Euro 50/o
1. Prepínanie režimov
stláčaním klávesy MENU nájdeme HLAVNÉ MENU a šípkami doľava/doprava vyhľadáme jeden z
nasledovných režimov a potvrdíme klávesou TL
•
•
•
•
•

Registračný: R-režim
Prehľadové správy: X-režim
Uzávierky: Z-režim
Programovanie: P-režim
Tréning: T-režim

2. Predaj (v režime R alebo T)
•
•
•
•
•
•

zadať množstvo a stlačiť klávesu * / - ak je množstvo 1ks tento krok možno vynechať
zadať cenu tovaru na 2 des.miesta (napr.10,-€ ako 1000 alebo 10. alebo 10.00) a stlačiť klávesu PRICE (len
ak nie je cena pevne priradená)
zadať kód položky a stlačiť klávesu PLU
opakovať uvedený postup pre ďalší tovar
ak chcete zistiť sumu nablokovaných položiek treba stlačiť ST - nie je to povinné
ukončiť blokovanie klávesou TL pre platbu v hotovosti (pre platbu platobnou kartou blokovanie ukončiť
klávesou SHITF + CR, pre platbu stravnými lístkami klávesu SHITF + CH)

3. Úhrada faktúry (v režime R alebo T )
•
•
•
•

Stlačiť klávesu MENU a v režime REGISTRÁCIA nájsť šípkami položku “Faktúra” a stlačiť klávesu TL
Zadať číslo faktúry a a stlačiť klávesu TL
Zadať sumu (na 2 desatinné miesta) a stlačiť klávesu TL
ukončiť blokovanie klávesou TL pre platbu v hotovosti (pre platbu platobnou kartou blokovanie ukončiť
klávesou SHITF + CR)

4. Vklad / Výber (v režime R )
•
•

stlačiť MENU a šípkami nájsť "Vklad hotovosti" alebo "Výber 4" potvrdiť klávesou TL
zadať hodnotu, potvrdiť klávesou TL, zadať meno a dôvod (nepovinné), potvrdiť klávesou (2x)TL

5. Oprava posledne blokovanej položky v neukončenom nákupe (v režime R alebo T)
•
•

ak ešte nebola stlačená klávesa PLU - stlačiť klávesu CL
ak už bola stlačená klávesa tov.skupiny, alebo klávesa PLU - stlačiť klávesu RF (vracajúca sa šípka)

6. Storno ukončeného dokladu (v režime R alebo T)
•
•
•

stlačiť MENU a šipkami nájsť "Vrátenie" alebo "Oprava" potvrdiť klávesou TL
postupovať ako pri predaji, nutnosť zadať identifikačné číslo pôvodného dokladu (UID)
po ukončení dokladu stlačiť MENU a šipkami nájsť "Predaj" a potvrdiť klávesou TL

7. Uzávierky - nepovinné
•
•

prehľadová: prepnúť pokladnicu do režimu X a 3x stlačiť klávesu TL
denná: prepnúť pokladnicu do režimu Z a 3x stlačiť klávesu TL
Podrobný manuál nájdete na našej webovej stránke www.elcomp.sk v sekcii pokladnice,
Vaše povinnosti vyplývajúce z aktuálneho znenia zákona nájdete v sekcii legislative.
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