Manuál pro
rychlé nastavení
a
užívání pokladny

Fasy Junior

Verze: U 1.4

Základní pokyny pro používání pokladny
-

Přepínání mezi módy pokladny
. Znaky módu se zobrazují v levé horní části displeje. Je
Přepínání se provádí pomocí klávesy
možné přepínat mezi těmito módy (R), (L), (C) a (P).
(R) – Registrační mód
(X) – Čtecí mód
(Z) – Závěrkový mód
(P) – Programovací mód
Programování pokladny
. V levé
Pokladna se programuje v P módu, do kterého se dá dostat pomocí klávesy <SHIFT> a
části displeje se objeví písmeno (P) a v tuto chvíli je možné pokladnu programovat. Programovací kódy
jsou dále označovány např. P mód 11 a potvrzují se stiskem tlačítka <SUBTOTAL>, to znamená
stisknout klávesu <1>, <1>, na displeji se objeví popis funkce a ten potvrdit stiskem klávesy
<SUBTOTAL>. Nastavení některých parametrů se dělá pomocí tzv. „flagů“ což jsou hodnoty 0 a 1. 0
znamená vypnutí funkce a 1 znamená zapnutí funkce. V takovém případě se objeví prázdný displej a
pokladna čeká na daný počet hodnot. Funkce mají 2 až 7 hodnot 0 či 1. Zadání potvrdíte stiskem
tlačítka <SUBTOTAL>. Všeobecně se tlačítkem <SUBTOTAL> potvrzují dílčí úkony a tlačítkem
<TOTAL> se potvrdí celá funkce a zároveň se ukončí programování dané funkce. Tlačítko <C> slouží
k opravě záznamu a vymaže celý zobrazený řádek. Pro předčasné ukončení libovolné funkce se používá
klávesa <STORNO>. Klávesnice má dvě úrovně: hlavní, která je dostupná při stisknutí klávesy, druhá
hladina je dostupná po stisknutí klávesy <SHIFT> a požadované klávesy.

Základní nastavení pokladny
-

Zapnutí/ vypnutí pokladny
Pokladna se zapne/ vypne stiskem kláves <SHIFT> a <ON/OFF>.

-

Kódy písmen
Pokud je potřeba zadat název např. PLU je potřeba mít po ruce kódy písmen. Každé písmeno je složené
ze dvou cifer. V registračním (R) modu zadat <2> <SHIFT> a <?> tiskárna vytiskne tabulku s kódy.
Další možností je přiložená tabulka již s předepsanými kódy, která je na konci tohoto manuálu.

-

Vymazání hlášek na displeje, zrušení chybových hlášení (ER...) a úprava dat
Stiskem klávesy <C>.

-

Nastavení data
P mód 22 <SUBTOTAL> zadat datum DDMMRR <TOTAL>
( možné jen po uzávěrce )

-

Nastavení času
P mód 21 <SUBTOTAL>, zadat čas ve formátu HHMMSS <TOTAL>
( možné jen po uzávěrce )

-

Nastavení hlavičky účtu
Hlavička účtu obsahuje 8 řádků – 7. a 8. řádek jsou určeny pro zápis daňových čísel a je nutné aby byly
vyplněny, bez toho se pokladna nedá zfiskalizovat- 7. a 8. řádek musí mít minimálně 12 znaků aby byl
řádek platný.
P mód 30 <SUBTOTAL> zadat první řádek a potvrdit stiskem<TOTAL>
P mód 31 <SUBTOTAL> zadat druhý řádek a potvrdit stiskem<TOTAL>
… takto pokračovat až do
P mód 37 <SUBTOTAL> zadat osmí řádek a potvrdit stiskem<TOTAL>
( možné jen po uzávěrce, po fiskalizaci již není možné )
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-

Nastavení daňové tabulky
P mód 91 <SUBTOTAL> zadat 4 dvojice značící procenta daně <TOTAL>.
Př. Pro zadání daní 5%, 19% a 0 % a 0% bude zápis vypadat takto. (19050000) <TOTAL>
( možné jen po uzávěrce, po fiskalizaci je možné provést jen 20. změn )

-

Zapnutí tisku ikon s textem na konec účtu
P mód 40 <SUBTOTAL> 032 <TOTAL>

-

Zadání jména PLU/ změna názvu PLU
P mód 11 <SUBTOTAL>, zadat číslo PLU (např. <5>) a stisknout klávesu <PLU>, dále zadat název
PLU pomocí číselné klávesnice a pomocné tabulky kde jsou vypsány všechny znaky a jejich číselné
kódy. Název se potvrdí stiskem kláves <SUBTOTAL> a <TOTAL>.

-

Nastavení ceny PLU/ změna ceny PLU
P mód 12 <SUBTOTAL>, zadat číslo PLU (např. <5>) a stisknout klávesu <PLU>, zadat hodnotu ve
formátu KKKhh a potvrdit total.
Př: 120,50 Kč = <1><2><0><5><0> <SUBTOTAL> a <TOTAL>.

-

Přiřazení PLU k departmentu/ přiřazení PLU k jinému Departmentu
P mód 13 <SUBTOTAL>, zadat číslo PLU a stisknout tlačítko <PLU>, dále stisknout tlačítko
departmentu např. <D4>, ke kterému má být PLU přiřazeno, zadání potvrdit stiskem tlačítka
<TOTAL>.

-

Přiřazení daně k PLU/ změna daně přiřazené k PLU
P mód 14 <SUBTOTAL>, zadat číslo PLU (např. <5>) a stisknout klávesu <PLU>, zadat číslo daně
od 0 do 4 dle nastavené daňoví tabulky. Zadání potvrdit stiskem <SUBTOTAL> a ukončit stiskem
<TOTAL>.

-

Změna popisu Departmentu
P mód 01 <SUBTOTAL>, stisknout tlačítko departmentu např. <D1> zadat popis pomocí
dvouciferných kódů a potvrdit stiskem <SUBTOTAL> a ukončit stiskem <TOTAL>.

-

Změna/ nastavení ceny departmentu:
P mód 02 <SUBTOTAL>, stisknout tlačítko departmentu např. <D1> zadat cenu departmentu (formát
KKKhh -250,50 Kč) a potvrdit stiskem <SUBTOTAL> a ukončit stiskem <TOTAL>.

-

Přiřazení/ změna dph departmentu:
P mód 04 <SUBTOTAL>, stisknout tlačítko departmentu např. <D1> zadat hodnotu daně z daňové
skupiny od (0-4) a potvrdit stiskem <SUBTOTAL> a ukončit stiskem <TOTAL>

-

Nastavení minimální prodejní hodnoty pro department (LALO):
P mód 05 <SUBTOTAL>, stisknout tlačítko departmentu např. <D1> zadat hodnotu minimální ceny
(formát KKKhh -250,50 Kč) a potvrdit stiskem <SUBTOTAL> a ukončit stiskem <TOTAL>.

-

Nastavení maximální prodejní hodnoty pro department (HALO):
P mód 06 <SUBTOTAL>, stisknout tlačítko departmentu např. <D1> zadat hodnotu maximální ceny
(formát KKKhh -250,50 Kč) a potvrdit stiskem <SUBTOTAL> a ukončit stiskem <TOTAL>.

-

Změna kódu obsluhy:
V (R) módu stisknout klávesy <SHIFT> a <OPER>, na displeji se zobrazí nápis (CLE…), zadat
zadat nový kód obsluhy potvrdit stiskem

současný kód obsluhy stisknout klávesu

zadat znovu nový kód obsluhy a potvrdit

.

-

Vypnutí pípání kláves při stisku:
P mód 40 <SUBTOTAL>, 005 <TOTAL> pro vypnutí, 105 <TOTAL> pro zapnutí pípání.

-

Výpis seznamu chybových hlášení:
V registračním (R) módu stisknout <7> <SHIFT> a <?> tiskárna vytiskne seznam všech kódů a jejich
krátký popis.

3

-

-

Zapnutí tisku dolních periodických ikon:
P mód 40 <SUBTOTAL>, 032 <TOTAL> pro zapnutí, 132 <TOTAL> pro vypnutí.

Tabulka všech funkčních kódů: : P mód

? <SUBTOTAL>

01 Popis oddělení Stiskněte požadované oddělení, zadejte text (max. 18 znaků), stiskněte SUBTOTAL TOTAL.
02 Cena oddělení Stiskněte požadované oddělení, zadejte cenu, stiskněte SUBTOTAL TOTAL.
03 Možnosti oddělení Stiskněte požadované oddělení, zadejte možnosti, stiskněte SUBTOTAL TOTAL.
04 DPH oddělení Stiskněte požadované oddělení, zadejte číslici skupiny DPH (od 0 do 4, 9 deaktivuje oddělení),
tiskněte SUBTOTAL TOTAL. POZN.: PROGRAMOVÝ KÓD 91 VÁM UMOŽNÍ NAPROGRAMOVAT SAZBY DPH
ODPOVÍDAJÍCÍ KAŽDÉ SKUPINĚ.
05 LALO oddělení Stiskněte požadované oddělení, zadejte minimální limit, stiskněte SUBTOTAL TOTAL.
06 HALO oddělení Stiskněte požadované oddělení, zadejte maximální limit, stiskněte SUBTOTAL TOTAL.
11 Popis PLU Stiskněte požadovaný kód PLU a PLU, zadejte text (max. 18 znaků), stiskněte SUBTOTAL TOTAL.
12 Cena PLU Stiskněte kód požadované PLU a PLU, zadejte cenu, stiskněte SUBTOTAL TOTAL.
13 Přiřazení oddělení Stiskněte kód požadované PLU a PLU, stiskněte oddělení (nepovinné), stiskněte TOTAL.
14 DPH PLU Po vynulování na konci dne (jestliže již byla PLU přiřazena k oddělení) stiskněte kód požadované
PLU a PLU, zadejte skupinu DPH (od 0 do 4 nebo 9 pro použití stejné DPH oddělení), stiskněte SUBTOTAL
TOTAL. POZN.: PROGRAM 91 VÁM UMOŽNÍ NAPROGRAMOVAT SKUPINY DPH PRO KAŽDOU SKUPINU.
21 Nastavení času Po vynulování na konci dne zadejte 3 skupiny 2 číslic (hh, mm, ss), stiskněte TOTAL.
22 Nastavení data Po vynulování na konci dne zadejte 3 skupiny 2 číslic (dd, mm, rr), stiskněte TOTAL. Je-li to
nutné, zadejte pro potvrzení datum ještě jednou a stiskněte TOTAL.
23 Možnosti slevy / přirážky Zadejte možnosti, stiskněte klávesu pro požadovanou změnu ceny (±1 nebo ±2 nebo
±3).
24 Výše nebo procento slevy / přirážky Zadejte výši nebo procento, které bude použito jako sleva nebo přirážka,
stiskněte klávesu pro požadovanou změnu ceny (±1 nebo ±2 nebo ±3).
25 Možnosti úhrady Zadejte možnosti, stiskněte klávesu pro požadovanou formu úhrady (TOTAL, STRAVENKA,
KREDIT, ...).
29 Správce paměti Zadejte počet PLU a stiskněte klávesu SUBTOTAL, zadejte počet záznamů historie a
stiskněte klávesu SUBTOTAL, zadejte počet tabulek a stiskněte klávesu SUBTOTAL, zadejte počet položek na
jeden stůl, stiskněte TOTAL. Tento program je aktivní pouze tehdy, je-li příznak 53 nastaven na 9.
30 Hlavička dokladu. Řádka č. 1 Po vynulování na konci dne zadejte text (max. 18 znaků) a stiskněte TOTAL.
31 Hlavička dokladu. Řádka č. 2 Po vynulování na konci dne zadejte text (max. 18 znaků) a stiskněte TOTAL.
32 Hlavička dokladu. Řádka č. 3 Po vynulování na konci dne zadejte text (max. 18 znaků) a stiskněte TOTAL.
33 Hlavička dokladu. Řádka č. 4 Po vynulování na konci dne zadejte text (max. 18 znaků) a stiskněte TOTAL.
34 Hlavička dokladu. Řádka č. 5 Po vynulování na konci dne zadejte text (max. 18 znaků) a stiskněte TOTAL.
35 Hlavička dokladu. Řádka č. 6 Po vynulování na konci dne zadejte text (max. 18 znaků) a stiskněte TOTAL.
36 Hlavička dokladu. Řádka č. 7 Po vynulování na konci dne zadejte text (max. 18 znaků) a stiskněte TOTAL.
37 Hlavička dokladu. Řádka č. 8 Po vynulování na konci dne zadejte text (max. 18 znaků) a stiskněte TOTAL.
38 Pořadí čtení Zadejte max. 8 párů číslic (max. 18 znaků), stiskněte TOTAL.
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39 Hlášení související s měnami Zadejte číslo hlášení, které chcete změnit, stiskněte SUBTOTAL, zadejte text
(max. 18 znaků), stiskněte SUBTOTAL TOTAL.Hlášení jsou:
– 9 a 10: děkovné sdělení
– 12 až 15: popisy slev
– 16 až 19: popisy měn
– 20 až 25: popisy úhrady
– 26 až 29: popisy operátora 
– 30 až 49: popisy kategorií
40 Systémové možnosti (příznaky) Zadejte možnost, zadejte kód příznaku (1 číslice pro možnost, 2 číslice pro
číslo příznaku), stiskněte TOTAL.
41 Možnosti operátora Zadejte číslo operátora (2 nebo 3 nebo 4) a stiskněte SUBTOTAL, zadejte možnosti,
stiskněte SUBTOTAL TOTAL.
46 Zaokrouhlení Nastavte kód 46 a stiskněte SUBTOTAL, nastavte kód zaokrouhlování, pak stiskněte TOTAL.

Kódy zaokrouhlování pro stovky jsou:
– 10: od 0,00 do 0,09 se zaokrouhluje na 0,00
– 11: od 0,00 do 0,04 se zaokrouhluje na 0,00; od 0,05 do 0,09 se zaokrouhluje na 0,10
– 12: od 0,00 do 0,02 se zaokrouhluje na 0,00; od 0,03 do 0,07 se zaokrouhluje na
0,05; 0,08 a 0,09 se zaokrouhlují na 0,10
– 13: od 0,00 do 0,04 se zaokrouhluje na 0,00; 0,05 se zaokrouhluje na 0,05; od 0,06 do 0,09 se zaokrouhluje na 0,10
– 14: od 0,00 do 0,02 se zaokrouhluje na 0,00; od 0,03 do 0,07 se zaokrouhluje na 0,05; 0,08 a 0,09 se zaokrouhlují na
0,10 Kódy zaokrouhlování pro desetinná místa jsou:
– 20: od 0,00 do 0,99 se zaokrouhluje na 0,00
– 21: od 0,00 do 0,49 se zaokrouhluje na 0,00; od 0,50 do 0,99 se zaokrouhluje na 1,00
– 22: od 0,00 do 0,29 se zaokrouhluje na 0,00; od 0,30 do 0,79 se zaokrouhluje na 0,50; 0,80 a 0,99 se zaokrouhlují na
1,00
– 23: od 0,00 do 0,49 se zaokrouhluje na 0,00; 0,50 se zaokrouhluje na 0,50; od 0,51 do 0,99 se zaokrouhluje na 1,00
– 24: od 0,00 do 0,24 se zaokrouhluje na 0,00; od 0,25 do 0,74 se zaokrouhluje na 0,50; od 0,75 do 0,99 se aokrouhluje
na 1,00
Kódy zaokrouhlování pro jednotky jsou:
– 30: od 0,00 do 9,99 se zaokrouhluje na 0,00
– 31: od 0,00 do 4,99 se zaokrouhluje na 0,00; od 5,00 do 9,99 se zaokrouhluje na 10,00
32: od 0,00 do 2,99 se zaokrouhluje na 0,00; od 3,00 do 7,99 se zaokrouhluje na 5,00; od 8,00 do 9,99 se
zaokrouhluje na 10,00
– 33: od 0,00 do 4,99 se zaokrouhluje na 0,00; 5,00 se zaokrouhluje na 5,00; od 5,01 do 9,99 se zaokrouhluje na

10,00
– 34: od 0,00 do 2,49 se zaokrouhluje na 0,00; od 2,50 do 7,49 se zaokrouhluje na 5,00; od 7,50 do 9,99 se
zaokrouhluje na 10,00
49 Nastavení čísla pokladny Zadejte 2 číslice pro nastavení čísla pokladny (00 až 15), stiskněte TOTAL.
65 Pravidelné obrázky Viz kapitolu „Obrázky a sdělení pro doklady“.
66 Sdělení u obrázků Viz kapitolu „Obrázky a sdělení pro doklady“.



91 Sazby DPH Po vynulování na konci dne zadejte 4 skupiny po 2 číslicích, stiskněte TOTAL.
92 Aktivovat hlavičku dokladu Pro účely bezpečnosti nastavte kontrolní kód (poslední 4 číslice sériového čísla
pokladny), stiskněte TOTAL.
94 Změna měny Zadejte číslo měny (2, 3 nebo 4) a stiskněte SUBTOTAL, zadejte směnný kurz a stiskněte
SUBTOTAL, stiskněte TOTAL.
95 Desetinná čísla pro cizí měny Zadejte číslo měny (2, 3 nebo 4) a stiskněte SUBTOTAL, zadejte počet
desetinných míst (0 nebo 2) a stiskněte SUBTOTAL, zadejte TOTAL.
97 Test Vyhrazeno.
99 Fiskalizace Vyhrazeno.
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-

Systémová nastavení: P mód 40 <SUBTOTAL>

04 1 Na dokladu se řádky bez významu pro finanční údaje vytisknou menším písmem.
05 1 Při každém stisknutí klávesy zazní zvukový tón.
06 1 Veškerá pokladní hotovost v zásuvce na konci dne je automaticky nastavena na nulu.
07 1 Vytiskne pořadové číslo i na všechny nefinanční doklady.
08 1 Jakákoliv žádost o vynulování pravidelných údajů povede k vytištění údajů před jejich vynulováním.
09 1 Hlavička se vytiskne i na nefinanční doklady.
10 1 Funkce zobrazení předchozího součtu vytiskne nefinanční doklad s uvedením předchozího součtu nebo
součtu hromadného dokladu.
11 1 Aktivuje tisk počtu položek na konci dokladu.
12 1 Aktivuje tisk kódu PLU.
13 1 Aktivuje tisk mezisoučtu, když je klávesa SUBTOTAL stisknuta během přípravy dokladu.
14 1 Nepovolí uzavření dokladu, dokud nebude stisknuta klávesa SUBTOTAL.
15 1 Nepovolí otevření dokladu, jestliže není zadán kód operátora.
17 1 Umožní přenos kontrolních znaků týkajících se stavu pokladny do počítače.
19 1 Veškeré kódy PLU ručně zadané i přečtené čtečkou budou odeslány do počítačové databáze PLU.
20 1 „Pozdrav“ bude odeslán na žádost z počítače.
21 0 Vytiskne před prvním prodejem „Euro“.
25 1 „Při finanční uzávěrcebude automaticky vystaveno „pořadí čtení“.
26 1 Je nutné provést finanční uzávěrku o půlnoci.
27 1 Automatické desetinné znaménko: poslední dvě zadané číslice jsou zpracovány jako desetinná místa.
29 1 Umožňuje anonymní PLU, kdy je PC odpojen.
31 1 Když je oblast paměti vyhrazená pro ukládání údajů při dočasném odpojení počítače zaplněna, nejsou nové
údaje uchovávány.
0 Když je oblast paměti vyhrazená pro ukládání údajů při dočasném odpojení počítače zaplněna, nové údaje
přepíší staré údaje a začnou s údajem nejstarším.
32 0 Umožňuje tisk obrázků a sdělení na konci dokladu.
33 0 Umožňuje používání zjednodušeného komunikačního protokolu.
1 Umožňuje používání standardního komunikačního protokolu.
34 0 Umožňuje tisk obrázku (získaného předtím zvláštním postupem, který vyžaduje připojení k počítači).
36 0 „Pozdrav“ odeslán na konci každé operace provedené na pokladně; na konci operace jsou následná sdělení
odesílána s frekvencí nastavenou podle příznaku 54.
1 „Pozdrav“ odesílán s frekvencí nastavenou podle příznaku 54.
37 0 Je-li nastaveno na 0, vymaže se záznam historie úspěšně přenesený do PC. Je-li nastaveno na 1, záznam
historie úspěšně přenesený do PC se nevymaže.
48 0 Do počítače nejsou přeneseny žádné údaje.
1 Přenos sestav ze čtení do počítače.
2 Přenos sestav ze čtení o prodejních dokladech do počítače.
3 Přenos všech údajů do počítače.
50 1 Kód položky (PLU) se vytiskne na doklad.
51 1 Umožňuje správu zákazníků mezi pokladnou a počítačem.
52 1 Umožňuje správu F0 ... F7. Tyto funkce vyžaduje připojené PC.
53 Paměťová oblast je rozdělena na oblast PLU a oblast historie:
0 5000 PLU, 0 historie
1 4000 PLU, 1200 historie
2 3000 PLU, 2400 historie
3 2000 PLU, 3600 historie
4 1000 PLU, 4800 historie
5 0 PLU, 6000 historie
9 Deaktivuje tento příznak, umožňuje naprogramování 29
54 0 „Pozdrav“ odeslán každou 1,5 sekundu
1 „Pozdrav“ odeslán každé 3 sekundy ... ...
9 „Pozdrav“ odeslán každých 15 sekund
55 Pokladna čeká na příjem odpovědi z počítače předtím, než jej bude považovat za odpojený:
0 1 sekundu
1 2 sekundy
2÷9 3 sekundy
56 PLU s cenou podle hmotnosti:
0 Deaktivuje použití PLU s cenou podle hmotnosti
1 Formát kódu PLU s cenou podle hmotnosti: 2 CCCCCn PPPPPn (5 cifer pro kód, 5 cifer pro cenu)
2 Formát kódu PLU s cenou podle hmotnosti: 2 CCCCCP PPPPPn (5 cifer pro kód, 6 cifer pro cenu)
3 Formát kódu PLU s cenou podle hmotnosti: 2 CCCCCC PPPPPn (6 cifer pro kód, 5 cifer pro cenu)
PLU s cenou podle hmotnosti musejí být naprogramovány s polem PP…P stanoveným na 0. Tyto PLU mohou být
použity i bez připojené váhy.
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58 Konfiguruje zařízení připojené k portu COM1:
0 žádné zařízení
2 počítač
4 váha 1
6 váha 2
59 Konfiguruje zařízení připojené k portu COM2:
0 žádné zařízení
1 čtečka
4 váha 1
6 váha 2
60 Konfiguruje funkci podsvětlení (volitelné)
0 podsvětlení vypnuto (nikdy nesvítí)
1..6 10..60 sekund podsvětlení při každé aktivaci pokladny
7 podsvětlení zapnuto (vždy svítí)
VAROVÁNÍ: Aktivace podsvětlení snižuje výdrž přídavných baterií
(pouze u verze s bateriemi).

Nastavení možností departmentů: P mód 03 <SUBTOTAL>

-

1. 1 Je-li stisknuta první, způsobí okamžité
uzavření dokladu.
2. 1 Použití oddělení vede k vratce.
3. 1 Neakceptuje násobení pro množství
přesahující 99.
4. 1 Neakceptuje množství s desetinnými místy a
počet sečtených prodaných položek
odpovídá zadanému množství.
0 Akceptuje údaje množství zahrnující
desetinná místa a počet sečtených
prodaných položek je vždy 1.

-

Nastavení možností plateb: P mód 25 <SUBTOTAL>

1. 1 Všechny částky jsou považovány za
nevyinkasované.
2. 1 Zadaná částka může být vyšší než celková
hodnota dokladu; v takovém případě je
akceptována funkce změny.
3. 1 Zadání částky přes klávesnici je povinné.
4. 1 Částky se počítají v čisté výši v zásuvce.
5., 6., 7. 0 Vyhrazeno

-

-

Nastavení možnosti slev: P mód 23 <SUBTOTAL>,

1.
1 Přirážka
0 Sleva
2.
1 Použijte změny v absolutní hodnotě
0 Použijte změny v procentech
3.
1 Žádné změny cen u položek
4.
1 Žádné změny cen v mezisoučtu
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-

Nastavení možností obsluhy: P mód 41 <SUBTOTAL>

1.
1 Není povoleno vystavení dokladu
2.
1 Není povoleno odečtení
3.
1 Není povoleno vrácení
4.
1 Není povolena sleva / přirážka
5.
1 Není povolena jiná platba než v hotovosti
(klávesa TOTAL)
6.
1 Není povolen hotovostní příjem
7.
1 Není povolen hotovostní výdej
8.
1 Nejsou povoleny zálohové platby / zůstatky
(funkce KR.VKLAD)
9.
1 Není povoleno čtení X1*
10.
1 Není povoleno čtení X2*
11.
1 Není povoleno vynulování a uzavření
12.
1 Není povoleno programování P1* a P2*
13.
1 Není povoleno programování P2*
Čtení *X1 a programování P1 jsou označeny v příslušných
pomocných dokladech hvězdičkou a položky bez hvězdičky ukazují
na čtení L2 a programování P2.

Užívání základních prodejních funkci
-

Přepnutí pokladny do uzavřeného módu:
Stisknout tlačítko
, na displeji se zobrazí hodiny po dalším stisknutí tlačítka
zobrazí datum a pokladna je přitom stále zablokována. Zablokování se zruší klávesou <C>.

se

-

Postup při prodeji pomocí PLU:
Stisknout číslo PLU např. <2> a stisknout klávesu <PLU>. Celkový součet se zjistí stiskem klávesy
<SUBTOTAL>, účet se uzavře stiskem klávesy <TOTAL>.

-

Násobný prodej přes PLU:
Zadat hodnotu kolikrát je potřeba vynásobit položku (např. <1> <0> ) stisknout tlačítko <X> dále
postupovat jako při normálním prodeji PLU tj. zadat číslo PLU a stisknout tlačítko <PLU>.

-

Postup při prodeji přes Departmenty:
Zadat hodnotu zboží (formát KKKhh – 210,50 Kč <2> <1> <0> <5> <0> ) stisknout klávesu
departmentu např. <D1>, Celkový součet se zjistí stiskem klávesy <SUBTOTAL>, účet se uzavře
stiskem klávesy <TOTAL>.

-

Postup výpočtu vrácení zbytku peněz při prodeji:
Po prodeji potvrdit stisknout <SUBTOTAL> zadat částku kterou zákazník platí (ve formátu KKKhh ) a
stisknout <TOTAL> na displeji se zobrazí částka k vrácení.
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-

Přihlášení pokladní obsluhy:
Stisknout klávesu <SHIFT> a <OPER>, na displeji se zobrazí nápis (CLE ),zde zadat heslo dané
obsluhy (implicitně je nastaveno obsluha 1 – kód 11, obsluha 2 – kód 22 obsluha 3 – kód 33 a obsluha 4
– kód 44), a potvrdit klávesou <OPER>. Pro odhlášení stisknout klávesy <SHIFT> <1> <1>
<OPER>.

-

Zadání slevy na poslední položku:
Namarkovat položky, zadat hodnotu slevy (hodnota bude vypočítána v %), stisknout klávesu <±1> a
potvrdit stiskem <TOTAL> (standardně je k tlačítku <±1> přiřazena sleva a k tlačítku <±2> přiřazeno
navýšení).

-

Provedení slevy na celý účet:
Namarkovat položky potvrdit stiskem <SUBTOTAL>, zadat hodnotu slevy (hodnota bude vypočtena v
%), stisknout klávesu <±1> a potvrdit stiskem <TOTAL> (standardně je k tlačítku <±1> přiřazena
sleva a k tlačítku <±2> přiřazeno navýšení).

-

Provedení storna poslední položky:
Během markování po zadání čísla PLU, které je potřeba zrušit stisknout klávesu <ZRUŠIT> a
<TOTAL>.

-

Provedení storna celého účtu:
Namarkovaný účet uzavřít stiskem <SUBTOTAL> a dále stisknout tlačítko <ZRUŠIT DOKL.>. Celý
účet se zruší.

-

Provedení storna libovolné položky v neuzavřeném účtu:
Pokud je potřeba zrušit libovolnou položku na účtu stisknout tlačítko <ZRUŠ. ST. DOKL.> a zadat
položku kterou je potřeba zrušit např. <5> <PLU > nebo <1> <0> <0> <D1 > daná položka se odečte
a dále je možno pokračovat v prodeji.

-

Postup při vrácení zboží:
Stisknout tlačítko <VRÁCENÍ> a zadat číslo PLU např. <5> a stisknout tlačítko <PLU> nebo danou
hodnotu v daném departmentu např. <1> <0> <D2>.
Př. <VRÁCENÍ> <2> <PLU> <TOTAL> nebo <VRÁCENÍ> <200> <D1> <TOTAL>

-

Postup při vrácení hotovosti:
Stisknout tlačítko <VRÁCENÍ> , zadat částku, která je potřeba vrátit, stisknout tlačítko departmentu,
ve kterém se provede vrácení a potvrdit stiskem tlačítka <TOTAL>.

-

Platba Kreditní kartou nebo stravenkami:
Proveďte namarkování položek a při platbě stisknout klávesu. <KR.KARTA> pro platbu kreditní
kartou nebo <STRAVENKY> pro platbu stravenkami, tím se účet ukončí.

-

Platba pomocí kreditu a zpětné nahrání kreditu:
Tato funkce slouží pro vydávání účtenek bez nutnosti přímé platby hotovostí. Platbu lze provést pomocí
předem zaplaceného kreditu. Touto funkcí je možné přijímat např. věrnostní permanentky s bonusovým
kreditem.

-

Platba kreditem:
Namarkovat zboží a stisknout klávesy <SHIFT> a <KREDIT> tímto se provede platba kreditem a účet
se automaticky ukončí.

-

Vrácení/ nahrání kreditu:
Stisknout klávesy <SHIFT> a <KR-VKLAD> a zadat hodnotu kreditu (formát KKKhh – 220,50Kč) a
stisknout <TOTAL> a <TOTAL>.

-

Vložení hotovosti do pokladny:
Stisknout klávesu <SHIFT> a <VKLAD> zadat hodnotu vkládané částky.
Př: 100,00 Kč - <1> <0> <0> <0> <0> a potvrdit <TOTAL> a <TOTAL>.
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-

Odčerpání peněz z pokladny:
Stisknout klávesu <SHIFT> a <VÝBĚR> zadat hodnotu odebírané částky.
Př: 100,00 Kč - <1> <0> <0> <0> <0> a potvrdit <TOTAL> a <TOTAL>.

-

Výpis aktuálního stavu hotovosti v pokladně:
X mód stisknout tlačítko <TOTAL>.

-

Provedení denní závěrky:
Z módu stisknout tlačítko <TOTAL>.

Tabulka s kódy jednotlivých znaků
ČÍSLO
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ZNAK
!
i
#
%
&
'
(
)
*
+
,
.
/
0
1
2
3
4
5
6
7

ČÍSLO
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Tabulka znaků Fasy Junior
ZNAK
ČÍSLO
ZNAK
8
48
P
9
49
Q
:
50
R
;
51
S
<
52
T
=
53
U
>
54
V
?
55
W
Σ
56
X
A
57
Y
B
58
Z
C
59
β
D
60
E
61
Ø
F
62
▌
G
63
█
H
64
Φ
I
65
Ě
J
66
Š
K
67
Č
L
68
Ř
M
69
Ž
N
70
Ď
O
71
Ť

10

ČÍSLO
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

ZNAK
Ň
Ý
Á
Í
É
Ó
Ů
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
£
$
€
€

