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Skrócona instrukcja obsługi kasy fiskalnej ELZAB ECO

1. Sprzedaż 

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

2. Zakończenie paragonu:
[Razem]  kwota przyjęta od klienta  [Zatwierdź]

3. Stornowanie – zwrot, kasowanie (rezygnacja przed zamknięciem rachunku)
możliwe tylko przed zakończeniem paragonu.

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: [MENU]  01 05  KWOTA WPŁATY  [Zatwierdź]

5. Wypłata pieniędzy z kasy: [MENU]  01 06  KWOTA WYPŁATY  [Zatwierdź]

6. Zamknięcie Zmiany Kasjera: [KONIEC ZMIANY]  [ENTER]

7. Raporty

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

[RAPORT DOBOWY]
  

b) sprawdzenie stanu gotówki w szufladzie - klawisz: [STAN KASY]

c) raport okresowy szczegółowy (np. miesięczny): [RAPORTY OKRESO.]  01 02  ...

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 2007:

07 03 01  07 03 31  po podaniu zakresu dat kasa zacznie drukować raport

 d) raport za poprzedni miesiąc - klawisz: [RAPORT MIESIĘ.]

Chcąc prowadzić sprzedaż kasa musi być w TRYBIE SPRZEDAŻY.

Aby kasa wróciła do tego trybu (np. po programowaniu nowych towarów, zmianie cen itp.) należy nacisnąć kilka 
razy klawisz [WYJDŹ] do momentu, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat: TRYB SPRZEDAŻY. 

Raport dobowy fiskalny nie zeruje stanu gotówki w szufladzie. 
Na koniec dnia wykonujemy raporty:  KONIEC ZMIANY, po nim  DOBOWY FISKALNY i wyłączamy kasę.

Następnego dnia, po włączeniu kasy, zostaniemy zapytani o STAN GOTÓWKI. 

Raport miesięczny wykonujemy po rozpoczęciu miesiąca następującego po miesiącu za który chcemy wykonać 
raport – klawisz: RAPORT MIESIĘ.
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