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Solutii complete hardware si software pentru magazine si restaurante

InstrucInstrucţţiuni de utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscaleiuni de utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale
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Deschidere: se apasă tasta               ( timp de 1 secundă), dupa care se tastează

 ,           şi                pentru a intra în regimul de vânzări şi a bate bonuri. 

Repornire, dupa intrarea in STAND BY (daca aceasta functie este activata), doar             . 

Bonurile pentru clienţi se emit după următoarea formulă: se tastează numărul de bucăţi de 

acelaşi tip cumpărate, apoi tasta            , preţul unei bucăţi (cu zecimale), tasta                  , codul 

articolului respectiv, apoi tasta               , după care se poate închide bonul cu tasta                  sau se 

poate repeta operaţia daca clientul doreşte mai multe tipuri de produse iar în final se apasă 

tasta                pentru închiderea bonului.

Exemplu: daca un client doreşte doua sticle de Coca Cola si trei pachete de Kent vom bate 

bonul in felul următor, presupunând ca avem la Coca Cola preţul de 3,90 Lei şi codul 10, la Kent 

preţul de 5,00 Lei şi codul 38:

,         ,                                             ,                 ,                      ,               , continuăm cu 

,           ,                              ,             ,               ,                        ,                iar in final
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În cazul în care aţi apăsat greşit o tastă, cu ajutorul butonului             se şterge tot ceea ce este 

scris pe ecran şi se poate rescrie corect. 

Cu ajutorul tastei                   se poate verifica totalul de plată al clientului până în momentul 

respectiv. Este recomandat ca înainte de terminarea oricărui bon cu                să se apase tasta 

pentru a verifica pe ecranul casei de marcat suma batută. 

         În situaţia în care se doreşte anularea unor operaţii de pe bonul în curs de desfâşurare, se apasă 

tasta              , tastă care voideaza (anulează) ultima operatie batuta. De exemplu, daca s-au bătut trei 

ciocolate, patru sticle de apă plată si o hârtie igienică şi dorim anularea celor patru sticle de apă plată, 

se apasă tasta              de două ori. După ce s-au efectuat cu ajutorul tastei               anulările dorite, se 

poate continua bonul batând direct alte produse sau se poate încheia cu tasta                  dacă totul este 

în regulă.

Raport zilnic, denumit raport Z, se efectueaza seara la închidere dupa următoarea formulă:  

               ,          ,          ,          ,                ,                .                                                  

Puteţi rupe bonul în momentul în care pe ecranul casei de marcat apare                                  .

Inchiderea casei de marcat (după efectuareai raportului Z sau în orice moment al zilei) se 

face tastând                , apoi            .

Opţional, în timpul unei zile, puteţi verifica totalul vânzărilor de până în acel moment 

efectuând un raport de verificare, denumit raport X. Acest raport are formula următoare:

    ,          ,         ,           ,               ,                 .

După ce aţi efectuat un raport X, puteţi reintra in regimul de vânzări tastând:

               ,          ,           ,                  .
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