------------------------ZDAN. DPH 6%
DPH 6%

58.20
3.30

ZDAN. DPH 23%
DPH 23%

33.00
6.20

DPH SPOLU
C ELKOM

9.50
91.20

---------------------------------H OTOVOS
100.00
V YDA

8.80
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4.4. Úètovanie pomocou tovarových skupín (oddelení).
Aby sme mali lepí preh¾ad o trbách za jednotlivé tovary, môeme tovar rozdeli do tovarových skupín.
Pod pojmom tovarová skupina rozumieme skupinu tovaru pod¾a druhu (mlieène výrobky, peèivo, alkohol
a pod.), alebo pod¾a daòovej úrovne (DPH 6%, DPH 23% a pod.). Pokladnica Euro-2000M Alpha umoòuje
pouíva 8 tovarových skupín a ak pouívame PLU ako podskupiny poèet PLU sa zvýi na 2400.
Registráciu tovaru ukonèujeme tlaèidlom tovarovej skupiny. Po stlaèení tlaèidla tovarovej skupiny sa táto
registrácia pripoèíta k predaju v tejto tovarovej skupine. Tovarové skupiny sú naprogramované tak, aby
po stlaèení tlaèidla tovarovej skupiny bola k hodnote tovaru priradená správna daòová skupina, maximálna
úètovate¾ná èiastka, predprogramovaná cena a ïalie parametre. Hodnoty predaja sa uchovávajú
v pamäti pokladnice a sú podkladom pre uzávierku pokladnice po tovarových skupinách.
Poznámka: Pri úètovaní sa pouívajú numerické tlaèidlá

;-B

0,1, atï. a tlaèidlá tovarových skupín

(viï. obrázok klávesnice).

4.4.1. Základné úètovanie pomocou skupín.
A. Úètovanie pomocou skupín s monosou zadania ceny tovaru.
Vzor úètenky:
Krok è.
Stlaèi
1.
2.
3.
4.
Displej :

2700 ;
3120 <

V
W

27.00
1* ODDELENIE 1

ODDELENIE 1
1*27.00

I
=27.00

ODDELENIE 2
I
1*31.20
=31.20
MEDZISÚÈET
58.20
-------------------------------ZDAN. DPH 6%
58.20
DPH 6%
3.30
DPH SPOLU
3.30
CELKOM
58.20
------------------------------HOTOVOS
58.20

B. Úètovanie pomocou skupín s naprogramovanou cenou tovaru
Príklad : Naprogramovaná cena skupiny 1 je 7,50 a skupiny 2 je 43,20.
Krok è.
1.
2.
3.
4.

54

Stlaèi

;
<

V
W

Vzor úètenky:
ODDELENIE 1
I
1x7.50
=7.50
ODDELENIE 2
I
1x43.20
=43.20
MEDZISÚÈET
50.70
---------------------------ZDAN. DPH 6%
50.70
DPH 6%
2.90
CELKOM
50.70
---------------------------HOTOVOS
50.70
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4.4.2. Opakované úètovanie pomocou skupín.
Pouitie:

Ak predávate viac kusov z toho istého tovaru, nemusíte opakovane zadáva cenu. Po zadaní
ceny opakovane stláèajte tlaèidlo príslunej tovarovej skupiny.

Krok è.
1.
2.
3.

Stlaèi

3120 <
<
<

Vzor úètenky:
ODDELENIE 2
1*31.20

I
=31.20

ODDELENIE 2
1*31.20

I
=31.20

ODDELENIE 2
1*31.20

I
=31.20

4.4.3. Násobenie údajov pri úètovaní pomocou skupín.
Príklad: Zákazník kupuje 12 kusov toho istého tovaru po 16,20 Sk :
Krok è.
1.
2.

Stlaèi

12 K
1620 <

Vzor úètenky:

ODDELENIE 2
12 * 16.20

I
=194.40

Poznámka: Jednotkovú cenu môete násobi aj necelým èíslom (1,5; 0,125; a pod.). Násobenie èíslami
s desatinnou èasou èasto pouívame pri predaji váeného tovaru (mäso, zelenina, aláty,
a podobne), kde je urèená jednotková cena ( napríklad za 1 kg, za 100g, a pod.). Maximálne
èíslo, ktrorým sa dá násobi, je 9999.

4.4.4. Úètovanie rozdelenej ceny pomocou skupín.
Pokladnicu je moné naprogramova na úètovanie rozdelenej ceny.
Príklad: Cena je urèená na balenie po 5 kusov tovaru (napríklad krabièka syra). Zákazník kupuje iba 3 ks.
Zakazník teda zaplatí tri pätiny ceny celej krabièky (5 kusov).
Krok è.
1.
2.
3.

Stlaèi

3K
5K
3120 <

Vzor úètenky:
ODDELENIE 2
3 / 5 * 31.20

I
=18.70

Upozornenie : Funkciu je potrebné naprogramova (2. Systémový príznak èíslica 6=0).
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4.4.5. Úètovanie dvakrát násobenej ceny pomocou skupín.
Pokladnica sa dá naprogramova na dvojnásobné násobenie ceny.
Príklad : Cena je urèená na meter tvorcový. Zákazník kupuje 3 krát 5 metrov tvorcových.
Krok è.
1.
2.
3.

Stlaèi

3K
5K
3120 <

Vzor úètenky:

ODDELENIE 2
3* 5*31.20

I
=468.00

Upozornenie : Funkciu je potrebné naprogramova (2. Systémový príznak èíslica 6=1).

4.4.6. Úètovanie predaja jednotlivej poloky pomocou skupín.
Príklad: V niektorých prevádzkach sa èasto predáva jediná poloka, napr. cigarety. S cie¾om zjednodui
predaj takýchto poloiek je moné naprogramova do oddelenia cenu a stlaèením tlaèidla skupiny
(oddelenia) sa naúètuje poloka, automaticky sa ukonèí predaj a otvorí sa zásuvka. Táto skupina
sa volá skupina jednotlivej poloky. V príklade je naprogramovaná cena 50,70 v skupine 4.
Krok è.
1.

Stlaèi

>

Poznámka: Ak u boli vykonané iné transakcie pred
predajom jednotlivej poloky, neuskutoèní
sa celkové ukonèenie transakcie a je
moné doúètova ïalí tovar.

Vzor úètenky:
ODDELENIE 4
I
1*50.70
=50.70
------------------------------ZDAN. DPH 6%
50.70
DPH 6%
2.90
DPH SPOLU
2.90
CELKOM
50.70
------------------------------HOTOVOS
50.70

4.4.7. Prepísanie predprogramovanej ceny v skupine.
Pokladnica môe by naprogramovaná tak, e pre úètovanie pomocou tovarových skupín je moné poui
cenu naprogramovanú alebo zadanú z klávesnice. Ak je moné poui obidva spôsoby, pokladnica
uprednostòuje cenu zadanú z klávesnice.
Príklad: Zákazník dostal peciálnu cenu, ale daná skupina u má cenu naprogramovanú. V nasledujúcom
príklade skupina è. 4 má naprogramovanú cenu 30,90, ale peciálna cena je 28,90.
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Vzor úètenky:

Stlaèi

2890 >

ODDELENIE

4

1* 28.90

I
=28.90

4.5. Predaj tovaru pomocou tovarových poloiek - PLU.
Tovarovým polokám sú pridelené èísla (èísla PLU), napr. maslo RAMA-5, mlieko polotuèné-23, Rum-189
a pod. V pokladnici sú pod jednotlivými èíslami PLU naprogramované údaje o tovare - názov, cena,
priradenie k tovarovej skupine a pod. Zadaním èísla PLU a stlaèením tlaèidla
sa údaje automaticky
vyh¾adávajú v pamäti pokladnice a zaúètujú sa.

U

Úètovanie pomocou PLU umoòuje vies evidenciu o predaji jednotlivých poloiek, na úètenke vyvola
názvy jednotlivých poloiek z pamäte pokladnice, automaticky vyvola cenu a transakciu zaradi
do tovarovej skupiny. Odstraòuje chyby personálu pri úètovaní, názvami kadej poloky na úètenke
spreh¾adòuje predaj a zvyuje rýchlos úètovania.
Pri tomto spôsobe úètovania získate preh¾ad o predaji kadej jednotlivej poloky. Úètovanie pomocou PLU
sa s výhodou pouíva pri práci s poèítaèom a so snímaèom èiarového kódu.

4.5.1. Základné úètovanie pomocou PLU.
Krok è.
1.
2.
3.
4.

Stlaèi

U
U
V
W
1
2

Vzor úètenky:
Syr Encián
I
1* 27.00
=27.00
Maslo Flóra
I
1* 31.20
=31.20
MEDZISÚÈET
58.20
-------------------------------ZDAN. DPH 6%
58.20
DPH 6%
3.30
DPH SPOLU
3.30
CELKOM
58.20
-----------------------------HOTOVOS
58.20

Displej :

27.00
1*Syr Encián
Zobrazenie úètovania tovaru pomocou PLU è.1
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4.5.2. Násobenie pri úètovaní pomocou PLU.
Príklad: Zákazník kupuje 12 kusov tej istej tovarovej poloky s cenou 16,20 Sk.

Krok è.
1.
2.

Stlaèi

12 K
1

U

Vzor úètenky:

Èierny chlieb
12 * 16.20

I
=194.40

Poznámka: Jednotkovú cenu môete násobi aj necelým èíslom (1,5; 0,125; a pod.). Násobenie èíslami
s desatinnou èasou èasto pouívame pri predaji váeného tovaru (mäso, zelenina, aláty,
a podobne), kde je urèená jednotková cena ( napríklad za 1 kg, za 100g, a pod.). Maximálne
èíslo, ktrorým sa dá násobi, je 9999.

4.5.3. Predaj jednotlivých tovarových poloiek pomocou PLU.
Príklad: V niektorých prevádzkach sa èasto predáva jediná poloka, napr. cigarety. S cie¾om zjednodui
predaj takýchto poloiek je moné naprogramova do PLU príznak jednotlivej poloky ( viï.
programovanie PLU) a stlaèením èísla a tlaèidla
sa naúètuje poloka, automaticky sa ukonèí
predaj a otvorí sa zásuvka. Toto PLU sa volá PLU jednotlivej poloky. V príklade je naprogramovaná
cena 30,80 v PLU 4.

U

Krok è.
1.

Stlaèi

4

U

Poznámka: Ak u boli vykonané iné transakcie pred
predajom jednotlivej poloky, neuskutoèní
sa celkové ukonèenie transakcie a je moné
doúètova ïalí tovar.
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Vzor úètenky:
Cigarety
II
1*30.80
=30.80
-------------------------------ZDAN. DPH 23%
30.80
DPH 23%
5.80
DPH SPOLU
5.80
CELKOM
30.80
---------------------------------HOTOVOS
30.80
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4.5.4. Prepísanie naprogramovanej ceny PLU.
Pokladnica môe by naprogramovaná tak, e pre úètovanie pomocou tovarových poloiek je moné poui
cenu naprogramovanú alebo zadanú z klávesnice. Ak je moné poui obidva spôsoby, uprednostòuje sa
cena zadaná z klávesnice.
Príklad: Zákazník dostal peciálnu cenu, ale dané PLU u má cenu naprogramovanú. V nasledujúcom príklade
PLU è. 3 má naprogramovanú cenu 17,90, ale peciálna cena je 16,20 Sk.
Krok è.
1.
2.

Stlaèi

1620 L
3

U

Vzor úètenky:
Èierny chlieb
1*16.20

I
=16.20

4.5.5. Úètovanie rozdelenej ceny pomocou PLU.
Príklad: Cena je urèená na balenie po 5 kusov tovaru (napríklad krabièka syra)
v cene 15,60 Sk. Zákazník kupuje len 3 ks.
Krok è.
1.
2.
3.

Stlaèi

3K
5K
2

U

Vzor úètenky:
Syr Karièka
3 / 5 * 15.60

I
=9.40

Upozornenie : Funkciu je potrebné naprogramova (2. Systémový príznak èíslica 6=0).

4.5.6. Úètovanie dvakrát násobenej ceny pomocou PLU.
Pokladnica sa dá naprogramova na dvojnásobné násobenie ceny.
Príklad: Cena je urèená na meter tvorcový. Zákazník kupuje 3 krát 5 metrov tvorcových.
Krok è.
1.
2.
3.

Stlaèi

3K
5K
2

U

Vzor úètenky:
Látka
3*5*31.20

I
=468.00

Upozornenie : Funkciu je potrebné naprogramova (2. Systémový príznak èíslica 6=1).
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4.6. Ïalie monosti predaja.
4.6.1. Predaj tovaru pomocou èiarového kódu
A. Predaj pomocou snímaèa èiarového kódu.
K pokladnici je moné pripoji snímaè èiarových kódov. Predaj tovaru pomocou tohto snímaèa spoèíva
v jednoduchom zosnímaní èiarového kódu z obalu tovaru snímaèom èiarového kódu.
Príklad: Predaj 3 ks tovaru pomocou snímaèa èiarových kódov.
Krok è.

Stlaèi

1.

3K

2.

zosnímanie èiarového kódu

Vzor úètenky:
Maslo Rama
3 * 25.50

I
=76.50

Upozornenie: Pre správnu funkènos snímaèa èiarového kódu s pokladnicou je potrebné správne
naprogramova parametre snímaèa a pokladnice (5. Systémový príznak a Programovanie èiarových kódov
PLU).

B. Predaj tovaru pomocou ruène zadaného èiarového kódu.
V nutných prípadoch, keï nastane porucha snímaèa èiarového kódu, je moné vykona predaj tovaru
ruèným zadaním èiarového kódu priamo cez klávesnicu.
Príklad 1: Predaj jedného tovaru s èiarovým kódom 8586001760096.
Krok è.
1.
2.
3.

Stlaèi

G
8 5 8 6 0...6
G

Vzor úètenky:
Pivo ari 12%
1* 12.50

II
=12.50

Príklad 2: Predaj 5 kusov tovaru s èiarovým kódom 8586001760096.
Krok è.
1.
2.
3.
4.
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Stlaèi

5K
G
8 5 8 6 0...6
G

Vzor úètenky:
Pivo ari 12%
5* 12.50

II
=62.50
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4.6.2. Predaj pomocou externej PC klávesnice.

Znak v dolnej èasti klávesy je vybraný priamym sltaèením.
Pri výbere horného znaku v¾avo je potrebné pred samotným stlaèením klávesy pridra klávesu Shift.
Pri výbere horného znaku vpravo je potrebné pred samotným stlaèením klávesy pridra klávesu Alt.

Ak je na klávesách viacej znakov, jednotlivé znaky je potrebné vybera nasledovne:

Rozloenie kláves externej PC klávesnice:

K pokladnici Euro-2000M Alpha je moné pripoji cez peciálnu redukciu externú PC klávesnicu. Predaj
pomocou tejto klávesnice je obdobný ako predaj cez internú klávesnicu pokladnice.

Poznámka: O monosti pripojenia externej PC klávesnice k pokladnici sa informujte u svojho dodávate¾a
pokladnice.
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4.6.3. Zadanie mnostva pomocou pripojených elektronických váh.
Pokladnica Euro-2000M Alpha je schopná naèítava hmotnos váeného tovaru priamo s pripojených
elektronických váh. Komunikácia s váhami je moná iba v reime R alebo T. Elektronické váhy
sa pripájajú k pokladnici cez konektor SCALES/SCANNER.

F

je moné
Po vyvolaní komunikácie (naèítavanie hmotnosti) s elektronickými váhami stlaèením tlaèidla
meni hmotnos váeného tovaru (pridáva alebo ubera tovar) dovtedy, pokia¾ na klávesnici nestlaèíte
ïalie tlaèidlo. Po naèítaní hmotnosti váeného tovaru do pokladnice staèí zada kód poloky a stlaèi
tlaèidlo

U

. Ak hmotnos na váhach nie je ustálená, nie je moné poklaèova v predaji.

Príklad: Predaj tovaru è. 21 (PLU 21) s naèítanim hmotnosti 0,253 kg z elektronických váh.

Krok è.

Vzor úètenky:

Stlaèi

1.

F

2.

naèítavanie hmotnosti
z elektronických váh

3.

21

Mandarinky
0.253 * 31.20

I
=7.90

U

Upozornenie: Pre správnu èinnos elektronických váh pripojených k pokladnici je potrebné naprogramova
v programovacom reime pokladnice typ pripojených váh. (5. Systémový príznak).
Poznámka: O monosti pripojenia konkrétnych typov elektronických váh k pokladnici sa informujte u svojho
dodávate¾a pokladnice.

4.6.4. Reim PC ON-LINE.
A. Reim PC ON-LINE: Údaje sú vysielané z PC do pokladnice.
Programové vybavenie pokladnice umoòuje pouíva registraènú pokladnicu Euro-2000M Alpha ako fiskálnu
tlaèiareò. Touto funkciou nahrádza pokladnica POS tlaèiareò a fiskálny modul poèítaèa. To znamená, e
pokladnica vytlaèí úètenku na základe dokladu vo Vami pouívanom programovom vybavení v PC.
Takéto pouívanie pokladnice je vhodné vade tam, kde jednoduchá pokladnica nestaèí pre prácu s ve¾kým
mnostvom poloiek a kadencia predaja nie je príli vysoká.
Popis práce v reime PC ON-LINE :
Pokladnica je pripravená na komunikáciu s poèítaèom (reim PC ON-LINE) v reime R alebo T vtedy, ak
nie je rozúètovaná iadna úètenka (nie je rozblokovaný nákup). Z poèítaèa je moné vysiela údaje o predaji
PLU, refundácii PLU, údaj pre ukonèenie nákupu, alebo príkaz pre ukonèenie reimu PC ON-LINE. V ¾avej
èasti displeja sa zobrazí PC.
Displej :

PC

156.20
1* PLU1
Zobrazenie reimu PC ON-LINE
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Predajné údaje vysielané z poèítaèa sú dopåòané do finanèných údajov tovarových skupín, daòových
hladín a do predajných údajov peciálnej poloky s názvom PC ON-LINE. V reime PC ON-LINE je
klávesnica nefunkèná okrem tlaèidla

H ZRUI, ktorým je moné kedyko¾vek reim PC ON-LINE

opusti. Z popisnej èasti displeja bude odstránený popis PC.

Upozornenie 1: Po vypnutí pokladnice a opätovnom zapnutí je pokladnica pripravená pre bený predaj.
Upozornenie 2: Predajné údaje vysielané z poèítaèa sú dopåòané do finanèných údajov tovarových
skupín a daòových hladín. Hodnoty predaja sú zapisované pod peciálnu tovarovú
poloku s názvom PC ON-LINE v pokladnici. Hodnoty predaja PC ON-LINE poloky
je moné vytlaèi a nulova pomocou úplnej uzávierky PLU.
Upozornenie 3: Z naprogramovanými a predajnými údajmi peciálnej tovarovej poloky PC ON-LINE
nie je moné manipulova cez programové vybavenie Eurosoft.

B. Reim PC ON-LINE: Údaje sú vysielané z pokladnice do PC.
Programové vybavenie pokladnice umoòuje pouíva registraènú pokladnicu Euro-2000M Alpha ako zdroj
ON-LINE informácií o predaji pre pripojený poèítaè alebo pre platobný terminál. Takéto pouívanie pokladnice
umoòuje okamite pri ukonèení nákupu vysiela údaje o predaji a platbe do PC a spracova
ich v skladovom hospodárstve, alebo vysiela údaje pre platobný terminál. Umoòuje tie v PC pripravi
úplný daòový doklad alebo dodací list na základe predaných tovarov na pokladnici.
Popis èinnosti:
Ak je pokladnica v reime R alebo T, stlaèením tlaèidiel pre ukonèenie platby

WQ
,

alebo

R

sú z pokladnice vysielané údaje o predaji, refundácii, údaj pre ukonèenie nákupu a údaj o type
a hodnote platby. Na displeji sa poèas komunikácie pri ukonèovaní nákupu zobrazí PC.
Upozornenie 1: Po vypnutí pokladnice a opätovnom zapnutí je pokladnica pripravená pre bený predaj.

Upozornenie 2: Smer prenosu údajov reimu PC ON-LINE z pokladnice do poèítaèa je potrebné
naprogramova (5. Systémový príznak èíslica 5=1).
Poznámka: O monosti vyuitia reimu PC ON-LINE sa informujte u svojho dodávate¾a pokladnice.
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4.7. Opravy, storná.
4.7.1. Mazanie.
Príklad: Zadali ste nesprávnu cenu, ale nebola ete vytlaèená. V nasledujúcom príklade èíslo 1230 bolo
zadané chybne namiesto správneho èísla 1290.

Krok è.
1.
2.

Stlaèi

Vzor úètenky:

1230 H
1290 <

ODDELENIE
1*12.90

2

I
=12.90

4.7.2. Storná.
Poznámka: Funkcia storno sa pouíva iba na opravu predaných poloiek v jednom konkrétnom nákupe.

A : Storno poslednej naúètovanej poloky - priame storno
Príklad: Predchádzajúci vytlaèený riadok bol chybne naúètovaný a je potrebné ho opravi. Stlaèenie tlaèidla

J(STORNO) zruí posledný vytlaèený riadok. V nasledujúcom príklade bola chybne zadaná
(naúètovaná) cena 12,50 Sk namiesto 13,50 Sk.

Krok è.
1.
2.
3.

Stlaèi

1250 <
J
1350 <

Vzor úètenky:
ODDELENIE 2
1 * 12.50
STORNO
ODDELENIE 2
1 * 12.50
ODDELENIE 2
1 * 13.50

Displej :

/12.50
STORNO
Zobrazenie operácie storno.
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B : Storno jedného z predchádzajúcich záznamov, nie posledného vytlaèeného riadku - nepriame
storno

Ak chcete stornova jeden z predchádzajúcich tovarov, nie posledný, je potrebné si ho pomocou peciálnych
tlaèidiel zobrazi na displej a stlaèi tlaèidlo

J.

Popis peciálnych tlaèidiel:

M

Vyvolanie funkcie stornovania (pre stornovanie je pripravená posledná predaná poloka); v reime

N

Vyvolanie funkcie stornovania (pre stornovanie je pripravená prvá predaná poloka); v reime

P
O
K

stornovania presun na predchádzajúcu poloku nákupu

stornovania presun na nasledujúcu poloku nákupu
V reime stornovania presun o pä poloiek naspä
V reime stornovania presun o pä poloiek ïalej
V reime stornovania presun na poloku v strede nákupu

Príklad è.1: Prvý záznam na úètenke, Syr Encián, je chybný.
Krok è.
1.
2.
3.
4.

Pozícia tovaru
v úètenke

Vzor úètenky:

Stlaèi

1
2
M
J

U
U

Predaj

Syr Encián
1*27.00

I
=27.00

Maslo Flóra
1*31.20

I
=31.20

STORNO
Syr Encián
1*27.00

Vyh¾adanie poloky
Storno
Displej :

}1|

27.00
1*Syr Encián

I
= -27.00

Aktuálny tovar pre
operáciu Storno

Zobrazenie výberu tovaru pre operáciu Storno.

W

Príklad è. 2: Storno celej úètenky, medzisúètu. Môe by pouité pre úplné vynulovanie naúètovaného
tovaru pred stlaèením tlaèidla
.
Krok è.
1.
2.
3.

Stlaèi

V
J
V

Vzor úètenky:
ODDELENIE 2
I
1*31.20
=31.20
ODDELENIE 3
I
1*18.60
=18.60
MEDZISÚÈET
49.80
STORNO MEDZISÚÈTU = -49.60
-------------------------ANULÁCIA ÚÈTENKY
--------------------------
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Percentuálna priráka a percentuálna z¾ava.

Systém dovo¾uje naprogramova výku percentuálnej sadzby, ktorú bene úètujeme ako priráku za sluby

S

T

a sadzbu z¾avy
a limit pre ruèné zadanie z¾avy alebo priráky pri predaji. Ak potrebujete úètova inú
sadzbu ako je predprogramovaná, èíselnú hodnotu priráky alebo z¾avy zadajte pred stlaèením prísluného
tlaèidla. Hodnota novej sadzby bude prijatá iba vtedy, ak neprekraèuje naprogramovaný limit pre ruèné
zadanie a uplatní sa pre jednu registráciu.

4.8.1. Percentuálna priráka.
Príklad è.1: K peciálnej objednávke sa pridáva pä percentná priráka za zvlátne sluby. V nasledujúcom
príklade tlaèidlo
bolo naprogramované na pä percent.

S

Poznámka: Ak majú ma vetky poloky v rámci transakcie pripoèítaný rovnaký manipulaèný poplatok,
priráku je moné naúètova naraz pre celú transakciu. Keï sú naúètované vetky poloky, na
ktoré chceme aplikova priráku, stlaète tlaèidlo
Krok è.
1.
2.

Stlaèi

V

, potom

S.

Vzor úètenky:
ODDELENIE
1 * 31.20

3120 <
S

2

PRIRÁKA%+

I
=31.20
5.00%
1.60

Displej :

1.60
PRIR*^KA_!
Zobrazenie operácie Percentuálna priráka.

Príklad è.2 : Pouitie inej ako naprogramovanej sadzby (10%).
Krok è.
1.
2.

Stlaèi

3120 <
10 S

Vzor úètenky:
ODDELENIE
1*31.20
PRIRÁKA%+

2

I
=31.20
10.00%
3.10

Poznámka 1: Zadanie priráky z klávesnice ja moné iba vtedy, ak zadaná hodnota nepresahuje naprogramovaný
limit priráky (systémový príznak è. 7).
Poznámka 2: Pri predaji spojených poloiek (viï. programovanie PLU) je priráka uplatnená iba na prvú
poloku.
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4.8.2. Percentuálna z¾ava.
Príklad: Dôchodcom poskytujeme z¾avu napríklad 10%.
Poznámka: Ak majú ma vetky poloky v rámci transakcie odpoèítanú rovnakú z¾avu, z¾avu je moné

V

naúètova naraz pre celú transakciu. Keï sú naúètované vetky poloky, na ktoré chceme
, potom
. Pouitie inej ako naprogramovanej
aplikova z¾avu, stlaète tlaèidlo

T

percentuálnej z¾avy je obdobné ako pri percentuálnej priráke.
Krok è.

Vzor úètenky:

Stlaèi

3120 <
T

1.
2.

ODDELENIE

2

1* 31.20
Z¼AVA%-

I
=31.20
10.00%
-3.10

Displej :

3.10
Z@AVA_/
Zobrazenie operácie Percentuálna Z¾ava.
Poznámka 1: Zadanie z¾avy z klávesnice je moné iba vtedy, ak zadaná hodnota nepresahuje naprogramovaný
limit z¾avy. (systémový príznak è. 8).
Poznámka 2: Pri predaji spojených poloiek (viï. programovanie PLU) je z¾ava uplatnená iba na prvú poloku.

4.9.

Tlaè referenèného èísla alebo èísla zákazníka.

Pri urèitých transakciách je potrebné pre kontrolu vytlaèi na úètenku referenèné èíslo. V takomto prípade
sa pouíva tlaèidlo
($/ZÁSUVKA).

N

Krok è.
1.

Stlaèi

312058 N

Vzor úètenky:
ÈÍSLO DOKUMENTU
#312058

Poznámka 1: Popis ÈÍSLO DOKUMENTU je moné zmeni v programovacom reime pokladnice v èasti
Programovanie funkèných textov.

N

Poznámka 2: Ak nie je rozblokovaný nákup, stlaèením tlaèidla
bez predchádzajúcich èíslic sa otvorí
pokladnièná zásuvka a na tlaèiarni sa vypíe úètenka s nápisom Otvorenie zásuvky.
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4.10. Vklad hotovosti

O

Tlaèidlo
(VKLAD) sa pouíva na zaznamenanie neobchodných platieb (vkladov). Príkladom je vloenie
dennej poèiatoènej hotovosti do zásuvky pokladnice. Pokladnica umoòuje vkladate¾ovi vytlaèi doklad
o vloení hotovosti. Pod¾a vaich poiadaviek doklad môe obsahova aj meno vkladajúceho a dôvod
vkladu. Meno a dôvod je moné zada a na 17 znakov. Na vytlaèenom doklade je ete vyhradené miesto
pre podpis vkladajúceho.
Krok è.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vzor úètenky:

Stlaèi

50000 O

W
V
V

VKLAD
KTO:
Lukáèová

Zadanie mena - nepovinné
DôVOD:

Zadanie dôvodu - nepovinné

Ranná Hotovos
PODPIS:

HOTOVOS

500.00

Displej :

500.00
VKLAD
Zobrazenie zadania hodnoty vkladu hotovosti.
Displej :

Lukáèová
ZADAJ MENO
Zobrazenie zadávania mena vkladajúceho.
Displej :

Ranná Hotovos%
ZADAJ D=VOD
Zobrazenie zadávania dôvodu vkladu.

Poznámka: Zadanie mena vkladajúceho a dôvod vkladu je nepovinné. Ak nechcete zadáva tieto údaje,
staèí ukonèi operáciu vkladu dvojitým stlaèením tlaèidla
(MEDZISÚÈET).

V
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4.11. Výber hotovosti alebo ekov.
Výdaj peòanej hotovosti alebo ekov zo zásuvky pokladnice, ktorý nesúvisí s predajom, sa zaznamenáva

P

(VÝBER). Túto funkciu pouívame napríklad pri odvode trby pri striedaní pokladníkov
pomocou tlaèidla
alebo pri potrebe zníi mnostvo peòazí v zásuvke. Pokladnica umoòuje výbercovi vytlaèi doklad
o výbere hotovosti. Pod¾a vaich poiadaviek doklad môe obsahova aj meno vkladajúceho a dôvod
výberu. Meno a dôvod je moné zada a na 17 znakov. Na vytlaèenom doklade je ete vyhradené miesto
pre podpis výbercu.
Krok è.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stlaèi

200000 P

W
V
V

Vzor úètenky:
VÝBER
KTO:
Lukáèová

Zadanie mena - nepovinné
DôVOD:

Zadanie dôvodu - nepovinné

Odvod trby
PODPIS:

HOTOVOS

2000.00

Displej :

2000.00
V&BER
Zobrazenie zadania hodnoty výberu hotovosti.
Displej :

Lukáèová
ZADAJ MENO
Zobrazenie zadávania mena vyberajúceho.
Displej :

Odvod tr^by
ZADAJ D=VOD
Zobrazenie zadávania dôvodu výberu.
Poznámka1: Zadanie mena vyberajúceho a dôvod výberu je nepovinné. Ak nechcete zadáva tieto údaje,
staèí ukonèi operáciu výkladu dvojitým stlaèením tlaèidla
(MEDZISÚÈET).
Poznámka2: Pri výbere ekov je potrebné namiesto stlaèenia tlaèidla

V
W

stlaèi tlaèidlo

Q.
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4.12. Refundácie

I

Tlaèidlo
(REFUND) zaznamenáva transakciu refundácie (vrátenia peòazí) poèas predaja tovarových
poloiek, alebo ako samostatnú operáciu. Funkcia sa pouíva napríklad pri reklamácii tovaru.

Príklad è.1 : Vrátenie tovaru úètovaného cez druhú tovarovú skupinu
Krok è.
1.
2.

Vzor úètenky:

Stlaèi

3120 I
<

REFUNDÁCIA
ODDELENIE
1 * -31.20

2

I
= -31.20

Displej :

/31.20
1*ODDELENIE 2
Zobrazenie refundácie cez tovarovú skupinu

I

Po stlaèení tlaèidla
(REFUND) sa na displeji zobrazí popis REFUND. Po stlaèení tlaèidla tovarovej
skupiny sa v hornom riadku na pravej strane displeja zobrazí hodnota vráteného tovaru a v dolnom riadku
poèet vrátených kusov a názov tovarovej skupiny.

Príklad è.2 : Vrátenie tovaru úètovaného cez PLU è. 3.
Krok è.
1.
2.

Vzor úètenky:

Stlaèi

3I

REFUNDÁCIA

U

Maslo Flóra
1*31.20

I

I
= -31.20

Po stlaèení tlaèidla
(REFUND) sa na displeji zobrazí popis REFUND. Po stlaèení tlaèidla PLU sa
v hornom riadku na pravej strane displeja zobrazí hodnota vráteného tovaru a v dolnom riadku poèet
a názov vráteného tovaru.
Displej :

/31.20
1*Maslo Fl=ra
Zobrazenie refundácie tovaru
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4.13. Úètovanie s menou Euro
Pokladnica Euro-2000M Alpha je schopná pracova s peòanou menou Euro a pod¾a etapy Euro meny
aj s národnou menou (1. a 2. etapa) alebo akouko¾vek inou cudzou menou (3. etapa).
Úètovanie s Euro menou je rozdelené do tyroch etáp:

4.13.1. Etapa bez Euro meny.
Pokladnica pracuje bez peòanej meny Euro.

4.13.2. 1. Etapa Euro meny.
V prvej etape je základnou menou mena národná a doplnkovou mena Euro.
Platbu pri ukonèení nákupu v tejto etape je moné uskutoèni národnou menou alebo menou Euro.

V

Postup:

Po stlaèení tlaèidla
je na displeji zobrazená hodnota nákupu v základnej mene - národnej. Stlaèením
je hodnota nákupu prepoèítaná na hodnotu v Euro. Opätovným stláèaním tlaèidla
je hodnota
tlaèidla
medzisúètu prepoèítavaná a zobrazovaná v národnej alebo Euro mene.

L

Po výbere potrebnej meny nákup ukonète tlaèidlom

L

W

.

Vetky finanèné údaje sú uchovávané v národnej mene. V obidvoch menách je uchovávaná hodnota
platenia hotovosti, hotovosti v zásuvke, vkladov a výberov. Operáciu vkladu a výberu národnej meny je
moné vykona pod¾a popisu vkladu a výberu v predchádzajúcich kapitolách. Pri operácii vkladu alebo
výberu Euro meny je potrebné pred benou operáciou vkladu alebo výberu stlaèi tlaèidlo
.

L

Príklad: Vklad hotovosti 500.00 Euro v 1. etape Euro meny.
Krok è.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stlaèi

L
50000 O

W
V
V

Zadanie mena - nepovinné

Zadanie dôvodu - nepovinné

Vzor úètenky:
VKLAD
KTO:
Lukáèová
DôVOD:
Ranná Hotovos
PODPIS:

HOTOVOS

500.00 EUR

Upozornenie: Prechod do 1. etapy je popísaný v programovacej èasti tejto príruèky.
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4.13.3. 2. Etapa Euro meny.
V druhej etape je základnou menou mena Euro a doplnkovou mena národná.
Platbu pri ukonèení nákupu v tejto etape je moné uskutoèni menou Euro alebo národnou menou.

V

Postup:

Po stlaèení tlaèidla
je na displeji zobrazená hodnota nákupu v základnej mene - Euro. Stlaèením
tlaèidla
je hodnota nákupu prepoèítaná na hodnotu v národnej mene. Opätovným stláèaním tlaèidla
je hodnota medzisúètu prepoèítavaná a zobrazovaná v Euro mene alebo mene národnej.

L

Po výbere potrebnej meny nákup ukonète tlaèidlom

W

L

.

Vetky finanèné údaje sú uchovávané v mene Euro. V obidvoch menách je uchovávaná hodnota platenia
hotovosti, hotovosti v zásuvke, vkladov a výberov. Operáciu vkladu a výberu Euro meny je moné
vykona pod¾a popisu vkladu a výberu v predchádzajúcich kapitolách. Pri operácii vkladu alebo výberu
národnej meny je potrebné pred benou operáciou vkladu alebo výberu stlaèi tlaèidlo

L

.Príklad: Výber hotovosti 2000.00 DM v 2.etape Euro meny.
Krok è.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stlaèi

Vzor úètenky:

L
200000 P

VÝBER
KTO:

W
V
V

Lukáèová
DôVOD:

Zadanie mena - nepovinné

Odvod trby
PODPIS:

Zadanie dôvodu - nepovinné

HOTOVOS

2000.00 DM

Upozornenie: Prechod do 2. etapy je popísaný v programovacej èasti tejto príruèky.

4.13.4. 3. Etapa Euro meny.
V tretej etape je základnou menou mena Euro a doplnkovou ¾ubovo¾ná cudzia mena.
Platbu pri ukonèení nákupu v tejto etape je moné uskutoèni menou Euro alebo doplnkovou menou.
Postup:

V

Po stlaèení tlaèidla
je na displeji zobrazená hodnota nákupu v základnej mene - Euro. Stlaèením
je hodnota nákupu prepoèítaná na hodnotu v doplkovej mene. Opätovným stláèaním tlaèidla
tlaèidla
je hodnota medzisúètu prepoèítavaná a zobrazovaná v Euro mene alebo mene cudzej.

L

Po výbere potrebnej meny nákup ukonète tlaèidlom

W

L

.

Vetky finanèné údaje sú uchovávané v mene Euro. V obidvoch menách je uchovávaná èiastka platenia
hotovosti, hotovosti v zásuvke, vkladov a výberov. Operáciu vkladu a výberu Euro meny je moné
vykona pod¾a popisu vkladu a výberu v predchádzajúcich kapitolách. Pri operácii vkladu alebo výberu
doplnkovej meny je potrebné pred benou operáciou vkladu alebo výberu stlaèi tlaèidlo
.

L

Upozornenie: Prechod do 3.etapy je popísaný v programovacej èasti tejto príruèky.
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5. UZÁVIERKY
5.1. Ako robíme uzávierky
Sú dva spôsoby ako vytlaèi uzávierku: X mód a,Z mód.
V X móde sa vytlaèí uzávierka bez toho, aby sa vymazal obsah pamäte. Pouíva sa pre generovanie
preh¾adov o predaji poèas dòa, pri striedaní pokladníkov a pod. X uzávierku mono vykona aj
nieko¾kokrát poèas dòa.
V Z móde sa vytlaèí uzávierka a vymae sa obsah pamäte tých predajných údajov, ktorých
uzávierka bola vyvolaná. Z uzávierku vykonávame spravidla jedenkrát denne po ukonèení denného
predaja.

5.2. Generované uzávierky

Uzávierka

,,X mód








Skupín
PLU
Pokladníkov
Finanèná
Celková
Periodická

,,Z mód





Poznámka : V Z móde sa uzávierka skupín, pokladníkov a finanèná uzávierka vykoná pomocou celkovej
Z uzávierky.

5.3. Obsah uzávierok
5.3.1. Uzávierky skupín.
Pri tlaèi uzávierky skupín sa vytlaèia len skupiny, ktoré boli aktivované - skupiny s nenulovými údajmi.
Uzávierka skupín obsahuje:
1.
2.
3.
4.

Názov tovarovej skupiny
Poèet predaných jednotiek v skupine
Celkovú hodnotu predaného tovaru v skupine
Súèet predaja za vetky skupiny

Poznámka : V Z móde je moné vytlaèi uzávierku skupín iba pomocou celkovej Z uzávierky. Pozri 5.3.7.
Celková Z uzávierka.
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5.3.2. Uzávierka PLU.
Dá sa vytlaèi viac typov uzávierok PLU: uzávierka jednej PLU, uzávierka rozsahu PLU a úplná uzávierka
PLU. Kadá z týchto typov môe pod¾a spôsobu vyvolania uzávierky obsahova aj èíslo PLU a pod¾a
naprogramovania 2.príznaku PLU aj stav zásob.
Pri tlaèi uzávierky sa vytlaèia iba tie PLU, ktoré boli aktivované - nenulové.
Uzávierky PLU obsahujú:
1.
2.
3.
4.
5.

Èíslo PLU (volite¾né pod¾a spôsobu vyvolania uzávierky)
Názov PLU
Poèet predaných jednotiek z daného tovaru
Hodnotu predaného tovaru v korunách
Konkrétny stav zásob tovaru (pod¾a naprogramovania 2.príznaku PLU)

Navye na uzávierke PLU je vytlaèená celková hodnota predaja v korunách za vetky vytlaèené PLU.
Informácie o PLU, ktoré neboli aktivované, sa nevytlaèia.

5.3.3. Finanèná uzávierka.
Finanèná uzávierka obsahuje:
1. Hodnoty kumulovaných súètov (grandtotálov) GT1, GT2, a GT3
2. Zdanite¾né èiastky a dane vo vetkých daòových hladinách
3. Hodnotu celkového predaja
4. Hodnotu celkového predaja bez dane
5. Hodnotu celkovej dane
6. Poèet a hodnotu storn
7. Poèet a hodnotu refundácií
8. Poèet a hodnotu zliav
9. Poèet a hodnotu priráok
10. Poèet a hodnotu prijatú pri platbe v hotovosti
11. Poèet a hodnotu prijatú pri platbe v hotovosti v inej mene (EURO)
12. Poèet a hodnotu prijatú pri platbe ekom
13. Poèet a hodnotu prijatú pri platbe kreditnou kartou
14. Poèet a hodnotu vkladov hotovosti
15. Poèet a hodnotu vkladov hotovosti v inej mene (EURO)
16. Poèet a hodnotu vkladov ekov
17. Poèet a hodnotu výberov hotovosti
18. Poèet a hodnotu výberov hotovosti v inej mene (EURO)
19. Poèet a hodnotu výberov ekov
20. Hodnotu hotovosti v zásuvke
21. Hodnotu hotovosti v zásuvke v inej mene (EURO)
22. Hodnotu ekov v zásuvke
iadna z kategórií, v ktorých nenastala aktivita sa nevytlaèí. V Z móde sa dá finanèná uzávierka vytlaèi
iba pomocou celkovej Z uzávierky. Pozri 5.3.7. Celková Z uzávierka.
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5.3.4. Uzávierka pokladníkov
Pri tlaèi uzávierky pokladníkov sa budú tlaèi iba údaje pokladníkov, ktorých predaj má nenulovú hodnotu.
Uzávierka pokladníkov tlaèí:
1. Meno pokladníka
2. Poèet predajov (poèet obslúených zákazníkov) za kadého pokladníka.
3. Úhrný celkový predaj v korunách za kadého pokladníka.
V Z móde sa uzávierka pokladníkov dá vytlaèi iba cez celkovú Z uzávierku. Pozri 5.3.7. Celková Z
uzávierka.

5.3.5. Celková X uzávierka.
Celková X uzávierka vytlaèí:

-

poèet vetkých u vykonaných celkových Z uzávierok
uzávierku skupín
uzávierku pokladníkov
finanènú uzávierku

5.3.6. Periodická X uzávierka.
Periodická X uzávierka zhromaïuje finanèné údaje z celkovej Z uzávierky poèas dlhieho èasového
obdobia. Táto správa umoòuje vypísa finanèné údaje nazhromadené od poslednej periodickej Z uzávierky.

5.3.7. Celková Z uzávierka.
Celková Z uzávierka vytlaèí:

- poradové èíslo vykonávanej celkovej Z uzávierky
- uzávierku skupín
- uzávierku pokladníkov
- finanènú uzávierku

Po vytlaèení sa obsah pamäte celkovej  Z uzávierky pripoèíta k obsahu pamäte periodickej uzávierky,
a potom sa vynuluje. Pod¾a platnej slovenskej legislatívy sa celková uzávierka v reime Z musí
tlaèi vdy na konci dòa.

5.3.8. Periodická Z uzávierka.
Periodická Z uzávierka zhromaïuje informácie z celkovej Z uzávierky poèas dlhieho èasového obdobia.
Normálne sa Periodická Z uzávierka tlaèí týdenne, mesaène, tvrroène alebo pod¾a potreby. Vytlaèením
sa obsah pamäte Periodickej Z uzávierky vymae. Pod¾a platnej slovenskej legislatívy sa periodická
uzávierka v reime Z musí tlaèi vdy na konci mesiaca.
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5.4. Ako vytlaèi X uzávierky.
Otoète ovládací k¾úè do X pozície a stlaète ktorúko¾vek z nasledujúcich
kombinácií kláves, ktorá vytlaèí prísluné uzávierky. Uzávierku X
môeme vytlaèi aj nieko¾kokrát bez vplyvu na hodnoty údajov
v pokladnici.
Pomocou tohoto typu uzávierky získate preh¾ad o predaji poèas dòa.
Hodnoty môete poui napríklad pre kontrolu stavu hotovosti v pokladnici,
kontrolu vývoja denného obratu v predajni, kontrolu predaja pri striedaní
smien, èi pokladníèiek, a pod.

Poloha k¾úèa v prepínaèi
funkcií - poloha X

Displej :

12>00>00
X
RE^IM
Nastavenie X módu pokladnice.

,,

X  uzávierka

Pokladníkov
Finanèná

Stlaèi

M
Q

Tovarových skupín

¾ubovo¾né tlaèidlo tovarovej skupiny (

Vetky PLU

( I)

Jedno PLU

èísloPLU (1-2400) (

Rozsah PLU

èíslo poèiatoèného PLU

U

Periodická

W

)

..

)

U
U

P

Poznámka: Pri uzávierke PLU je moné pred stlaèením tlaèidla

U

(PLU) stlaèi tlaèidlo

èím je na uzávierke pred predajnými údajmi vytlaèené aj èíslo PLU.
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5.5. Vzory vytlaèených X uzávierok

************** X *************
*******************************
SPRÁVA DPT
*******************************
PEÈIVO
3.000Q
69.50

************* X *************
******************************
SPRÁVA-POKLADNÍCI
******************************
Lukáèová
PREDAJ
6Q
827.70
Roháèová
PREDAJ
3Q
256,60

Uzávierka pokladníkov poskytuje preh¾ad o práci
jednotlivých úètujúcich. Z údajov uzávierky vieme
zisti ko¾ko zákazníkov úètujúca obslúila a akú mala
trbu. Tieto údaje umoòujú napríklad odmeòova
personál pod¾a výky trby alebo intenzity práce.

MLIEÈNE VÝR.
6.000Q
ALKOHOL
4.000Q
DPT SPOLU:

************* X *************
*****************************
SPRÁVA PLU
*****************************
00001
Jogurt ve¾ký
3.000Q
69.50
ZÁSOBA
58.000
00311
Èierna káva
6.000Q
99.10
ZÁSOBA
123.000
01258
Prákový cukor
4.000Q
114.50
ZÁSOBA
132.500
02358
Biele víno 0.7l
1.000Q
45.00
ZÁSOBA
21.000
PLU SPOLU: 328.10

99.10

Prákový cukor
4.000Q

114.50

Biele víno 0.7l
1.000Q

45.00

114.50
283.10

Pomocou uzávierky oddelení si dokáeme vytvori
obraz o predávanosti jednotlivých sortimentov
predaja ako skupiny výrobkov. Pokladnica
poskytuje poèet predaných výrobkov, obrat
v skupine výrobkov ako aj podiel skupiny
výrobkov na celkovom predaji.

************* X *************
*****************************
SPRÁVA PLU
*****************************
Jogurt ve¾ký
3.000Q
69.50
Èierna káva
6.000Q

99.10

PLU SPOLU: 328.10

Uzávierka PLU dáva najpresnejí preh¾ad o predaji kadého výrobku. Vzor uzávierky v¾avo je bez výpisu

U

stavu zásob a bez stlaèenia tlaèidla I pred tlaèidlom
. Vzor uzávierky vpravo je s maximálnymi
údajmi, ktoré uzávierka PLU poskytuje. Keïe poskytuje najobsiahlejie údaje, odporúèame pre programovanie
poloiek, vedenie skladovej evidencie, vyhodnocovanie a tlaè preh¾adov predaja pouíva poèítaè.
Pre základné operácie Vám postaèí priloené programové vybavenie.
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18:04:05
01*0024

Sob.02-01-1999
Lukáèová

************** X ***************
***********************************
CELKOVÁ SPRÁVA
***********************************
* Z1 # :
0012 *
***********************************
SPRÁVA DPT
***********************************
DPT1
3.000Q
69.50
DPT3
6.000Q
99.10
DPT5
4.000Q
114.50
DPT 8
1.000Q
45.00
DPT SPOLU:
328.10
***********************************
SPRÁVA-POKLADNÍCI
***********************************
Lukáèová
PREDAJ
5Q
208.00
Roháèová
PREDAJ
3Q
120,10
***********************************
FINANÈNÁ SPRÁVA
***********************************
GT1
152258.20
GT2
151128.10
GT3
-1130.10
ZDAN. DPH6%
168.60
DPH 6%
9.50
ZDAN. DPH 23%
159.50
DPH 23%
29.80
PREDAJ CELKOM
8Q
328.10
NETTO
288.80
DPH SPOLU
39.30
REFUNDÁCIA
1Q
-80.00
STORNO
2Q
-90.00
HOTOVOS
8Q
178.10
EK
2Q
100.00
KREDIT
1Q
50.00
VKLAD- HOTOVOS
1Q
100.00
VÝBER -HOTOVOS
1Q
200.00
VÝBER-EK
1Q
60.00
HOTOVOS
ZÁSUVKA
78.10
EK
ZÁSUVKA
40.00

Celková X uzávierka poskytuje detailný obraz
predaja poèas dòa. Dáva údaje o predaji po
oddeleniach, celkovú trbu, podiel pokladníkov
na trbe, preh¾ad o predaji pod¾a jednotlivých
daòových sadzieb, poète operácií storno, poète
refundácií a mnostve hotovosti, èi ekov
v peòanej zásuvke. Vlastná trba je zároveò
oddelená od neobchodných vkladov a výberov
peòazí.
Uzávierka X sa s ob¾ubou pouíva pre kontrolu
trieb a hotovostí pri striedaní smien poèas
pracovného dòa. Managerovi dáva okamitý
preh¾ad o predaji kedyko¾vek v priebehu dòa.

Z1 - poèet vetkých Celkových ,, Z  uzávierok urobených na pokladnici.
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5.6. Ako vytlaèi Z uzávierky .
Otoète ovládacím k¾úèom do pozície Z a stlaète klávesu pod¾a následujúcej
tabu¾ky, aby ste vytlaèili príslunú uzávierku. V prípade, e pouívate väèí
poèet PLU, odporúèame pre uzávierku PLU poui poèítaè, pretoe výpis
jednotlivých poloiek môe by ve¾mi rozsiahly.
Poloha k¾úèa v prepínaèi
funkcií - poloha Z
Displej :

12>00>00
Z RE^IM
Nastavenie Z reimu pokladnice.

,,

Z  uzávierka

Stlaèi

U

Vetky PLU

( I)

Jedno PLU

èísloPLU (1-2400) (

Rozsah PLU

èíslo poèiatoèného PLU

..

èíslo koncového PLU
Celková
Periodická

W

U
U

0 9 ( I)
S
S( I)
)

P

Poznámka 1: Pri uzávierke PLU je moné pred stlaèením tlaèidla

U

(PLU) staèi tlaèidlo

I (REFUND),

èím je na uzávierke pred predajnými údajmi vytlaèené aj èíslo PLU.
Poznámka 2 : Uzávierka PLU je moná aj bez výpisu na tlaèiareò pouitím tlaèidiel

99999

Predajné hodnoty za konkrétne tovary budú vymazané bez ich výpisu na tlaèiareò.

U

.
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5.7. Vzory vytlaèených Z uzávierok.
18:04:05
01*0024

Sob.02-01-1999
Lukáèová

************** Z ***************
***********************************
CELKOVÁ SPRÁVA
***********************************
* Z1 # :
0012 *
***********************************
SPRÁVA DPT
***********************************
DPT1
3.000Q
69.50
DPT3
6.000Q
99.10
DPT5
4.000Q
114.50
DPT 8
1.000Q
45.00
DPT SPOLU:
328.10
***********************************
SPRÁVA-POKLADNÍCI
***********************************
Lukáèová
PREDAJ
5Q
208.00
Roháèová
PREDAJ
3Q
120,10
***********************************
FINANÈNÁ SPRÁVA
***********************************
GT1
152258.20
GT2
151128.10
GT3
-1130.10
ZDAN. DPH6%
168.60
DPH 6%
9.50
ZDAN. DPH 23%
159.50
DPH 23%
29.80
PREDAJ CELKOM
8Q
328.10
NETTO
288.80
DPH SPOLU
39.30
REFUNDÁCIA
1Q
-80.00
STORNO
2Q
-90.00
HOTOVOS
8Q
178.10
EK
2Q
100.00
KREDIT
1Q
50.00
VKLAD- HOTOVOS
1Q
100.00
VÝBER -HOTOVOS
1Q
200.00
VÝBER-EK
1Q
60.00
HOTOVOS
ZÁSUVKA
78.10
EK
ZÁSUVKA
40.00

18:04:05
01*0024

Sob.02-01-1999
Lukáèová

************** Z ***************
***********************************
PERIODICKÁ SPRÁVA
***********************************
* Z1 # :
0012 *
* Z2 # :
0001 *
***********************************
SPRÁVA DPT
***********************************
DPT1
3.000Q
69.50
DPT3
6.000Q
99.10
DPT5
4.000Q
114.50
DPT 8
1.000Q
45.00
DPT SPOLU:
328.10
***********************************
SPRÁVA-POKLADNÍCI
***********************************
Lukáèová
PREDAJ
5Q
208.00
Roháèová
PREDAJ
3Q
120,10
***********************************
FINANÈNÁ SPRÁVA
***********************************
GT1
152258.20
GT2
151128.10
GT3
-1130.10
ZDAN. DPH6%
168.60
DPH 6%
9.50
ZDAN. DPH 23%
159.50
DPH 23%
29.80
PREDAJ CELKOM
8Q
328.10
NETTO
288.80
DPH SPOLU
39.30
REFUNDÁCIA
1Q
-80.00
STORNO
2Q
-90.00
HOTOVOS
8Q
178.10
EK
2Q
100.00
KREDIT
1Q
50.00
VKLAD- HOTOVOS
1Q
100.00
VÝBER -HOTOVOS
1Q
200.00
VÝBER-EK
1Q
60.00
HOTOVOS
ZÁSUVKA
78.10
EK
ZÁSUVKA
40.00

Z1 - poèet vetkých Celkových ,, Z  uzávierok urobených na pokladnici.
Z2 - poèet vetkých Periodických ,, Z  uzávierok urobených na pokladnici.
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************* Z *************
*****************************
SPRÁVA PLU
*****************************
00001
Jogurt ve¾ký
3.000Q
69.50
ZÁSOBA
58.000
00311
Èierna káva
6.000Q
99.10
ZÁSOBA
123.000
01258
Prákový cukor
4.000Q
114.50
ZÁSOBA
132.500
02358
Biele víno 0.7l
1.000Q
45.00
ZÁSOBA
21.000
PLU SPOLU: 328.10

************* Z *************
*****************************
SPRÁVA PLU
*****************************
Jogurt ve¾ký
3.000Q
69.50
Èierna káva
6.000Q

99.10

Prákový cukor
4.000Q

114.50

Biele víno 0.7l
1.000Q

45.00

Uzávierky

PLU SPOLU: 328.10

Uzávierka PLU dáva najpresnejí preh¾ad o predaji kadého výrobku. Vzor uzávierky v¾avo je bez výpisu

U

stavu zásob a bez stlaèenia tlaèidla I pred tlaèidlom
. Vzor uzávierky vpravo je s maximálnymi
údajmi, ktoré uzávierka PLU poskytuje. Keïe poskytuje najobsiahlejie údaje, odporúèame pre programovanie
poloiek, vedenie skladovej evidencie, vyhodnocovanie a tlaè preh¾adov predaja pouíva poèítaè.
Pre základné operácie Vám postaèí priloené programové vybavenie.
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6. PROGRAMOVÉ VYBAVENIE EuroSoft

Euro-2000 Alpha
Programové vybavenie

Eurosoft pre DOS
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6.1. Základné vlastnosti programu
6.1.1. Hlavné úlohy programu Eurosoft

· u¾ahèi programovanie elektronických registraèných pokladníc EURO-2000M Alpha
· umoni jednoduchú a pohodlnú úpravu a prenos vetkých zadávaných údajov do pokladnice
(od nastavenia systémových príznakov, naprogramovania loga úètenky a po napåòanie
tovarových poloiek, alebo tovarových skupín)

· umoni automatický prenos výsledkov predaja z pokladnice do poèítaèa
· automaticky spracova údaje, pripravi preh¾ady o naprogramovaných údajoch a výsledkoch
predaja

· vytlaèi získané údaje v preh¾adnej forme
· získa z pokladnice vetky naprogramované údaje a opätovne posla do pokladnice
(umoni zálohu údajov v pokladnici poèas servisného zásahu).

6.2. Intalácia programu EuroSoft
6.2.1. Intalácia programu z diskety
1.

Disketu dodanú spolu s pokladnicou Euro-2000M Alpha vlote do disketovej mechaniky váho
poèítaèa.

2.

V prostredí DOS na poèítaèi napíte a:\instal (prípadne b:\instal) a stlaète klávesu ENTER.

V prostredí Windows 95 v menu Start vyberte poloku Run (Spustit). V dialógovom okne menu
Run napíte a:\instal.


3.

Spustí sa intalaèný program. Poèas intalácie na poiadanie zadajte miesto (disk, adresár) pre
intaláciu programu Eurosoft na vaom poèítaèi a údaje firmy.

4.

Po naintalovaní programu na vá poèítaè intalaèný program vyhodnotí priebeh intalácie
a oznámi, èi bola intalácia úspená.

5.

Po stlaèení ¾ubovo¾nej klávesy na klávesnici poèítaèa sa intalaèný program ukonèí.

Upozornenie: Pri intalácii programu môe by názov adresára (miesto uloenia programu EuroSoft na Vaom
poèítaèi) maximálne na osem znakov.
Poznámka: Najnoviu verziu programu EuroSoft si môete nahra z naej internetovej stránky www.elcom.sk.
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6.2.2. Intalácia programu z CD disku
1.

CD disk dodaný spolu s pokladnicou Euro-2000M Alpha vlote do CD mechaniky váho
poèítaèa.

2.

V slovenskej èasti CD vyh¾adajte správnu verziu programu (EuroSoft pre Euro-2000 Alpha).
V prostredí DOS na poèítaèi napíte instal a stlaète klávesu ENTER. V prostredí Windows 95

v menu Start vyberte poloku Run (Spustit). V dialógovom okne menu Run vyberte správnu
verziu programu, napíte instal a stlaète klávesu ENTER.


3.

Spustí sa intalaèný program. Poèas intalácie na poiadanie zadajte miesto (disk, adresár) pre
intaláciu programu Eurosoft na vaom poèítaèi a údaje firmy.

4.

Po naintalovaní programu na vá poèítaè intalaèný program vyhodnotí priebeh intalácie
a oznámi, èi bola intalácia úspená.

5.

Po stlaèení ¾ubovo¾nej klávesy na klávesnici poèítaèa sa intalaèný program ukonèí.

Upozornenie: Pri intalácii programu môe by názov adresára (miesto uloenia programu EuroSoft na Vaom
poèítaèi) maximálne na osem znakov.
Poznámka: Najnoviu verziu programu EuroSoft si môete nahra z naej internetovej stránky www.elcom.sk.

6.3. Spustenie programu EuroSoft
1.

Vojdite do podadresára, v ktorom je naintalovaný program EuroSoft.

2.

Napíte euro a stlaète klávesu ENTER. (euro píte bez úvodzoviek).

Upozornenie: Program Eurosoft dodaný na CD alebo diskete je pre operaèný systém MS DOS.
Pod systémom Windows 95 nie je zaruèená spo¾ahlivá fukènos programu.

6.4. Hlavné menu programu EuroSoft
Nastavenia

Úpravy

Odoslanie

Príjem

Preh¾ad

Tlaè

Koniec

Hlavné menu programu obsahuje nasledujúce vo¾by:
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Nastavenia:

Nastavenie poètu desatinných miest, formátu tlaèe, vo¾ba sériového portu na PC
a vo¾ba prenosovej rýchlosti.

Úprava:

Vytváranie a úprava existujúcich údajov pre prenos do pokladnice.

Odoslanie:

Prenos zvolených údajov do pokladnice.

Príjem:

Naèítanie zvolených údajov z pokladnice.

Preh¾ad:

Vizuálna kontrola pripravených dát a dát naèítaných z pokladnice.

Tlaè:

Výstup týchto údajov na tlaèiareò.

Koniec:

Ukonèenie programu.
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6.5. Nastavenia
Nastavenia

Úpravy

Odoslanie

Príjem

Preh¾ad

Tlaè

Koniec

Poè.des. miest cien ..
Tlaèiareò ..
Sériový port
Rýchlos prenosu
Typ pokladnice
Èíslo pokladnice ..
Zmena hesla ..
Nastavenie poètu desatinných miest cien:
Po otvorení vo¾by Nastavenia z hlavného menu zvo¾te v otvorenom roletovom menu monos Poè. des.
miest cien. V dialógovom okienku máte monos zmeni aktuálne nastavenie. Táto hodnota sa berie do
úvahy pri programovaní vetkých finanèných hodnôt a ich prenose z pokladnice aj do pokladnice.
Poznámka: Pre správnos údajov na pokladnici a údajov v správach o predaji musí nastavenie
v poèítaèi zodpoveda nastaveniu iestej èíslici 1. systémového príznaku na pokladnici.
Nastavenie formátu tlaèe:
Vo¾ba Tlaèiareò roletového menu Nastavenia umoní nastavi formát stránky vaej tlaèiarne a tie vám
ponúkne monos rozhodnú sa, èi pri výstupe na tlaèiareò sa budú tlaèi aj rámèeky, alebo nie.
Pre upravenejí výstup sa doporuèuje ich tlaèenie, avak tlaè v tomto prípade trvá trochu dlhie.
Výber komunikaèného portu:
Sériový port váho PC, na ktorom je pripojená pokladnica, nastavíte v roletovom menu Nastavenia vo¾bou
Sériový port. Spravidla býva 9-pinový konektor poèítaèa oznaèený ako COM 1 a 25-pinový ako COM 2.
Nastavenie prenosovej rýchlosti komunikaèného portu:
Rýchlos sériového portu váho PC, na ktorom je pripojená pokladnica, nastavíte v roletovom menu
Nastavenia vo¾bou Rýchlos prenosu.
Poznámka : Rýchlos prenosu musí bý nastavená na rovnakú hodnotu, ako je nastavená tretia èíslica
systémového príznaku è. 5 na pokladnici.
Výber typu pripojenej pokladnice:
Po otvorení vo¾by Nastavenia z hlavného menu zvo¾te v otvorenom roletovom menu monos Typ
pokladnice. V dialógovom okienku vyberte správny typ pokladnice, ktorú máte pripojenú k poèítaèu.
Ak presne neviete vybra typ, vo¾bou Autodekcia bude programom vybratý správny typ pokladnice.
Nastavenie èísla pokladnice:
Po otvorení vo¾by Nastavenia z hlavného menu zvo¾te v otvorenom roletovom menu monos Èíslo
pokladnice. V dialógovom okienku zadajte také èíslo pokladnice, aké je nastavené na pripojenej pokladnici.
Poznámka : Nastavenie èísla pokladnice v poèítaèi musí by zhodné s nastavením druhej a tretej èíslice
príznaku è.3 na pokladnici.
Zmena prístupového hesla:
Vstup do programu si môete chráni prístupovým heslom. Ak chcete zmeni prístupové heslo, po otvorení
vo¾by Nastavenia z hlavného menu zvo¾te v otvorenom roletovom menu monos Zmena hesla. Zadajte
súèasné heslo (ak ete nebolo menené staète hneï ,,ENTER), potom zadajte a následne potvrïte nové
heslo. Program si bude iada zadanie správneho hesla pri kadom spustení.
Poznámka : Ak budete potrebova heslo zrui, zadajte súèasné heslo, a pri zadávaní a potvrdzovaní nového
hesla stlaète iba ENTER.
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6.6. Úpravy
Nastavenia

Úpravy

Odoslanie

Príjem

Preh¾ad

Tlaè

Koniec

Logo úètenky ...
Systémové príznaky ...
Mená pokladníkov ...
Tovarové poloky ...
Tovarové skupiny ...
Nastavenie hladín DPH ...
Texty...
Jednotky...
Kurz Euro...

V hlavnom menu programu zvo¾te monos Úpravy. Z otvoreného roletového menu zvo¾te typ súboru,
ktorý si prajete upravova (napr. Logo). Otvorí sa okienko so zoznamom vetkých existujúcich súborov
tohto typu. Na prvom mieste v zozname sa nachádza vo¾ba*Nový súbor* - vytvorenie nového súboru.
Ak iadne súbory zvoleného typu ete nie sú vytvorené, zoznam poskytuje iba túto vo¾bu. Nastavte kurzor
na zvolený súbor a potvrïte klávesou ENTER. Otvorí sa Editaèné okno pre zvolený typ súboru.
Texty je umonené zadáva aj so slovenskou diakritikou (mäkèene a dåne) - klávesnica je usporiadaná,
ako tandardná slovenská klávesnica.
Pri zadávaní systémových príznakov pokladnice, príznakov PLU, alebo príznakov tovarovej skupiny
je význam jednotlivých èíslic zhodný s ich významom v príruèke k pokladnici.
Pri editácii tovarových poloiek je doplnený príznak  Posiela do pokladnice. Hodnota príznaku môe by
0 alebo 1. Ak bude zadaná hodnota 1, hodnoty konkrétnej tovarovej poloky bude moné vysla do
pokladnice výberom v menu Odoslanie: Tovarové poloky...: Oznaèené PLU. Ak bude zadaná 0, hodnoty
konkrétnej tovarovej poloky nebude moné vysla do pokladnice vo¾bou oznaèené poloky. Po správne
vykonanej komunikácii je tento príznak nastavený na 0.
Pri tovarových polokách je monos zadania skladovej zásoby tovaru. Ak na miesto zásoby zadáte èíslo
bez znamienka (max. 99999.999, vdy na tri desatinné miesta), a v menu Odoslanie vyberiete prenos PLU
so zásobami, zásoba tohto tovaru sa v pokladnici prepíe Vami zadanou hodnotou. Ak na miesto zásoby
zadáte èíslo so znamienkom + alebo -(max. 9999.999, vdy na tri desatinné miesta), a v menu Odoslanie
vyberiete prenos PLU so zásobami, zásoba tohto tovaru v pokladnici bude pripoèítaná alebo odpoèítaná
s Vami zadanou hodnotou.
Pohyb medzi editovate¾nými polokami v editaènom okne je moný kurzorovými klávesami Kurzor hore
a Kurzor dole, resp Tab a Shift + Tab alebo Enter.
Zmenu editovaného PLU, resp. tovar. skupiny na predolú pri editácii poloiek alebo tovarových skupín
moete vykona klávesou F2. Prechod na nasledujúce PLU, resp.tovarovú skupinu moete vykona
klávesou F3. V dlhom zozname PLU je moné rýchlo vyh¾ada poadovanú poloku klávesou F4.
Po stlaèení tejto klávesy máte monos výberu kritéria, pod¾a ktorého bude poloka vyh¾adaná ( pod¾a
èísla, názvu alebo èiarového kódu). Funkèná klávesa F5 slúi na rýchle oznaèovanie alebo odznaèovanie
poloiek, ktoré majú by vyslané do pokladnice.
Pri editácii akýchko¾vek textov je potrebné pre vytvorenie znaku dvojitej írky, zada pred kadý znak túto
postupnos akcií : stlaèi klávesu Alt a na èíselnej klávesnici poèítaèa ( vpravo ) stlaèi 31. Na monitore
sa zobrazí Ñ .
Úpravy ukonèíme klávesou F10, èím tie potvrdíme platnos vykonaných zmien. Ukonèenie editácie bez
uloenia zmien je moné klávesou ESC.
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6.7. Odoslanie
Nastavenia

Úpravy

Odoslanie

Príjem

Preh¾ad

Tlaè

Koniec

Logo úètenky...
Systémové príznaky...
Mená pokladníkov...
Tovarové poloky so zásobou...
Tovarové poloky bez zásoby...
Tovarové skupiny...
Nastavenie hladín DPH...
Texty...
Jednotky...
Kurz Euro...
Mazanie dennej uzávierky...
Mazanie mesaènej uzávierky...

Pred samotným prenosom údajov do pokladnice je potrebné :

·
·
·
·
·

skontrolova nastavenie v menu programu Nastavenia pod vo¾bou Sériový port èíslo
sériového portu, na ktorom je pripojená pokladnica
skontrolova v menu programu Nastavenia pod vo¾bou Rýchlos prenosu nastavenie
komunikaènej rýchlosti a porovna nastavenie s nastavením 3. èíslice piateho systémového
príznaku na pokladnici
skontrolova nastavenie v menu programu Nastavenia pod vo¾bou Èíslo pokladnice
s nastavením 2. a 3. èíslice tretieho systémového príznaku na pokladnici
skontrolova nastavenie v menu programu Nastavenia pod vo¾bou Typ pokladnice
s typom pripojenej pokladnice
skontrolova pripojenie pokladnice k poèítaèu

V hlavnom menu zvo¾te vo¾bu Odoslanie. Otvorí sa podobné roletové menu, ako pri editácii. Zvo¾te v òom
typ prenáaného súboru. Ïalej sa otvorí zoznam vetkých súborov tohto typu. Kurzorom zvo¾te meno
súboru a potvrïte klávesou ENTER.
Upozornenie: Ak nie je rozblokovaný nákup (v reime R alebo T), pokladnica je schopná komunikova
s poèítaèom v ktoromko¾vek reime.
Pri prenose PLU môete posla do pokladnice urèitý rozsah poloiek, vetky poloky alebo poloky, ktoré
ste oznaèili na prenos pri editácii poloiek.
Jednou z volieb v menu Odoslanie je aj Mazanie dennej uzávierky a Mazanie mesaènej uzávierky. Výberom
jednej z týchto volieb je poslaný do pokladnice príkaz na vytlaèenie a vymazanie vybraného typu uzávierky,
akokeby ste na pokladnici vykonali dennú (celkovú) alebo mesaènú (periodickú) uzávierku v reime Z.
Prepojenie kábla pre prenos : Poèítaè - pokladnica
PC

Euro-2000 Alpha

signál 9 pin. konektor 25 pin. konektor

signál

konektor PC

RxD

2

3

TxD

3

TxD

3

2

RxD

2

GND

5

7

GND

5
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Príjem

Nastavenia

Úpravy

Odoslanie

Príjem

Preh¾ad

Tlaè

Koniec

Naprogramované údaje
Predajné údaje
Vo¾bami Sériový port, Rýchlos prenosu, Typ pokladnice a Èíslo pokladnice v menu Nastavenia overte
(prípadne opravte) nastavenie èísla sériového portu, na ktorom je pripojená pokladnica a nastavenia
naprogramované na pripojenej pokladnici.
V hlavnom menu potvrïte vo¾bu Príjem. Otvorí sa roletové menu, kde si môete vybra typ prenáaných
údajov. Môu to by naprogramované údaje pokladnice, alebo údaje predajné.

6.8.1. Príjem naprogramovaných údajov z pokladnice do PC.

Nastavenia

Úpravy

Odoslanie

Príjem

Preh¾ad

Tlaè

Koniec

Naprogramované údaje
Predajné
Logo... údaje
Texty...
Nastavenie hladín DPH ...
Jednotky...
Kurz Euro...
Systémové príznaky...
Pokladníci...
Tovarové poloky...
Tovarové skupiny...

Do poèítaèa je moné uloi vetky naprogramované údaje pokladnice. Tie si moete zálohova, prezera
na monitore poèítaèa, alebo vytlaèi na tlaèiarni. V prípade nejakej poruchy alebo potreby rovnakého
naprogramovania inej pokladnice si ich môete kedyko¾vek opä posla do pokladnice vo¾bou Odoslanie.
V menu Príjem potvrïte vo¾bu Naprogramované údaje. Otvorí sa roletové menu, kde si môete vybra typ
naprogramovaných údajov, ktoré budú prenesené do poèítaèa.
Ak je prenos úspený, program sa opýta na názov súboru. Napíte iba názov bez prípony, program toti
vytvorí príponu súboru automaticky.
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6.8.2. Príjem predajných údajov z pokladnice do PC.

Nastavenia

Úpravy

Odoslanie

Príjem

Preh¾ad

Tlaè

Koniec

Naprogramované údaje
Predajné údaje
Pred
j é údaje
Pokladníci...
Správa PLU bez nulovania...
Správa PLU s nulovaním...
Tovarové skupiny...
Finanèná správa denná...
Finanèná správa mesaèná...

Do poèítaèa si moete uloi vetky predajné údaje pokladnice. Tie si moete zálohova, prezera
na monitore poèítaèa, alebo vytlaèi na tlaèiarni.
V menu Príjem potvrïte vo¾bu Predajné údaje. Otvorí sa roletové menu, kde si môete vybra typ
predajných údajov, ktoré budú prenesené do poèítaèa.
Pri prenose PLU máte monos naèíta do poèítaèa predajné údaje bez ich vynulobvania na pokladnici, alebo
s vynulovaním predajných údajov PLU automaticky po ich prenesení do poèítaèa. Po jednej z týchto
moností je potrebné zada èislo poèiatoèného a posledného PLU, ktorého údaje chcete prija z pokladnice.
Pri výbere monosti s nulovaním sú bez oh¾adu zadania rozsahu naèítania predajných údajov PLU vymazané
predajné údaje vetkých poloiek. Ak chcete prija údaje o vetkých polokách, staèí stlaèi dvakrát Enter.
Ak je prenos úspený, program sa opýta na názov súboru. Napíte iba názov bez prípony, program toti
vytvorí príponu súboru automaticky.

Upozornenie: Preèítaním výsledkov predaja z pokladnice sa údaje na pokladnici nenulujú okrem monosti
nulovania PLU. To znamená, e sa nevykoná Z-UZÁVIERKA (DENNÁ ani PERIODICKÁ)!
Ide iba o X-OPERÁCIU. Ak chcete tieto údaje na pokladnici vynulova, prejdite do menu
Odoslanie a vyberte jednu z volieb Mazanie dennej uzávierky alebo Mazanie mesaènej
uzávierky. Výberom jednej z týchto volieb je poslaný do pokladnice príkaz na vytlaèenie
a vymazanie vybraného typu uzávierky, akokeby ste na pokladnici vykonali dennú (celkovú)
alebo mesaènú (periodickú) uzávierku v reime Z.
Poznámka 1: Pre získanie správnych a prakticky vyuite¾ných informácií je potrebné najprv preèíta stav
pokladnice poèítaèom na konci dòa (mesiaca) cez menu Prijem - Predajné údaje a a potom
tieto údaje vynulova cez menu Odoslanie - Mazanie dennej uzávierky alebo Mazanie
mesaènej uzávierky.
Poznámka 2: Jednou z moností, ako vynulova predajné údaje poloiek (PLU) priamo na pokladnici bez ich
výpisu na tlaèiarni je vykonanie ,,Z-UZÁVIERKY PLU bez výpisu na úètenku v ,,Z reime
stlaèením 9 9 9 9 9

U

.
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6.9. Preh¾ad a tlaè
Nastavenia

Úpravy

Odoslanie

Príjem

Preh¾ad

Tlaè

Koniec

Logo úètenky ...
Systémové príznaky ...
Mená pokladníkov ...
Tovarové poloky ...
Tovarové skupiny ...
Nastavenie hladín DPH ...
Texty...
Jednotky...
Kurz Euro...
Správa o predaji tovaru...
Finanèná správa denná...
Finanèná správa mesaèná...
Denná správa pokladníkov...
Mesaèná správa pokladníkov...
Denná správa tovarových skupín...
Mesaèná správa tovar. skupín...

Vo¾by Preh¾ad a Tlaè hlavného menu sú svojim významom aj funkciou ve¾mi podobné. Obe ponúkajú
monos zobrazi súbory pripravené editáciou na prenos do pokladnice a výsledky predaja naèítané
z pokladnice. Podstatný rozdiel spoèíva vo výstupnom zariadení - monitor váho poèítaèa, alebo tlaèiareò.
Druh zvolených vypísaných údajov je zrejmý z názvu vo¾by v otvorenom roletovom menu.
Pri výstupe cenníka PLU a správy o predaji PLU je ete navye moné výstupný súbor zotriedi pod¾a
nieko¾kých kritérií a pre úsporu èasu i papiera pri tlaèi ho nevypísa úplný, ale iba jeho èas zvolenú zadaným
rozsahom triediaceho kritéria.
Poznámka : Nako¾ko opakovaným vytváraním nových súborov èi u pre odoslanie do pokladnice, alebo
èítaním informácií o predaji z pokladnice sa adresár programu po èase môe sta nepreh¾adným,
doporuèujeme nepotrebné (neaktuálne) súbory z tohto adresára odstráni.

6.10. Koniec
Nastavenia

Úpravy

Odoslanie

Príjem

Preh¾ad

Tlaè

Koniec
Áno
Nie

Po vo¾be ponuky Koniec je monos rozhodnutia pre pokraèovanie programu alebo jeho ukonèenie.
Po potvrdení vo¾by Áno je práca s programom EuroSoft ukonèená.

90

© Elcom s.r.o.

Euro-2000M Alpha

Volite¾né prísluenstvo

7. VOLITE¼NÉ PRÍSLUENSTVO POKLADNICE
7.1. Vodovzdorný kryt klávesnice
Vodovzdorný kryt klávesnice odporúèame pouíva predovetkým v prostredí, kde pokladnicu obsluhujete
s mokrými alebo zneèistenými rukami. Kryt odporúèame tie pouíva v pranom prostredí a vade tam, kde
môe dôjs k poliatiu klávesnice. Prípady znièenia klávesnice po poliatí limonádou alebo kávou sú aj v bených
prevádzkach pomerne èasté.
Vodovzdorný kryt je vyrobený z prieh¾adnej tenkej, prunej a odolnej fólie, ktorá má tvar klávesnice. K pokladnici
sa prilepuje samolepiacimi pásikmi na okrajoch krytu klávesnice.
Dostupná cena krytu klávesnice umoòuje opotrebený kryt jednoducho nahradi novým. Predchádza kodám
býva ove¾a lacnejie ako ich napráva práve v èase, keï pokladnicu potrebujete najviac. Pri dobrej starostlivosti
vydrí klávesnica pokladnice Euro-2000M Alpha a 10 miliónov stlaèení, èo je minimálne 10-krát viac ako
bený tandard.

7.2. Podsvietenie segmentového displeja
Podsvietenie displeja zvyuje kontrast displeja, chráni Vá zrak a umoòuje pokladnicu pouíva aj v prostredí
s nedostatoèným osvetlením.
Panel podsvietenia segmentového displeja pokladnice Euro-2000M Alpha vytvára iarivý oranový (ltý, zelený)
podklad displeja. Písmená a èíslice majú èiernu farbu.

Podsvietenie displeja Vám na poiadanie naintalujú autorizovaní predajcovia pokladníc Euro-2000M Alpha.
Podsvietenie displejov zvyuje spotrebu elektrickej energie a skracuje dobu prevádzky pokladnice pomocou
akumulátora. Z tohto dôvodu je moné podsvietenie jednoducho pod¾a potreby zapína a vypína (pozri návod
na pouívanie kap. 2.5.3.). Dobu prevádzky pokladnice bez napájania môete predåi pomocou externého
batériového boxu.
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7.3. Batériový box
Batériový box je externé zariadenie pokladnice Euro-2000M Alpha, ktoré umoòuje jej prevádzku bez napätia
z elektrickej siete. Svojou funkciou roziruje kapacitu zabudovaného akumulátora, ktorý je dodávaný
v tandardnej verzii pokladnice. Batériový box obsahuje akumulátor, nabíjacie zariadenie a prepojovaciu
núru.
Batériový box sa dobíja z elektrickej siete pripojením adaptéra dodaného spolu s pokladnicou Euro-2000M
Alpha. Malé rozmery (177x34x90) a nízka hmotnos (1,3 kg) batériového boxu umoòujú pod¾a potreby prenáa
a pouíva aj nieko¾ko batériových boxov. Prepojovacia núra batériového boxu je vybavená konektorom,
ktorý sa bene pouíva pre pripojenie zariadení cez konektor zapa¾ovaèa v automobile. Okrem prepojenia
pokladnice s batériovým boxom ju môete kedyko¾vek vyui na napájanie pokladnice z automobilového
akumulátora.

7.4. núra pre napájanie pokladnice z automobilu
Unikátne rieenie napájania pokladnice Euro-2000M Alpha dáva monos pokladnicu napája v irokom
rozsahu vstupných napätí (jednosmerné 9-37 V). Vïaka tejto vlastnosti môete pokladnicu v prípade potreby
napája aj z autobatérie (12V alebo 24V). Pre takéto napájanie nepotrebujete niè iné ako prepojovaciu
núru, ktorej konektor zasuniete do konektora zapa¾ovaèa. Týmto konektorom býva dnes spravidla vybavený
kadý automobil.

7.5. Peòaná zásuvka
Pokladnica Euro-2000M Alpha umoòuje pripojenie väèiny peòaných zásuviek vybavených otváracím
zariadením so solenoidom. Pokladnica má tandardne zabudovaný interface pre automatické otváranie
zásuvky. Pod¾a potreby môete pouíva úzke (3 prieèinky pre bankovky) aj
iroké zásuvky (4 prieèinky pre bankovky).
Zásuvka je s pokladnicou prepojená tenkým káblikom, ktorý umoòuje
jej automatické otváranie. Káblik s konektorom umoòuje zásuvku
pri prenáaní pokladnice pohodlne odpája. Malé prevádzky
urèite privítajú monos umiestni zásuvku pod¾a potreby
na ¾ubovo¾nom mieste a automaticky ju otvára pomocou
pokladnice.
Dodávku a pripojenie peòanej zásuvky iadajte od svojho
autorizovaného dealera pokladníc Euro-2000M Alpha.
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7.6. Externý displej
Externý displej dopåòa displeje pre úètujúceho a zákazníka, ktoré sú tandardne zabudované v jednotke
pokladnice Euro-2000M Alpha. Externý displej sa umiestòuje na miesto, kde je pre zákazníka dobre vidite¾ný.
S jednotkou pokladnice je prepojený káblom dodávaným spolu s displejom. Je dodávaný vo verziách
s podsvietením a bez podsvietenia a v stolnej verzii s vysokým alebo nízkym ståpikom, alebo bez ståpika
s príchytným prúkom pre odnímate¾né nalepenie na podloku.
Pripojenie externého displeja iadajte od Váho autorizovaného dealera pokladníc Euro-2000M Alpha.

7.7. Taka na prenáanie pokladnice
Taka pre prenáanie pokladnice je praktickým pomocníkom predovetkým pre prevádzkovate¾ov ambulatných
zariadení. Taka umoòuje pokladnicu pohodlne prenáa spolu so základnými doplnkami a zároveò ju chráni
pred pokodením. Je vyrobená z kvalitných moderných materiálov, je pevná, praktická a odolná voèi vode.
Je vhodná najmä pre predaj vonku, kde je potrebné pokladnicu prenáa, alebo uètova za pochodu. Umoòuje
upevnenie pokladnice okolo krku a uètovanie postojaèky bez pevnej podloky.
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7.8. Skenery èiarových kódov
Pokladnica Euro-2000M Alpha je tandardne vybavená rozhraním pre pripojenie skenera èiarových kódov.
V prípade, e ste sa rozhodli pre pouívanie snímaèov èiarových kódov, táto kapitola sa Vám pokúsi poradi
ako si vybra. V kadom prípade odporúèame nákup a pripojenie skenera konzultova s Vaím autorizovaným
dealerom pokladníc Euro-2000M Alpha.
Skener èiarových kódov pripájame k pokladnici prostredníctvom zabudovaného sériového rozhrania RS-232
so tandardným konektorom Canon. Rovnakým rozhraním a konektorom teda musí by vybavený aj skener
èiarových kódov. Pre napájanie skenera pokladnica poskytuje jednosmerné napätie +5V. Pred pripojením
je potrebné skener aj pokladnicu správne naprogramova.
Pre prácu s pokladnicou Euro-2000M Alpha odporúèame skenery Metrologic. Ïalie informácie iadajte
od svojho predajcu pokladníc Euro-2000M Alpha. Cena skenera býva zvýhodnená pri nákupe spolu
s pokladnicou Euro-2000M Alpha.

Metrologic MS-951
Laserový ruèný skener, ruèné a stojanové pouitie, riadkový spôsob skenovania,
rozhranie RS 232 (model 951R), skenovanie - 36 riadkov/s, snímacia vzdialenos
205 mm, automatická aktivácia, ¾ahké programovanie, nízke náklady, napájanie
+5V, driak v cene skenera

Metrologic MS-6720
kombinácia ruèného a stojanového skenera, skvelá ergonómia, koncentrovaný
vesmerový spôsob skenovania, pruná manipulácia, nastavite¾ný driak, ¾ahké
programovanie, nízke náklady, napájanie 5V, rýchlos snímania 1 000 riadkov/s,
max. snímacia vzdialenos 205 mm

Metrologic MS-700
stojanový skener, najvyia trieda v skenovaní, koncentrovaný vesmerový spôsob
skenovania, pruná manipulácia, nastavite¾ný driak, ¾ahké programovanie, nízke
náklady, napájanie 24V(adaptér), rýchlos snímania 2 000 riadkov/s, max. snímacia
vzdialenos 179 mm
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8. POMOC V NÚDZI
8.1. Informaèné a chybové hlásenia
Ak je potrebné informova obsluhu o aktuálnej èinnosti pokladnice, alebo sa pokladnica dostane z akejko¾vek
príèiny do chybového stavu, na displeji budú popísané jednotlivé správy nasledujúcimi hláseniami:
Popis

Význam

BAT

K pokladnici nie je pripojený externý zdroj napätia. Zdroj napätia je akumulátor.

DA\ NEAKT(VNA

Daòovú hladinu nie je moné priradi k tovarovej skupine alebo PLU.

DOPLA+I+

Informácia o hodnote, ktorú treba doplati pre ukonèenie nákupu.

DPT JE NEAKT(VNE

Predaj cez túto tovar. skupinu je zakázaný.

HESLO

Pre zaèatie práce je potrebné zada naprogramované heslo pokladníka.

HESLO U^ EXISTUJE

Programované heslo je u priradené inému pokladníkovi.

CHYBA D*TUMU

Nesprávne zadaný dátum.

CHYBA PR(ZNAKU

Nesprávne zadaný príznak.

CHYBN* OPER*CIA

Neoèakávaná operácia. Nesprávne zadaná postupnos kláves.

CHYBN* POZ(CIA K@[$A

Nesprávny reim. Pred prepnutím k¾úca ukonète vykonávané operácie.

CHYBN) PARAMETRE

Nesprávne nastavené parametre pokladnice.

CH&BA CENA TOVARU

Naprogramovaná cena tovaru je nulová.

Chýba papier

V tlaèiarni chýba papier. Otvorte kryt tlaèiarne a doplòe papierovú pásku.

K=D U^ EXISTUJE

Èiarový kód je u naprogramovaný k inému tovaru.

NABI AKUMUL*TOR

Je potrebné pripoji pokladnicu na externý adaptér.

NAPROGRAMOVAN* CENA
JE NEAKT(VNA

Nastavenie príznaku DPT alebo PLU neumoòuje vyui naprogramovanú
cenu.

NEAKT(VNA DA\OV* HLADINA

Tovarová skupina alebo tovar je priradený k neaktívnej daòovej hladine.

NEDOVOLEN* OPER*CIA
S VRATN&MI OBALMI

Operáciu nie je moné vykona s vratnými obalmi.

NEPRIPOJEN) V*HY

K pokladnici nie sú pripojené elekronické váhy, alebo z nich nebol naèítaný údaj.

NEZN*MY K=D

Èiarový kód nie je priradený iadnemu tovaru.

OPER*CIA SP=SOBILA
Z*PORN& STAV Z*SOB

Naprogramovaný príznak PLU neumoòuje prejs do záporného stavu zásob.

OTVOREN* CENA
JE NEAKT(VNA

Nastavenie príznaku DPT (PLU) neumoòuje zada cenu pri úètovaní
z klávesnice.

PLU JE NEAKT(VNE

Naprogramovaný príznak PLU neumoòuje predaj tohto PLU.

Po uzávierke

Od vykonania dennej (celkovej) uzávierky nebol vykonaný iadny predaj.

Pokraèuj v predaji

Pokladnica je pripravená pokraèova v predaji.

Porucha k¾úèa

Nesprávne snímanie polohy k¾úèa. K¾úè je v medzipolohe.

Porucha tlaèiarne

Skontrolujte uloenie papierovej a farbiacej pásky v tlaèiarni.

PREDAJ ZLOMKOV)HO
MNO^STVA JE ZAK*ZAN&

Hodnota naprogramovaného príznaku tovaru neumoòuje preda zlomkové
mnostvo tohto tovaru.

PREKRO$ENIE LIMITU
DESATINN&CH MIEST

Predávané mnostvo tovaru je zadané na viac desatinných miest
ako je naprogramovaná hodnota 2. sys. príznaku.

PREKRO$ENIE LIMITU GT
UROB UZ*VIERKY

Grandtotály dosiahli maximálnu hodnotu. Vykonajte dennú (celkovú)
a mesaènú (periodickú) uzávierku a privolajte servisného technika.

PREKRO$ENIE LIMITU
MAX. STAVU Z*SOB

Zásoba tovaru prekroèila maximálnu hodnotu. Max. hodnota je 999 999,999.

PREKRO$ENIE LIMITU
CENY JEDN)HO N*KUPU

Hodnota nákupu dosiahla maximálnu monú hodnotu. Je potrebné ukonèi nákup.

PREKRO$ENIE LIMITU
N*SOBENIA

Násobené mnostvo prekroèilo maximálnu hodnotu. Max. hodnota je 10 000.
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Popis

Význam

PREKRO$ENIE LIMITU
PO$TU $(SLIC CENY

Prekroèenie naprogramovanej hodnoty HALO pre zadanie ceny pri predaji.
Skontrolujte naprogramovaný príznak tovarovej skupiny alebo PLU.

PREKRO$ENIE LIMITU
PRIR*^KY ALEBO Z@AVY

Prekroèenie naprogramovanej hodnoty limitu z¾avy alebo priráky. Skontrolujte
naprogramovanie sys. príznakov z¾avy alebo priráky.

PREKRO$EN& PR(STUPN&
LIMIT PRE DA\.HLAD.

Prekroèenie maximálnej hodnoty dane v konkrétnej daòovej hladine
od poslednej dennej uzávierky. Urobte dennú (celkovú) uzávierku.

PRIR*^KA/Z@AVA
NA VRATN& OBAL

Na vratný obal nie je moné vykona z¾avu alebo priráku.

PRIR*^KA ALEBO Z@AVA
NA Z*PORN[ HODNOTU

Na zápornú hodnotu nie je moné vykona z¾avu alebo priráku.

Prn

Vypnutá tlaè úètenky. Tlaè je moné zapnú staèením tlaèidiel

Prosím èakajte

Pokladnica vykonáva operácie, ktoré budú trva nejaký èas.

SP]TN& D*TUM

Zadanie nesprávneho dátumu.

STLA$ KL*VES
MEDZIS[$ET

Je potrebné stlaèi tlaèidlo Medzisúèet.

STORNO NIE JE MO^N)
V TEJTO F*ZE PREDAJA

IaG.

Storno bolo vykonané v nesprávnej èasti predaja.

TLA$ DUPLIK*TU

Tlaèiareò tlaèí duplikát poslednej úètenky.

TOVAR NEBOL PREDAN&

Tovar nebol predaný.

TRIEDENIE K=DOV

Pokladnica triedi naprogramované èiarové kódy.

UKON$TE N*KUP

Bol dosiahnutý maximálny poèet poloiek (50) v nákupe, alebo bol prekroèený
maximálny poèet riadkov, ktoré je moné vytlaèi na jednej úètenke.

Urob dennú uzávierku

Vykonajte dennú (celkovú) uzávierku.

Urob mesaènú uzávierku

Vykonajte mesaènú (periodickú) uzávierku.

ZADAJ SERVISN& K=D

Odblokovanie programovacieho reimu je moné zadaním servisného kódu.

ZADAJ SUMU,KTOR[
PLAT( Z*KAZN(K

Pred ukonèením nákupu je potrebné zada sumu, ktorú platí zákazník.

ZAK*ZAN& PR(STUP

Pokladník nemá právo prístupu do tohto reimu pokladnice.

Z*PORN* HODNOTA GT

Bola vykonaná operácia, ktorá by spôsobila zápornú hodnotu Grandtotálu.
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8.2. Èo robi pri výpadku elektrického napätia.
8.2.1. Výpadok elektrického napätia.
Táto èas je dôleitá len pre pokladnice, ktoré pracujú bez zabudovaného akumulátora.
Ak ste pracovali na pokladnici a dolo k výpadku el. napätia je potrebné:

8.2.2.



vypnú pokladnicu a odpoji ju od elektrickej siete



po zapnutí el. napätia zapnú pokladnicu



ak pokladnica vypíe text ,, Pokraèuj v predaji  je potrebné ukonèi tento nákup a porovna
výslednú sumu so súètom naúètovaných poloiek v nákupe; ak niektorá z poloiek nebola
naúètovaná k celkovej sume nákupu ale bola dodaná zákazníkovi, je potrebné túto poloku
doúètova.

Poruchy pokladnice v dôsledku ruenia v elektrickej sieti.

Náhodné poruchy elektronických zariadení bývajú èasto spôsobené ruením z elektrickej siete alebo
elektromagnetickým ruením. V prípade ve¾mi intenzívneho ruenia vo Vaej oblasti, v prípade výrazného
prepätia (vyie napätie v sieti) alebo podpätia (niie napätie v sieti) Vám pomôe intalácia ochranného
zariadenia, o ktorú poiadajte autorizovaného dealera alebo servisného technika.

8.3. Èo robi pri signalizácii ,, Nabi akumulátor 
Zobrazenie ,,Nabi akumulátor na displeji pokladnice upozoròuje obsluhu na vybitie vnútorného
akumulátora.
Displej :
Ak je vybitie malé, na displeji sa zobrazuje
správa zpravidla iba pri tlaèení úètenky.
Správa sa nakrátko zobrazí a pokladnica
vydá výstraný tón. Ak je vybitie akumulátora
väèie, správa je zobrazovaná trvale a
pokladnica vydáva preruovaný výstraný
tón.
Vtedy je potrebné urobi :

Nabi akumulátor

• doúètova nákup
• pripoji pokladnicu na externý adptér
• ak nie je moné pripoji pokladnicu na adaptér, je potrebné pokladnicu vypnú a zaèa
ju pouíva a po pripojení adaptéra

Upozornenie: Dlhodobé pouívanie pokladnice pri signalizácii ,, Nabi akumulátor  môe vies
k zníeniu ivotnosti akumulátora alebo pokodeniu pokladnice. Pri silnom vybití
akumulátora je potrebné po pripojení externého adaptéra pokladnicu vypnú hlavným
vypínaèom a zapnú ju a po 15 minútach nabíjania ! Vnútorný akumulátor je dobíjaný
po pripojení adaptéra aj pri vypnutej pokladnici.
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8.4. Vlastné testy
Vlastný test pokladnice Euro-2000M Alpha dovo¾uje jednoducho a rýchlo zisti funkènos Vaej pokladnice.
Pomocou vlastného testu prekontrolujeme funkènos elektronických obvodov, zobrazovacie prvky displejov,
tlaèidlá klávesnice a prácu tlaèiarne.
Postup :

Èíslo testu

1...3

K

A

8.4.1. Vlastný test elektroniky a displeja.
Vlastný test elektroniky a displeja postupne zobrazí na oboch displejoch vetky zobrazite¾né
znaky a rozsvieti kadý zobrazovací prvok displeja.
Postup pri spustení vlastného testu elektroniky a displeja:
1. Otoèením k¾úèa do polohy P uveïte pokladnicu do módu programovania.
2. Na numerickej (èíselnej) klávesnici postupne stláèajte èísla
3. Stlaète tlaèidlo

K

(Èas/krát).

100.

Ukonèenie testu displeja pokladnica oznámi pípnutím. Pod¾a potreby môete pokraèova v ïalích testoch.

8.4.2. Vlastný test tlaèiarne.
Vlastný test tlaèiarne vytlaèí na úètenku aj na kontrolnú pásku identifikaèné údaje pokladnice
Euro-2000M Alpha, èíslo verzie, jej konfiguráciu (poèet tovarových skupín a poèet PLU)
a celú sadu znakov v tandardnej a dvojnásobnej ve¾kosti.
Postup pri spustení vlastného testu tlaèiarne:
1. Otoèením k¾úèa do polohy P uveïte pokladnicu do módu programovania.
2. Na numerickej (èíselnej) klávesnici stlaète èíslo
3. Stlaète tlaèidlo

K

(Èas/krát).

200.

Ukonèenie testu tlaèiarne pokladnica oznámi pípnutím. Pod¾a potreby môete pokraèova v ïalích testoch.

8.4.3. Vlastný test klávesnice.
Vlastný test klávesnice zobrazí po stlaèení klávesy (tlaèidla) na disleji pokladnice kód klávesy.
Pomocou tohoto testu je moné zisti funkènos tlaèidiel pokladnice.
Postup pri spustení vlastného testu klávesnice:
1. Otoèením k¾úèa do polohy P uveïte pokladnicu do módu programovania.
2. Na numerickej (èíselnej) klávesnici stlaète èíslo
3. Stlaète tlaèidlo

K

(Èas/krát).

300.

4. Stláèajte postupne jednotlivé tlaèidlá klávesnice.
5. Test ukonèíte stlaèením tlaèidla

W

(CELKOM)

Ak je tlaèidlo funkèné, na displeji sa objaví jeho hexadecimálny kód. Stlaèením tlaèidla
sa vypíe jeho hexadecimálny kód a zároveò sa test klávesnice ukonèí.
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W

(CELKOM)

