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Gratulálunk! Ön jól választott!
CRD88BF típusú ACLAS pénztárgépe megfelel a

Forint → Euró átállást szabályozó törvényi előírásoknak!

Üzemeltetési feltételek

A  készülék  csak  belső  térben,  száraz,  tiszta  környezetben  üzemeltethető.  Tilos  kitenni  az  időjárás 
hatásainak, esőnek, napsütésnek. Ne helyezzük a készüléket sugárzó hőforrás közelébe, pl. radiátor mellé. 
Ha a készülékbe véletlenül folyadék (víz, üdítőital, stb.) ömlik, azonnal áramtalanítsa!
A feszültségmentesítés csak az adapter hálózati csatlakozó dugójának kihúzásával valósul meg!
Ezért gondoskodni kell, arról hogy a hálózati csatlakoztatás (villásdugó, hálózati csatlakozó aljzat) könnyen 
elérhető  legyen.  Bármilyen  rendellenes  működés  észrevétele  esetén  csatlakoztassa  le  a  készüléket  a 
hálózatról, és azonnal értesítse a szervizt. A készülék burkolat megbontása a garancia megszűnését jelenti! 
A készülék első üzembehelyezését csak a felhatalmazott szerviz végezheti el!

Műszaki adatok

Típus: CRD88BF
Gyártó: Pinnacle Electrical (Xiamen) Co., Ltd., Kína

4F, Guang Xia Building, Torch Hi-Tech Zone,
Xiamen Fujian, 361006, Kínai Népköztársaság

Forgalmazó: CommaTEC KFT, 1105 Budapest, Kőrösi Cs. S. u. 43-51.
Tápfeszültség: = 7,0 V DC
Áramfelvétel: 2 A
Hálózati adapter: SP171 ( 230V / 50Hz / 0,8A )
Működési hőmérséklet: +5°C-tól  +40°C-ig
Méretek: 320 x 430 x 265 mm (fiókkal)
Tömeg: 2 kg
Nyomtató TP2 hőnyomtató (2 db)
Papírszalag: 57 mm széles (hőpapír)
Kijelző: 65x132 pontmátrix LCD (6 karakter + 8 számjegy) háttérvilágítással

(külön pénztáros- és vevőkijelző)

Napi zárások száma: 2500  (120-nál kevesebb zárás esetén figyelmeztetést nyomtat)
ÁFA gyűjtők száma: 5    (A, B, C, D, E)
Gyűjtők száma: 8    (1…8)
Programozható PLU: 3000
Kezelők száma: 4    (A...D)
Fizetési módok: készpénz (Ft és Euró), csekk, hitel

Egy tétel értéke a nyugtán: max. 99 999 999 Ft max. 999 999,99 €
Nyugta végösszege: max. 9 999 999 999 Ft max. 99 999 999,99 €
Adóügyi nap forgalma: max. 999 999 999 999 Ft max. 9 999 999 999,99 €
Göngyölített forgalom (GT): max. 999 999 999 999 Ft max. 9 999 999 999,99 €
Bevitt mennyiség: max. 999 x
Beírható összeg: max. 8 számjegy (tizedestől függetlenül)

Tartozékok: hálózati  adapter,  hőérzékeny  papírszalag,  csévélő  orsó,  kezelési  útmutató, 
pénztárgép napló

Pénztárgép napló: A pénztárgép naplónak mindig a pénztárgép üzemeltetési helyén kell lennie!
A pénztárgép meghibásodását és annak dátumát a kezelőnek a naplóba be 
kell írnia. Minden szerviztevékenységet a pénztárgép naplóban dokumentál a 
pénztárgép-műszerész.
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Előzetes ismeretek, kezelőszervek

Főkapcsoló és külső csatlakozások
A fő tápfeszültség kapcsoló, az adapter csatlakozó és egyéb csatlakozófelületek a pénztárgép doboz alján 
találhatók:.

KI / OFF kapcsoló csúszkát balra húzva a pénztárgép kikapcsolva
BE / ON kapcsoló csúszkát jobbra húzva a pénztárgép bekapcsolva
DC 7,0V a hálózati adapter csatlakozója
DRAWER pénztároló fiók (kassza) csatlakozója
RS232 PC csatlakozó programozáshoz és lekérdezésekhez (jelentésekhez)
PS2 opcionális vonalkódolvasó (szkenner) csatlakozója

A pénztárgép hiba esetén szaggatott hangjelzést ad, s a kijelzőn megjelenik a hiba kódja: "HIBA X".

Segítségként a bal alsó sarokban található  feliratú billentyű lenyomásával megkaphatjuk a kiváltó ok 

rövid leírását, amely kijelzőn automatikus balra léptetgetéssel látható. A hibajelzést a jobb felső sarokban 

található  feliratú billentyű lenyomásával lehet törölni.

A  pénztárgépnek  kétfajta  kikapcsolt  állapota  van.  A  fenti  ábrán  megmutatott  csúszókapcsoló  KI/OFF 
állapotában teljes a kikapcsolás, de az adómemória és az óra működése ekkor is biztosított. A másik fajta 
kikapcsolás a billentyűzetről - szoftveres úton - történhet, ezzel a pénztárgép egy kisfogyasztású állapotba 
kerül. Általában ezt a kikapcsolási módot ajánljuk.

A pénztárgép tápellátása akkumulátorral  is  védett,  annak állapotáról,  töltéséről  üzeneteket  kaphatunk a 
kijelzőn, s hangjelzés is figyelmeztethet. Ajánlott a folyamatos töltés.
Az akkumulátor használat nélkül is lemerülhet, ezért célszerű évente kétszer - legalább 6 órát - tölteni, a 
230V-os hálózathoz csatlakoztatással.

Ha a pénztárgépet hideg helyről melegre visszük, az alkatrészein pára csapódhat le, ezért a bekapcsolással 
várjunk legalább egy órát!
Használjuk a pénztárgépet száraz, tiszta környezetben a leghosszabb élettartam érdekében!

Kezelő (pénztáros) bejelentkezés, "kulcsállások"
Semmilyen pénztárgépes művelet nem kezdeményezhető, ha nincs kezelő bejelentkezve ("HIBA 2").
4 kezelője lehet a pénztárgépnek (A, B, C és D jelű), a hozzájuk tartozó azonosítószám sorrendben 1...4.

Alapállapotban az összes kezelő jelszava "000".

Tehát pl. a C jelű kezelő bejelentkeztetése a következő billentyűzéssel lehetséges:

   megjelenik a "Jelszó" felirat a kijelzőn, majd    és 

A kijelző alsó sorában a C-jelzés felett láthatóvá válik egy kis csúcsára fordított háromszög, jelezve, hogy a 
C jelű kezelő aktív, a pénztárgép egyúttal <REG> kulcsállásban van, pénztáros műveletek végezhetők.
(A kijelző felső sorában a "REG"-jelzés alatt láthatóvá válik egy kis háromszög.)

A   billentyűzés a <REG> kulcsállásból való kilépést eredményezi (a C jelzés eltűnik).
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Kizárólag <REG> kulcsállásban a  billentyű szoftver-kulcsként működik, ismételt megnyomásával 

lehet váltani az egyes kulcsállásokat, melyek a következők (kulcs / kijelzés / funkció):

<X> "X MÓD" napi  zárást  készítése  nélkül  az  utolsó  zárás  óta  felhalmozódott  forgalmi  adatokat 
nyomtathatjuk ki, pl. készpénz elszámolás, stb...
(A kijelző felső sorában a "X"-jelzés alatt láthatóvá válik egy kis háromszög.)

<Z> "Z MÓD" a pénztárgép napi forgalmi gyűjtői és számlálói nyomtatásban is megjelennek, valamint a 
napi forgalmi összegek az adómemóriába íródnak.
(A kijelző felső sorában a "Z"-jelzés alatt láthatóvá válik egy kis háromszög.)

<P1> "P1 MÓD" főnöki programozások (jelszó, PLU, stb...) végezhetők el ebben a kulcsállásban
(A kijelző felső sorában a "SET"-jelzés alatt láthatóvá válik egy kis háromszög.)

<P2> "P2 MÓD" szervízprogramozások (adómemória indítás, stb...) végezhetők el ebben a kulcsállásban, 
amely kizárólag csak az illetékes szerviz számára hozzáférhető
(A kijelző felső sorában a "S"-jelzés alatt láthatóvá válik egy kis háromszög.)

"ECR KI" a pénztárgép szoftveres kikapcsolása

Az  egyes  kulcsállások  a  megfelelő  kijelzés  melletti   billentyűzéssel  aktiválhatók.  Visszatérés  a 

<REG> kulcsállásba  a   billentyűvel  lehet  (ha  mégsem  kívánjuk  más  kulcsállásba  állítani  a 

pénztárgépet, sem kikapcsolni).

Kikapcsolásnál kijelzőtörlés, elsötétülés, majd a gép kikapcsol, visszakapcsolni  billentyűzéssel lehet.

Visszakapcsoláskor automatikusan a legutóbbi kezelővel <REG> kulcsállásba kerül a pénztárgép.
(A kijelző felső sorában a "REG"-jelzés alatt láthatóvá válik egy kis háromszög.)

Az egyes kulcsállások szerinti módba történő belépéshez a pénztárgép jelszót kér! Alaphelyzetben az egyes 

jelszavak: "0000" értékűek (azaz négy db. nulla számjegy) és  billentyűzéssel kell érvényesíteni.

Kijelzők

A vásárlói és a kezelői kijelző adatai 
megegyeznek.

A felső sor értelmezése:

REG az eladási módot jelöli
X "X"- mód: jelentés lekérdezések
Z "Z"- mód: zárások (jelentés lekérdezések törléssel)
SET "P1"- mód: programozások
S "P2"- mód: szerviz üzemmód
OFF kikapcsolás
AC akkumulátor állapot jelzése

A középső sor: - első 6 karakter alfanumerikus: szövegek, üzenetek megjelenítésére
- jobboldali 8 számkarakter: összegek megjelenítésére

Alsó sor: A ... D:   az aktuális kezelő azonosítása
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A billentyűzet

A baloldali billentyűzet-rész a 
funkció-billentyűzet, míg a 
jobboldali szolgál a pénztárgép 
kezelésére.

A billentyűk funkciói

Többfunkciós billentyűknél az alsó (sötétebb jelű) funkció előválasztása

Nyugta-szalag továbbítása folyamatosan, ameddig a billentyűt nyomjuk

 Ellenőrzőszalag továbbítása folyamatosan, ameddig a billentyűt nyomjuk

Árbeviteli billentyű

Hibaüzenetek (pl.: "HIBA XX") és hangjelzés törlése

Utolsó tétel törlés

 Nyugta törlés

Tétel törlés

Százalékos engedmény megadása / Menüben "lefele" lépkedés

 Százalékos felár megadása

Váltópénz (ellátmány) bevitele / Menüben "felfele" lépkedés

 Pénzkivétel (fölözés) érvényesítése

Gyűjtő választás, lenyomása előtt a kívánt gyűjtőszámot a számbillentyűzeten kell megadni
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PLU választás, a kíván PLU-számot előtte kell a számbillentyűzeten megadni

Visszáru az utolsó tételből

Kulcs, jelszó magadása (Kezelői bejelentkezés), szoftveres-bekapcsolás

Szorzás

Hitel fizetési mód / nyugta lezárás

 Valuta (Euró-) fizetési mód / nyugta lezárás

Részösszeg-képzés (ST - szubtotál)

 Fióknyitás funkció

Készpénzfizetés (TL - totál) / nyugta lezárás

 Csekkfizetés / nyugta lezárás

Tizedesvessző helyének jelzése szorzó vagy mennyiség bevitelekor

 -

 

    - Számjegy-billentyűk összegek, szorzók, számok bevitelére

 

 -

"dupla nulla", teljesen egyenértékű a  billentyű kétszeri lenyomásával

   -

      - közvetlen árbeviteli gyűjtőbillentyűk

   -

Pl. a  billentyű lenyomása azonos értékű az    billentyűzés - sorozattal.

Megjegyzés:
A többi funkció-billentyűnek értelemszerűen elsősorban szövegprogramozásoknál van jelentősége.
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Papírcsere

1. 2.

3. 4.

5. 6.

1. Pattintsuk ki a fedelet a hátsó résznél levő kis fogantyú felfelé húzásával, s tegyük félre. (1.kép)

2. Az ellenőrzőszalagot tépjük le, s húzzuk le a kiemelt orsóról.

3. A maradék papírtekercset húzzuk vissza az ellenőrzőszalag nyomtatóból és távolítsuk el.

4. Az új papírtekercs végét vágjuk egyenesre! Ügyeljünk, hogy ragasztószalag ne maradjon rajta!

5. Helyezzük be a papírt oly módon, hogy a tekercs kijövő része alulról tartson a nyomtató felé!

6. Az ellenőrzőszalag nyomtató hasítékába csúsztassuk be a papírt, a nyomtató automatikusan behúzza!

7. A   ellenőrzőszalag továbbító billentyűzéssel járassuk át a nyomtatón bő 10 cm-rel! (2.kép)

8. A csévetest megfelelő helyzetében hasítékaiba oldalról illesszük be a szalagot, s igazítsuk meg! (3.kép)

9. Tegyük vissza a csévét a helyére, ügyelve, hogy a papírszalag ne csússzon ki belőle. Ismételt - rövid 
idejű - papírtovábbítással feszíttessük meg az ellenőrzőszalagot. (4.kép)

10. Járjunk el hasonló módon a nyugtaszalaggal is.

A nyugtanyomtató működtetése, azaz a nyugtaszalag továbbítása a  billentyűvel lehetséges.

(5.kép)

11. Helyezzük vissza a nyomtató fedelét: először a két elülső pengét illesszük a helyére, majd enyhe lefelé 
nyomással pattintsuk vissza a helyére! (6.kép)
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A pénztárgép használata

Gyakorló  üzemmód: Ha  az  Ön  pénztárgépe  olyan  bizonylatokat  nyomtat,  amelynek  háttere  csupa 
kérdőjelekből  áll,  akkor  a  gép  gyakorló  üzemmódban működik.  Ilyenkor  a  gép  még nincs  élesítve,  így 
eladásra  nem használható. Az élesítést el kell végeztetni a szakszervizzel!

Napnyitás
Az előírások szerint a pénztárgép csak napnyitást követően lehet képes adóügyi bizonylatok nyomtatására.
Ezért a pénztárgép a napnyitást automatikusan hajtja végre akkor, ha az adóügyi nap még nincs megnyitva 
és közben egy adóügyi bizonylat nyomtatását kezdeményezzük (pl. napi első nyugta adásakor).
Az adóügyi nap mindig a napi forgalmi jelentés kinyomtatásával zárul le, azaz a napnyitás érvényessége 
mindaddig tart, míg nem készítünk napi zárást, illetve legfeljebb 24 órán át. Ugyanis ha több, mint 24 óra 
eltelt a legutóbbi napnyitás óta, a pénztárgép nem enged új nyugtát kezdeni: le kell zárni a napot, azaz napi 
forgalmi jelentést kell nyomtatni. (Ezt követően lehet csak újra nyugtát adni.)

tulajdonos (üzlet / vállalkozás)
- megnevezése
- címe
- adószáma

--- bizonylat típus jelzése ---

a bizonylat megnevezése

a bizonylat kinyomtatásának dátuma és pontos időpontja
--- bizonylat típus jelzése ---

Pénztáros műveletek - Ft
A nyugtakészítés folyamata Kulcsállás: <REG>

Eladási műveletek (tételsor bevitele és a szorzás)

Egy eladási művelet vonakozhat egy (egységnyi), vagy több (szorzott) tételre. Az egytételes eladásnál csak 
az árat és kívánt árucsoport gyűjtőt kell megadni a pénztárgép számára, míg a többtételes eladásnál ezeket 
meg kell előznie a szorzószám bevitelének!

A szorzó értéke 0,001-től 9999,999-ig terjedhet. (A nyomtatása mindig 3 tizedessel történik.)

Az árat megadhatjuk közvetlenül a számjegybillentyűzeten vagy hívatkozhatunk egy adott PLU-ra
(A PLU előre felprogramozott árucikket jelöl, jellemzői később részletezve).

A bevitt ár, egységár kizárólag egész szám lehet, törtszám bevitele hibajelzéssel elutasításra kerül.
A szorzott árat - ha nem egészre adódott -, a pénztárgép automatikusan egészre kerekíti.
(Ha a törtrész 0,5 alatt van, akkor lefelé, egyébként felfelé.)
Ez  a  kerekítés  nem  tévesztendő  össze  a  2008.  március  1-től  érvényes  -  az  1  és  2  forintos  érmék 
készpénzforgalomból történt kivonásával kapcsolatos -, nyugta végösszeg kerekítésére vonatkozó előírások 
miatti kerekítéssel. (Annak leírása a nyugta lezárását tárgyaló részben található.)
Egységnyi és szorzott tételbevitel billentyűzési- és a hozzátartozó nyomtatási mintái:

1. 125 Ft-os tétel eladása az 1-es árucsoporthoz, billentyűzés:     

a tételsor nyomtatásában látszik, hogy 125 Ft került az 1-es gyűjtőbe, 
amelyhez az A-jelű ÁFA van programozva

2. PLU tételeladás, az adott árucikk vonalkódjának leolvasása szkennerrel:
a beszkennelt PLU megnevezése (CD LEMEZ TDK 52X) és egységára 
(250 Ft), a bevitel az A-jelű ÁFA-val programozott gyűjtőbe került

(Helytakarékosságból PLU-bevitelnél az árucsoport neve helyett a PLU-név jelenik meg a nyugtán.)

Megjegyzés:  Ha egy vonalkódot a szkenner nem tud leolvasni,  lehetséges az eladás úgy is,  hogy a 

vonalkódnak megfelelő számsorozatot bebillentyűzzük, majd a végén megnyomjuk a  gombot.
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3. 2 db 125 Ft-os tétel eladás 1-es árucsoporthoz, billentyűzés:       

itt látszik, hogy a szorzó mindig 3 tizedessel van kinyomtatva, a 125 Ft 
az egységár, s az 1-es gyűjtőbe 250 Ft kerül (ÁFA-A)

4. 2 db-os PLU eladás végrehajtása:   billentyűzés, majd a vonalkód leolvasása szkennerrel.

a szorzó (3 tizedessel) és a beszkennelt PLU egységára (250 Ft), a 
PLU megnevezése és a szorzás eredménye, mint bevitel (ÁFA-A)

5. szorzás a legkisebb szorzóval, billentyűzés:         

illetve:         

a 0,001 x 499 = 0,499 kisebb, mint 0,5, ezért lefelé kerekítés,
az 1-es gyűjtőbe ezért 0 Ft bevitel történik (ÁFA-A)
a 0,001 x 500 = 0,500 nem kisebb, mint 0,5, ezért felfelé kerekítés,
az 1-es gyűjtőbe ezért 1 Ft bevitel történik (ÁFA-A)

Megjegyzés:  Ha  1-nél  kisebb  számmal  szorzunk,  kezdhetjük  a  bevitelt  a  tizedesvesszővel,  a  kezdő 
(egész) nullát nem kell beütni, automatikusan megjelenik.

6. szorzás a lehetséges legnagyobb szorzóval,

billentyűzés:              

illetve:              

a 9999,999 x 100 = 999 999,9, felfelé kerekítés,
az 1-es gyűjtőbe ezért 1 000 000 Ft bevitel történik (ÁFA-A)
a 9999,999 x 1000 = 9 999 999, nincs kerekítés,
az 1-es gyűjtőbe ezért 9 999 999 Ft bevitel történik (ÁFA-A)

Tételismétlés

Ismételhető a legutolsó nem szorzott tételbevitel a  billentyű megnyomásával.  Ezzel a billentyűvel

 lehet ismételni akkor is, ha a  ...  billentyűvel történt a bevitel.  PLU-s árucikk nem ismételhető.

Tételismétlés billentyűzési- és nyomtatási minta:

125 Ft eladás 1-es árucsoporthoz, billentyűzés:      a tételismétlés: 

előzővel egyenértékű billentyűzés:       a tételismétlés: 

A nyomtatási képen látható, hogy a 4-féle bevitele
a 125 Ft-os tételnek teljesen egyenértékű
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Részösszegképzés

A   billentyű  megnyomásakor a  gép  kijelzi  és  kinyomtatja  a  nyugta  addigi  összegét.  Ekkor  még 

lehetőség van törlésre, vagy további összegek bevitelére. Részösszeg képzése egy nyugtán belül többször 
is engedélyezett..

A részösszegképzés billentyűzési- és nyomtatási minta:

200 Ft eladás az 1-es árucsoporthoz és 300 Ft eladás a 2-es árucsoporthoz, majd a részösszeg képzése

billentyűzés:    és    majd  

A részösszesen a kijelzőn is megjelenik: "KP     500" formában.

Engedmény és felár tételre és részösszegre

A  billentyűvel engedményt adhatunk, a   billentyűzéssel pedig felárat érvényesíthetünk,

egy nyugtán belül akár többször is! A bevitt érték 0.01-től 99,99-ig terjedhet (0,01% ... 99,99%).
Ha a műveletet közvetlenül megelőzően tételbevitel volt, akkor arra a tételre, ha szorzott tételbevitel volt, 
akkor  a szorzás  eredményére,  ha pedig részösszeg volt,  akkor  pedig az addig  bevitt  összes  tételre  (a 
részösszegre) vonatkozik az engedmény vagy felár.
Részösszeg esetén az összes érintett gyűjtőre kiszámításra és könyvelésre kerül a felár vagy engedmény, 
de nyomtatásban az azonos ÁFA-jelű gyűjtőkhöz tartozó összeg összevontan jelenik meg, ahogy ez lejjebb 
a mintapéldában is látható.

Fontos: Adójegyes termékekre engedmény és felár nem adható!
Ha a részösszegben van ilyen (D – AJT ÁFA kulcsú) termék, akkor a részösszeg engedmény vagy felár nem 
működik, a pénztárgép hibajelzést ad. Ha a vevő kosarában AJT-s cikk is található, azt javasolt az esetleges 
részösszeg engedmény vagy felár után bevinni. Az AJT-s termékekre tételenként sem lehet engedményt 
vagy felárat adni.

Engedmény és felár billentyűzési- és nyomtatási minta:

200 Ft eladás az 1-es árucsoporthoz (ÁFA-A) és erre a tételre 10% engedmény adása,

billentyűzés:    és    

420 Ft eladás a 2-es árucsoporthoz és 400 Ft eladás az 5-ös árucsoporthoz

billentyűzés:     és      

részösszeg-képzés, majd a részösszegre 2,5% felár felszámítása,

billentyűzés:  majd      

200 Ft eladás az 1-es árucsoporthoz (ÁFA-A)
erre a tételre engedmény adása
10% engedmény (gyűjtőnév nyomtatás helyett), összege 20 Ft (ÁFA-A)
420 Ft eladás a 2-es árucsoporthoz (ÁFA-C)
400 Ft eladás a 5-ös árucsoporthoz (ÁFA-C)
részösszegképzés
erre a részösszegre felár alkalmazása
részösszeg felár mértéke és összege összesen, alább kirészletezve:
A-jelű ÁFA szerinti felár (180 x 0,025 = 4,5 ez kerekítve 5)
C-jelű ÁFA szerinti felár (25 - 5 = 20 gyűjtőnként:
(420 x 0,025 =10,5 és 400 x 0,025 = 10 )

A 10,5-es rész-szorzat - az általános szabály ellenében - lefelé kerekítése egy határeset, melynek oka, hogy 
előtte a 4,5 már felfelé lett kerekítve 5-re (szabályosan), ugyanakkor az 5 + 11 + 10 = 26 lenne, ami meg az 
1000-nek nem a 2,5  hanem a 2,6  %-át  jelentené.  A pénztárgép  a  tételbevitel  sorrendje  szerinti  utolsó 
kerekítendő résznél korrigálja az eltérést.
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Visszáru
Ezzel a művelettel lehetőség van pl. egy - a vásárló által korábban vásárolt - árucikk visszavételezésére, 
amennyiben  annak  ára  nem  nagyobb  a  legutolsónak  bevitt  összegnél.  A  visszáru  funkció  kizárólag 
tételbevitelt közvetlenül követve lehet alkalmazni.
Fontos: Adójegyes termékekre visszavét nem alkalmazható, a pénztárgép hibajelzést fog adni!
Visszáru billentyűzési- és nyomtatási minta:
12 db-os 200 Ft eladás a 4-es árucsoporthoz majd egy 2000 Ft-os árucikk visszavétele,

billentyűzés:       és     

12 db 200 Ft-os eladás
a 4-es árucsoporthoz, összesen 2400 Ft (ÁFA-E)
amelyből 2000 Ft a visszavvásárlás (ÁFA-E), kijelzés: "VISSZA    2000"

Hibajavítási lehetőségek nyugtakészítés közben
Figyelem:  Ha egy nyugtát lezártunk (vagy elkezdjük a lezárását), azt már módosítani, javítani nem lehet!
Általában a következő esetekben válhat szükségessé a bevitelek módosítása:

1. Ha véletlenül  hibás összeget ütöttünk be,  de még nem nyomtunk le gyűjtőbillentyűt,  akkor  a   

billentyűvel töröljük a kijelzőről összeget, majd írjuk be a helyes adatot.
Nem történik nyomtatás, csak bevitel és kijelzőtörlés lesz!

2. Ha hibás összeget vittünk be valamely gyűjtőbe, tévesen alkalmaztunk bármilyen százalékos műveletet 

vagy visszavétet, akkor ezt a legutolsó bevitelt sztornózhatjuk a  billentyűvel.

Részösszeget követő tétel sztornó kísérletre a pénztárgép hibajelzést ad, nem értelmezhető művelet.

Tétel sztornó billentyűzési- és nyomtatási minták:

120 Ft az 1-es árucsoportba, majd sztornózó, billentyűzés:     és 

120 Ft-os eladás az 1-es gyűjtőbe (ÁFA-A)
tétel törlés
az 1-es gyűjtőből a bevitt tétel sztornózása, kijelzés: "SZTORN    120"

200 Ft az 1-es árucsoportba, tételismétlés, 5% engedmény az utolsó (az ismételt) tételre, majd az 

engedmény sztornózása, billentyűzés:    és  és   majd 

200 Ft-os eladás az 1-es gyűjtőbe (ÁFA-A)
tételismétlés: újabb 200 Ft az 1-es gyűjtőbe (ÁFA-A)
engedmény az utolsó (az ismételt) tételre
az engedmény mértéke és összege, valamint ÁFA-jele
az engedmény sztornózása
az engedmény sztornó mértéke és összege, valamint ÁFA-jele

Részösszeg-képzés, 5% engedmény a részösszegre, majd a részösszeg engedmény sztornózása,

billentyűzés:  és   majd 

részösszeg-képzés (400 Ft)
engedmény a részösszegre
a részösszeg engedmény mértéke és összege
a részösszeg engedmény mértéke az ÁFA-A gyűjtőkre összesen
a részösszeg engedmény sztornózása
a részösszeg engedmény sztornó mértéke és összege
a részösszeg engedmény sztornó mértéke az ÁFA-A gyűjtőkre összesen

Mivel a B, C és E-jelű ÁFÁ-hoz tartozó engedmény és engedmény sztornó összegek egyenlők nullával, 
a D-jelű ÁFÁ-ra pedig a felár/engedmény amúgyis tiltott, azok nem kerültek kinyomtatásra.
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200 Ft a 2-es árucsoportba, 10% felár a bevitelre, majd a felár sztornózása,

billentyűzés:    és     majd 

200 Ft-os eladás a 2-es gyűjtőbe (ÁFA-C)
felárképzés az utolsó tételre
a felár mértéke és összege, valamint ÁFA-jele
a felár sztornózása
a felár sztornó mértéke és összege, valamint ÁFA-jele (C)

Részösszeg-képzés, 10% felár a részösszegre, majd a részösszeg felár sztornózása,

billentyűzés:  és     majd 

részösszeg-képzés (600 Ft)
felár a részösszegre
a részösszeg felár mértéke és összege
a felár mértéke az ÁFA-A gyűjtőkre összesen
a felár mértéke az ÁFA-C gyűjtőkre összesen
a részösszeg felár sztornózása
a részösszeg felár sztornó mértéke és összege
a részösszeg felár sztornó mértéke az ÁFA-A gyűjtőkre összesen
a részösszeg felár sztornó mértéke az ÁFA-C gyűjtőkre összesen

Mivel a B és E-jelű ÁFÁ-hoz tartozó engedmény és engedmény sztornó összegek egyenlők nullával, a 
D-jelű ÁFÁ-ra pedig a felár/engedmény amúgyis tiltott, azok nem kerültek kinyomtatásra.

500 Ft az 1-es árucsoportba, 400 Ft-os árucikk visszavásárlása, majd a visszáru sztornózása,

billentyűzés:    és    majd 

500 Ft-os eladás az 1-es gyűjtőbe (ÁFA-A)
400 Ft-os áru visszavásárlás (ÁFA-A)
a visszavásárlás sztornózása (ÁFA-A)

3. Ha nem vettük észre a hibát idejében, s már bevittünk újabb tételt, vagy pl. a vevő nem tud fizetni, akkor 
lehetséges a teljes nyugtát sztornózni

a "MIND TÖRLÉSE" műveletet kell végrehajtani a következő billentyűk lenyomásával:  

Nyugta sztornó (mind törlése) billentyűzési- és nyomtatási mintája:
80 Ft az 1-es árucsoportba, 17 db 830 Ft-os árucikk a 2-es gyűjtőbe, majd nyugta sztornózás,

billentyűzés:    és        és  

tulajdonos (üzlet / vállalkozás)
- megnevezése
- címe
- adószáma

a bizonylat megnevezése

80 Ft eladás az 1-es gyűjtőbe (amely az A-jelű ÁFÁ-hoz rendelt)
17 db 830 Ft eladás
a 2-es gyűjtőbe 17 x 830 = 14 110 Ft (amely a C-jelű ÁFÁ-hoz rendelt)

nyugta sztornó

nyugtalezárás megkezdése: 0 Ft az összesen fizetendő
az eladási műveletet az A-jelű (1-es) kezelő hajtotta végre
ez a bizonylat a 21-es napi záráshoz tartozó 10-es sorszámú nyugta
a bizonylat kinyomtatásának dátuma és pontos időpontja
az AP-jel és a pénztárgép száma

Figyelem: A nyugtát csak fizetés bevitele előtt lehet a fent leírt módon sztornózni! Ha már rögzítettünk 
(rész-) fizetést, akkor már nem lehetséges a nyugtát így megszakítani.
Megjegyzés: Ha még teljesen le nem zárt nyugtánál papírkifogyás vagy áramkimaradás fordul elő, akkor 
automatikus nyugta-megszakítás történik!
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Nyugta lezárása, fizetési módok
Megjegyzés: a nyugta lezárásának megkezdését követően, az első fizetési mód bevitele után már a nyugta 
tételsoraihoz hozzátenni, azokat módosítani nem lehet, kizárólag a fizetés befejezésére van lehetőség!

A nyugta lezárására három billentyűt használhatunk, melyeket kombinálni is lehet, ez a vegyes fizetési mód. 
Az Euróval történő fizetést külön fejezetben mutatjuk be!  ( Lásd: Ft -> Euró átállás )

Ha készpénzzel történik a nyugta végösszegének kiegyenlítése, akkor  billentyűt kell nyomni.

Ha csekkel vagy utalvánnyal fizet a vásárló, akkor a   billentyűkkel zárjuk le a nyugtát.

Hitelfizetéskor  billentyűvel kell zárnunk.

További részletek a "Visszajáró összeg számítása" cím alatt, míg beviteli és nyomtatott minták "A nyugta  
formátuma" cím alatt találhatók.

Visszajáró összeg számítása
Amennyiben -  bármely fizetési mód esetén -  az átadott  fizetőeszköz nem pontosan egyenlő a fizetendő 
végösszeggel, az átadott fizetőeszköz értékét - még a kívánt fizetési módot kiválasztó billentyű lenyomása 
előtt  -  be  kell  billentyűzni.  Az  átadott  összegből  visszajárót  a  pénztárgép  automatikusan  kiszámítja, 
kinyomtatja az átadott összeget, és kijelzi és kinyomtatja a visszajáró összeget.
Ha  a  fizetendő  összeget  nem  éri  el  az  átadott/bebillentyűzött  összeg,  akkor  csak  az  átadott  összeg 
kinyomtatása történik meg (a fizetési mód megjelölésével), a kijelzőn pedig a "KEVÉS" felirat jelenik meg, 
mely után látható összeg a még fizetendő. Így lehet vegyes fizetési módot alkalmazni.
Az előző "összeg + fizetési mód megadás" tetszés szerint alkalmazható, amíg a teljes fizetendő ki nem lesz 
egyenlítve. Ha a fizetési mód elott nem adunk meg összeget, akkor a pénztárgép feltételezi, hogy az egyenlő 
a még fizetendő összeggel, s annak kinyomtatásával lezárja a nyugtát.

Beviteli és nyomtatott minták "A nyugta formátuma" cím alatt találhatók.

Kerekítés
A péztárgép  megfelel  a  kerekítésről  szóló,  az  1  és  2  forintos  érmék  készpénzforgalomból  történő  kivonása  miatt
- 2008.02.25.-én - kiadott APEH Közleménynek.
Az előírások szerint a forintban, készpénzzel (bankjegy vagy érme átadásával) történő fizetés esetén, ha a fizetendő 
végösszeg nem 5 forintra vagy annak többszörösére végződik, akkor az alábbiakban meghatározott kerekítési szabály 
alapján kell a fizetendő összeget megállapítani és kiegyenlíteni:

- az 1, 2 forintra (0,01 ... 2,49) végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 0 Ft-ra,
- a 3, 4 forintra (2,50 ... 4,99) végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 5 Ft-ra,
- a 6, 7 forintra (5,01 ... 7,49) végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 5 Ft-ra, míg
- a 8, 9 forintra (7,50 ... 9,99) végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 0 Ft-ra végződő összegre kell kerekíteni.

A kerekítési különbözetek összege egyéb bevétel vagy ráfordítás jogcímén számolható el, melyről a vállalkozásoknak a 
készpénzkezelési szabályzatukban kell rendelkezniük. A kerekítési különbözet az ÁFÁ-nak nem képezi alapját.
Bankkártyával történő fizetés esetén sincs kizárva a kerekítés lehetősége, de erről a vásárlókat előre tájékoztatni kell.
A kerekítést a pénztárgép az alábbiak szerint végezi:
= A nyugta  tételsorai  rögzítésének  befejezése,  az  "ÖSSZESEN:"  sor  kinyomtatása  után,  a  kerekítés  irányának  és 

mértékének (1, 2 Ft vagy „-1”, „-2” Ft) meghatározását követően kiszámítja és kinyomtatja a kerekített „Fizetendő” sort.
= A  kerekítések  értékét  az  ÁFA-gyűjtőktől  független  gyűjtőben  összegzni,  amelynek  értéke  nem  kerül  be  az 

adómemóriába.
= A kerekítésből adódó összeget a "Pénztárjelentés" nem adóügyi bizonylaton a következő részletezésben nyomtatja ki:

- kerekítés nélküli fióktartalom
- kerekítési korrekció (a kerekítések összege)
- korrigált fióktartalom (a kerekítéssel módosított fióktartalom)

A nyugta lezárása, a fizetési módok, a visszajáró összeg számítása és a kerekítés beviteli és nyomtatott  
mintái a következő oldalon -  "A nyugta formátuma" cím alatt  - találhatók.
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A nyugta formátuma
1. minta

Eladás: 126 Ft az 1-es, és 400 Ft a 2-es gyűjtőbe
Kerekítés: -1 Ft   (a vevőnek 526 Ft helyett 525 Ft-ot kell fizetnie)
Fizetés: a teljes összeg készpénzzel kiegyenlítve
Visszajáró: nincs

Billentyűzés:     és    majd 

tulajdonos (üzlet / vállalkozás)
- megnevezése
- címe
- adószáma

a bizonylat megnevezése

126 Ft eladás az 1-es gyűjtőbe (amely az A-jelű ÁFÁ-hoz rendelt)
400 Ft eladás a 2-es gyűjtőbe (amely a C-jelű ÁFÁ-hoz rendelt)

az összesen fizetendő összeg (a nyugta végösszege)
kerekítés lefelé -1 Ft
a kerekítést követően fizetendő (korrigált) összeg
fizetés készpénzzel
az eladási műveletet az A-jelű (1-es) kezelő hajtotta végre
ez a bizonylat a 11-es napi záráshoz tartozó 4-es sorszámú nyugta
a bizonylat kinyomtatásának dátuma és pontos időpontja
az AP-jel és a pénztárgép száma

2. minta

Eladás: 123 Ft az 1-es, és 400 Ft a 2-es gyűjtőbe
Kerekítés: +2 Ft   (a vevőnek 523 Ft helyett 525 Ft-ot kell fizetnie)
Fizetés: 500 Ft-os utalvánnyal (csekkel), a maradék készpénzzel kiegyenlítve [vegyes fizetés]
Visszajáró: nincs

Billentyűzés:     és    és     majd 

tulajdonos (üzlet / vállalkozás)
- megnevezése
- címe
- adószáma

a bizonylat megnevezése

123 Ft eladás az 1-es gyűjtőbe (amely az A-jelű ÁFÁ-hoz rendelt)
400 Ft eladás a 2-es gyűjtőbe (amely a C-jelű ÁFÁ-hoz rendelt)

az összesen fizetendő összeg (a nyugta végösszege)
kerekítés felfelé +2 Ft
a kerekítést követően fizetendő (korrigált) összeg
fizetés egy 500 Ft-os utalvánnyal (csekk-kel)
fennmaradó összeg kiegyenlítése készpénzzel
az eladási műveletet az A-jelű (1-es) kezelő hajtotta végre
ez a bizonylat a 11-es napi záráshoz tartozó 5-ös sorszámú nyugta
a bizonylat kinyomtatásának dátuma és pontos időpontja
az AP-jel és a pénztárgép száma
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3. minta

Eladás: 125 Ft az 1-es, és 400 Ft a 2-es gyűjtőbe
Kerekítés: nincs   (ha van, akkor - bankkártyás fizetésnél - erre a vevőt előzetesen figyelmeztetni kell)
Fizetés: a teljes összeg hitel- vagy bankkártyával kiegyenlítve
Visszajáró: nincs

Billentyűzés:     és    majd 

tulajdonos (üzlet / vállalkozás)
- megnevezése
- címe
- adószáma

a bizonylat megnevezése

125 Ft eladás az 1-es gyűjtőbe (amely az A-jelű ÁFÁ-hoz rendelt)
400 Ft eladás a 2-es gyűjtőbe (amely a C-jelű ÁFÁ-hoz rendelt)

az összesen fizetendő összeg (a nyugta végösszege)
fizetés hitelkártyával
az eladási műveletet az A-jelű (1-es) kezelő hajtotta végre
ez a bizonylat a 11-es napi záráshoz tartozó 6-os sorszámú nyugta
a bizonylat kinyomtatásának dátuma és pontos időpontja
az AP-jel és a pénztárgép száma

4. minta

Eladás: 127 Ft az 1-es, és 400 Ft a 2-es gyűjtőbe
Kerekítés: -2 Ft   (a vevőnek 527 Ft helyett 525 Ft-ot kell fizetnie)
Fizetés: készpénzzel, egy 1000 Ft-os bankjeggyel
Visszajáró: 475 Ft   (kinyomtatva és kijelezve)

Billentyűzés:     és    majd    

tulajdonos (üzlet / vállalkozás)
- megnevezése
- címe
- adószáma

a bizonylat megnevezése

127 Ft eladás az 1-es gyűjtőbe (amely az A-jelű ÁFÁ-hoz rendelt)
400 Ft eladás a 2-es gyűjtőbe (amely a C-jelű ÁFÁ-hoz rendelt)

az összesen fizetendő összeg (a nyugta végösszege)
kerekítés lefelé -2 Ft
a kerekítést követően fizetendő (korrigált) összeg
fizetés készpénzzel (egy 1000 Ft-os bankjeggyel)
a visszajáró összeg
az eladási műveletet az A-jelű (1-es) kezelő hajtotta végre
ez a bizonylat a 11-es napi záráshoz tartozó 7-es sorszámú nyugta
a bizonylat kinyomtatásának dátuma és pontos időpontja
az AP-jel és a pénztárgép száma
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Főnöki műveletek pénztáros módban
Főnöki műveletek nyugtakészítés közben Kulcsállás: <REG>

Ellátmány (váltópénz) befizetése
Ez a művelet azt teszi lehetővé, hogy a váltópénz összegét bevigyük a pénztárgépbe. Ezáltal lehetővé válik, 
hogy az ellátmány a péntárjelentésben befizetett  összegként megjelenjen,  s így a jelentés szerinti  és a 
tényleges fióktartalom megeggyezzen.

Feltétel: nyitott nap, de lezárt nyugta (A befizetés nem nyugtán belül történik!)

Beviteli és nyomtatott minta:
100 000 Ft  ellátmány (váltópénz) behelyezése a fiókba

billentyűzés:     és 

tulajdonos (üzlet / vállalkozás)
- megnevezése
- címe
- adószáma

--- bizonylat típus jelzése ---
a bizonylat megnevezése
az ellátmány pénzneme és összege
a műveletet az A-jelű (1-es) kezelő hajtotta végre
a bizonylat kinyomtatásának dátuma és pontos időpontja
--- bizonylat típus jelzése ---

Fölözés  (készpénz kivétele a fiókból)
Ez a művelet azt teszi lehetővé, hogy a készpénz kivét összegét bevigyük a pénztárgépbe. Ezáltal lehetővé 
válik,  hogy  a  fölözés  a  péntárjelentésben  kivett  összegként  megjelenjen,  s  így  a  jelentés  szerinti  és  a 
tényleges fióktartalom megeggyezzen.

Feltétel: nyitott nap, de lezárt nyugta (A befizetés nem nyugtán belül történik!)

Beviteli és nyomtatott minta:
100 000 Ft  ellátmány (váltópénz) behelyezése a fiókba

billentyűzés:     és  

tulajdonos (üzlet / vállalkozás)
- megnevezése
- címe
- adószáma

--- bizonylat típus jelzése ---
a bizonylat megnevezése
a fölözés pénzneme és összege
a műveletet az A-jelű (1-es) kezelő hajtotta végre
a bizonylat kinyomtatásának dátuma és pontos időpontja
--- bizonylat típus jelzése ---
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Automatikus ÁFA-átállítás
A pénztárgép alkalmas az ÁFA előre programozott átállítására, melyet - szükség  esetén - a szerviz állít be 
az APEH előírásának megfelelően. Amikor az adott napon bekapcsoljuk a pénztárgépet, akkor megjelenik a 
kijelzőn egy figyelmeztető üzenet:

"AUTO ÁFA NAP?(0:NEM,1:IGEN)"

Az üzenet tájékoztat arról, hogy gép szerint ezen a napon át kell programozni az ÁFA-beállításokat, s - az 
esetleges tévedés elkerülése érdekében - felkínálja a lehetőséget az átprogramozás elutasítására.

Amennyiben egyetért az átállítással, nyomja meg az   -es billentyűt, s a pénztárgép elvégzi az ÁFA 

átprogramozását melyről egy bizonylatot nyomtat ki:

tulajdonos (üzlet / vállalkozás)
- megnevezése
- címe
- adószáma

--- bizonylat típus jelzése ---

a bizonylat megnevezése

az eddig érvényes ÁFA-beállítások felsorolása

megnevezések és hozzárendelt százalékértékek

ettől fogva érvényes ÁFA-beállítások felsorolása

megnevezések és hozzárendelt százalékértékek

a bizonylat kinyomtatásakor az A-jelű (1-es) pénztáros volt bejelentkezve
a bizonylat kinyomtatásának (ÁFA-átállításnak) dátuma és pontos időpontja
--- bizonylat típus jelzése ---

A fenti bizonylatot automatikusan követi még egy üres napi forgalmi jelentés készítése is, hogy benne látható 
legyen az átállítás. Esetleges rendellenesség esetén hívja szervizt!

Az "AUTO ÁFA NAP?(0:NEM,1:IGEN)" kérdésre válaszoljon a   - billentyű megnyomásával,  ha Ön 

szerint nem kellene az ÁFA-programozást megváltoztatni!
Ezt követően kapcsolja ki a pénztárgépet, s hívja a szervízt,  hogy a feltehetően tévesen felprogramozott 
automatikus ÁFA-átállítást törölje, illetve kijavítsa. (Amíg ez nem történik meg, a pénztárgép minden más 
művelet végrehajtását elutasítja, természetesen eladásokra sem használható.)
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Euró üzemmód

Az  Euró  üzemmódra  átállás  azt  jelenti,  hogy  attól  kezdve  a  pénztárgép  összes  adata,  (árak,  forgalmi 
összegek, stb...) Euróban adottak, a teljes pénzügyi elszámolás Euróban történik.
Az Euró üzemmódra átállást egy év felkészülési időszak előzi meg, ami azt jelemti, hogy bár az összes 
elszámolás még Forintban van, de már a fizetendő összegek pénzneme Euró is lehet!
A  felkészülési  időszak  kezdete  és  az  Euró  üzemmódra  átállás  dátuma  előre  fel  van  programozva  a 
pénztárgépben annak érdekében, hogy az átállást  a pénztárgép az adott  napon automatikusan el  tudja 
végezni!  Természetesen  attól  kezdve,  hogy  Euró  is  lehet  a  péntárgépben  fizetőeszköz,  egy  Ft/Euró 
váltószámra is szükség van, fontos hogy a váltási arányt Ön a szervízzel előre felprogramoztassa!
A felkészülési időszak kezdetét (várható dátuma: 2012. január 01.) a pénztárgép külön nem jelzi, ugyanúgy 
használható, mint addig!
Euróval fizetés részletei a "Nyugta lezárásának módjai a felkészülési időszakban" című részben találhatók.

Forint → Euró átállás
Az átállás  várható  dátuma:  2013.  január  01.,  ezt  a  dátumot  (a  felkészülési  időszak  kezdetével  együtt) 
üzembehelyezéskor beprogramoztuk az Ön gépébe. Amennyiben az átállás dátuma megváltozna, keresse 
fel szervizét, hogy a dátumot az Ön gépében is frissíthessük (Továbbá ne feledkezzen meg a Ft/Euró váltási 
arány átprogramoztatásáról sem, ha annak hivatalos értéke már ismertté válik)!
Az átállás napján – napnyitás előtt – megjelenik a kijelzőn a következő kérdés:

"EURÓ ÁTÁLLÁS (0:NEM,1:IGEN)

Az üzenet tájékoztat arról, hogy gép szerint ezen a napon át kell állni Euró üzemmódra, s - az esetleges 
tévedés elkerülése érdekében - felkínálja a lehetőséget az átállás elutasítására.

Ha egyetért az átállítással (tényleg ez az Euró átállás hivatalos napja), nyomja meg az  -es billentyűt!

Ekkor a kijelzőn megjelenik az Euró átállás dátuma, pl.: "EURÓ DÁTUM:2013.01.01".

Ezt a  billentyű lenyomásával el kell fogadni. (Minden más billentyűzés hatástalan, illetve elutasítás.)

A fenti biztonsági lépésekre azért van szükség, mert az Euró átállás művelete nem visszafordítható!
Ez azt jelenti, hogy ha idejekorán állítja át a pénztárgépét Euró üzemmódra, a gép csak az adómemória cseréje után  
lesz ismét használható Forint üzemmódban!
Elfogadás  esetén  a  pénztárgép  lezárja  a  Forintos  üzemmód  adatait,  bejegyzi  az  átállás  tényét  az 
adómemóriába, s a következő jelentés kinyomtatásával Eurós módba lép:

tulajdonos (üzlet / vállalkozás)
- megnevezése
- címe
- adószáma

a bizonylat megnevezése

forintos üzemmódban elvégzett napi zárások száma
forintos üzemmódban elvégzett RAM-törlések száma
forintos üzemmódban elért teljes

göngyölített forgalom összege (Ft)
kezelő jele
a bizonylat kinyomtatásának dátuma és pontos időpontja
az AP-jel és a pénztárgép száma

A fenti bizonylat kinyomtatását követően a pénztárgép automatikusan megnyitja a napot, majd elvégez egy 
napi zárást, amelynek tartalmából ellenőrizhetó az átállás megfelelősége. Probléma esetén hívja a szervízt!
Megjegyzés:
Euró átálláskor a pénztárgép az alábbi összegeket átszámolja Forintról Euróra a megadott Ft/€ árfolyammal:

- PLU egységárak
- Gyűjtő fix árak
- Gyűjtő felső korlátok

Ha az átszámított összegek nem felelnek meg Önnek (pl. árváltozás, stb. miatt), akkor újra programozhatók. 
(Pl: Gyűjtő határérték beállítható: 400.000,00 € >>> 999.999,99 €)
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Pénztáros műveletek - Euró

Nyugta lezárásának módjai a felkészülési időszakban
(2012. január 1. – 2012. december 31.)
Fizetés / visszajáró pénznemek lehetséges kombinációi:

- 1 - Forint / Forint (Forintban fizetés, Forintban visszaadás)
- 2 - Forint / Euró (Forintban fizetés, Euróban visszaadás)
- 3 - Euró / Euró (Euróban fizetés, Euróban visszaadás)
- 4 - Euró / Forint (Euróban fizetés, Forintban visszaadás)

A fizetés pénzneme   billentyűzéssel váltható a Forint és az Euró között.

A visszajáró összeg pénzneme pedig   billentyűzéssel váltható a Forint és az Euró között.

Tehát:
1. Forintban fizetés, Forintban visszaadás
Pl.: Eladás 400 Ft a 3. gyűjtőbe, fizetés egy 500 Ft-os bankjeggyel, a visszajáró Foritntban.

eladás:   , fizetés:   

bolt / vállalkozás megnevezése
címe
a cím folytatása
adószáma

--- bizonylat típus jelzése ---

eladás

a nyugta végösszege Forintban
a nyugta végösszege Euróba átszámítva
az átszámítási árfolyam
fizetett (átadott) összeg
visszajáró összeg
a kezelő azonosítója
ez a bizonylat a 18-as napi záráshoz tartozó első nyugta
a nyugtaadás dátuma és pontos ideje
a pénztárgép száma az AP-jellel

Megjegyzés: Ez a legegyszerűbb eset, teljesen megegyezik a nyugtalezárás az addig alkalmazottal, külön 
megadás nélkül a pénztárgép Forintban számítja a fizetést és a visszaadást is, a különbség csak annyi, 
hogy a nyugtán meg fog jelenni az összesen sor (Ft) értéke Euróba átszámítva, s az átszámítási árfolyam is.

2. Forintban fizetés, Euróban visszaadás
Pl.: Eladás 400 Ft a 3. gyűjtőbe, fizetés egy 500 Ft-os bankjeggyel, a vevő Euróban kér vissza.

eladás:   , visszajáró váltás:  , fizetés:   

eladás

a nyugta végösszege Forintban
a nyugta végösszege Euróba átszámítva
az átszámítási árfolyam
fizetett (átadott) összeg
a fizetett (átadott) összeg Euróban
visszajáró összeg Euróban
a kezelő azonosítója
ez a bizonylat a 18-as napi záráshoz tartozó második nyugta
a nyugtaadás dátuma és pontos ideje
a pénztárgép száma az AP-jellel

  billentyűzéskor a kijelző bal szélén megjelenik a "Ft/E" jelzés (fizetés / visszajáró pénznem), a 

jobb szélen pedig a fizetendő összeg (természetesen Forintban), ekkor a visszajáró Euróban lesz.

22



3. Euróban fizetés, Euróban visszaadás
Pl.: Eladás 400 Ft a 3. gyűjtőbe, fizetés egy 10 Eurós bankjeggyel, visszajáró Euróban.

eladás:   , fizetés váltás:  , fizetés:    

eladás

a nyugta végösszege Forintban
a nyugta végösszege Euróba átszámítva
az átszámítási árfolyam
fizetett (átadott) összeg Euróban
a fizetett (átadott) összeg Forintban
visszajáró összeg Euróban
a kezelő azonosítója
ez a bizonylat a 18-as napi záráshoz tartozó negyedik nyugta
a nyugtaadás dátuma és pontos ideje
a pénztárgép száma az AP-jellel

  billentyűzéskor a kijelző bal  szélén megjelenik a "E/E" jelzés (fizetés / visszajáró pénznem),  a jobb 

szélen pedig a fizetendő összeg (így már Euróban), ekkor a visszajáró Euróban lesz.
Megjegyzés:
Euró összeg bevitele - ahogy az a mintában látható volt  -  Eurócentenként történik, azaz 10 Eurót  "10.00"-ként kell 
bevinni, a tizedesvesszőt a pénztárgép automatikusan kijelzi (billentyűzni nem kell és nem is lehet)!

4. Euróban fizetés, Forintban visszaadás:
Pl.: Eladás 400 Ft a 3. gyűjtőbe, fizetés egy 10 Eurós bankjeggyel, de csak Forintban tudunk visszaadni.

eladás:   

fizetés váltás:  , visszajáró váltás:  , fizetés:    

eladás

a nyugta végösszege Forintban
a nyugta végösszege Euróba átszámítva
az átszámítási árfolyam
fizetett (átadott) összeg Euróban
a fizetett (átadott) összeg Forintban
mivel Forint lesz a visszajáró, kerekíteni kell 5 Ft-ra
visszajáró összeg Forintban
a kezelő azonosítója
ez a bizonylat a 18-as napi záráshoz tartozó ötödik nyugta
a nyugtaadás dátuma és pontos ideje
a pénztárgép száma az AP-jellel

  billentyűzéskor a kijelző bal  szélén megjelenik a "E/E" jelzés (fizetés / visszajáró pénznem),  a jobb 

szélen pedig a fizetendő összeg (így már Euróban), ekkor a visszajáró Euróban lesz, ezért váltani kell:

  billentyűzés, a bal szélen átvált a kijelzés "E/Ft"-ra (fizetés / visszajáró pénznem), a jobb szélen pedig 

marad a fizetendő összeg Euróban, míg a visszajáró majd Forintban lesz.
Megjegyzés:
Euró összeg bevitele - ahogy az a mintában látható volt  -  Eurócentenként történik, azaz 10 Eurót  "10.00"-ként kell 
bevinni, a tizedesvesszőt a pénztárgép automatikusan kijelzi (billentyűzni nem kell és nem is lehet)!

Nyugta lezárásának módjai az átmeneti időszakban
(2013. január 1 – től)
Az átmeneti időszakban a visszajáró összeg már Forint nem lehet, de a fizetés lehetséges még Forintban.
Egyébként a minták azonosak, mint a "Nyugta lezárásának módjai a felkészülési időszakban" a
"2. Forintban fizetés, Euróban visszaadás" és a "3. Euróban fizetés, Euróban visszaadás" példákban voltak.
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Főnöki műveletek

Forgalmi jelentések
A pénztárgéppel kétféle jelentéstípust készíthetünk:
< X > kulcsállásban készítjük az ún. tájékoztató jelentéseket (pl: Pénztár jelentés), adómemória adatainak 

listázását, stb... A tájékoztató jelentések nem törlik a forgalmakat.
< Z > kulcsállásban készítünk napi zárást (Napi Forgalmi Jelentést), ill. egyéb, ún. törlő jelentéseket (melyek 

az időszak gyűjtőit, számlálóit nullázzák - természetesen csak kinyomtatásukat követően).
< REG > kulcsállásból (eladás), a következő módon juthatunk az < X > illetve < Z > kulcsállásba:

Nyomkodjuk a  billentyűt az "X MÓD" illetve "Z MÓD" felirat megjelenéséig, ekkor  billentyűzés.

Megjelenik a kijelzőn a "Jelszó beírás" felirat, a jelszó alaphelyzetben "0000" (< X > és < Z > módokhoz is).

Billentyűzzük be a jelszót:   és zárjuk  billentyűvel!

(Biztonsági okból a jelszó jegyeinek bevitelekor a kijelzőn csak "-" karakterek jelennek meg...)
A kijelző felső sorában a  kis háromszög "REG"-jelzésről "X"-re illetve "Z"-re vált, jelezve az adott kulcsállást.

Nyomkodjuk a  billentyűt addig, míg a kijelzőn meg nem jelenik a végrehajtandó menüpont,

amelynek kiválasztásához a  billentyűt kell megnyomni.

A menüválaszték:
< X > kulcsállás < Z > kulcsállás

"X napi jelent." "Napi forgalmi zárás"
"Pénzügyi period jelent." "Pénzügyi period zárás"
"Pénzügyi napi jelent." "Pénzügyi napi zárás"
"Kezelői period jelent." "Kezelői period zárás"
"Kezelői napi jelent." "Kezelői napi zárás"
"Készletjelentés"
"ÁFA period jelent." "ÁFA period zárás"
"ÁFA napi jelent." "ÁFA napi zárás"
"PLU period jelent." "PLU period zárás"
"Gyűjtő napi jelent." "Gyűjtő napi zárás"
"Adómemória kiolvasás"

- Részletes
- dátumtól dátumig
- sorszámtól sorszámig

- Összegzett
- dátumtól dátumig
- sorszámtól sorszámig

Megjegyzés: A fenti táblázatban egy sorba kerültek az egymásnak megfelelő jelentések, melyek között a 
különbség csak az, hogy a kinyomtatás végén a gyűjtők és számlálók törlésre kerülnek, vagy sem.
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X- (napi-) jelentés és a Napi forgalmi jelentés (napi zárás)

X- (napi-) jelentés

Az aktuális nap adóügyi forgalmainak (ÁFA-gyűjtők, felár, sztornó, engedmény, visszáru), továbbá a kiadott 
különböző  adóügyi bizonylatok számának, az adómemória GT és RAM-törlés információk kinyomtatása.
Az adatok nem módosulnak (törlődnek) a kinyomtatást követően, ezért bármikor nyomtathatjuk.

< X > kulcsállásban válasszuk az "X napi jelent." menüpontot!

Minta-jelentés a "Napi forgalmi jelentés (napi zárás)" címszó alatt.

Napi forgalmi jelentés (napi zárás)

Az aktuális nap adóügyi forgalmainak (ÁFA-gyűjtők, felár, sztornó, engedmény, visszáru), továbbá a kiadott 
különböző  adóügyi bizonylatok számának, az adómemória GT és RAM-törlés információk kinyomtatása.
Az adatok törlődnek a kinyomtatást követően, ezért a napi zárást minden nyitvatartási nap végén kötelező 
kinyomtatni.

< Z > kulcsállásban válasszuk a "Napi forgalmi zárás" menüpontot!

Fontos: A Napnyitás után 24 óra elteltével végre kell hajtani a napi zárást, különben a pénztárgép hibajelzést 
ad, és új nyugta megkezdését nem engedélyezi!
Minta-jelentések:

tulajdonos (üzlet / vállalkozás)
- megnevezése és címe
- adószáma

bizonylat típus / ---

a bizonylat megnevezése

jelentés / zárás sorszáma

napi ÁFA-A forgalom összesen
napi ÁFA-B forgalom összesen
napi ÁFA-C forgalom összesen
napi ÁFA-D forgalom összesen
napi ÁFA-E forgalom összesen

napi összes forgalom összege (A...E)

napi felárak összesen
napi sztornók összesen
napi engedmények összesen
napi visszáruk összesen
napi kiadott nyugták száma
napi kiadott egyszerűsített számlák száma
napi kiadott nyugták és egyszerűsített

számlák együttes száma
napi végrehajtott megszakítások száma
napi kiadott sztornó bizonylatok száma
napi kiadott sztornó bizonylatok összesen
napi kiadott visszáru bizonylatok

száma
napi kiadott visszáru bizonylatok

összesen

az adómemória szerinti göngyölített
forgalom (GT) összesen

volt RAM-törlés adott nap előtt: sorszáma,
dátuma és pontos ideje
az érvényes program ellenőrző szám

RAM-törlések össz. száma
bizonylatnyomtatás dátuma és pontos ideje
bizonylat típus / AP-jel a gépszámmal
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Periodikus pénztár jelentés és zárás

Periodikus pénztár jelentés

A  legutóbbi  Pénzügyi  periodikus  zárás  óta  eltelt  időszak  különböző  bevételeit  és  kiadásait,  továbbá 
kerekítési információit, valamint az egyes fizetőeszközök értékeit részletező nyomtatás.
Az adatok nem módosulnak (törlődnek) a kinyomtatást követően, ezért bármikor nyomtathatjuk.
< X > kulcsállásban válasszuk a "Pénzügyi period jelent." menüpontot!
Minta-jelentés a "Pénzügyi periodikus zárás" címszó alatt.

Periodikus pénztár zárás

A  legutóbbi  Pénzügyi  periodikus  zárás  óta  eltelt  időszak  különböző  bevételeit  és  kiadásait,  továbbá 
kerekítési információit, valamint az egyes fizetőeszközök értékeit részletező nyomtatás.
Az adatok törlődnek a kinyomtatást követően, ezért megfontolandó a nyomtatás időpontja.
< Z > kulcsállásban válasszuk a "Pénzügyi period zárás" menüpontot!
Minta-jelentések:

tulajdonos (üzlet / vállalkozás)
- megnevezése és címe
- adószáma

--- bizonylat típus ---

a bizonylat megnevezése

jelentés pénzneme: Forint
megelőző zárás dátuma
időszak forgalma összesen
időszak egyéb bevételek összesen
---
időszak bevételek mindösszesen

időszak sztornók összesen
időszak visszáruk összesen
időszak egyéb kiadások összesen
---
időszak kiadások mindösszesen

időszak kerekítés nélk.fióktart. összesen
időszak kerekítési korrekció összesen
időszak korrigált fióktartalom összesen

időszak készpénzfizetés összesen
időszak Eurós fizetés összesen
időszak Euró árfolyam
időszak bankkártyás fizetés összesen
időszak csekkfizetés összesen
---
időszak fizetés mindösszesen
az aktuális zárás-szám

bizonylatnyomtatás dátum és pontos idő
--- bizonylat típus ---
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Napi pénztár jelentés és zárás

Napi pénztár jelentés

Az előző Pénzügyi napi zárás óta eltelt idő különböző bevételeit és kiadásait, továbbá kerekítési információit, 
valamint az egyes fizetőeszközök értékeit részletező nyomtatás.
Az adatok nem módosulnak (törlődnek) a kinyomtatást követően, ezért bármikor nyomtathatjuk.
< X > kulcsállásban válasszuk a "Pénzügyi napi jelent." menüpontot!
Minta-jelentés a "Pénzügyi napi zárás" címszó alatt.

Napi pénztár zárás

Az előző Pénzügyi napi zárás óta eltelt idő különböző bevételeit és kiadásait, továbbá kerekítési információit, 
valamint az egyes fizetőeszközök értékeit részletező nyomtatás.
Az adatok törlődnek a kinyomtatást követően, ezért megfontolandó a nyomtatás időpontja.
< Z > kulcsállásban válasszuk a "Pénzügyi napi zárás" menüpontot!
Minta-jelentések:

tulajdonos (üzlet / vállalkozás)
- megnevezése és címe
- adószáma

--- bizonylat típus ---

a bizonylat megnevezése

jelentés pénzneme: Forint
napi pénztárforgalom
napi egyéb bevétel
---
napi bevétel összesen

napi sztornók összesen
napi visszáruk összesen
napi egyéb kiadások összesen
---
napi kiadások mindösszesen

napi kerekítés nélk.fióktart. összesen
napi kerekítési korrekció összesen
napi korrigált fióktartalom összesen

napi készpénzfizetés összesen
napi Eurós fizetés összesen
napi Euró árfolyam
napi bankkártyás fizetés összesen
napi csekkfizetés összesen
---
napi fizetés mindösszesen
az aktuális zárás-szám

bizonylatnyomtatás dátum és pontos idő
--- bizonylat típus ---
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Periodikus kezelői jelentés és zárás
Periodikus kezelői jelentés

A legutóbbi Periodikus kezelői zárás óta eltelt időszak forgalmait kezelőnként részletező nyomtatás. A nem 
nulla forgalmak esetén a nem nulla forgalmú gyűjtők is ki lesznek részletezve...
Az adatok nem módosulnak (törlődnek) a kinyomtatást követően, ezért bármikor nyomtathatjuk.
< X > kulcsállásban válasszuk a "Kezelői period jelent." menüpontot!

Periodikus kezelői zárás

A legutóbbi Periodikus kezelői zárás óta eltelt időszak forgalmait kezelőnként részletező nyomtatás. A nem 
nulla forgalmak esetén a nem nulla forgalmú gyűjtők is ki lesznek részletezve...
Az adatok törlődnek a kinyomtatást követően, ezért megfontolandó a nyomtatás időpontja.
< Z > kulcsállásban válasszuk a " Kezelői period zárás" menüpontot!

tulajdonos (üzlet / vállalkozás)
- megnevezése és címe
- adószáma

--- bizonylat típus ---

a bizonylat megnevezése

megelőző zárás dátuma
1-es kezelő forgalma összesen
2-es kezelő forgalma összesen
- forgalom gyűjtők szerint részletezve
3-as kezelő forgalma összesen
4-es kezelő forgalma összesen

bizonylatnyomtatás dátum és pontos idő
--- bizonylat típus ---

Napi kezelői jelentés és zárás
Napi kezelői jelentés

A legutóbbi  Napi  kezelői  zárás  óta  eltelt  idő  forgalmait  kezelőnként  részletező  nyomtatás.  A nem nulla 
forgalmak esetén a nem nulla forgalmú gyűjtők is ki lesznek részletezve...
Az adatok nem módosulnak (törlődnek) a kinyomtatást követően, ezért bármikor nyomtathatjuk.
< X > kulcsállásban válasszuk a "Kezelői napi jelent." menüpontot!

Napi kezelői zárás

A legutóbbi  Napi  kezelői  zárás  óta  eltelt  idő  forgalmait  kezelőnként  részletező  nyomtatás.  A nem nulla 
forgalmak esetén a nem nulla forgalmú gyűjtők is ki lesznek részletezve...
Az adatok törlődnek a kinyomtatást követően, ezért megfontolandó a nyomtatás időpontja.
< Z > kulcsállásban válasszuk a " Kezelői napi zárás" menüpontot!

tulajdonos (üzlet / vállalkozás)
- megnevezése és címe
- adószáma

--- bizonylat típus ---

a bizonylat megnevezése

1-es kezelő forgalma összesen
2-es kezelő forgalma összesen
- forgalom gyűjtők szerint részletezve
- ...
- ... (ami nem nulla)
- ...
3-as kezelő forgalma összesen
4-es kezelő forgalma összesen

bizonylatnyomtatás dátum és pontos idő
--- bizonylat típus ---
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Készlet jelentés
A legutóbbi Periódikus PLU zárás óta eltelt időszakban eladott PLU-k aktuális készletleteit nyomtathatja ki.
Az adatok nem módosulnak (törlődnek) a kinyomtatást követően, ezért bármikor nyomtathatjuk.
< X > kulcsállásban válasszuk a "Készletjelentés" menüpontot!
Minta-jelentés:

tulajdonos (üzlet / vállalkozás)
- megnevezése
- címe
- adószáma

--- bizonylat típus ---

a bizonylat megnevezése

a forgalmazott PLU megnevezése és aktuális készlete

bizonylatnyomtatás dátum és pontos idő
--- bizonylat típus ---

Periodikus PLU jelentés és zárás

Periodikus PLU jelentés

A legutóbbi  Periodikus PLU zárás óta  eltelt  időszak PLU forgalmait  részletező  nyomtatás.  A nem nulla 
forgalmak esetén kinyomtatásra kerül a mennyiség és a forgalom összege is. Az adatok nem törlődnek.
< X > kulcsállásban válasszuk a "PLU period jelent." menüpontot!
Minta-jelentés a "Periodikus PLU zárás" címszó alatt.

Periodikus PLU zárás

A legutóbbi  Periodikus PLU zárás óta  eltelt  időszak PLU forgalmait  részletező  nyomtatás.  A nem nulla 
forgalmak esetén kinyomtatásra kerül a mennyiség és a forgalom összege is. Az adatok nyomtatás után 
törlődnek!
< Z > kulcsállásban válasszuk a "PLU period zárás" menüpontot!
Minta-jelentés:

tulajdonos (üzlet / vállalkozás)
- megnevezése
- címe
- adószáma

--- bizonylat típus ---

a bizonylat megnevezése

az utolsó zárás dátuma
forgalmazott PLU neve, mennyisége

és forgalma összsen

bizonylatnyomtatás dátum és pontos idő
--- bizonylat típus ---
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Periodikus ÁFA jelentés és zárás
Periodikus ÁFA jelentés
A legutóbbi Periodikus ÁFA zárás óta eltelt időszak forgalmait részletező nyomtatás. A nem nulla forgalmak 
esetén kinyomtatásra kerül az adóalap és az adó összege is. Az adatok nem törlődnek.
< X > kulcsállásban válasszuk a "ÁFA period jelent." menüpontot!
Periodikus ÁFA zárás
A legutóbbi Periodikus ÁFA zárás óta eltelt időszak forgalmait részletező nyomtatás. A nem nulla forgalmak 
esetén kinyomtatásra kerül az adóalap és az adó összege is. Az adatok nyomtatás után törlődnek!
< Z > kulcsállásban válasszuk a "ÁFA period zárás" menüpontot!

tulajdonos (üzlet / vállalkozás)
- megnevezése
- címe
- adószáma

--- bizonylat típus ---

a bizonylat megnevezése

az utolsó zárás dátuma
ÁFA-A értéke és forgalma összesen
- az adó alapja
- az adó összege
ÁFA-B értéke és forgalma összesen
- az adó alapja
- az adó összege
ÁFA-C értéke és forgalma összesen
- az adó alapja
- az adó összege
ÁFA-D értéke és forgalma összesen
ÁFA-E értéke és forgalma összesen

bizonylatnyomtatás dátum és pontos idő
--- bizonylat típus ---

Napi ÁFA jelentés és zárás
Napi ÁFA jelentés
A legutóbbi Periodikus ÁFA zárás óta eltelt időszak forgalmait részletező nyomtatás. A nem nulla forgalmak 
esetén kinyomtatásra kerül az adóalap és az adó összege is. Az adatok nem törlődnek.
< X > kulcsállásban válasszuk a "ÁFA napi jelent." menüpontot!
Napi ÁFA zárás
A legutóbbi Periodikus ÁFA zárás óta eltelt időszak forgalmait részletező nyomtatás. A nem nulla forgalmak 
esetén kinyomtatásra kerül az adóalap és az adó összege is. Az adatok nyomtatás után törlődnek!
< Z > kulcsállásban válasszuk a "ÁFA napi zárás" menüpontot!

tulajdonos (üzlet / vállalkozás)
- megnevezése
- címe
- adószáma

--- bizonylat típus ---

a bizonylat megnevezése

ÁFA-A értéke és forgalma összesen
- az adó alapja
- az adó összege
ÁFA-B értéke és forgalma összesen
- az adó alapja
- az adó összege
ÁFA-C értéke és forgalma összesen
- az adó alapja
- az adó összege
ÁFA-D értéke és forgalma összesen
ÁFA-E értéke és forgalma összesen

bizonylatnyomtatás dátum és pontos idő
--- bizonylat típus ---
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Napi GYŰJTŐ jelentés és zárás

Napi GYŰJTŐ jelentés

A legutóbbi  Napi  GYŰJTŐ  zárás  óta  forgalmazott  gyűjtők  nyomtatása.  A  nem  nulla  forgalmak  esetén 
kinyomtatásra kerül a mennyiség és a forgalom összege is. Az adatok nem törlődnek.
< X > kulcsállásban válasszuk a "Gyűjtő napi jelent." menüpontot!
Minta-jelentés a "Periodikus GYŰJTŐ zárás" címszó alatt.

Napi GYŰJTŐ zárás

A legutóbbi  Napi  GYŰJTŐ  zárás  óta  forgalmazott  gyűjtők  nyomtatása.  A  nem  nulla  forgalmak  esetén 
kinyomtatásra kerül a mennyiség és a forgalom összege is. Az adatok nyomtatás után törlődnek!
< Z > kulcsállásban válasszuk a "Gyűjtő napi zárás" menüpontot!
Minta-jelentés:

tulajdonos (üzlet / vállalkozás)
- megnevezése
- címe
- adószáma

--- bizonylat típus ---

a bizonylat megnevezése

forgalmazott gyűjtő és forgalma
- forgalom összege
forgalmazott gyűjtő és forgalma
- forgalom összege
a napi gyűjtőforgalom összesen

bizonylatnyomtatás dátum és pontos idő
--- bizonylat típus ---

Jelentések lekérdezése a PC-szoftverrel
A jelentések lekérdezéséhez a ‘Report’ menüpontban ki kell választani a szükséges jelentés típusát, majd az 
"UpLoad" gomb megnyomásával az adatok a számítógépre kerülnek, ott megjeleníthetők és elmenthetők.

- "PLU data" PLU adatok ( vonalkód / név / ár / árucsoport / készlet )
- "Department data" Gyűjtő programozás ( sorszám / név / ÁFA-csoport / ár / max.ár )
- "PLU X report" PLU jelentés ( vonalkód / név / mennyiség / érték )
- "Department report" Gyűjtő jelentés (megjelenítés a pénztárgép által nyomtatott formában)
- "Daily report" X-  (Napi-)  jelentés  (az  árucsoport  eladások  és  fióktartalom/pénzkészlet 

jelentés megjelenítése a pénztárgép által nyomtatott formában)
- "Tax report" Napi ÁFA-jelentés (megjelenítése a pénztárgép által nyomtatott formában)
- "Periodic tax report" Periodikus ÁFA-jelentés (a pénztárgép által nyomtatott formában)
- "Clerk report" Kezelő napi-jelentés (a pénztárgép által nyomtatott formában)
- "Periodic clerk report" Kezelő periodikus-jelentés (a pénztárgép által nyomtatott formában)
- "Drawer report" Fióktartalom  /  napi  pénztárjelentés  (megjelenítése  a  pénztárgép  által 

nyomtatott formában)
- "Periodic drawer report" Fióktartalom / periodikus pénztárjelentés (megjelenítése a pénztárgép által 

nyomtatott formában)
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Adómemória kiolvasás
A  pénztárgép  a  legfontosabb  adatokat,  eseményeket  és  a  napi  zárások  végösszegeit  bejegyzi  az 
adómemóriába:

- azonosító rekord (gépszám)
- adómemória indítás
- fejléc sorok
- RAM-törlések
- ÁFA programozás
- az automatikus Euró átállás dátuma
- az Euró átállás körülményei (zárás szám, Ft GT, stb...)
- napi forgalmi adatok (ÁFA-gyűjtőnként)

A bejegyzések utólag nem módosíthatók!
Az adómemória adatait nyomtatással lehet megjeleníteni, erre többféle lehetőség van:

- részletes vagy összegzett
utóbbi  esetben napi  forgalmak nincsenek kirészletezve,  hanem csak a göngyölített  összegek 
jelennek meg ÁFA-módosítás, Euró átállás, illetve a vége lekérdezési határ elérésekor

- dátumtól dátumig vagy zárástól zárásig
a lekérdezési tartományt megadhatjuk dátumokkal vagy zárás-számokkal

Adómemória részletes kiolvasása dátumtól dátumig
Pl.: listáztassuk ki részletezve 2012 január 1-től 2012 január 2-ig az adómemória adatait!
< X > kulcsállásban válasszuk a "Adómemória kiolvasás" / "Részl." / "dátumtól dátumig" menüt!
Kijelzés: "dátum bead.", ekkor meg kell adni a tól-ig dátumhatárokat, minden dátumérték ÉÉHHNN formában 
adandó meg, azaz a tól-ig megadáshoz 12 számjegyet kell bevinni. Billentyűzzük:

      -től       -ig 

bolt / vállalkozás megnevezése
címe

adószáma

jelentés megnevezése

adómemória száma
adómemória élesítés dátuma és pontos ideje
adómemória élesítéskor érvényes program ellenőrzőszáma

a listázott időszak dátumtól - dátumig
a fenti időszak ezt a zárástól - zárásig tartományt fedi le

a listázott időszak kezdetén érvényes ÁFA adatai:
az ÁFA beállítás dátuma
a beállított ÁFA-értékek (A-B-C)
a beállított ÁFA-értékek (D-E)

a listázott időszakba eső első zárás száma és dátuma

ÁFA-A forgalma
ÁFA-B forgalma
ÁFA-C forgalma
ÁFA-D forgalma
ÁFA-E forgalma
napi forgalom összesen
a napi forgalmi jelentés készítésekor érvényes GT

RAM-törlés bejegyzés történt, sorszáma: 001
dátuma és pontos ideje
a RAM-törlés bejegyzésekor érvényes program ellenőrzőszáma

...
folytatás a következő oldalon ...
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... ... folytatás az előző oldalról

a listázott időszakba eső következő zárás száma és dátuma

ÁFA-A forgalma
ÁFA-B forgalma
ÁFA-C forgalma
ÁFA-D forgalma
ÁFA-E forgalma
napi forgalom összesen
a napi forgalmi jelentés készítésekor érvényes GT

a listázott időszakba eső utolsó zárás száma és dátuma

ÁFA-A forgalma
ÁFA-B forgalma
ÁFA-C forgalma
ÁFA-D forgalma
ÁFA-E forgalma
napi forgalom összesen
a napi forgalmi jelentés készítésekor érvényes GT

a listázott időszakba eső összesített forgalom

összes ÁFA-A forgalm
összes ÁFA-B forgalm
összes ÁFA-C forgalm
összes ÁFA-D forgalm
összes ÁFA-E forgalm

a listázott időszakba eső forgalom (pénzneme)
összege mindösszesen

az adómemória jelentés készítésekor érvényes GT (pénzneme)
összege

az adómemóriába bejegyzett összes zárás száma
összes RAM-törlés száma
az adómemória jelentés készítésekor érvényes program ellenőrzőszáma

az adómemória jelentés készítésének dátuma és pontos ideje
AP-jel és a gépszám (ez egy adóügyi bizonylat)

Adómemória összegzett kiolvasása dátumtól dátumig
Pl.: listáztassuk ki összegezve is a 2012 január 1-től 2012 január 2-ig bejegyzett adómemória adatokat!
< X > kulcsállásban válasszuk a "Adómemória kiolvasás" / "összegző"  / "dátumtól dátumig" menüt!
Kijelzés: "dátum bead.", ekkor meg kell adni a tól-ig dátumhatárokat, minden dátumérték ÉÉHHNN formában 
adandó meg, azaz a tól-ig megadáshoz 12 számjegyet kell bevinni. Billentyűzzük:

      -től       -ig 

a kinyomtatott bizonylat a következő oldalon ...
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bolt / vállalkozás megnevezése
címe

adószáma

ez nem adóügyi bizonylat

jelentés megnevezése

adómemória száma
adómemória élesítés dátuma és pontos ideje
adómemória élesítéskor érvényes program ellenőrzőszáma

a listázott időszak dátumtól - dátumig
a fenti időszak ezt a zárástól - zárásig tartományt fedi le

a listázott időszak forgalam összesítve ÁFA-kulcsonként

összes ÁFA-A forgalm
összes ÁFA-B forgalm
összes ÁFA-C forgalm
összes ÁFA-D forgalm
összes ÁFA-E forgalm

a listázott időszakba eső forgalom (pénzneme)
összege mindösszesen

az adómemória jelentés készítésekor érvényes GT (pénzneme)
összege

az adómemóriába bejegyzett összes zárás száma
összes RAM-törlés száma
az adómemória jelentés készítésekor érvényes program ellenőrzőszáma

az adómemória jelentés készítésének dátuma és pontos ideje
ez nem adóügyi bizonylat

Adómemória részletes kiolvasása zárástól zárásig
1. Pl.: listáztassuk ki részletezve a 11. zárástól a 14. zárásig az adómemória adatait!

Megjegyzés: A lekérdezési tartományba ÁFA-átállítás történt.
< X > kulcsállásban válasszuk a "Adómemória kiolvasás" / "Részl." / "zárástól zárásig" menüt!
Kijelzés:  "zrsz  bead",  ekkor  meg kell  adni  a  tól-ig  zárás-szám határokat,  minden  érték  ZZZZ formában 
adandó meg, azaz a tól-ig megadáshoz 8 számjegyet kell bevinni.

billentyűzzük:    -től    -ig 

bolt / vállalkozás megnevezése
címe

adószáma

jelentés megnevezése

adómemória száma
adómemória élesítés dátuma és pontos ideje
adómemória élesítéskor érvényes program ellenőrzőszáma

a lenti időszak ezt a dátum-tartományt fedi le
a listázott tartomány zárástól - zárásig

a listázott tartomány kezdetén érvényes ÁFA adatai:
az ÁFA beállítás dátuma
a beállított ÁFA-értékek (A-B-C)
a beállított ÁFA-értékek (D-E)

...
folytatás a következő oldalon ...
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... ... folytatás az előző oldalról

a listázott tartomány első zárás száma és dátuma

ÁFA-A forgalma
ÁFA-B forgalma
ÁFA-C forgalma
ÁFA-D forgalma
ÁFA-E forgalma
napi forgalom összesen
a napi forgalmi jelentés készítésekor érvényes GT

a listázott tartományba eső következő zárás száma és dátuma

ÁFA-A forgalma
ÁFA-B forgalma
ÁFA-C forgalma
ÁFA-D forgalma
ÁFA-E forgalma
napi forgalom összesen
a napi forgalmi jelentés készítésekor érvényes GT

a listázott tartomány forgalam összesítve ÁFA-kulcsonként

összes ÁFA-A forgalm
összes ÁFA-B forgalm
összes ÁFA-C forgalm
összes ÁFA-D forgalm
összes ÁFA-E forgalm

a listázott tartományba eső forgalom (pénzneme)
összege részösszesen

--------------------------------------------------
a listázott tartományban itt ÁFA-módosítás törént

az ÁFA beállítás dátuma
a beállított ÁFA-értékek (A-B-C)
a beállított ÁFA-értékek (D-E)

--------------------------------------------------
a listázott tartományba eső következő zárás száma és dátuma

ÁFA-A forgalma
ÁFA-B forgalma
ÁFA-C forgalma
ÁFA-D forgalma
ÁFA-E forgalma
napi forgalom összesen
a napi forgalmi jelentés készítésekor érvényes GT

a listázott tartományba eső következő zárás száma és dátuma

ÁFA-A forgalma
ÁFA-B forgalma
ÁFA-C forgalma
ÁFA-D forgalma
ÁFA-E forgalma
napi forgalom összesen
a napi forgalmi jelentés készítésekor érvényes GT

a listázott tartomány forgalam összesítve ÁFA-kulcsonként

összes ÁFA-A forgalm
összes ÁFA-B forgalm
összes ÁFA-C forgalm
összes ÁFA-D forgalm
összes ÁFA-E forgalm

a listázott tartományba eső forgalom (pénzneme)
összege részösszesen

...
folytatás a következő oldalon ...
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... ... folytatás az előző oldalról

a listázott időszakba eső forgalom (pénzneme)
összege mindösszesen

az adómemória jelentés készítésekor érvényes GT (pénzneme)
összege

az adómemóriába bejegyzett összes zárás száma
összes RAM-törlés száma
az adómemória jelentés készítésekor érvényes program ellenőrzőszáma

az adómemória jelentés készítésének dátuma és pontos ideje
AP-jel és a gépszám (ez egy adóügyi bizonylat)

2. Pl.: listáztassuk ki részletezve a 21. zárástól az összes adómemória adatot!
Megjegyzés: A lekérdezési tartományba EURÓ-módra átállás történt.

< X > kulcsállásban válasszuk a "Adómemória kiolvasás" / "Részl." / "zárástól zárásig" menüt!
Kijelzés:  "zrsz  bead",  ekkor  meg kell  adni  a  tól-ig  zárás-szám határokat,  minden  érték  ZZZZ formában 
adandó meg. Amennyiben csak a "tól"-t adjuk meg, akkor az "ig" az adómemória utolsó bejegyzése.

billentyűzzük:   -től (végig) 

bolt / vállalkozás megnevezése
címe

adószáma

jelentés megnevezése

adómemória száma
adómemória élesítés dátuma és pontos ideje
adómemória élesítéskor érvényes program ellenőrzőszáma

a lenti időszak ezt a dátum-tartományt fedi le
a listázott tartomány zárástól - zárásig

a listázott tartomány kezdetén érvényes ÁFA adatai:
az ÁFA beállítás dátuma
a beállított ÁFA-értékek (A-B-C)
a beállított ÁFA-értékek (D-E)

a listázott tartomány első zárás száma és dátuma

ÁFA-A forgalma
ÁFA-B forgalma
ÁFA-C forgalma
ÁFA-D forgalma
ÁFA-E forgalma
napi forgalom összesen
a napi forgalmi jelentés készítésekor érvényes GT

a listázott tartomány forgalam összesítve ÁFA-kulcsonként

összes ÁFA-A forgalm
összes ÁFA-B forgalm
összes ÁFA-C forgalm
összes ÁFA-D forgalm
összes ÁFA-E forgalm

a listázott tartományba eső forgalom (pénzneme)
összege részösszesen

Euró módra átállás miatt az adómemória teljes göngyölített Forint
forgalma ( Ft - GT )

--------------------------------------------------

...
folytatás a következő oldalon ...
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... ... folytatás az előző oldalról

---------------------------------------------------------
EURÓ üzemmód beállítása

a beállítás dátuma és pontos időpontja
---------------------------------------------------------
EURÓ üzemmód beállítása utáni első napi zárás sorszáma és dátuma
( az egyes összeget ettől kezdve Euróban értendők, de ez jelzett is )

ÁFA-A forgalma
ÁFA-B forgalma
ÁFA-C forgalma
ÁFA-D forgalma
ÁFA-E forgalma
napi forgalom összesen
a napi forgalmi jelentés készítésekor érvényes GT

RAM-törlés bejegyzés történt, sorszáma: 001
dátuma és pontos ideje
a RAM-törlés bejegyzésekor érvényes program ellenőrzőszáma

a listázott időszakba eső következő zárás száma és dátuma

ÁFA-A forgalma
ÁFA-B forgalma
ÁFA-C forgalma
ÁFA-D forgalma
ÁFA-E forgalma
napi forgalom összesen
a napi forgalmi jelentés készítésekor érvényes GT

a listázott időszakba eső következő zárás száma és dátuma

ÁFA-A forgalma
ÁFA-B forgalma
ÁFA-C forgalma
ÁFA-D forgalma
ÁFA-E forgalma
napi forgalom összesen
a napi forgalmi jelentés készítésekor érvényes GT

a listázott időszakba eső utolsó zárás száma és dátuma

ÁFA-A forgalma
ÁFA-B forgalma
ÁFA-C forgalma
ÁFA-D forgalma
ÁFA-E forgalma
napi forgalom összesen
a napi forgalmi jelentés készítésekor érvényes GT

---------------------------------------------------------
a listázott időszakba eső összesített forgalom

összes ÁFA-A forgalm
összes ÁFA-B forgalm
összes ÁFA-C forgalm
összes ÁFA-D forgalm
összes ÁFA-E forgalm

a listázott időszakba eső forgalom (pénzneme)
összege mindösszesen

az adómemória jelentés készítésekor érvényes GT (pénzneme)
összege

az adómemóriába bejegyzett összes zárás száma
összes RAM-törlés száma
az adómemória jelentés készítésekor érvényes program ellenőrzőszáma

az adómemória jelentés készítésének dátuma és pontos ideje
AP-jel és a gépszám (ez egy adóügyi bizonylat)
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Adómemória összegzett kiolvasása zárástól zárásig
Pl.: listáztassuk ki összegezve is a 2012 január 1-től 2012 január 2-ig bejegyzett adómemória adatokat!
< X > kulcsállásban válasszuk a "Adómemória kiolvasás" / "összegző"  / "zárástól zárásig" menüt!

Kijelzés: "zrsz bead", ekkor billentyűzzük:  -től (végig) 

bolt / vállalkozás megnevezése
címe

adószáma

ez nem adóügyi bizonylat

jelentés megnevezése

adómemória száma
adómemória élesítés dátuma és pontos ideje
adómemória élesítéskor érvényes program ellenőrzőszáma

a listázott időszak dátumtól - dátumig
a fenti időszak ezt a zárástól - zárásig tartományt fedi le

--------------------------------------------
a listázott időszak forgalam összesítve ÁFA-kulcsonként (Ft / ÁFA-1.)

összes ÁFA-A forgalm
összes ÁFA-B forgalm
összes ÁFA-C forgalm
összes ÁFA-D forgalm
összes ÁFA-E forgalm

a listázott időszakba eső forgalom (pénzneme)
összege részösszesen

--------------------------------------------
a listázott időszak forgalam összesítve ÁFA-kulcsonként (Ft / ÁFA-2.)

összes ÁFA-A forgalm
összes ÁFA-B forgalm
összes ÁFA-C forgalm
összes ÁFA-D forgalm
összes ÁFA-E forgalm

a listázott időszakba eső forgalom (pénzneme)
összege részösszesen

--------------------------------------------
az adómemória jelentés készítésekor érvényes GT (pénzneme)

összege
a listázott időszak forgalam összesítve ÁFA-kulcsonként (Eurós)

összes ÁFA-A forgalm
összes ÁFA-B forgalm
összes ÁFA-C forgalm
összes ÁFA-D forgalm
összes ÁFA-E forgalm

--------------------------------------------
a listázott időszakba eső forgalom (pénzneme)

összege mindösszesen

az adómemória jelentés készítésekor érvényes GT (pénzneme)
összege

az adómemóriába bejegyzett összes zárás száma
összes RAM-törlés száma
az adómemória jelentés készítésekor érvényes program ellenőrzőszáma

az adómemória jelentés készítésének dátuma és pontos ideje
ez nem adóügyi bizonylat
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P1 programozás
A pénztárgép programozása a <P1> kulcsállásban végezhető el.
< REG > kulcsállásból (melyben az eladások történnek), a következő módon juthatunk a <P1> kulcsállásba:

Nyomkodjuk a  billentyűt a "P1 MÓD" felirat megjelenéséig, ekkor  billentyűzés.

Megjelenik a kijelzőn a "Jelszó beírás" felirat, a jelszó alaphelyzetben "0000" (< X > és < Z > módokhoz is)

Billentyűzzük be a jelszót:   és zárjuk  billentyűvel

(Biztonsági okból a jelszó jegyeinek bevitelekor a kijelzőn csak "-" karakterek jelennek meg...)
A kijelző felső sorában a  kis háromszög a "REG"-jelzésről a "SET"-re vált, jelezve az aktuális kulcsállást.

Nyomkodjuk a  billentyűt addig, míg a kijelzőn meg nem jelenik a végrehajtandó menüpont,

amelynek kiválasztásához a  billentyűt kell megnyomni.

< P1 > kulcsállásban rendelkezésre álló menüpontok:
- "Idő" pontos idő pontosítása (max. +/- 59 perc)
- "PLU" PLU programozás
- "PLU törlés" PLU törlés
- "X Jelszó" X Jelszó módosítás (0000-9999)
- "Z Jelszó" Z Jelszó módosítás (0000-9999)
- "P1 Jelszó" P1 Jelszó módosítás (0000-9999)
- "Kezelő" kezelő (1-4) jelszó módosítás (000-999)
- "PLU adat nyomt" PLU adatok kinyomtatása
- "Készlet"

- Össz PLU készl adott PLU készletének növelése
- Készl csökk. adott PLU készletének csökkentése

- "Lábléc"
- lábléc 1. sor átprogramozása
- lábléc 2. sor átprogramozása

- "+%" (0,00 - 9,99)%
- "-%" (0,00 - 9,99)%
- "PLU gomb beáll." egyes PLU-k hozzárendelése a funkció-billentyűzethez
- "Gyűjtő beáll." Gyűjtőkhöz ár programozás és/vagy funkció-billentyűzethez rendelésük

Szövegbevitel

Minden esetben, amikor a pénztárgép szöveg bevitelére vár, nyomjuk meg a  vagy  billentyűt, s 

ekkor  6-betűs  karaktersorozat  jelenik  meg  a  kijelző  baloldalán.  Ha  a  kívánt  betűt  nincs  köztük,  akkor 

"lapozzunk" tovább a  vagy  billentyűkkel. A szükséges betű az  ...  számbillentyű 

lenyomásával választható ki - a sorban elfoglalt helyének (sorszámának) megfelelően. A kijelző jobboldalán - 
egy minden karakter kiválasztásánál eggyel növekvő - szám látható, ez mutatja, hány betűt vittünk már be. 

Az utolsó karakter a  billentyűvel törölhető vissza (a jobboldali karakterszámláló eggyel csökken).

A betű megadásának másik (és egyszerűbb) módja a  baloldali billentyűzet-rész, a funkció-billentyűzet 
használata. A két szövegbeviteli módszer kombinálható.

A kilépéshez, a szövegbevitel érvényesítéséhez a , míg érvénytelenítéséhez (eldobásához) a  

billentyűt kell megnyomni.
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PC szoftver alkalmazása
A PC szoftverrel  az "X" jelentés lekérdezések és a PLU programozás érhető el,  amelyhez a következő 
lépéseket kell elvégezni:

1. a pénztárgépet a <P1> kulcsállásba kell állítani
2. a számítógépen installálni kell a "PlompPluKey.exe" programot
3. az RS232-es soros kábellel össze kell kötni a számítógépet a pénztárgéppel
4. futtassuk a "PlompPluKey.exe" programot, bejelentkezés:

user name: "admin" password: "admin"
(az adatok védelme érdekében célszerű a fenti alapbeállítások minél előbbi megváltoztatása)

5. a ‘System/Port Setting’ menüpontban állítsuk be az átviteli sebességet (baud rate) és a használt portot
(pl. 115200 és COM1)
ha nem tudjuk a helyes beállításokat, akkor használjuk a ‘System/Detect’ menüpontot

Pontos idő beállítás
Pl.: öt percet siet a pénztárgép órája, válasszuk ki a "pontos idő" menüpontot a <P1> kulcsállásban!
A kijelzőn megjelenik a "HHMM     " felirat, amely arra utal, hogy az órát és a percet 2-2 digittel kell bevinni:

billentyűzzük:   , itt figyeljünk egy pontos órát, s pontban 10-kor:  lenyomás

--- bizonylat típus jelzése ---
ez a programozott - új - pontos idő beállítás
a programozás dátuma és pontos ideje (eredeti pontos idő)
--- bizonylat típus jelzése ---

Megjegyzés: A pontos időn állítani egy lépésben max. +/- 59 percet lehet!

PLU programozás
Pl.:  programozzunk fel 19-es PLU-nak egy fél-literes Cappy Ice Fruit  üdítőitalt,  a vonalkódja:  42104667, 
legyen 250 Ft az ára, van belőle egy 80 db-os készlet, s forgalma kerüljön az 1-es árucsoprtba!
Válasszuk ki a "PLU" menüpontot a <P1> kulcsállásban!
A kijelzőn megjelenik a "PLU cím" felirat, el kell döntenünk, hogy az 1...3000 tárolóhely melyikére kívánjuk

az adott PLU-t tenni, a 19-est választottuk, tehát: billentyűzzük:   és 

A kijelzőn megjelenik a "Kód" felirat, itt kell megadnunk a kódszámot (vonalkódot), amelyre hivatkozással 
majd az eladásokat tudjuk végezni,

szkenneljük be VAGY billentyűzzük:         és 

"Készlet" kijelzés, meg kell adnunk, hogy 80 db van, billentyűzzük:   és 

"Ár" kijelzés, adjuk meg az egységárát, billentyűzzük:    és 

"Név"  kijelzés,  adjuk  meg  a  megnevezését  (max  16  karakter  lehet),  ez  fog  a  nyugtán  megjelenni, 
billentyűzzük  be  a  baloldali  funkció-billentyűzeten  és/vagy  a  szövegprogramozások  részben  megadott 

módon: "CAPPY ICE FR 0,5" és 

"Gy,kapcs." kijelzés, adjuk meg a kívánt gyűjtő számát, billentyűzzük:  és 

Ezzel befejeztük a PLU felprogramozását, a gép menti és kinyomtatja az adatai. Feltételezve, hogy nem 
csak egy PLU-t akarunk egyszerre felprogramozni, egy új programozását kínálja fel a program a "PLU cím" 

kijelzéssel. Kezdjünk egy új bevitelt a leírt módon, vagy lépjünk ki a  gombbal!

a PLU címe és gyűjtőhöz rendelése
a PLU megnevezése és egységára (ÁFA-hozzárendelés a gyűjtő szerint)
a PLU vonalkódja és a készleten lévő mennyiség
a programozás dátuma és pontos ideje
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FIGYELEM!  Erősen  ajánlott  a  PLU-címek  -  a  mintapéldától  eltérően  -  1-től  folyamatosan  1-gyel  növekvő  
használata,  mert  PC-szoftver  használatakor  a  PC-re  feltöltéskor  a  PLU-címek  nem  kerülnek  átvitelre,  
automatikusan 1-től 1-gyel növekvő sorrendű címhez rendelődnek az egymást követő PLU adatsorok!!!
Ez azt jelenti, hogy a mintapéldabeli egyetlen felprogramozott PLU-nk, amelyet a 19-es címre tettünk, a PC-n az 1-es 
címen jelenik meg, s letöltve vissza a pénztárgépre, már az 1-es címen találjuk, de megmarad a 19-es címen is, hacsak 
nem töltünk le minimum 19 db PLU-t, mert akkor értelemszerűen felülíródik...

PLU adatok kinyomtatása
PLU adatok nyomtatása vonatkozhat egy adott tartományra, de adott kódú PLU-ra is!

1. Pl.: listáztassuk ki az első 50 PLU adatait!
Válasszuk ki a "PLU" menüpontban a "PLU szám(8 digit)" almenüt a <P1> kulcsállásban!
A listázáshoz 8 számjeggyel egy tól-ig tartományt kell megadnunk, az első négy a kezdő- a második 4 pedig 
a vége-sorszám (azaz PLU cím).

Mivel a listát 1-től 50-ig akarjuk, billentyűzzük:    és    majd 

az első PLU címe és gyűjtőhöz rendelése
megnevezése és egységára (ÁFA-hozzárendelés a gyűjtő szerint)
vonalkódja és a készleten lévő mennyiség

a következő PLU címe és gyűjtőhöz rendelése
megnevezése és egységára (ÁFA-hozzárendelés a gyűjtő szerint)
vonalkódja és a készleten lévő mennyiség

a listázás dátuma és pontos ideje
Megjegyzés: a tartamányban csak össz. 2 PLU volt felprogramozva

2. Pl.: listáztassuk ki a 42104667 vonalkódú PLU adatait!
Válasszuk ki a "PLU" menüpontban a "PLU szám(EAN 13)" almenüt  a <P1> kulcsállásban!
A nyomtatáshoz a PLU kódját kell megadni (EAN-13 vonalkód).

billentyűzzük (vagy szkenneljük be):         majd 

a PLU címe és gyűjtőhöz rendelése
megnevezése és egységára (ÁFA-hozzárendelés a gyűjtő szerint)
vonalkódja és a készleten lévő mennyiség

a kinyomtatás dátuma és pontos ideje

PLU törlés
A PLU-törlés lehetséges egy megadott tartományban, vagy vonatkozhat az összes PLU-ra!

1. Pl.: töröljük az első 50 PLU adatait!
Válasszuk ki a "PLU törlés" menüpontban a "tól...ig..." almenüt a <P1> kulcsállásban!
A kijelzőn megjelenik az "Input PLU num" felirat, itt is egy kezdő és egy vége PLU címet kell megadnunk:

a törlést 1-től 50-ig kívánjuk, tehát: billentyűzzük:    és    majd 

a törlöl PLU-cím tartomány
a törlés dátuma és pontos ideje

2. Pl.: töröljük az összes PLU adatait!
Válasszuk ki a "PLU törlés" menüpontban a "ALL" almenüt a <P1> kulcsállásban!

A kijelzőn megjelenik az "Elfogad(0.NEM 1.IGEN)" felirat, ha mégsem akarunk törölni, nyomjunk -t!

Ha tényleg törölni akarunk, akkor meg az -est nyomjuk meg Mindkettő után kell  billentyű is!

törölve a teljes PLU-cím tartomány
az összes PLU törlésének dátuma és pontos ideje
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PLU készlet-kezelés
Egy adott vonalkódú PLU-készleteit növelhetjük vagy csökkenthetjük a következő módon:

1. Pl.: növeljük 50 db-bal a 42104667 vonalkódú PLU készletét (kiinduló készlet: 80 db)!
Válasszuk ki a "Készlet" menüpontban az "Össz. PLU készl" almenüt a <P1> kulcsállásban!
A kijelzőn megjelenik az "PLU vonalkód" felirat,

billentyűzzük (vagy szkenneljük be):         majd 

A kijelzőn megjelenik a "Készl. Növ." felirat, billentyűzzük:   majd 

a PLU megnevezése és a megnövelt készlete
a módosítás dátuma és pontos ideje

2. Pl.: ha az előző példában nem a megfelelő PLU készletét növeltük, akkor vissza kell csökkenteni!
Válasszuk ki a "Készlet" menüpontban az "Készl Csökk." almenüt a <P1> kulcsállásban!
A kijelzőn megjelenik az "PLU vonalkód" felirat,

billentyűzzük (vagy szkenneljük be):         majd 

A kijelzőn megjelenik a "Készl. Csökk. Bead" felirat, billentyűzzük:   majd 

a PLU megnevezése és a lecsökkentett készlete
a módosítás dátuma és pontos ideje

PLU kezelés PC-szoftverrel
FIGYELEM!
A PLU-állományt mindig mentsük el PC-n, hogy esetleges sérülés esetén könnyen visszaállítható legyen!

A  "Report/PLU data" menüpontban  "Upload"  gomb megnyomásával a pénztárgépben levő teljes PLU-
állomány  a  PC-re  feltöltődik  s  megjelenik  a  képernyőn  táblázatos  formában.  Megjegyzendő,  hogy  a 
pénztárgépben  használt  PLC-címek  nem kerülnek  átvitelre,  az  összes  érvényes  adatsor  1-től  kezdődő 
folyamatos címre fog kerülni, s visszatöltéskor is ez a PLU-cím hozzárendelés lesz érvényes!
A  "SaveAs" gombbal  mentsük  el  egy  megfelelő  néven.  (Menthetjük az állomány excel  táblázatba  is  a 
"SaveAsXLS" gomb megnyomásával.)

A  "File/PLU" menüpontnál  az  "Open" gombbal  betölthetjük  az  előzetesen  mentett  állományunkat 
szerkesztésre. A PLU összes adata módosítható. Mentsük el (a  "Save" vagy  "SaveAs" használatával) a 
számítógépen a  módosított  állományt.  Az ablakban  látható  adatokkal  a  pénztárgép  felprogramozható  a 
"Download" gomb megnyomásával.  Megjegyzendő, hogy az adatsorok 1-től  kezdődő folyamatos címre 
fognak kerülni a pénztárgépben is, továbbá ha csak pl 500 db PLU-t töltünk le a pénztárgépbe, akkor a 
pénztérgépben csak az első 500 PLU adata kerül felülírásra, a továbbiak maradnak úgy, ahogy a letöltés 
előtt voltak, azaz a nem programozott PLU-címek nem kerülnek automatikusan törlésre!

PLU gomb programozás
A baloldali  billentyűzet-részre  -  a  funkció-billentyűzetre  -,  a  gyakran  használt  PLU-k  lehívását  fel  lehet 
programozni a gyorsabb és kényelmesebb pénztárgépkezelés érdekében.
Pl.: Rendeljük a 49-es sorszámú funkció-billentyűhöz a 42104667 vonalkódú PLU-t.
Válasszuk ki a "PLU gomb" menüpontot a <P1> kulcsállásban!

A kijelzőn megjelenik az "PLU gomb száma" felirat, billentyűzzük:   majd 

A kijelzőn megjelenik a "Vonalkód" felirat,

billentyűzzük (vagy szkenneljük be):         majd 

billentyűzzük:   majd 
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a funkció-billentyű (PLU-gomb) sorszáma és a hozzárendelt PLU vonalkódja
a hozzárendelés dátuma és pontos ideje

Ezt követően eladási módban, azaz <REG> kulcsállásnál a következő bevitelek teljesen egyenérékűek:

1. billentyűzzük:         majd 

2. szkennerrel olvastassuk le a 42104667 vonalkódot

3. billentyűzzük: 

az 1. bevitel eredménye
a 2. bevitel eredménye
a 3. bevitel eredménye

A PLU gomb programozás a PC szoftverrel is elvégezhető a <P1> kulcsállásban:

1. A  "File/PLU key" menüpontnál az ablak közepén a legfelső ikonra kattintva ("Open") nyissuk meg az 
aktuális PLU adatállományunkat!

2. A jobboldali ablakban keressük ki a 49-es ("Key No.") sort, s kattintsunk a "PLU BarCode No." vagy "PLU 
Name" oszlopába!

3. A baloldali oszlopban a kurzort (kijelölést) vigyük a 42104667 vonalkódot tartalmazó sorra!
4. Nyomjok meg fentről a harmadik ikont (balra nyíl), s a PLU vonalkódja és megnevezése átkerül a baloldali 

ablakba, a 49-es sorba.
5. Ha szökséges végezzünk el további hozzárendeléseket, végül:
6. A "DownLoad" gomb megnyomásával töltsük le a hozzárendeléseket a pénztárgépbe!

Gyűjtő programozás
Gyűjtőt hozzárendelhetjük egy funkció-billentyűhöz, s árat is megadhatunk.
Pl. A 8-as gyűjtőt rendeljük a 49-es sorszámú funkció-billentyűhöz, s legyen egy 300 Ft-os alapára!
Válasszuk a "Gyűjtő beáll." menüpontot a <P1> kulcsállásban!

Megjelenik a kijelzőn a "Gyűjtő bill. kód" felirat, billentyűzzük:   majd 

"Gyűjtő Száma" felirat, billentyűzzük:  majd 

a funkció-billentyű sorszáma
a hozzárendelt gyűjtő száma
a hozzárendelt ár
a hozzárendelés dátuma és időpontja

Ezt követően eladási módban, azaz <REG> kulcsállásnál a 8-as gyűjtő többféleképp használható:

1. billentyűzzük:     és  majd 

2. billentyűzzük: 

3. billentyűzzük:    majd 

az 1. bevitel eredménye
a 2. bevitel eredménye
a 3. bevitel eredménye

Látható,  az  1.  és  3.  bevitel  azonos,  míg  ha  nem adunk  meg  árat  a  gyűjtőbevitelhez,  akkor  az  előre 
felprogramozott érték lesz érvényes (a példánkban 300 Ft)

Megjegyzés:

Az 1-6 gyűjtők gyári beállításban az alsó funkció-billentyűzet sorhoz (55-60 kódok) rendeltek!

Figyelem! Azonos funkció-billentyűkódhoz rendelt PLU és gyűjtő esetén az utolsó programozás érvényesül.
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Jelszavak módosítása

4-számjegyű (0000 - 9999) álló jelszó rendelhető az < X >, < Z > és a <P1> kulcsállásokhoz.

3-számjegyű (000 - 999) álló jelszó rendelhető a kezelőkhöz (<REG> kulcsállás).

X Jelszó módosítás

Pl. Legyen 3456 az X-jelszó!
Válasszuk az "X Jelszó" menüpontot a <P1> kulcsállásban!

Megjelenik a kijelzőn a "Régi jelszó" felirat, billentyűzzük be az eddig érvényes jelszót, majd 

"Új jelszó" felirat, billentyűzzük:     majd 

"Új jelszó ismét" felirat, billentyűzzük újra:     majd 

X jelszóváltás történt
a jelszóváltás dátuma és időpontja

Z Jelszó módosítás

Válasszuk a "Z Jelszó" menüpontot <P1> kulcsállásban! Az eljárás azonos az X jelszónál leírtakkal!

P1 Jelszó módosítás

Válasszuk a "P1 Jelszó" menüpontot <P1> kulcsállásban! Az eljárás azonos az X jelszónál leírtakkal!

Kezelői jelszavak módosítása

Pl. Legyen 123 az 1-es (A-jelű) kezelő jelszava, s legyen a kezelő neve Boglárka!
Válasszuk a "Kezelő" menüpontot a <P1> kulcsállásban!

Megjelenik a kijelzőn a "Kezelő szám be" felirat, billentyűzzük be:  majd 

"Kezelő jelszó(000-999)" felirat, billentyűzzük:    majd 

"Kezelő név be (max. 10 karakter), billentyűzzük: "BOGLÁRKA" majd 

Jelszóváltás történt a megadott jelű kezelőnél
az adott kezelő neve
a jelszóváltás dátuma és időpontja

A többi kezelő jelszavát és nevét ennek megfelelő módon kell módosítani / megadni...
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Lábléc programozás
A nyugtán lehetőség van 1 vagy 2 lábléc-sor megjelenítésére, egy sor max. hossza 32 karakter lehet.
Pl. Legyen "Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!" az 1-es lábléc sor!
Válasszuk az "Lábléc" menüpontot a <P1> kulcsállásban!

Megjelenik a kijelzőn a "1~ 2" felirat, meg kell adni, hogy melyik lábléc sort programozzuk:  és 

"Választ" felirat, billentyűzzük: "Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!" majd 

Az új lébléc sor

a programozás dátuma és időpontja

A 2-es lábléc sort az előzőhöz hasonlóan programozzuk!

Minta-nyugta a lábléc sorok megjenítésére:
a nyugta fizetendő végösszege
a fizetések részletezése

itt jelenik meg az 1. lábléc sor
itt jelenik  meg  a 2. lábléc sor
kezelő neve és azonosítója
ez a 17-es napi záráshoz tartozó 3. nyugta
a nyugta kiállításának dátuma és időpontja

Felár és engedmény programozás

A  billentyűhöz lehet előre programozni százalékértéket, külön a felárhoz, külön az árengedményhez.

Felár százalék programozás

Pl. Legyen 3,5% a felár! Válasszuk az "+%" menüpontot a <P1> kulcsállásban!

Megjelenik a kijelzőn a "0,00~99,99" felirat, billentyűzzünk:    majd 

az előre programozott felár értéke
a programozás dátuma és időpontja

Engedmény százalék programozás

Pl. Legyen 7,25% a felár! Válasszuk az "+%" menüpontot a <P1> kulcsállásban!

Megjelenik a kijelzőn a "0,00~99,99" felirat, billentyűzzünk:    majd 

az előre programozott árengedmény értéke
a programozás dátuma és időpontja

Minta-nyugta az előre programozott felár és engedmény használatára a <REG> kulcsállásban:
300 Ft eladás a 8-as gyűjtőbe, előre programozott engedmény adása erre a tételre, majd előre programozott 
felár a részösszegre!

billentyűzés:      és  , majd  és  

300 Ft eladás a 8-as gyűjtőbe

engedmény százalékértéke és összege
részösszeg-képzés

felár százalékértéke és összege
részösszeg felár részletezve ÁFÁ-csoportonként
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Hibakódok listája

A pénztárgép működés közben előfordult hibákat kijelzi "HIBA   X" formában, ahol "X" utal  a hiba okára,

amely rövid magyarázatát megkaphatja akkor is, ha a hibajelzés alatt megnyomja a billentyűt.

A hibajelzés a  billentyűvel törölhető.

HIBA-kód összefoglaló:

1 Rossz funkció
2 Nincs ilyen kezelő vagy hibás név
3 Szám hiba
4 Hibás kezelő
5 Hibás mennyiség
6 Tiltott sztornó
7 Tiltott visszáru
8 Tiltott +%
9 Tiltott -%
10 Tiltott stornó
11 Ár bill. nem működik
12 Érvénytelen funkció billentyű
14 Nem eng. KP gomb
15 Nem eng. HITEL gomb
16 Nem eng. UTALVÁNY gomb
17 Napi/Period zárás kell
18 Hibás jelszó
19 Idő beáll. Hibás
20 Hibás vonalkód
21 Hibás dátum
23 Nem eng. napi jel. nyomt
24 Max. 100 PLU 1 nyugtán
26 Vonalkód nincs betöltve
29 Hibás jelszó
30 Napi jelentés nincs törölve
31 PLU terület megtelt

32 Adat hiba
33 Kezelő nem létezett
34 Kezelő memória megtelt
36 ECR elad. áll
37 Sok KP a fiókban
39 A KP a fiókban nem elegendő
40 BEVÉTEL összeg túl nagy
41 KIADÁS összeg túl nagy
42 PLU nem létezik
43 Nem valós ár
44 Ár hiba
45 PLU jel. túlcsordulás
46 Azonosító 2 karakter
50 Periodikus PLU zárás kell
54 Gyűjt. nem létezik
57 Adómemória megtelt
62 Papír kifogyott
63 Blokkszalag elfogyott
64 Ell. szal. Elfogyott
67 Hitel fiz. hiba
69 PLU hiba
90 Memória telep kimerült
93 EURÓ ÁTÁLLÁS ELUTASÍTVA
94 Ft/€ nincs programozva
98 Dugja be a tápegységet

Megjegyzés: A listában nem szereplő hibakódok megjelenése esetén hívja a szervízt!
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