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Skrócona instrukcja obsługi kasy fiskalnej ELZAB Delta II

Po włączeniu kasy na wyświetlaczu pojawi się komunikat  "PODAJ HASLO". Należy przy ustawionym
poziomo kluczyku „A” wprowadzić hasło kasjera, następnie nacisnąć klawisz: [ZATWIERDŹ].  Jeżeli na kasie
nie ma założonych haseł dla sprzedawców, to po włączeniu naciskamy dwa razy klawisz [ZATWIERDŹ]

Po  tej  operacji  kasa  jest  w  Trybie  Sprzedaży.  Chcąc  wykonać  jakąkolwiek  operacje  na  kasie
(sprzedaż,  raport,  programowanie)  urządzenie  musi  być w tym trybie.  Jeżeli  nie  jest,  to  należy kilka  razy
nacisnąć klawisz [WYJDŹ] aż na wyświetlaczu zobaczymy napis TRYB SPRZEDAŻY.

UWAGA – w celu ochrony kasy przed osobami postronnymi wystarczy przekręcić kluczyki znajdujące
się w kasie w pozycję pionową lub wyjąć je ze stacyjki. Nie trzeba wówczas wyłączać kasy.

Hasła i  kluczyki pozwalają na dostęp do wybranych funkcji  kasy. Jeżeli  kluczyk jest wyjęty lub jest
ustawiony pionowo  “|” to funkcje z nim związane są niedostępne. Jeżeli kluczyk jest ustawiony poziomo  “-”
to jest on aktywny, czyli funkcje kasy związane z tym kluczykiem są aktywne.

kluczyk „A -” - poziomo, „B |” - pionowo klawisz [MENU] – funkcje kasjera
kluczyk „B -” - poziomo, klawisz [MENU] – funkcje kierownika
kluczyk „B -” - poziomo, klawisz [SHIFT] + [MENU] – funkcje serwisowe

1. Sprzedaż (kluczyk “A -” - poziomo, “B |” - pionowo)
a) przez numery kodów PLU:

nr kodu PLU  [ZATWIERDŹ]  cena towaru  [ZATWIERDŹ]  ilość  [ZATWIERDŹ]

b) przez klawisze szybkiej sprzedaży:

[klawisz]  cena towaru  [ZATWIERDŹ]  ilość  [ZATWIERDŹ]

c) za pomocą czytnika kodów kreskowych przy ilości różnej od jeden:

[ILOŚĆ]  PODAĆ ILOŚĆ  ZCZYTAĆ KOD KRESKOWY SKANEREM  [ZATWIERDŹ]
lub

[ILOŚĆ]  PODAĆ ILOŚĆ   [ZATWIERDŹ]  ZCZYTAĆ KOD KRESKOWY SKANEREM

2. Zakończenie paragonu (kluczyk “A -” - poziomo, “B |” - pionowo)

[RAZEM]  kwota przyjęta od klienta  [ZATWIERDŹ]

3. Stornowanie – zwrot, kasowanie (rezygnacja przed zamknięciem rachunku)
możliwe tylko przed zakończeniem paragonu (kluczyk “A -” - poziomo, “B |” - pionowo).

a)  STORNO bezpośrednie. Ten rodzaj stornowania jest możliwy do przeprowadzenia, jedynie bezpośrednio
po sprzedaży towaru, gdy na wyświetlaczu widnieje jeszcze jego nazwa i wartość:

[CZYŚĆ]  [ZATWIERDŹ]

Wykonując tą operację rezygnujemy z towaru a jego wartość zostanie odliczona od rachunku.

b)  STORNO  pośrednie. Ten  rodzaj  stornowania  wykonujemy  chcąc  wycofać  z  rachunku  towar,  który
nie widnieje na wyświetlaczu:

[WYJDŹ]  [CZYŚĆ]  strzałkami wybrać pozycję do skasowania  [ZATWIERDŹ]

c) Anulowanie całego paragonu: [WYJDŹ]  [CZYŚĆ]  [RAZEM]

4. Wpłata pieniędzy do kasy (kluczyk “A -” - poziomo, “B |” - pionowo):

[MENU]  4  KWOTA WPŁATY  [ZATWIERDŹ]

5. Wypłata pieniędzy z kasy (kluczyk “A -” - poziomo, “B |” - pionowo):

[MENU]  5  KWOTA WYPŁATY  [ZATWIERDŹ]

6. Koniec Zmiany Kasjera (kluczyk “A -” - poziomo, “B |” - pionowo):

[MENU]  3  ZLICZONA GOTÓWKA  [ZATWIERDŹ]
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7. Raporty (kluczyk “B -” - poziomo)

a) Raport Dobowy Fiskalny (obowiązkowy!!!) - należy go wykonać na koniec każdego dnia, w którym była
prowadzona sprzedaż:

[MENU]  201
  

b) sprawdzenie stanu gotówki w szufladzie: [MENU]  207  [ZATWIERDŹ]

c) raport okresowy szczegółowy (np. miesięczny): [MENU]  212 12  ...

Raport  miesięczny powinien być wykonany po zakończeniu sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca.  Raport ten
musi być raportem fiskalnym. Przykład wykonania raportu za miesiąc marzec roku 2005:

05 03 01  05 03 31  po podaniu zakresu dat kasa zacznie drukować raport

Chcąc  prowadzić  sprzedaż  kasa  musi  być  w  TRYBIE  SPRZEDAŻY.  Aby  kasa  wróciła  do  tego  trybu
(np. po wydrukowaniu raportu  STAN KASY)  należy nacisnąć  tyle  razy klawisz  [WYJDŹ] aż na wyświetlaczu
pojawi się komunikat: TRYB SPRZEDAŻY. 
Raport dobowy fiskalny nie zeruje stanu gotówki w szufladzie dlatego na koniec dnia wykonujemy najpierw:
RAPORT DOBOWY FISKALNY, a dopiero po nim KONIEC ZMIANY KASJERA. Po ponownym uruchomieniu
kasy, zostaniemy zapytani o STAN GOTÓWKI W KASIE. Ostatniego dnia miesiąca, w którym prowadziliśmy
rejestrację  sprzedaży  raporty  wykonujemy  w  następującej  kolejności:  RAPORT  DOBOWY  FISKALNY,
następnie raport okresowy szczegółowy i jako ostatni KONIEC ZMIANY KASJERA.

W ciągu dnia można,  po  zakończeniu  paragonu,  dowolna ilość  razy wyłączać kasę. Za każdym razem gdy
ponownie włączymy kasę, zostaniemy zapytani o hasło. Standardowo hasło jest “puste” - wystarczy zatem, do
rozpoczęcia  pracy  na  kasie,  nacisnąć  dwa  razy  klawisz  ZATWIERDŹ.  Po  podaniu  hasła,  kasa  jest
w Trybie Sprzedaży. Można więc wystawiać paragony.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE
KAS UFISKALNIONYCH

1. Zwroty - reklamacje lub błędy kasjerskie.

Na kasie fiskalnej nie można rejestrować zwrotów po zakończeniu paragonu, czyli po wciśnięciu klawisza
kończącego  transakcje:  "GOTÓWKA",  "CZEK" lub  "KREDYT".  W przypadku  reklamacji  lub błędu kasjera
należy zachować oryginał paragonu (bez oryginału paragonu nie ma możliwości zwrotu). Oryginał paragonu
należy  dołączyć  do  zeszytu  korekt  sprzedaży  i  szczegółowo  opisać  zwrot  dla  urzędu  skarbowego.  Opis
powinien  zawierać:  powód  zwrotu,  datę  i  godzinę  wystawienia  paragonu  fiskalnego,  numer  paragonu
fiskalnego,  wartość  korekty  brutto  (kwoty  zwrotu),  stawkę i  wartość  podatku  VAT zawartego  w kwocie
zwrotu oraz podpis zwracającego.

2. Raporty fiskalne.

Na kasie  fiskalnej  należy codziennie,  najlepiej  o  tej  samej  porze,  wykonywać  raporty  fiskalne  dobowe.
Raporty  te  przechowujemy w  zeszycie  raportów. Jest  to  zwykły zeszyt,  do  którego  wklejamy raporty
dobowe,  tak  by  mieć  ich  komplet  (włącznie  z  raportami  przypadkowo  wykonanymi  lub  raportami
z wartościami zerowymi). Tak jak do tej pory prowadzimy zeszyt obrotów, do którego wpisujemy wartości
obrotu z raportów fiskalnych dobowych. Raporty fiskalne dobowe są to dokumenty księgowe, które należy
przechowywać przez 5 lat.

3. Przechowywanie rolek fiskalnych.

Po  zdjęciu  rolki  fiskalnej  z  bębenka  należy  ją  zabezpieczyć  przed  rozwijaniem  się,  oraz  opisać  -  data
i godzina zdjęcia. Rolki fiskalne (kopie wszystkich paragonów) przechowujemy również przez 5 lat (zgodnie
z ustawowym okresem przechowywania  rolek  fiskalnych  wymaganym przez  Urząd  Skarbowy).  UWAGA!
Rolki termiczne wymagają odpowiedniego przechowywania! Powinny być przechowywane w ciemnych
i  chłodnych  miejscach.  Nie  mogą  leżeć  w  miejscach  ciepłych  (np.  przy  kaloryferze  lub  w  miejscach
nasłonecznionych) i wilgotnych. Prawidłowe przechowywanie rolek termicznych zapewni czytelność i trwałość
napisów przez cały okres ich składowania.


