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Skrócona instrukcja obsługi kasy fiskalnej ELZAB Mini E

1. Sprzedaż: 

nr kodu PLU             cena towaru               ilość  

2. Zakończenie paragonu:

           kwota przyjęta od klienta  

3. Stornowanie pozycji na paragonie możliwe jest tylko przed jego zakończeniem. 
Po zakończeniu paragonu, nie ma żadnej możliwości aby wycofać sprzedany towar z kasy!

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

           

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

                     strzałkami wybrać pozycję do skasowania 

c) STORNO całego paragonu:                     

4. Wpłata pieniędzy do kasy:          +           KWOTA WPŁATY  

5. Wypłata pieniędzy z kasy: +            KWOTA WYPŁATY  

6. Koniec Zmiany Kasjera: +            SUMA GOTÓWKI Z SZUFLADY  

7. Raporty

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

+  

b) zestaw raportów: +          SUMA GOTÓWKI Z SZUFLADY 

c) raport szczegółowy sprzedaży: + 

d) stan kasy: [F1] 

e) raporty okresowe:  [F3]

f) raport szczegółowy miesięczny: +          RRMM  

Chcąc prowadzić sprzedaż, kasa musi być w TRYBIE SPRZEDAŻY. Aby kasa wróciła do trybu sprzedaży

(np. po wydrukowaniu raportu STAN KASY) należy nacisnąć kilka razy klawisz          aż na wyświetlaczu pojawi 
się komunikat: TRYB SPRZEDAŻY. 

Na koniec dnia wykonujemy: RAPORT DOBOWY FISKALNY. Raport ten nie zeruje stanu gotówki w szufladzie. 
Zamiast niego można wykonać  ZESTAW RAPORTÓW, w którym zawarty jest Raport Dobowy Fiskalny oraz 
Koniec  Zmiany Kasjera.  Raport  ten zamyka dzień na kasie.  Po  ponownym uruchomieniu  kasy,  zostaniemy 
zapytani o STAN GOTÓWKI W KASIE. 

Ostatniego dnia miesiąca, w którym prowadziliśmy rejestrację sprzedaży, wykonujemy: 
RAPORT OKRESOWY SZCZEGÓŁOWY.
Możemy również po rozpoczęciu dnia w nowym miesiącu, wykonać:
RAPORT ZA POPRZEDNI MIESIĄC.

SZANOWNY KLIENCIE   jeżeli Twoja kasa została wyposażona w szufladę, to po zamknięciu sklepu pozostawiaj ją otwartą   
(oczywiście bez pieniędzy). Zapobiegniesz w ten sposób zdemolowaniu kasy przez poszukiwaczy gotówki.
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