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Deklarace nezávadnosti

CM 910 / 911 / 912 

CZ
Výrobce tímto prohlašuje, že výrobek je v souladu s následujícími předpisy a standardy: 

DE The manufacturer hereby declares that the equipment complies with the stipulations defined in the following 
guidelines and standards: 

FR Le fabricant déclare par la présente que l'appareil est conforme aux règlements et normes en vigueur: 

ES Por medio de la presente, el fabricante declara que este aparato está conforme a lo dispuesto en las directivas 
y normas vigentes: 

NL De fabrikant verklaart hierbij dat het apparaat voldoet aan de bepalingen in de richtlijnen en normen: 

PT Pelo presente o fabricante declaraque o dispositivo está de acordo com as determinações das directrizes e 
das normas: 

SV Tillverkaren förklarar härmedatt apparaten överensstämmer med bestämmelserna i följande direktiv och 
normer: 

2006/95/EC EN 60950-1:2006 +A1:2009 
2004/108/EC EN 55022:2006 +A1:2007 

EN 50024:1998 +A1:2001 +A2:2009 
EN 61000-3-2:2000 
EN 61000-3-3:2008 

Olympia Business Systems 

Doc: 949100001 
7th December 2010 Heinz Prygoda Managing Director 
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Drahý zákazníku,

Gratulujeme vám!

Děkujeme vám, že jste se rozhodli koupit registrační pokladnu Olympia CM 910 / 911 / 912.
Olympia CM 910 / 911 / 912 je vysoce kvalitní registrační pokladna, která obsahuje poslední technologie, aby splnila 
všechny
vaše požadavky.

Prosím přečtěte si návod k obsluze/programování pro ujištění se, že umíte všechny funkce registrační
pokladny správně ovládat.

Doufáme, že budete se zařízením spokojeni!

S pozdravem

Olympia Business Systems Vertriebs GmbH

Olympia Business Systems Vertriebs GmbH  
Zum Kraftwerk 1 
D-45527 Hattingen 
Germany 
Internet: www.olympia-vertrieb.de 

Tento návod k Obsluze/Programování je určen čistě pro informativní účely. Jeho obsah není předmětem jakéhokoliv
prodeje. Všechny uvedené údaje se vztahují k nominálním hodnotám. Vybavení a možnosti popsané se mohou lišit zem
od země vzhledem k národním požadavkům. Vyhrazujeme si právo provádět změny obsahu a technické úpravy bez
předchozího oznámení.
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Návod k použití
Tato registrační pokladna je určená výhradně pro fungování jako registrační pokladna pouze uvnitř. Jakékoliv jiné použití je považováno
za nechtěné.

Všeobecné informace / Bezpečnostní poznámky
● Ujistěte se, že napájení z elektrické sítě odpovídá hodnotám uvedeným na zadní straně pokladny.
● Tato registrační pokladna je vysoce sofistikovaný kus zařízení. Nikdy se ho nepokoušejte opravit svépomocí.
Pokud je oprava nezbytná, doneste prosím registrační pokladnu do autorizovaného servisního centra nebo k
prodejci.
● Nikdy nevkládejte do registrační pokladny kovové předměty, jako jsou šroubovák, papírové sponky atd. Mohlo by 

to
pokladnu poškodit a také vás vystavit riziku zranění elektrickým proudem.
● Pokud registrační pokladnu delší dobu nepoužíváte, tak jí vypněte.
● Pokladnu čistěte pomocí lehkého otření pomocí suchého hadříku. Nikdy nepoužívejte na čištění registrační
pokladny vodu nebo rozpouštědla jako jsou ředidlo, benzin atd.
● Pro úplné vypojení napájení odpojte zástrčku ze zásuvky.
● Nikdy nevystavujte registrační pokladnu extrémním teplotám.
● Mějte všechny přepravní zámky na bezpečném místě pro budoucí použití. Přepravní zámky musí být znovu
nainstalovány pro případ, že budete někdy v budoucnosti registrační pokladnu přepravovat.

Přepravní zámky
Předtím, než bude registrační pokladna uvedena do chodu, odstraňte všechny přepravní zámky nainstalované a
uložte je pro budoucí použití
Důležitá poznámka pro přepravu: V případě poškození během přepravy, musí být zařízení vráceno s obalem,
návodem k obsluze/programování a příslušenstvím.

Připojení k napájecímu zdroji
Předtím, než připojíte registrační pokladnu k elektrické síti, zkontrolujte prosím, zda napětí a frekvence
uvedené na výrobním štítku, odpovídá specifikacím místní elektrické sítě.
Bezpečnostní poznámka: Zásuvka musí být blízko pokladny a snadno dostupná. To znamená, že v případě
nutnosti může být pokladna rychle odpojena od proudu.
Poznámka: Všechny data jsou uchovávána i po odpojení ze sítě. Baterie zajišťuje, že data budou uchována cca. 2
měsíce po odpojení registrační pokladny z elektrické sítě.

Mechanismus tiskárny
Pozor: Dodržujte následující instrukce pro zajištění dlouhodobého bezproblémového provozu:
Nikdy:
● netiskněte bez vloženého papíru!
● nevytahujte papír, pokud tiskárna pracuje!
● nepoužívejte málo kvalitní papír!
● nevkládejte již použité papírové role!
● nemanipulujte s tiskárnou pomocí tvrdých předmětů nebo neposouvejte jezdce rukou!
● Dávejte pozor na značky označující konec role papíru.
Papír okamžitě vyměňte.
● Provádějte pravidelný servis registrační pokladny / tiskárny v autorizovaném servisním 
středisku.
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1 Vlastnosti produktu

Vlastnosti CM 910 CM 911 CM 912 
Pokladní zásuvka Ne Ano (malá) Ano (velká)

Váha 2.1 kg 5.1 kg 8.0 kg 
Počet oddílů 42 
Počet PLUs 1,250 
Počet pokladních 8 
Počet hodnot DPH 4 
Typ platby 5 (hotové, šeky, kredit 1, kredit 2, kreditní karta) 
Zprávy registrační pokladny X1/Z1 denní finanční zpráva

X2/Z2 měsíční finanční zpráva

X/Z PLU zpráva

X/Z zpráva prodávajícího

X/Z zobrazení tréninkové zprávy

Zobrazení prodávajícího Alfanumerický displej, 5 řádek, LCD, 128x64 
Zobrazení zákazníka Numerický displej (10-čísel, LCD) 

Klávesnice  
Typ klávesnice Vystouplá klávesnice

Počet kláves 48 
Tiskárna Fujitsu FTP-628 MLC 

Typ tiskárny Termální tiskárna

Šířka papíru 57.5 ± 0.5 mm 
Papír Kompatibilní s termální tiskárnou

Rozhraní 1 PS port pro připojení skeneru

1 RJ-45 port pro pokladní zásuvku

1 SD slotová karta pro vytváření záloh kopií programů

1 konektor pro použití technickým servisem

Napájení 220 V 

Spotřeba energie 25 W 

Rozsah pracovních teplot 0 – 40 °C 

Možnosti  
(není obsaženo v rozsahu 
dodávky, s úhradou
poplatku) 

Baterie: pro používání registrační pokladny bez napájecího kabelu po dobu 
přibližně 5 hodin nepřerušovaného chodu (OLYMPIA číslo dílu 947990002) 
Verifikátor bankovek (Euro): Testujete autenticitu 
bankovek  (OLYMPIA číslo dílu 947990003) 
Skener čárových kódů LS 6000 (OLYMPIA číslo dílu 947990001) 
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2 Začínáme
2.1 Vložíme papírovou roli 
Upozornění: Používejte pouze termální papír! 
1. Odstraňte kryt tiskárny. 
2. Natočte papír na přepravní jednotku. 
3. Vložte roli termálního papíru s šířkou 57 mm a maximálním průměrem 70 mm. 
4. Natáhněte přední okraj papíru přes odtrhávací hranu a natočte transportní jednotku dolů, uzamkněte ji na místě.
5. V závislosti na požadovaném použití (účtenkový nebo žurnálový režim), bud odtrhněte papír přes odtrhávací hranu 
tiskárny nebo natáhněte papír na papírovou roli. 
6. Vrťte zpět kryt. 

2.2 Papírová cívka
Papírová cívka je potřeba pro účtenky, měl by na ní navinut. V tomto případě žurnálový režim musí být aktivován 
pomocný systémové možnosti 40 (viz. Kapitola 5.13). 

1. Otevřete kryt tiskárny.
2. Vyjměte papírovou cívku.
3. Provlékněte konec žurnálového papíru štěrbinou v cívce na papír.
4. Vložte papírovou cívku do vodičů pro ní určených.
5. Pro odstranění žurnálového papíru poté co byl narolován na cívku odstraňte
papírovou cívku a vytáhněte žurnálovou roli.
6. Vložte znovu papírovou roli.
7. Zavřete kryt tiskárny.

2.3 Jazyk 
Texty na displeji a na účtence mohou být ve čtyřech rozdílných jazycích: 
● Angličtině

● Němčině (základní) 
● Francouzštině 
● Nizozemština 
Upozornění: Při aktivaci nového jazyka, musíte smazat veškerou paměť!  Uchovejte si své závazky pro případ 
poskytnutí důkazu a záznamů odpovědným finančním úřadům s ohledem na programování a pokladní výpisy (viz. 
strana 61)! Proto měňte pokladní jazyk jenom předtím než ji uvedete do provozu!  
Pro nastavení do jiného jazyka než němčiny podívejte se do kapitoly 5.3.
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3 Klíčový spínač

3.1 Pozice klíčového spínače
Klíč může být otočen do pěti rozdílných poloh:

OFF REG X Z PRG 
Registrační 
pokladna je 

vypnutá

Registrační režim Vytisknout výpis 
bez smazání 

paměti

Vytisknout 
zprávu a smazat 

paměť

Programovací režim

3.2 Klíče
Šest rozdílných klíčů je dostupných pro použití s pokladnou: 

Přepínání poziceIdentifikace 
klíčů

Počet klíčů
OFF REG X Z PRG 

S 2 X X X 
Z 2 X X X X 
P 2 X X X X X 
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4 Klávesnice
V základním stavu opouští přístroj továrnu s anglickým potiskem kláves. 
Je možné použít rozdílné jazyky označení kláves. Klávesové listy v různých jazycích jsou dodávány s touto pokladnou 
pro tento účel.  

4.1 Výměna popisek kláves 
Postupujte následujícím způsobem: 
1.    Odstraňte průhledný kryt klávesy.

Pokud je to pro vás snadnější, odstraňte předem celou klávesu.
2.    Nahraďte současný popisek novým.
3. Dejte zpět průhledný kryt na klávesu.

Pokud jste odstranili celou klávesu, dejte jí opatrně zpět na klávesnici.. 

4.2 Originální anglické popisky

4.3 Německé popisky kláves
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4.4 Vysvětlení funkcí kláves

Klávesa Vysvětlení

Zmáčkněte a držte klávesu �FEED� pro natáhnutí účtenky nebo žurnálu dokud klávesu 
neuvolníte. 

Klávesa �RA� je používána pro zaznamenávání plateb do registrační pokladny. 
Celkové množství obdržené je zaznamenáno do finanční zprávy.

�PO� je používáno pro zaznamenání množství vyjmutého z pokladní přihrádky. Celková
registrovaná částka se zobrazí zvlášť ve finanční zprávě.

�CLR� je používáno pro smazání všech vstupů udělaných na numerické klávesnici nebo 

pomocí klávesy � X � předtím než byly vstupy dokončeny pomocí zmáčknutí klávesy oddílu 

nebo funkční klávesy. �CLR� je také používána pro vymazání hlášení chyb. 

Klávesa�EC� je používána pro ukončení nesprávné registrace okamžitě poté, co byla
zadána. Celkový počet opravených chyb je zaznamenán do finanční zprávy.

Klávesa �Retour� se používá pro refundaci transakce. Celková refundace je zaznamenána 
do finanční zprávy.

Klávesa �VOID� se používá pro dokončení zrušení položky v zápisu, která dosud není
uzavřena. Celkový součet zrušení je zaznamenán do finanční zprávy.

Klávesa �CLERK� se používá pro registraci pokladního. 

Digitální klávesy:  
Digitální klávesy se používají pro zadávání čísel. 
Klávesa �. DEL� se používá pro zadání desetinné tečky. 

Klávesa �PLU� (Price Look-Up) . Věci a ceny jsou přiřazeny číslům PLU. 

Klávesa �DP SHIFT� se používá pro přepínání mezi třemi úrovněmi oddílů. Když je 
programovací režim aktivní, je klávesa používá pro potvrzení výběru. 

Klávesa �%-� se používá pro odečtení procentuální hodnoty od PLU nebo celkové částky prodeje. 

Celkové množství registrované pomocí klávesy �%-� je zaznamenáno do finanční zprávy. 

Klávesa � X � se používá pro zopakování několikanásobného vstupu pro oddíl nebo refundaci.
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Pokračování

Klávesy oddílů slouží pro registraci oddílů.

Klávesy ��� a ��� se používají pro procházení displejem nahoru a dolů.

�Receipt ON/OFF� klávesa se používá pro vypnutí tištění účtenky.

 �Receipt ISSUE� klávesa se používá pro tisk kopie účtenky.

Klávesa �CHECK� je používána pro transakce prováděné pomocí šeku.

Klávesa�FC� (Foreign Currency) je používána pro převod částky do zahraniční měny. 

Klávesa�#/NS� (NS = No Sale) se používá pro úkony, při kterých by neměly být přidávány
položky. Může to být použito pro tisk maximálně 7 čísel na stvrzenku. Položka neovlivní
celkový součet prodeje.
Klávesa �#/NS� se také používá pro otevření pokladní zásuvky.

Klávesa�CARD� se používá pro transakce prováděné pomocí kreditní karty.

Zmáčkněte klávesu�SUB-TOTAL� pro zobrazení celého obnosu prodeje.

Klávesa �CASH� je používána pro platby v hotovosti. 
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5 Programování 

5.1 Základy pro programování
● Pro programování registrační pokladny, musí být klíč v pozici PRG. 
● Když je klíčový spínač nastaven do pozice PRG, zobrazení se Programovací menu na displeji. 

2-číselné programovací čísla  jsou následována popisem toho co programují.

5.1.1 Programové menu 

Zobrazení obsahu - DE           Zobrazení obsahu- EN Význam 

90.DRUCK PRG LISTE 90.PRINT PROG DUMP Vytiskne naprogramované data

01.WARENGRUPPEN 01.DEPARTMENT Programovat oddíly

03.PLU 03.PLU Programovat PLUs 

06.BEDIENER 06.CLERK Programovat pokladní

08.FINANZWEG 08.TENDER MEDIA Programovat metody platby

09.TASTE + / - 09.KEY + /- Programovat částku s ohledem přirážku/slevu 

10.TASTE +% / -% 10.KEY +%/-% Programovat procentuální přirážku/slevu

12.ECR NR. 12.MACHINE NUMBER Programovat číslo přístroje

13.P-REGISTER 13.P REGISTER Programovat nastavení registrační pokladny (systémové)

14.DATUM & ZEIT 14.DATE & TIME  Programovat datum a čas

16.FREMDWÄHRUNG 16.FC Programovat zahraniční měnu

30.STEUER 30.TAX GROUP Programovat hodnoty DPH 

31.KOPFZEILE 31.LOGO MESSAGE  Programovat text loga

32.FUSSZEILE 32.AD MESSAGE Programovat poslední řádek

44.GRAFISCHES LOGO 44.GRAPHIC LOGO Vybrat grafické logo

45.TASTATUR 45.KEYBOARD Změnit přiřazení kláves 

80.SPEICHER LÖSCHEN 80.MEMORY CLEAR Vymazat všechny data z paměti

81.SD-CARD 81.SD CARD BACKUP Vytvořit zálohu dat
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5.1.2 Začít programování 
Postupovat následujícím způsobem pro naprogramování jedné z menu možností:

1. Nastavit klíč na PRG 
2. Vyberte možnost menu, kterou chcete naprogramovat: 
● Použít klávesy ��� a ��� pro procházení Programovým menu do vyžadované 

pozice. 
Nebo: 

● Zadejte číslo programu pomocí číselných kláves.  
3. Potvrďte vaše zadání zmáčknutím klávesy �CASH� . 

5.1.3 Zakončení programování  

Zmáčkněte klávesu �SUB-TOTAL� pro ukončení programování a přeskočení o jednu úroveň 
zpět do menu.  

5.2 Zadávání textu 
Když programujete určitou možnost, je možné zadat text.  
Poznámka: Texty jsou programovány přímo pomocí klávesnice              

    registrační pokladny.  

5.2.1 Místa pro zadávání textu a maximální počet znaků 
Text může být zadáván do následujících míst: 

Zadání textu pro programování Max. počet znaků na řádku

Oddíly 18 
PLU 18 

Pokladní 18 
Zahraniční měny 18 

Platební média 18 
Dlouhé zprávy 32 

Poslední řádek 32 

- Pokračování na další stránce
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5.2.2 Postup pro zadávání textu 
Zadávání čísel, písmen a speciálních znaků

1. Všechny znaky přiřazené dané klávesy se zobrazí, jakmile klávesu zmáčknete.  
2. Čísla, písmena a speciální znaky jsou zadávány stejným způsobem jako na mobilním telefonu. 

Příklad: ● Pro zadání písmene A, zmáčkněte klávesu �8 ABC� jednou.

● Pro zadání písmene B, zmáčkněte klávesu  �8 ABC� dvakrát. 

● Pro zadání písmene C,zmáčkněte klávesu  �8 ABC� třikrát. 
● atd.  

3. Poznámka: Alternativně můžete vybrat písmena pomocí procházení klávesami  ��� a ��� . 
4. Uložte každé písmeno zmáčknutím klávesy �CASH� . 
5. Číslo v závorce uvádí kolik znaků můžete zadat (první číslo) a maximální počet znaků, které mohou být zadány 

(druhé číslo). Příklad: (1/18) jeden znak můžete být vložen a celkové maximum 18 znaků je možné.  
6. Uložte cely vstup zmáčknutím klávesy�CASH�. 

Příklad: Pro zadání "AU" 

Vstup 
Displej

<Enter=YES>,<ESC>Exit 

 
A 

ABC. :  (  1/18) 
A    B    C    a    b    c    8    Ä    Á    Å 

 

<Enter=YES>,<ESC>Exit 

AU 

ABC. :  (  2/18) 
T    U    V    t    u    v    2    Ü    Ú    Ü 
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5.2.3 Klávesy pro zadávání textu

Klávesa Význam 

Zmáčkněte odpovídající klávesu čísla pro zadání čísla, písmene a nebo speciálního znaku.. 

Zmáčkněte pro zadání čísla a speciálního znaku.

Zmáčkněte pro zadání čísla a speciálního znaku.

Zmáčkněte pro zadání mezery.

Zmáčkněte pro smazání posledního zadaného znaku. 

Zmáčkněte pro smazání celého vstupu. 

5.2.4 Sada znaků 
Klávesa Dostupné znaky

A B C a b c 8 Ä Á Å Æ Ą À Â Ć Ç ä á å æ ą à â c ć     

D E F d e f 9 Ð Ė È Ê ė e è é Ê ë            

G H I g h i 4 Ġ Í İ   Î Ï g í ì              

J K L j k l 5 Ł ł                   

M N O m n o 6 Ń Ñ Ö Ó Ø Ő Ō ό Ô ñ ń ö ó ø ő ō ό ô ò     

P Q R S p q r s 1 ß Ş Ś  р  ś              

T U V t u v 2 Ü Ú Ű Ů Ù Û ü ů ű  û ù ú         

W X Y Z w x y z 3 Ý Ź Z ź z                

0 ! ” # $ % ’ & ( ) * + , - . / : ; < = > ?        

7 @ € [ ╲ ] ^ _ { ╎ } ~ ¡ § → ← Σ Ø Æ Œ ¨ ¿ Ⅰ Ⅱ Ⅲ 「 」 ↑ ·  
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5.3 Změna jazyka  
Text na displeji a na účtence může být ve čtyřech rozdílných jazycích: 
Angličtina, Němčina (základní nastavení), Francouzština a Nizozemština. 
Varování: Při aktivaci nového jazyka, musíte smazat veškerou paměť! Uchovejte si své závazky pro případ 

poskytnutí důkazu a záznamů odpovědným finančním úřadům s ohledem na programování a pokladní 
výpisy (viz. strana 61)! Proto měňte pokladní jazyk jenom předtím než ji uvedete do provozu!  

Poznámka: Postupujte následujícím postupem pro změnu do jiného jazyka než němčiny: 

Příklad:
Chcete nastavit angličtinu. 

Vstup Displej

=P REGISTER 
1- 1= 

● Nastavte klíč na PRG 
● Nastavte číslo programu 13

(viz. kapitola 5.1.2) 
● Potvrďte stlačením �CASH�.  [  1] STATUS 

● Zadejte čísla systémového 
nastavení �1� �1�  
(viz. kapitola 5.13). 

=P REGISTER  11- 1= 

Použijte klávesy ��� a ���
pro přesun do zadávací 
oblasti [  ] STATUS. 

 

● Zadejte číslo stavu 
požadovaného jazyka pomocí 
numerických kláves: 
0 pro angličtinu 
1 pro němčinu 
2 pro francouzštinu
3 pro nizozemštinu. 

● Potvrďte stlačením �CASH�. 
● Potvrďte naprogramované stlačením 

klávesy �SUB-TOTAL� .  

Pro to aby se změny jazyka projevily, musíte smazat paměť:  

MEMORY CLEAR 1= ● Vyberte programové číslo
80 (viz. kapitola 5.1.2). 

● Potvrďte stlačením �CASH�. 
● Použijte ��� a ��� klávesy 

pro výběr VŠEHO. 
● Potvrďte stlačením �CASH�. 

● Potvrďte smazání stlačením
�CASH�  

● nebo ukončete proces 
stlačením  �SUB-TOTAL�. 

PROGRAM AREA 
CASHIERS AREA 
DEPARTMENT AREA 
PLU AREA 
E-JOURNAL AREA 
ALL REPORT AREA 
ALL AREA 
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5.4 Programování oddílů 
Může být naprogramováno 42 oddílů. 
Poznámka: Při opuštění továrny jsou oddíly 1-8 nastaveny na DPH hodnotu 1 a to 19% a oddíly 9 až 14 jsou přiřazeny

hodnotě DPH 2 a to 7%. Všechny oddíly jsou nastavení jako rozepsané oddíly s volnou tvorbou cen. Jestliže 
toto nastavení koresponduje s vašimi potřebami, není potřeba v tomto bodě žádné úpravy. 

5.4.1 Programovatelný obsah 
Následující body musí nebo mohou být naprogramovány nebo definovány pro každý oddíl:

Názvy oddílů
Naprogramujte individuální názvy oddílů. Tento krok programování je volitelný. Při opuštění továrny, 
jsou předprogramovány standardní názvy.  

Fixní ceny oddílů 
Zadání fixních cen je volitelné. Jestliže nezadáte fixní ceny (fixní cena je 0.00), registrační pokladna operuje za použití 
volného oceňování.  
Vždy zadávejte fixní cenu s nastaveným počtem desetinných míst a desetinou tečkou.

Přiřazení hodnot DPH
Přiřazení hodnoty DPH každému oddílu. Zadejte číslo DPH hodnoty jako 2-místné číslo. 

Stav oddílu 
Stav oddílu stanovuje jestli se jedná o pozitivní nebo negativní oddíl a položky nebo jednotlivé oddíly. 

Typy oddílu 

Typ oddílu Stav

Pozitivní položkový oddíl 0 
Negativní položkový oddíl (např. pro refundaci vkladů) 1 
Pozitivní jediná položka oddílu 2 
Negativní jediná položka oddílu 3 
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5.4.2 Programování oddílu 
● Nastavte klíč na PRG 
● Vyberte programové číslo 01 (viz. kapitola 5.1.2). 
● Potvrďte stlačením klávesy �CASH�  

Programování názvu oddílu: 

● Použijte klávesy ��� a ��� pro přesun do zadávací oblasti pro název oddílu.   

● Potvrďte stlačením klávesy �CASH� .
● Použijte klávesu �CLR� pro smazání starého názvu oddílu.  
● Zadejte vyžadovaný text (max. 18 znaků) (viz. kapitola 5.2). 

Ukládejte každé písmeno individuálně stlačením klávesy �CASH� ! 
● Potvrďte stlačením klávesy�CASH� . 

Programování fixní ceny oddílu: 

● Použijte klávesy��� a ��� pro přesun do zadávací oblasti pro fixní cenu oddílu. 
● Zadejte fixní cenu (včetně desetinné tečky a desetinných míst).  
● Potvrďte stlačením klávesy �CASH�.

Přiřazení hodnot DPH: 

● Použijte klávesy ��� a ��� pro přesun do zadávací oblasti pro DPH hodnoty. 
● Zadejte číslo DPH. 
● Potvrďte stlačením klávesy �CASH� . 

Definice stavu oddílu: 

● Použijte klávesy��� a ��� pro přesun do zadávací oblasti pro stav oddílu. 
● Zadejte číslo stavu. 
● Potvrďte stlačením klávesy �CASH� . 
Proces programování v paměti je potvrzen na displeji. Systém je nyní na začátku programovaného oddílu. 
Další data mohou být naprogramována.  

● Opusťte programování oddílu stlačením klávesy �SUB-TOTAL� . 

Poznámka: Zmáčkněte klávesu �DP SHIFT� pro přístup na stejnou pozici do dalšího oddílu. 
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Příklad: Oddíl 1 by měl být kladný oddíl s fixní cenou € 3.99, identifikovaný "ABC" a přiřazený sníženou hodnotou 
sazbou DPH 2 o velikosti 7%. 

Vstup Displej 

Počátek programování oddílu: 

=DEPARTMENT 1 – 1= 

 

[ Dept01  ] 
0.00  PRICE 
1 TAX GROUP 
5 STATUS 

Programování názvu oddílu: 

[ Dept01  ] 

 

1x  poté A 

2x  poté AB 

3x  poté ABC 

[ABC  ] 

Programování fixní ceny oddílu: [0.00  PRICE] 

 

3.99  PRICE 

Přiřazení hodnoty DPH: 

1  TAX GROUP 

2  TAX GROUP 

Definice stavu oddílu: 

5  STATUS 

0  STATUS 

Uložit a ukončit programování oddílu
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5.5 Programování PLU (price look up)  
Může být naprogramováno maximum 1250 PLU.  

5.5.1 Programovatelný obsah 
Následující body musí být nebo mohou být definovány pro každé PLU:
PLU číslo 
Je dostupných  1250 míst v paměti. 
EAN kódy s více než 13 čísly mohou být čteny pomocí čtečky čárových kódů.

PLU popisek
Můžete naprogramovat individuální PLU jména (maximálně 18 znaků). Tento krok programování je volitelný. Při 
opuštění továrny jsou předprogramovány standardní názvy.  

PLU fixní cena 
Zadání fixní ceny PLU je volitelné. Jestliže nezadáte fixní cenu (fixní cena je 0.00), bude registrační pokladna 
používat volné oceňování.  
Vždy zadávejte fixní cenu s nastaveným číslem desetinných míst a desetinou tečkou. 

Propojení oddílu 
Přiřazení oddílu je potřeba pro přiřazení hodnot PLU a DPH. 

PLU stav 
Použijte PLU pro definování jestli se jedná o pozitivní nebo negativní PLU.  

PLU typ PLU číslo stavu

Positivní PLU 0 
Negativní PLU 1 

Inventář 
Systémová možnost 9 musí být nastavena na Status 1 (aktivní) pro to, aby mohlo dojít k vytištění výpisu 
inventáře (viz. kapitola 5.13).  
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5.5.2 Programování PLUs  
● Nastavte klíč na PRG 
● Vyberte programové číslo (viz. kapitola 5.1.2). 
Potvrďte stlačením klávesy �CASH� . 
Obvykle je zobrazeno první naprogramované PLU. 

Vyberte PLU: 

● Použijte klávesy ��� a ��� po procházení zadávací oblastí pro PLU čísla.  
● Použijte digitální klávesy pro definice toho,které PLU má být naprogramováno.  
● Potvrďte stlačením klávesy �CASH�  

Registrační pokladna přepne do dalšího programovacího 
kroku.  Poznámka: Jestliže PLU číslo, které chcete naprogramovat již existuje, zobrazí se zpráva “Data Exists 

!!” na displeji.  Navzdory tomu registrační pokladna přepne paměť na místo, kde můžete 
změny dokončit pokud je potřeba. 

Programování názvu PLU: 

● Použijte klávesy ��� a ��� pro přepnutí do zadávací oblasti pro PLU název.  
● Zadejte potřebný text (max. 18 znaků) (viz. kapitola 5.2). 

Uložte každé písmeno zvlášť stiskem klávesy �CASH� ! 
● Potvrďte stlačením klávesy �CASH� . 
Programování fixní ceny PLU: 

● Použijte klávesy  ��� a ��� pro přesun mezi zadávacími oblastmi pro PLU fixní cenu.  
● Zadejte fixní cenu (včetně desetinné tečky a desetinných míst). 
● Potvrďte stlačením kláves �CASH�. 
Přiřaďte oddíl: 

● Použijte klávesy ��� a ��� pro přesun mezi zadávacími oblastmi pro přiřazení oddílu. 
● Zadejte číslo oddílu. 
● Potvrďte stlačením klávesy �CASH� . 

Registrační pokladna automaticky přepne na další krok programování. 
Definujte stav PLU: 

● Zadejte číslo stavu. 
● Potvrďte stlačením kláves �CASH� . 

Registrační pokladna automaticky přepne na další programovací krok.

Poznámka: Jestliže správný stav PLU se již zobrazí na displeji, není potřeba již nic víc 
programovat.  

Vstupte do inventáře: 

● Zadejte číslo specifického PLU ve skladu. 
● Potvrďte stlačením klávesy �CASH� . 

Uložte programování individuálního PLU: 

● Použijte klávesy ��� a ��� pro výběr SAVE… 

● Potvrďte stlačením klávesy �CASH� . 
Displej indikuje, která programová data jsou ukládána. 

Ukončete programování PLU: 

● Ukončete programování PLU zmáčknutím klávesy �SUB-TOTAL� . 
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Navigace v naprogramovaném PLU 
● Použijte klávesy  ��� a ��� pro přesun na horní řádek a poté zmáčkněte několikrát klávesu  �CASH� pro přepnutí 

mezi umístěním paměti a naprogramovaným PLU. 
● Zmáčkněte klávesu �DP SHIFT� pro přístup na stejnou pozici naprogramovaného PLU. 

Příklad: PLU č. 22 je kladné PLU (PLU stav 0) a mělo by být identifikováno pomocí "ABCl". PLU č. 22 by mělo mít 
fixní cenu  € 9.99 a být přiřazeno oddílu 30. 100 kusů bylo na skladě v době programování.  

Vstup Displej

Začít programování PLU: 

=PLU 0- 2= 

 

[ 0]No. 
[ ] 
0.00  PRICE 
1 LINK DEPT 
0 STATUS  
0 STOCK 

SAVE… 
DELETE… 

Zadejte číslo PLU:

[  0]No. 

[  22]No. 

[ ] 

Naprogramujte číslo PLU: 

 

1x  poté A 

2x  poté  AB 

3x  poté  ABC 

 [ABC  ] 

- Pokračování na další stránce -  
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- Pokračování  

Vstup Displej

Programujte fixní cenu PLU: 

0.00  PRICE 

9.99  PRICE 

Přiřazení oddílů: 

1  LINK DEPT 

30  LINK DEPT 

Definujte stav PLU: 

0  STATUS 

Vstupte do inventáře: 

100  STOCK 

Uložte a ukončete programování PLU: 

 SAVE… 

 

5.5.3 Mazání PLU  
● Nastavte klíč na PRG 
● Vyberte Programové číslo 03 (viz. Kapitola 5.1.2). 
● Potvrďte stlačením klávesy �CASH� .
● Použijte klávesy ��� a ��� pro přesun mezi vstupními oblastmi čísla PLU.
Zadejte číslo PLU pro smazání.. 
●

Použijte klávesy ��� a ��� pro výběr DELETE... 

● Potvrďte stlačením klávesy �CASH� 
● Zmáčkněte klávesu �CASH� pro dokončení procesu mazání.  

Nebo zmáčkněte klávesu �SUB-TOTAL� pro ukončení procesu smazání.



Registrační pokladna CM 910 / 911 / 912 

Olympia  2011 Strana 26 Specifikace se mohou změnit bez předchozího varování!

5.6 Systém pokladních
Systém prodavačů slouží pro přiřazení transakce registrační pokladny k individuálnímu prodavači. Když je prodavačův 
systém aktivní, prodavač se musí přihlásit do registrační pokladny pomocí svého hesla. Když přístroj opustí továrnu, 
prodavačův systém není aktivní.  

5.6.1 Programování pokladních 
Maximum 8 pokladních může být naprogramováno. 
Jméno a heslo může být naprogramováno pro každého pokladního.  
Navíc může být přiřazena uživatelská práva, která ovládají funkci, kterou může pokladní použít.

Poznámka: Když přístroj opustí továrnu, každý účet pokladního má všechna práva. 

Příklad: "ABC" musí být naprogramováno jako pokladní č. 2. Její heslo musí být nastaveno na 222222. Mělo by 
být přiřazeno všem pokladním účtům  kromě tisku Z-výpisů.

Vstup 
Displej 

=CLERK 
1- 1= 

● Nastavte klíč na PRG 
● Vyberte číslo programu 06

(viz. kapitola 5.1.2). 
● Potvrďte stlačením  �CASH�
Na displeji se zobrazí první 

pokladní. 

[1  ] 
PASS CODE 

=CLERK 2- 1= ● Zmáčkněte klávesu�CASH� pro 
přístup do vyžadovaného 
pokladního účtu v paměti. 

[2  ] 
PASS CODE 

● Použijte klávesy ��� a ��� pro 
procházení vstupních oblastí 
pro jméno pokladního.

● Potvrďte stlačením �CASH�. 

[2  ] 

● Smazat existující text.  

● Zadejte jméno pokladního
(vstup textu, viz. kapitola 
5.2). 

1x  poté 2A 

  
2x  poté 2AB 

  
3x  poté 2ABC 

● Ukončete zadávání textu 
pomocí zmáčknutí �CASH� .  [2ABC  ] 

● Použijte klávesy ��� a ��� pro 
přesun do zadávací oblasti 
pro heslo.  

  PASS CODE 

● Zadejte současné heslo
(normálně nastaveno: 000000). 

Poznámka: Vždy zadejte heslo 
jako 6-místné číslo! 

● Potvrďte stlačením �CASH�. 

******  PASS CODE 
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  Vstup Displej 

● Zadejte nové 6-místné heslo 
do vstupní oblasti [  ] NEW 
CODE .

● Potvrďte stlačením �CASH�. 
Registrační pokladna automaticky 

přepne na další vstupní oblast.  

******  NEW CODE 

● Zopakujte zadání nového 
hesla do zadávací oblasti [  ] 
Confirm CODE. 

● Potvrďte stlačením �CASH�. 
******  Confirm CODE 

Registrační pokladna automaticky 
přepne na další umístění paměti 
pokladního.

CLERK  3- 1= 

Pro výběr dalšího umístění paměti 
pokladního: 

● Použijte klávesy ��� a ��� pro 
přemístění do horního řádku. 

● Zmáčkněte klávesu �CASH� na přístup 
do další paměti pokladního.

● Přepněte zpátky do paměti 
pokladního, kterou jste právě 
naprogramovali. 

CLERK  2- 1= 

Refund:   
Change Price:   
Discount:    
Service Charge:  
Training:   
Settings   
Registration   
X Report:   
Z Report:   

Z Report:   

● Použijte klávesy ��� a ���
pro projíždění dolů.

Práva pokladního jsou zobrazena. 
Práva, která byla přiřazena 
pokladnímu jsou označena  na 
konci řádku, nepřiřazená jsou 
označena . 
● Pro to abyste změnili práva účetního, 

použijte ��� a ��� pro výběr z jednoho 
z práv pokladních.  

● a zmáčkněte klávesu �CASH�
pro změnu stavu práv 
pokladního: Přepněte mezi
"přiřazeno" a "nepřiřazeno". Z Report:   

● Ukončete programování 
pokladního stlačením 
klávesy�SUB-TOTAL� . 
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5.6.2 Aktivace/Deaktivace pokladního systému  
Pokladní systém je aktivován/deaktivován pomocí systémové možnosti 8 (viz. kapitola 5.13). 

Vstup Displej 

=P REGISTER 1- 1= 

● Nastavte klíč na PRG.

● Vyberte číslo programu 13
(viz. kapitola 5.1.2). 

● Potvrďte stlačením �CASH�.  
[  2]  STATUS 

● Použijte číselné klávesy �8�. =P REGISTER  8- 1= 

● Použijte klávesy  ��� a ���
pro přístup do zadávací oblasti.

[  0]  STATUS 

● Zadejte číslo stavu �1� pro 
aktivaci systému pokladního.  

Nebo: 

● Zadejte číslo stavu  �0� pro 
deaktivaci systému pokladního. 

[  1]  STATUS 
or 
[  0]  STATUS 

● Potvrďte stlačením �CASH�. Save…!! 
Please Continue… 

● Ukončete programováním zmáčknutím 
klávesy �SUB-TOTAL� .  

Poznámka:  Po přepnutí do programového menu, otočením klíčového spínače na REG a opětovným zapnutím 
registrační pokladny, se musí každý pokladní znovu přihlásit. 

5.6.3 Přihlášení do registrační pokladny jako pokladní  

Vstup Displej

 
Log In Failed!! 
No Authority 
Please Continue... 

Ve 
všech 

pozicích 
klíče

 Clerk/Supervisor  ID:  

● Zadejte číslo pokladního.

● Potvrďte stlačením klávesy
�CLERK� .

  

Pokud bylo naprogramováno 
heslo, budete nyní o něj 
požádán.

Password: 

● Zadejte heslo pokladního. 
● Potvrďte stlačením �CASH�. 
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5.7 Programování identifikace platebních médií 
Platební média definují metodu platby pro nákup. Je pět platebních médií. Tři nejobvyklejší jsou na 

klávesnici jako klávesy:

● �CASH� 
● �CARD�  
● �CHECK� 
Následující platební média mohou být také nastavena na klávesnici: 
● �Credit 1�  
● �Credit 2� 
Názvy platebních médií jsou použity na účtenky a výpisy registrační programy a mohou být přeprogramovány 
pokud je to nezbytné:  

Příklad: Platební médium karta "CARD" by měla být přejmenována na "ABC".  

Vstup Displej 

=TENDER MEDIA 1- 1= 

● Nastavte klíč na PRG 
● Vyberte  číslo programu 08

(viz. kapitola 5.1.2). 
● Potvrďte stlačením �CASH�.  [CASH ] 

=TENDER MEDIA 2- 1= ● Vyberte potřebné platební 
médium: Přepněte mezi 
rozdílnými platebními médii 
zmáčknutím klávesy �CASH� .

[CARD ] 

● Použijte klávesu ��� a ���
pro přístup do zadávací oblasti.

[CARD ] 

● Potvrďte stlačením �CASH�. CARD 

● Smažte veškerý text.  

● Zadejte nový název 
platebního média (text 
vstupu, viz. kapitola 
5.2). 

1x  poté A 

●  
2x  poté AB 

3x  poté ABC 

● Ukončete zadávání textu pomocí 
zmáčknutí klávesy �CASH� . [ABC ] 

● Ukončete programování 
platebního média stisknutím
�SUB-TOTAL� . 
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5.8 Programování velikosti přirážky
Tato funkce programuje funkční velikost přirážky. 
Poznámka: Když je registrační pokladna v základním nastavení, klávesa pro fixní množství přirážky není na 

klávesnici nastavena. Způsob jak naprogramovat klávesnici je popsán v kapitole 5.20. 

Příklad: Musí být naprogramována fixní přirážka € 6.- .  

Vstup Displej 

=KEY +/ 
0 1= 

● Nastavte klíč na PRG 
● Vyberte číslo programu 09

(viz. kapitola 5.1.2). 
● Potvrďte stlačením�CASH�. [ 0.00] ADD ON+ 

[ 0.00] DISCOUNT- 

● Použijte klávesy��� a ��� pro 
přesun do zadávací oblasti.[  ] 
ADD ON+. 

 

● Použijte číselné klávesy pro 
zadání velikosti přirážky (s 
desetinou tečkou a 
desetinnými místy). 

● Potvrďte stlačením �CASH�. 

[ 6.00] ADD ON+ 

● Programování ukončete stlačením 
klávesy  �SUB-TOTAL� .

5.9 Programování velikosti slevy 
Tato funkce naprogramuje fixní velikost slevy. 
Poznámka: Když je registrační pokladna v základním nastavení, není nastavena na klávesnici fixní velikost slevy. 

Způsob jak já naprogramovat je popsán v kapitole  5.20. 

Příklad: Fixní sleva € 1.- musí být naprogramována.  

Vstup Displej

=KEY +/ 
0 1= 

● Nastavte klíč na PRG 
● Vyberte číslo programu 09

(viz. kapitola 5.1.2). 
● Potvrďte stlačením �CASH�. [ 0.00] ADD ON+ 

[ 0.00] DISCOUNT- 

● Použijte klávesy ��� a ��� pro 
přesun do vstupní oblasti[  ] 
DISCOUNT-. 

 

● Použijte klávesové číslice 
pro zadání množství slevy (s 
desetinou tečkou a 
desetinnými místy). Potvrďte 
stlačením �CASH�. 

[ 1.00] DISCOUNT- 

● Ukončete programování stlačením 
klávesy �SUB-TOTAL� .
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5.10 Programování procentuálních přirážek 
Tato funkce naprogramuje přirážku jako procentuální hodnotu. 
Poznámka: Když registrační pokladna je v základním nastavení, klávesa pro procentuální přirážku není 

nastavena na klávesnici. Způsob jakým to naprogramovat na klávesnici je popsán v kapitole 5.20.  

Příklad: Procentuální hodnota 10% musí být naprogramována jako přirážka. 

Vstup Displej 

=Key +/ 
1= 

● Nastavte klíč na PRG 
● Vyberte číslo programu 10

(viz. kapitola 5.1.2). 
● Potvrďte stlačením �CASH�. [ 0.00] ADD ON% 

[ 0.00] DISCOUNT% 

● Použijte klávesy  ��� a ���
pro přesun do zadávací 
oblasti [ ] ADD ON%. 

 

● Použijte číselné klávesy pro 
zadávání procentuální 
hodnoty přirážky( s desetinou 
tečkou a desetinnými místy, 
hodnotou mezi 0.01 a 99.99). 

● Potvrďte stlačením �CASH�. 

[ 2.00] ADD ON% 

● Ukončete programování 
stlačením klávesy �SUB-
TOTAL� .     
                                                     

 

5.11 Programování procentuální slevy (-%) 
Tato funkce naprogramuje slevu jako procentuální hodnotu. 

Příklad: Procentuální hodnota 5% musí být naprogramována pro slevu. 
Vstup Displej

=Key +/ 1= 

● Nastavte klíč na PRG 
● Vyberte číslo programu 10

(viz. kapitola 5.1.2). 
● Potvrďte stlačením �CASH�. [ 0.00] ADD ON% 

[ 0.00] DISCOUNT% 

● Použijte klávesy ��� a ���  pro 
přesun do zadávací oblasti[  ] 
DISCOUNT%. 

 

● Použijte číselné klávesy pro 
zadávání procentuální 
hodnoty přirážky( s desetinou 
tečkou a desetinnými místy, 
hodnotou mezi 0.01 a 99.99).  

● Potvrďte stlačením �CASH�. 

[ 5.00] DISCOUNT% 

● Ukončete programování
 stlačením klávesy �SUB-TOTAL� .            
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5.12 Programování čísla přístroje  
Registrační pokladně můžou být přiřazena 4-číselné číslo přístroje, které je poté vytištěné na všechny 

účtenky a výpisy.   Poznámka: Jestliže číslo přístroje je  0000, není vytištěné žádné číslo. 

Příklad: 5555 by měl být naprogramováno jako číslo přístroje. 

Vstup Displej 

=MACHINE NUMBER - 1= 

● Nastavte klíč na PRG 
● Vyberte číslo programu 12

(viz. kapitola 5.1.2). 
● Potvrďte stlačením �CASH�.  [   0] 

● Použijte klávesy ��� a��� pro přesun
do zadávací oblasti  [  ].   

● Zadejte číslo přístroje za 
za použití numerické 
klávesy.  

● Potvrďte stlačením �CASH�. 

[5555] 

● Ukončete programování 
stlačením klávesy �SUB-TOTAL� .  

5.13 Nastavení systému 

5.13.1 Programování systémového nastavení 
Vstup Displej

=P REGISTER 1- 1= 

● Nastavte klíč na PRG 
● Vyberte číslo programu 13

(viz. kapitola 5.1.2). 
● Potvrďte stlačením �CASH�
První volba a její současný stav se 

zobrazí na displeji. 

 [  2]  STATUS 

● Zadejte číslo systémové 
možnosti k naprogramování,  
např. 10. 

=P REGISTER  10- 1= 

● Použijte klávesy ��� a ��� pro 
přesun do zadávací oblasti [  ]. [  1]  STATUS 

● Zadejte číslo požadovaného stavu 
např. 0. [  0]  STATUS 

● Potvrďte stlačením �CASH�.  
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5.13.2 Přehled systémového nastavení 
Poznámka: Základní nastavení je vytištěné tučně.  
Poznámka: Obecně lze říci, že systémové nastavení není potřeba při normálním používání měnit.  

Systémová volba Stav Nastavení

0 Pozice desetinné tečky: 0 (žádná tečka) 
1 Pozice desetinné tečky: 0.0 
2 Pozice desetinné tečky: 0.00 

1 

3 Pozice desetinné tečky: 0.000 

0 Přesun oddílu: Úroveň oddílu je ponechána po registraci 
2 

1 Přesun oddílu: Úroveň oddílu je přepnuta zpět na základní úroveň po 
registraci 

1 Čistá cena (včetně daně) 3 
2 Hrubá cena (včetně daně) 

0 Čas: 24-hodinový formát4 
1 Čas: 12-hodinový formát 

0 Osvětlení displeje zůstává zapnuté 
5 

1 Osvětlení displeje se vypne po dvou minutách neaktivity (režim úspory 
energie) 

0 Vytisknout číslo na účtenku: ne 6 
1 Vytisknout číslo na účtenku: ano

0 Datový formát: Měsíc-Den-Rok7 
1 Datový formát: Den-Měsíc-Rok 

0 Systém pokladního: není aktivní8 
1 Systém pokladního: aktivní

0 PLU inventář: neaktivní (žádné výtisky na výpisech)9 
1 PLU inventář: aktivní (s výtisky na výpisech) 

0 Zvukový signál: vypnutý10 
1 Zvukový signál: zapnutý

0 Jazyk: Angličtina 
1 Jazyk: Němčina 
2 Jazyk: Francouzština 
3 Jazyk: Nizozemština

4 Rezervováno

5 Rezervováno 
6 Rezervováno 
7 Rezervováno 

11 

8 Rezervováno 

12 Rezervováno  
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Systémová volba Stav Nastavení

K zaokrouhlování dojde po zmáčknutí kláves �SUB-TOTAL� a �CASH�
.

0 

Žádné zvláštní evropské zaokrouhlování
Jestliže nebylo vybráno žádné zvláštní evropské zaokrouhlování, provádí se 
zaokrouhlování podle běžného  5/4 zaokrouhlování: Jestliže je první 
desetinné místo 0, 1, 2, 3 nebo 4, číslo je zaokrouhleno dolů. Jestliže je první 
desetinné místo 5, 6, 7, 8 nebo 9 je číslo zaokrouhleno nahoru. 

1 

Evropské zaokrouhlování: Švýcarské 
0.01 – 0.02 = 0.00 
0.03 – 0.07 = 0.05 
0.08 – 0.09 = 0.10 

2 

Evropské zaokrouhlování: Švédské 
0.00 – 0.24 = 0.00 
0.25 – 0.74 = 0.50 
0.75 – 0.99 = 1.00 

13 

3 

Evropské zaokrouhlování: Dánské
0.00 – 0.12 = 0.00 
0.13 – 0.37 = 0.25 
0.38 – 0.62 = 0.50 
0.63 – 0.87 = 0.75 
0.88 – 0.99 = 1.00 

0 Zaokrouhlování daně: zaokrouhlování nahoru

1 Zaokrouhlování daně: standardní komerční zaokrouhlování 5/414 
2 Zaokrouhlování daně: zaokrouhlování dolu

15 Rezervováno 

0 Nula přeskakována při tisku Z-výpisu16 
1 Nula nepřeskakována při tisku Z-výpisu

0 Tisk celkové zdanitelné částky: tisk17 
1 Tisk celkové zdanitelné částky: netisknout

0 Tisk zdanitelné částky pro každou hodnotu daně: netisknout18 
1 Tisk zdanitelné částky pro každou hodnotu daně: tisknout

0 Vytisknout extra řádek "Total taxable amount": netisknout 19 
1 Vytisknout extra řádek "Total taxable amount": tisknout 

0 Vytisknout čistý součet pro každou hodnotu daně: netisknout 20 
1 Vytisknout čistý součet pro každou hodnotu daně: tisknout 

0 Vytisknout extra řádek "Net total": netisknout 21 
1 Vytisknout extra řádek "Net total": tisknout

0 Vytisknout symbol "hodnoty daně" napravo od součtu: netisknout22 
1 Vytisknout symbol "hodnoty daně" napravo od součtu: tisknout

0 Čas: netisknout23 
1 Čas: tisknout

24 Rezervováno

0 Vytisknout celkovou daň: před řádek CASH 25 
1 Vytisknout celkovou daň: po řádce CASH 

0 Elektronický žurnál: aktivní26 
1 Elektronický žurnál: neaktivní
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Systémová volba Stav Nastavení 

27 Rezervováno  

28 Rezervováno    

29 Rezervováno    

0 Rezervováno   30 
1 Sčítač účtenek je resetován pouze na 0 po smazání elektronického žurnálu.

0 Z1 a Z2 sčítače nejsou smazány po vytištění Z-finančního výpisu31 
1 Z1 a Z2 sčítače jsou smazány po vytištění Z-finančního výpisu

0 Celkový součet není vymazán po vytištění Z finančního výpisu 32 
1 Celkový součet je vymazán po vytištění Z finančního výpisu 

0 Celkový součet není vytištěn v Z1 finančním výpisu33 
1 Celkový součet je vytištěn v Z1 finančním výpisu

0 Základní místní měna (množství ÷ konverzní faktor) 34 
1 Základ je zahraniční měna (množství x konverzní faktor)

0 Refundace jsou vytištěny do finančního výpisu35 
1 Refundace nejsou vytištěny do finančního výpisu

36 Rezervováno  

0 Není vytištěna řádka navíc pro HRUBOU částku v Z-výpisu  37 
1 Je vytištěna řádka navíc pro HRUBOU částku v Z-výpisu  

0 Není vytištěna extra řádka pro číslo -(X) do Z-výpisu38 
1 Je vytištěna extra řádka pro číslo -(X) do Z-výpisu

39 0 Standardní font (normální výška) 
1 Dvojitá výška fontu pro DP a PLU  2 
3 
4 
5 

Dvojitá výška fontu pro platební média (bez daně)
Dvojitá výška fontu pro DP, PLU a platební média
Dvojitá výška fontu pro loga a konečné řádky
Dvojitá výška fontu pro celý výtisk

40 0 Režim účtenky 
 1 Žurnálový režim
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5.13.3 Tisk nastavení systému 

Vstup Displej

=SETTINGS -90 

● Nastavte klíč na PRG 
● Číslo programu 90 je 
vybráno automaticky  (viz. 
kapitola 5.1.2). 
● Potvrďte stlačením �CASH�.  90. PRINT PROG DUMP 

=PRINT PROG DUMP PR 1K Displej ukazuje to co může být 
vytištěno. 

DEPARTMENT 
PLU 
CLERK 
TENDER MEDIA 
… 

=PRINT PROG DUMP PR 8K ● Použijte klávesy ��� a ���  
pro výběr P REGISTER. P REGISTER 

● Potvrďte stlačením �CASH�.  
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5.14 Programování data a času 
Příklad: 17.06.2011 by měl být naprogramován jako datum. 13:30 by měl být naprogramován jako čas. 

Vstup Displej

=Date & Time - 1= 

● Nastavte klíč na PRG 
● Vyberte  číslo programu 14

(viz. kapitola 5.1.2). 
● Potvrďte stlačením�CASH�. 

 
Date:  DD/MM/YYYY 

00/00/2000 
Time:  HH/MM 

00-00 
Vstupní oblast pro den je již 
vybrána. 
● Zadejte datum dne. 
Registrační pokladna 
automaticky přepne na zadávací 
oblast pro měsíc. 

Date:  DD/MM/YYYY 
17/01/0000 

● Zadejte měsíc. 
Registrační pokladna 
automaticky přepne do vstupní 
oblasti pro rok. 

Date:  DD/MM/YYYY 
17/06/0000 

● Zadejte rok. 
Registrační pokladna 
automaticky přepne do vstupní 
oblasti pro hodinu. 

Date:  DD/MM/YYYY 
17/06/2011 

● Zadejte hodinu. 
Registrační pokladna 
automaticky přepne do vstupní 
oblasti pro minutu. 

Time:  HH/MM 
13-00 

● Zadejte minutu. 
Registrační pokladna 
automaticky přepne do vstupní 
oblasti pro den. 

Time:  HH/MM 
13-30 

Poznámka: Použijte klávesy  ��� a ��� pro přesun do oblasti. 

● Uložte naprogramované věci 
zmáčknutím klávesy �CASH� . 

Save...!! 
Please Continue... 

● Dokončete programování 
stiskem klávesy �SUB-TOTAL� .     
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5.15 Programování zahraničních měn 
Maximálně 2 zahraniční měny mohou naprogramovány. 

Poznámka: Jestliže chcete pracovat s druhou zahraniční měnou, musíte naprogramovat na klávesnici �FC 2�  (viz. 

kapitoly 5.20 a 5.20.2). V základním nastavení se klávesy �FC� používá pouze na zahraniční měnu 1! 

Vysvětlení následující předtím než začnete programovat: 
● Která zahraniční měna by měla být naprogramována? 
● Do kterého umístění paměti by měla být zahraniční měna naprogramována? 
● Který text je spojen se zahraniční měnou (např. zkratka měny v souladu s ISO 4217)? 
● Jaká je výměnná sazba (zahraniční měna do místní měny)? 

Příklad: US Dolar by měl být naprogramován jako zahraniční měna na pozici paměti 2. Výměnná sazba v čase 
programování byla 1 EUR = 1.35 USD (místní měna = 1 EUR, zahraniční měna = 1.35 USD). 

Vstup Displej 

=FC 1- 1= 

● Nastavte klíč na RG 
● Vyberte číslo programu 16

(viz. kapitola 5.1.2). 
● Potvrďte stisknutím �CASH�. 
První zahraniční měna se zobrazí 

na displeji.  

[FC01 ] 
Foreign: 0.01 
Native: 0.01 

FC 2- 1= ● Zmáčkněte klávesu �CASH�
pro změnu umístění paměti 
zahraniční měny.   

● Použijte klávesy ��� a ��� pro 
přesun do zadávací oblasti 
pro text [FC0x          ]. 

[FC02 ] 

● Potvrďte stlačením �CASH�. FC02 

● Smažte existující text.  

● Zadejte text nové zahraniční 
měny (viz. kapitola 5.2). 2x  pak U 

4x  pak US 

1x  pak USD 

● Ukončete zadávání textu 
stiskem klávesy �CASH� . [USD ] 

● Použijte klávesy  ��� a ���
pro přesun do zadávací
oblasti Foreign:. 

Foreign: 0 

● Zadejte zahraniční menu. Foreign: 1.35 

● Potvrďte stlačením �CASH�. Foreign: 1.35 

- Pokračování na další stránce  
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- Pokračování  

  Vstup Displej

● Použijte klávesy  ��� a ��� pro přesun
 do zadávací oblasti Native: Native: 0 

● Zadejte místní měnu. Native: 1 

● Potvrďte stlačením �CASH�. Native: 1 

● Dokončete programování  
stiskem klávesy �SUB-TOTAL� .   

         
 

5.16 Programování sazeb daně 
Maximum 4 sazby daně mohou být naprogramovány. 
Poznámka: Když přístroj opustí továrnu, sazby VAR 1 jsou již před programovány na 19% a VAT sazby 2 na 7%.  

Jestliže tyto hodnoty odpovídají těm co potřebujete nejsou potřebné jakékoliv úpravy.  

Příklad: VAT sazba 3 by měla být 6% (počet desetinných míst: 2 (základní nastavení)). 

Vstup Displej

=TAX GROUP 
1- 1= 

● Nastavte klíč na PRG 
● Vyberte číslo programu 30

(viz. kapitola 5.1.2). 
● Potvrďte stlačením �CASH�.  19.00  RATE% 

=TAX GROUP 3- 1= ● Zmáčkněte klávesu �CASH�
pro změnu na jiné umístění 
paměť daně.  0.00  RATE% 

● Použijte klávesy ��� a ���
pro přesun do zadávací
oblasti [  ] RATE%. 

 

● Použijte číselné klávesy pro 
zadání sazby daně (s
desetinou tečkou a 
desetinnými místy). 

6.00  RATE% 

● Potvrďte stlačením �CASH�. 6.00  RATE% 

● Potvrďte programování stlačením
klávesy �SUB-TOTAL� .     

 

Poznámka: Když programujete oddíly, sazby daně jsou přiřazovány oddílům. Celkové daně jsou pouze 
spočítány a vytištěny na účtenku když je sazba daně přiřazena oddílům.
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5.17 Programování loga zprávy  
Logo zpráva vytištěná na vršek účtenky, může obsahovat až 4 řádky a maximální počet 32 znaků na řádek. Čtyři 
řádky loga jsou již předprogramované.  
Poznámka: Jestliže nechcete tisknout logo zprávu, můžete smazat předprogramované

řádky. Poznámka: Viz. kapitola 5.2 pro informace o zadávání textu. 
Poznámka: Řádky textu které nejsou naprogramované nejsou vytištěné.  

Příklad: Logo by mělo být naprogramováno a obsahovat text "********* WELCOME *********". Zbývající 
předprogramované řádky by měly být smazány. 

Vstup 
Displej 

=LOGO MESSAGE - 1= 

******************************** 
YOUR RECEIPT 

  
******************************** 

● Nastavte klíč PRG 
● Vyberte číslo programu 31

(viz. kapitola 5.1.2). 
● Potvrďte stlačením �CASH�. 
Naprogramované logo zpráva se 

zobrazí na displeji. První logo je již 

vybráno.  

● Zmáčkněte klávesu �CASH�
pro naprogramování textu 
na první řádek.  

Poznámka: Pouze 20 znaků 
se může zobrazit na řádku 
displeji najednou, ale 32 znaků 
je možných na receptu.

******************** 
* * * * * * * * * * * * 

● Smažte existující text logo 
zprávy zmáčknutím klávesy
�CLR� . 

 

● Zadejte novou logo zprávu. Procedura viz. 
kapitola 5.2 ********* WELCOME ********* 

● Uložte text zmáčknutím 
�CASH�. ********* WELCOME ********* 

● Použijte klávesy  ��� a ���  pro 
přesun na další řádku loga.

● Pokračujte programováním 
textu jak je napsáno.

atd. 
● Ukončete programování

zmáčknutím klávesy�SUB-TOTAL� .  
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5.18 Programování posledních řádek 
Poslední řádky na účtence mohou obsahovat až 3 řádky a maximum 32 znaků za řádek.Tři 
konečné řádky jsou již předprogramované. 
Poznámka: Jestliže nechcete vytisknout konečný řádek, musíte smazat předprogramované řádky.

Poznámka: Viz. kapitola 5.2pro informace o zadávání textu. 
Poznámka: Řádky textu, které nejsou naprogramované a nevytištěné. 

Poslední řádky jsou naprogramované analogově pro programování zpráv loga. Jediný rozdíl je, že číslo programu 
32 musí být vybráno v programovém menu.  

Vstup 
Displej 

=AD MEASSAGE - 1= 

******************************** 
THANK 

******************************** 

● Nastavte klíč na PRG 
● Vyberte číslo programu 32

(viz. kapitola 5.1.2). 
● Potvrďte stlačením �CASH�. 
Naprogramované poslední řádky se 

zobrazí na displeji. Poslední řádka 

je již vybraná. 

Pro další postup viz. kapitola 5.17. 

5.19 Výběr grafického loga
Můžete vytisknout grafické logo nad logo zprávu na účtenku. Máte na 
výběr z 23 motivů, viz. obrázek 1 (další stránka).  

Vstup Displej 

=GRAPHIC LOGO - 1= 

● Nastavte klíč na PRG 
● Vyberte číslo programu 44

(viz. kapitola 5.1.2). 
● Potvrďte stlačením �CASH�. Když 

přístroj opustí továrnu je nula 

nastavena v zadávací oblasti. 
např. není vytištěno žádné grafické logo.

[  0]  STATUS 

● Zadejte číslo grafického loga, 
které chcete vytisknout do 
zadávací oblasti např. 17. 

● Dokončete stisknutím �CASH�. 
● Dokončete programování 

stisknutím klávesy �SUB-TOTAL� .
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Obr. 1 
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5.20 Programování klávesnice
Můžete předprogramovat klávesnici podle svých potřeb.  
5.20.1 Programovatelné klávesy
Následující klávesy mohou být naprogramovány: 
● Funkční klávesy 
● Klávesy platebních médií (metod platby) 
● Klávesy zahraničních
měn Čísla kódů 
Každá funkce má kódové číslo, které jí unikátně identifikuje. Číslo kódu je vyžadování pro programování. 

Kategorie Význam Číslo kódu V základnu na klávesnici

DP SHIFT 143 
-% 159 x 
+% 160 
- Množství slevy 157 
+ Množství přirážky 158 

Funkční klávesová tabule

Trénink  153 
Karta 161 x 
Credit 1 162 
Credit 2 163 

Klávesa platebních médií

Šek 164 x 
Zahraniční měna 1 165 x Klávesy zahraničních měn

Zahraniční měna 2 166 

5.20.2 Programování kláves

Příklad: "Tréninková" funkce (kódové číslo 153) by měla být přiřazena klávese 
"CHECK" funkce (kódové číslo 164). 

Vstup
Display 

= KEY-FUNCTION 1= 

● Nastavte klíč na PRG 
● Vyberte číslo programu 45

(viz. kapitola 5.1.2). 
● Potvrďte stlačením �CASH�. [    0]  VALUE CODE 

[    0] KEY BE ASSIGNED 

INIT DEFAULT KEYBD. 

● Použijte klávesy ��� a ��� pro 
přesun do zadávací oblasti 
[  ] VALUE CODE 

[    0]  VALUE CODE 

● Použijte číselné klávesy pro 
zadání kódového čísla pro 
potřebné funkce, např. 153 
(Trénink). 

[153]  VALUE CODE 

- Pokračování na další stránce   
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- Pokračování  Vstup Displej

● Potvrďte stlačením �CASH�. 
Displej přepne na další zadávací 

oblast  
[  ] KEY BE ASSIGNED 

[    0] KEY BE ASSIGNED 

● Zmáčkněte klávesu �CASH�  Pls Input 
Redefine Key 

● Nyní zmáčkněte klávesu pro 
kterou chcete přiřadit novou 
funkci. 

 

Displej ukazuje: Save...!! 
Please Continue... 

Číslo kódu nové funkce je 
zobrazeno v zadávací oblasti  
[  ] KEY BE ASSIGNED 

[153]  VALUE CODE 
[164] KEY BE ASSIGNED 

● Ukončete programování zmáčknutím klávesy �SUB-TOTAL�.

 

Poznámka: Prosím vytvořte vhodné označení klávesy pro přeprogramovanou klávesu, takže ostatní pokladní budou 
jasně vědět co je klávese přiřazeno!  

5.20.3 Resetování registrační pokladny na základní nastavení 

Vstup Displej 
= KEY-FUNCTION 1= 

● Nastavte klíč na PRG 
● Vyberte číslo programu 45

(viz. kapitola 5.1.2). 
● Potvrďte stlačením �CASH�. [    0]  VALUE CODE 

[    0] KEY BE ASSIGNED 

INIT DEFAULT KEYBD. 

● Použijte klávesy  ��� a ��� pro 
přístup do pole INT DEFAULT 

KEYB. 
INIT DEFAULT KEYBD. 

● Potvrďte stlačením �CASH�. Save...!! 
Please Continue... 
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6 Provoz 
Registrační pokladna musí být provozována s nastavením na registrační režim, REG. 
Poznámka: Informace níže platí pro následující podkapitolu: registrační pokladna je obvykle 

naprogramována pro 2 desetinná místa (základní nastavení).   

Displej● Nastavte klíč na REG 

19-01-2011  17:30:30 

0.00 
6.1 Vymazání chybových zpráv  
V případě vstupních chyb nebo přesáhnutí limitních hodnot, registrační pokladna zobrazí chybový stav: Akustický signál 
a "E" (Error) se zobrazí na displeji. Zmáčkněte klávesu �CLR� pro vymazání chybové zprávy.
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6.2 Registrace oddílů  
Není stanovena žádná desetinná tečka, když zadáváte ceny. Registrační pokladna automaticky nastavuje desetinou 
čtečku automaticky podle systémové možnosti 1 (umístění desetinné tečky). 

6.2.1 Registrace jednoho oddílu
Příklad: 100.50 EUR by mělo být registrováno k Oddílu 1.

Vstup ● Nastavte klíč na REG 
● Zadejte cenu (bez desetinné tečky, s 

desetinnými místy). 
● Zmáčknete odpovídající klávesu oddílu.

Poznámka: Jestliže je oddíl předprogramován jako oddíl s fixní cenou, není třeba zadat nějakou cenu během 
registrace. Po zmáčknutí relevantní klávesy oddílu, fixní ceny jsou automaticky registrovány. 

6.2.2 Registrace několika oddílů 
Příklad: 15 kusů předmětu v ceně 100.50 EUR by mělo být registrováno do Oddílu 2. 

Vstup● Nastavte klíč na REG 
● Zadejte množství. 
● Zadejte násobnou klávesnici � X �. 
● Zadejte cenu (bez desetinné tečky s 

desetinnými místy). 
● Stiskněte odpovídající klávesu oddílu. 

Poznámka: Množství zboží může mít hodnotu mezi 1 a 9999. 
Poznámka: Jestliže je oddíl předprogramován jako oddíl s fixní cenou, žádné ceny nepotřebují být zadány během 

registrace. Po zmáčknutí odpovídající klávesy oddílu, fixní ceny jsou automaticky registrovány. 

6.2.3 Příklad receptu, PLU registrace 
Příklad: Následující prodej: 15 kousků předmětu v ceně € 100.50 z Oddílu 2; 2.6 kusů za 20.50 € každý

z Oddílu 3 a 1 kus z Oddílu 4 za fixní cenu € 35.- každé.

Vstup 
ÚČTENKA 

● Nastavte klíč na REG 

  

  

  

  

----------------------------------------------------
Dept02 15 100.50 1,507.50T1
Dept03 2.6 20.50 53.30T1
Dept04   35.00T1
----------------------------------------------------
TAX1  19,00% 254.78
TOTAL VAT  EXCL  1,341.02
----------------------------------------------------
TOTAL   1,595.80
CASH   1,595.80

17-06-2011   # 1
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6.3 Registrace PLUs 
Položky (PLUs) jsou registrovány významem čísel PLU. PLUs můžou být registrovány pouze s fixní cenou. 
Poznámka: Registrační pokladna může být registrována ke zpracování EAN-8 a EAN-13 čárkových kódů.  

6.3.1 Registrace jediného PLU  
Příklad: Položka s PLU číslem 100 by měla být zaregistrována. 

Vstup ● Nastavte klíč na REG 
● Zadejte číslo PLU. 
● Zmáčkněte klávesu �PLU� . 

Poznámka: Jestliže se nepokusíte zaregistrovat PLU, které nebylo naprogramované,  zobrazí se následující zpráva:  
No record !! Please Continue… (žádná registrace, pokračujte) 

6.3.2 Registrace několika PLU 
Příklad: 15 kusů položek s PLU číslem 100 by měl být zaregistrován. 

Vstup ● Nastavte klíč na REG 
● Zadejte množství. 
● Zmáčkněte násobící klávesu � X �. 
● Zadejte číslo PLU. 
● Zmáčkněte klávesu �PLU� . 

Poznámka: Množství zboží může mít hodnotu mezi 1 a 9999. 
Poznámka: Jestliže je učiněn pokus registrace PLU, který nebyl naprogramován, zobrazí se následující zpráva:  No 

record !! Please Continue… (žádná registrace, pokračovat) 

6.3.3 PLU registrace, příklad účtenky
Příklad: 15 kusů položky s PLU číslem 100 (cena: € 100.50); 2.6 kusů s PLU číslem 500 (cena: € 

100.50) a 1 položka s PLU číslem 1000 (cena: € 50.--). 

Vstup ÚČTENKA ● Nastavte klíč na REG 

  

  

  

  

----------------------------------------------------
PLU 100 15 100.50 1,507.50T2
PLU 500 2.6 100,50 261.30T2
PLU 1000   50.00T2
----------------------------------------------------
TAX2  7,00% 118.98
TOTAL VAT  EXCL  1,699.82
----------------------------------------------------
TOTAL   1,818.80
CASH   1,818.80

17-06-2011   # 2
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6.4 Registrace oddílů a PLUs dohromady a registrace identického zboží 
Je možné registrovat oddíly a PLUs dohromady na jednu účtenku.
Jestliže identická zboží jsou registrována, registrace jejich může být zkrácena v případě oddílů (stejný oddíl, stejná 
cena) protože cena může být vynechána. 

Příklad: Následující je prodáno: položky z oddílu 1 v ceně € 12.30 a identická položka s identickou cenu; položka z 
oddílu 4 v ceně € 40.-- a jiná identická položka v identické ceně; položka s PLU číslem 100 (fixní cena € 10.--) a
jiný se stejnou položkou; a položkou s PLU číslem 200 (fixní cenou € 15.--) a jinou stejnou položkou. 

● Nastavte klíč na REG 
Vstup Účtenka 

Registrace jednoho DP (se
zadáním ceny): 

Opakování
DP registrace: 

Registrace jednoho DP  (s
fixní cenou): 

Opakovaná 
registrace DP: 

Registrace 
jednoho PLU: 

Opakovaná 
registrace PLU:

 Registrace 
jednoho PLU: 

Opakovaná 
registrace PLU:

  

----------------------------------------------------
Dept01   12.30
Dept01   12.30
Dept04   40.00
Dept04  40.00
PLU 100   10.00
PLU 100   10.00
PLU 200   15.00
PLU 200   15.00
----------------------------------------------------
TAX1  19,00% 24.64
TOTAL VAT  EXCL  129.96
----------------------------------------------------
TOTAL   154.60
CASH   154,60

17-06-2011   # 3
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6.5 Dokončení účtenky / Metody platby 
Platby mohou být učiněny mnoha způsoby: 
● HOTOVOST

● ŠEK

● KARTA

● Kredit 
Klávesy platebních médií jsou na klávesnici (viz. kapitola 5.7) a může být naprogramováno na klávesnici (viz. kapitola 
5.20). 

6.5.1 Platba hotovostí a zobrazování výměny 

● Nastavte klíč na REG 
● Dokončete všechny registrace. 
● Produkujte mezisoučet stisknutím klávesy �SUB-TOTAL�  (volitelný proces). 
● Množství pro platbu se zobrazí na displeji.  
● Zadejte množství získané od zákazníka (volitelný proces). 

● Zmáčkněte klávesu �CASH� . 

Jestliže velikost platby zákazníkem je vyšší než aktuální množství dlužné částky, registrační pokladna automaticky 
spočítá velikost dlužné částky po stisknut klávesy  �CASH� a zobrazí ho na displeji.  

Poznámka: Jestliže zákazník zaplatí přesně správné množství, nepotřebujete zadávat zaplacenou cenu. 
Jednoduše zmáčkněte klávesu �CASH� pro dokončení účtenky. Zaplacené množství se zobrazí na displeji. 

6.5.2 Platba pomocí EC karty / šeku  

● Nastavte klíč na REG 
● Dokončete všechny registrace.  
● Vytvořte mezisoučet stisknutím klávesy �SUB-TOTAL� (volitelný proces). 
● Dlužná částka pro platbu se zobrazí na displeji. 

● Zadejte množství získané od zákazníka (volitelný proces). 
● Zmáčkněte klávesu �CHECK� . 

Jestliže množství zaplacené zákazníkem je vyšší než výše dluhu, registrační pokladna automaticky spočítá dlužné 
množství po zmáčknutí klávesy �CASH� a zobrazí se na displeji. 

Poznámka: Jestliže zákazník zaplatí přesně správné množství, nepotřebujete zadávat zaplacenou cenu. 

Jednoduše zmáčkněte klávesu �CASH� pro dokončení účtenky. Zaplacené množství se zobrazí na displeji. 
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6.5.3 Platba kreditní kartou

● Nastavte klíč na REG 
● Dokončete všechny registrace. 
● Vytvořte mezisoučet stisknutím klávesy �SUB-TOTAL�  (volitelný proces). 
● Dlužné množství pro platbu se zobrazí na displeji.

● Zadejte množství získané od zákazníka (volitelný proces). 
● Zmáčkněte klávesu �CARD�. 

Jestliže množství zaplacené zákazníkem je vyšší než výše dluhu, registrační pokladna automaticky spočítá dlužné 
množství po zmáčknutí klávesy �CASH� a zobrazí se na displeji. 

Poznámka: Jestliže zákazník zaplatí přesně správné množství, nepotřebujete zadávat zaplacenou cenu. 

Jednoduše zmáčkněte klávesu �CASH� pro dokončení účtenky. Zaplacené množství se zobrazí na displeji. 

6.5.4 Platba potvrzením kreditní karty 
Poznámka: Klávesa �CREDIT� musí být  předtím naprogramována na klávesnici (viz. kapitola 5.20).  

● Nastavte klíč na REG 
● Dokončete všechny registrace. 
● Vytvořte mezisoučet stisknutím klávesy �SUB-TOTAL�  (volitelný proces). 
● Dlužné množství se zobrazí na displeji.  
● Zadejte množství získané od zákazníka (volitelný proces). 
● Zmáčkněte klávesu �CREDIT� .

Jestliže množství zaplacené zákazníkem je vyšší než výše dluhu, registrační pokladna automaticky spočítá dlužné 
množství po zmáčknutí klávesy �CASH� a zobrazí se na displeji. 

Poznámka: Jestliže zákazník zaplatí přesně správné množství, nepotřebujete zadávat zaplacenou cenu. 
Jednoduše zmáčkněte klávesu �CASH� pro dokončení účtenky. Zaplacené množství se zobrazí na displeji. 

6.5.5 Kombinace platebního média 
Účet může být zaplacen tím ze zkombinujete různé metody platby. 

● Nastavte klíč na REG 
● Dokončete všechny registrace.

● Vytvořte mezisoučet stisknutím klávesy �SUB-TOTAL�  (volitelný proces). 
● Dlužné množství se zobrazí na displeji.

● Zadejte množství které chce zákazník zaplatit za použití platebního média 1 a zmáčkněte 
odpovídající klávesu platebního média. Zbývající množství se zobrazí na displeji s množstvím 
zaplaceným za použití platebního média 1.

● Zadejte množství, které zákazník chce zaplatit za použití platebního média 2 zmáčkněte odpovídající 
klávesu platebního média. Zbývající množství se zobrazí na displeji a dohromady s množstvím
použitým platebního média 1+2. 

● Zadejte množství, které zákazník chce zaplatit hotově a zmáčkněte odpovídající klávesu platebního 
média. 

Poznámka: Platba učiněná v hotovosti by měla být poslední krok. 
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6.6 Platba v zahraniční měně 
Registrační pokladna může fungovat za použití dvou zahraničních měn.  
Registrační pokladna automaticky zkonvertuje cenu registrace v měně vybrané a zpět pokud je to nezbytné. 

6.6.1 Platba v zahraniční měně s přesným množstvím

Příklad: Celkový účet € 37.04 v oddílu 1 je zaplacen v přesné velikosti v USD. 

Vstup  Recept ● Nastavte klíč na REG 
● Produkuje mezisoučet. 
● Zadejte lokaci paměti 

zahraniční měny. 
● Zmáčkněte klávesu �FC� . 
Množství dluhu pro platby je 
zkonvertované do zahraniční měny a 
zobrazí se nad místní měnou na displeji.  
V případě: USD (50.00) 
● Zákazník zaplatí přesné 

množství dluhu v zahraniční 
měně. 

● Zmáčkněte klávesu pro dokončení 
procesu registrace �FC� .

Dept01   37.04T1
Subtotal:   37.04
----------------------------------------------------
TAX1  19,00% 5,91
TOTAL VAT  EXCL  31.13
----------------------------------------------------
TOTAL   37,04
Convert Cash   50.00
USD   50.00
Convert Cash   37.04
17-06-2011   # 4

6.6.2 Platba v zahraniční měně s výměnou

Příklad: Součet účtu € 37.04 v oddílu 1 je zaplacen pomocí 100 USD. 

Vstup Účtenka ● Nastavte klíč na REG 
● Vytvoří mezisoučet. 
● Zadejte umístění paměti 

zahraniční měny. 
● Zmáčkněte klávesu �FC� . 
Velikost dluhu pro platby je 
zkonvertováno do zahraniční měny a 
zobrazí se nad místním měnou na 
displeji.  
V případě: USD (50.00) 
● Použijte číselné klávesy pro 

vstup množství zaplaceného 
množství zahraniční měny 
zaplacené zákazníkem. 

● Zmáčkněte klávesu �FC� pro 
dokončení registračního 
procesu. 

Dept01   37.04T1
Subtotal:   37.04
--------------------------------------------------- 
TAX1  19,00% 5,91
TOTAL VAT  EXCL  31.13
--------------------------------------------------- 
TOTAL   37,04
Convert Cash   50.00
USD   100.00
Convert Cash   74.07
Change   37.03
Convert Cash   49.99
17-06-2011   # 5

Vysvětlení
účtenky 
Convert Cash 50.00

= Velikost dluhu zkonvertovaného do zahraniční měny.  
USD 100.00  = Množství zaplacené v zahraniční měně. 
Convert Cash 74.07 = Možství zaplacené zkonvertované do místní měny 
Change 37.03 = Velikost směny dluhu v zahraniční měně 
Convert Cash 49.99 = Velikost směny v dluhu v místní měně 
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Poznámka: Prosím dbejte na to, že rozdíl v zaokrouhlování se může stát během konverzí. 

Poznámka: Ve finanční zprávě, změna v místní měně je provedena z CASH součtu v “TOTAL DRAWER”. 
Celkový součet v zahraniční měně je v extra řádce. 

6.7 Registrace přirážek a slev
Je možné definovat  
● související částku nebo 
● procentní  
přirážku a slevu. Mohou být aplikovány na 

● individuální PLUs nebo

● mezisoučet.  

Poznámka: Když je to nezbytné, klávesy  �+%�, �- Amount Discount� a �+ Amount Surcharge� musí být nastaveny na 
klávesnici (viz kapitola 5.20).  

Poznámka: Fixní předprogramovaná hodnota může být zadána pro hodnotových nebo procentuálních přirážkách a slevách
(viz. kapitoly od 5.8 do 5.11). Napravilo to hodnoty, které jsou naprogramovány, není třeba zadat jiné hodnoty, 
když registrujete přirážky a slevy. Jestliže je zadána hodnota, přepíše to naprogramovanou hodnotu

Poznámka: Číslo přirážek a slev koresponduje s celkovým součtem ve finančním výpisu. 

6.7.1 Registrace na množství závislé přirážky a slevy 
Příklad: Na množství závislá sleva € 2.00 je přiřazená položce s PLU číslem 100. Mezisoučet je poté vytvořen ke 
ke kterému je na množství závislá přirážka  € 0.50 přidána.  

Vstup 
Účtenka 

�- Amount Discount�

�+ Amount Surcharge�

PLU 100   5.55T1 
DISCOUNT-   -2,00 
Subtotal:   3.55 
Add ON+   0.50 
Subtotal:   4.05 
-----------------------------------------------------
TAX1  19,00% 0.65 
TOTAL VAT  EXCL  3.40 
-----------------------------------------------------
TOTAL   4,05 
CASH   4,05 
17-06-2011   # 6 

● Nastavte klíč na REG 
● Registrace zboží ke kterému 

bude na množství zásvislá 
sleva nebo přirážka náležet.  

● Zadejte na množství 
závislou slevu nebo 
přirážku. 

● Zmáčkněte klávesu  
�- Amount Discount� nebo 
�+ Amount Surcharge� .  

Jestliže na množství závislá přirážka 
nebo sleva má být aplikována na 
mezisoučet, zmáčkněte klávesu �SUB-
TOTAL� předtím.  
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6.7.2 Registrace procentní přirážky a slevy 
Příklad: Procentuální sleva 10% je přiřazena položce s PLU číslem 100. Mezisoučet je poté vytvořen s přidanou 25% 
přidanou přirážkou.  

Vstup 
Účtenka 

�%+�

●Nastavte klíč na REG 
● Registrujte zboží, ke kterému bude 
přirážka nebo sleva přidělena.  
● Zadejte procentuální přirážku nebo 

nebo slevu. 

● Zmáčkněte klávesu �%-� nebo �%+� . 
Jestliže procentuální přirážka nebo 
sleva je aplikována na mezisoučet 
zmáčkněte předtím klávesu �SUB-
TOTAL� .  

PLU 100   5.55T1 
DISCOUNT%  10.0% -0.55 
Subtotal:   5.00 
ADD ON%  25.0% 1.25 
Subtotal:   6.25 
-----------------------------------------------------
TAX1  19,00% 1.00 
TOTAL VAT  EXCL  5.25 
-----------------------------------------------------
TOTAL   6,25 
CASH   6,25 
17-06-2011   # 7 

6.8 Smazání vstupních chyb (opravy) 
Jestliže jste zadali špatný znak, ale nezmáčkly jste ještě klávesu  �DP SHIFT� nebo �PLU�, můžete opravit chybu 

stisknutím klávesy  �CLR� .  

6.9 Opravy chyb a neplatných věcí 
Poznámka: Počet oprav a chyb je zaznamenán do finanční zprávy.

6.9.1 EC (korekce chyby) 
Jestliže je položka nesprávně zaregistrována a nic jiného nebylo mezitím zaregistrováno, tato nesprávná registrace 
může být vymazána pomocí okamžité korekci chyb.  

Příklad: Když registrujete několik položek, položka s PLU číslem 100 byla nesprávně registrována. Nic jiného od té 
doby bylo registrováno. Korekce chyby byla ukončena.  

Vstup Displej Účtenka 

● Nastavte klíč na REG 

● Zmáčkněte klávesu 
�EC� přímo po vytvoření 
nesprávné registrace pro 
ukončení položky. 

Cancel 
PLU 100  -5.55

PLU 2   2.22T1 
PLU 100   5.55T1 
Cancels: 
PLU 100   -5.55 
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6.9.2 Chyba 
Jestliže položka byla registrována omylem, ale účtenka nebyla ještě dokončena zmáčknutím klávesy platebního média, 
nesprávné registrace může být ukončena. Chybový proces se používá, když jiné položky byly registrovány poté co byla 
položka ukončena. 

Příklad: Tři předměty byly registrovány: € 10.00 pro oddíl 1 € 20.00 pro oddíl 2 a € 30.00 pro oddíl 3. Druhou 
položku je třeba ukončit (€ 20.00 pro oddíl 2). 

Vstup 
Displej Účtenka 

● Nastavte klíč na REG 

● Registrujte PLUs. 
● Zmáčkněte klávesu chyba �VOID� . 

= Billing Mode Detail 
3.Dept03 1 30.00 

● Použijte klávesy ���
a ���  pro ukončení 
položky. 

= Billing Mode Detail 
2.Dept02 1 20.00 

● Zmáčkněte klávesu
�EC� pro smazání 
položky.

= Billing Mode Detail 
2.Dept02 0 00,00 

● Zmáčkněte klávesu
�CASH� pro návrat do 
registrace. 

Cancel 
Dept02  -20.00 

Dept01   10.00T1 
Dept02   20.00T1 
Dept03   30.00T1 
Cancels: 
Dept02   -20.00 
SubtotaL:   40.00 
----------------------------------------------------
TAX1  19,00% 6.39 
TOTAL VAT  EXCL  33.61 
----------------------------------------------------
TOTAL   40.00 
CASH   40.00 
17-06-2011   # 9 

Pokračujte s registrace a dokončením účtenky. 

6.9.3 Kompletní zrušení
Jestliže účtenka nebyla ještě dokončena zmáčknutím klávesy platebního média a všechny udělané registrace by 
měly být zrušeny, vykonejte kompletní ukončení. 

Příklad: Rozdílné položky byly registrovány. Účtenka ještě nebyla dokončena. Mělo by se provést kompletní zrušení. 

Vstup Displej Účtenka 

● Nastavte klíč na REG 

●Zmáčkněte klávesu �VOID� . 
= Billing Mode Detail 
PLU 100  -5.55

● Zmáčkněte klávesu �CLR� . 

PLU 2   2.22T1 
PLU 100   5.55T1 
-----------------------------------------------------
17-06-2011   #10 
Cancel  Cancel Cancel 

Poznámka: Číslo a celkový součet oprav je zaznamenán do finančního výpisu. 
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6.9.4 Refundace 
Refundace musí být registrovány, když zákazník vrátí položku poté co byla prodána a je dokončena účtenka. 

Příklad: € 10 je refundace z oddílu 1. 

Vstup 
Účtenka 

● Nastavte klíč na REG 

● Zmáčkněte klávesu �RETOUR�  
● Registrujte vrácenou položku 

normálním způsobem. 

● Zmáčkněte klávesu �CASH� . 

Dept01   Refund
1 -10.00 -10.00T1

----------------------------------------------------
TAX1  19,00% -1.60
TOTAL VAT  EXCL  -8.40
----------------------------------------------------
TOTAL   -10.00
CASH   -10.00
17-06-2011   #11

Poznámku: Počet a celkový součet refundací je zaznamenáván do finanční zprávy. Použijte systémovou možnost 35 pro 
umožnění (základní nastavení) nebo vypnutí výtisku této informace do finančního výpisu (viz. kapitola 5.13). 

6.10 Operace přijmutí na účet
Platby do registrační pokladny, např. platby kreditkou, jsou registrovány následovně:i

Příklad: € 500 je získáno na účet. 

● Nastavte klíč na REG Vstup Účtenka 

● Zadejte zaplacené 
množství. 

● Zmáčkněte klávesu �RA� . 

----------------------------------------------------
RA:   500.00
17-06-2011   #12

Poznámka: Počet celkových součtů získaných na účetní operace je zaznamenán do finanční zprávy. 

6.11 Operace vyplacení 
Příklad: € 60 je vyplaceno. 

● Nastavte klíč na REG Vstup Účtenka 

● Zadejte vyplacené 
množství. 

● Zmáčkněte klávesu �PO� . 

----------------------------------------------------
PO:   60.00
17-06-2011   #13

Poznámka: Počet celkových součtů vyplacených transakcí je zaznamenán do finanční zprávy. 
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6.12 Tisk čísel 
Volně volitelné, 8-číselná částka mohou být vytištěna na účtenku, např. zákazník nebo číslo poukázky. 

Příklad: Zákazník číslo 87654321 by měl být vytištěn na účtenku. 

● Nastavte klíč na REG Vstup Účtenka 

● Zadejte číslo, maximálně 8 
čísel.

● Zmáčkněte �#/NS�. 

----------------------------------------------------
87654321#

6.13 Otevření pokladní zásuvky bez prodeje 
Pokladní zásuvka může být otevřena bez vytvoření prodeje pro uložení nebo vyjmutí finanční částky například. 

Poznámka: Počet a celkový součet žádných prodejů a následných otevření pokladní zásuvky je 
zaznamenán do finanční zprávy.  

● Nastavte klíč na REG 
Vstup Účtenka 

● Zmáčkněte �#/NS�. ----------------------------------------------------
No Sale Act: 
17-06-2011   #15

6.14 Tisk účtenky zapnuto/vypnuto
Tisk účtenky může být zapnut nebo vypnut.  

● Nastavte klíč na REG 
Vstup Displej 

● Zmáčkněte klávesu  
�Receipt ON/OFF� . 

17-06-2011  16:30:00

B 

0.00
Poznámka: Jestliže je vypnuto tištění účtenek, zobrazí se "B" na displeji. 

Poznámka: Jestliže je klávesa zmáčknuta dvakrát rychle za sebou, původní stav je obnoven. 

6.15 Pozdější vytisknutí účtenky (kopie účtenky) 
Jestliže tisk účtenky je vypnut pomocí klávesy �Receipt ON/OFF� , může být vytištěna později stisknutím klávesy �Receipt 
ISSUE� (účet). Toto pouze souvisí s účtenkou posledního registračního procesu. 

Poznámka:Jestliže potřebujete kopii účtenky pro záznam registrace před nějakou dobou, může být možné vytisknout 
jednu z elektronického žurnálu dokud jsou data uložena (viz. kapitola 8.1.3). 

Vstup ● Nastavte klíč na REG 
● Tisk účtenek je vypnut.  
● Registrace položek a dokončení stisknutím klávesy 

platebního média. 
● Zmáčkněte klávesu �Receipt ISSUE� . 
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7 Tréninkový režim
Aktivace tréninkového režimu pro zkoušení fungování registrační pokladny. 
Je důležité aktivovat Tréninkový režim, když něco zkoušíte pro ujištění se, že aktuální prodeje nebudou falzifikovány. Když 
je tréninkový režim aktivní, všechny ovládací funkce mohou být přístupné, rozdíl mezi Registračním režim začíná tím, že 
vstupy a transakce nejsou zaznamenány do výpisů registrační pokladny. 
Prosím dbejte informací poskytnutých na začátku kapitoly 9 hlavně povinnost poskytovat důkazy a 
záznamy odpovědným úřadům! 

7.1 Aktivace Tréninkového režimu 
Poznámka:  Pro aktivaci Tréninkového režimu, zmáčkněte klávesu �Training� . To musí být nastaveno na klávesnici 
(viz. kapitoly 5.20 a 5.20.2). 

● Nastavte klíč REG 
Displej 

● Zmáčkněte 
klávesu �Training� . 

17-06-2011  17:00:00

T 

0.00
Poznámka: Jestliže je Tréninkový režim zapnutý, zobrazí se na displeji “T”. 

Poznámka: V rámci programování pokladního systému (viz kapitola 5.6), práva pokladního mohou být použita pro 
definování toho, který pokladní může použít Tréninkový režim. Aby měla práva pokladního nějaký účinek, 
musí být účet pokladního aktivován (viz. kapitola 5.6.2). 

7.2 Deaktivace Tréninkového režimu

Poznámka:  Pro deaktivaci tréninkového režimu, zmáčkněte klávesu �Training� . Toto musí být prvně 
nastaveno 

to musí být prvně nastaveno na klávesnici (viz. kapitoly 5.20 a 5.20.2). 

●Nastavte klíč na REG 

Displej 

●  Zmáčkněte klávesu �Training� . 

17-06-2011  17:00:00

0.00
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8 Elektronický žurnál (EJ) 
Každý záznam udělaný do registrační pokladny je zaznamenán do účtenky.   
● Elektronický žurnál je aktivní, když registrační pokladna opustí továrnu. Může to být deaktivováno pomocí systémové 

možnosti 26  (viz. kapitola 5.13).  
● Přibližně 16,000 (účtenka) řádek může být uloženo. Když je maximální kapacita paměti plná, nejstarší vstupy v 

elektronickém žurnálu jsou automaticky přepsány (kruhový žurnál). 

8.1 Tisk elektronického žurnálu (EJ) 
Elektronický žurnál může být vytištěn v X a Z režimu:

● X-režim: Bez mazání paměti

● Z-režim: S vymazáním paměti

Poznámka: Výtisk elektronického žurnálu lze přerušit a ukončit stisknutím klávesy  �CLR� . 

8.1.1 Tisk EJ se všemi detaily

Vstup Displej 
= X Report - 1= 

● Nastavte klíč do pozice  X nebo Z. 
●

Vyberte EJ.DETAIL REP.: Použijte 
klávesy  ��� a ��� po procházení 
Programovým menu do vyžadované 
pozice nebo použít číselné klávesy 
pro zadávání  �9� a �6�. 

● Potvrďte vstup stlačením klávesy 
�CASH� ; na displeji se zobrazí 
elektronický žurnál. 
●
Zmáčkněte klávesu  �CASH� znovu 
pro začátek nového tisku 
elektronického žurnálu. 

01.FINANCIAL REP. 
02.FINA. REP. MON. 
03.DEPT. REP. 
04.DEPT. REP. MON. 
05.PLU REP. 
06.PLU REP. MON. 
08.CLERK REP. 
09.CLERK REP. MON. 
86.TRAINING REP. 
87.TRAINING REP. MON. 
96.EJ.DETAIL REP. 
97.EJ.SUM REP. 
98.RE-PRINT RECEIPT 
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8.1.2 Tisk EJ pouze s elektronickým součtem

Vstup Displej

= X Report - 1= 

● Nastavte spínač klíče do 
pozice X nebo Z. 

● Vyberte EJ.SUM REP.: 
Použijte klávesy ��� a ��� pro 
procházení programovým menu 
do požadované pozice nebo 
použití číselných kláves pro 
zadání �9� a �7�. 
● Potvrďte vstup stlačením 
klávesy �CASH� ; elektronický
žurnál se zobrazí na displeji. 
● Zmáčkněte znovu klávesu
�CASH� pro start tisku 
elektronického žurnálu. 

01.FINANCIAL REP. 
02.FINA. REP. MON. 
03.DEPT. REP. 
04.DEPT. REP. MON. 
05.PLU REP. 
06.PLU REP. MON. 
08.CLERK REP. 
09.CLERK REP. MON. 
86.TRAINING REP. 
87.TRAINING REP. MON. 
96.EJ.DETAIL REP. 
97.EJ.SUM REP. 
98.RE-PRINT RECEIPT 

8.1.3 Tisk kopie účtenky z EJ  
Účtenka uložená do účtenky v elektronickém žurnálu může být vytištěna, jednou později. Účtenka je poté vytištěna s 
názvem RECEIPT ISSUE. 

Vstup Displej 

= X Report - 1= 

● Nastavte klíč do 
pozice X  . 

● Vyberte RE-PRINT ECEIPT: 
Použijte klávesy  ��� a ��� pro 
procházení Programovým 
menu do vyžadované pozice 
nebo použít číselné klávesy 
pro zadání �9� a �8�. 

● Potvrďte stlačením �CASH�. 
Zadávací oblast do které zadáváte 
číslo receptu se zobrazí na displeji 
spolu s číslem uložené účtenky. 
● Zadejte číslo vytištěné účtenky. 
● Potvrďte stlačením �CASH�. 

01.FINANCIAL REP. 
02.FINA. REP. MON. 
03.DEPT. REP. 
04.DEPT. REP. MON. 
05.PLU REP. 
06.PLU REP. MON. 
08.CLERK REP. 
09.CLERK REP. MON. 
86.TRAINING REP. 
87.TRAINING REP. MON. 
96.EJ.DETAIL REP. 
97.EJ.SUM REP. 
98.RE-PRINT RECEIPT 

Poznámka: Uložené účtenky jsou smazány, když je elektronický žurnál smazán. 
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8.2 Smazání elektronického žurnálu (EJ)  

8.2.1 Tisk a smazání elektronického žurnálu  
Smazání elektronického žurnálu vytištěním elektronického žurnálu v režimu-Z (viz. kapitola 8.1). 

8.2.2 Smazání EJ bez tisku

Vstup Displej 

=MEMORY CLEAR - 1 = 

● Nastavte klíč na PRG 
● Vyberte číslo programu 80

(viz. kapitola 5.1.2). 
● Potvrďte stlačením�CASH�
Informace, která může být smazána 
se zobrazí na displeji.  
● Použijte klávesy ��� a ��� pro 

přesun do  E-JOURNAL 
AREA. 

PROGRAM AREA 
CASHIERS AREA 
DEPARTMENT AREA 
PLU AREA 
E-JOURNAL AREA 
ALL REPORT AREA 
ALL AREA 

● Stiskněte klávesu �CASH� . CASH=DELETE 
SUB-TOTAL=CANCEL 

● Potvrďte dotaz stiskem klávesy
�CASH� .  Please Wait… 

● Dokončete programování 
stiskem klávesy �SUB-TOTAL� .
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9 Výpis registrační pokladny
Jste povinni uchovávat Z zprávy pro hlášení odpovědným úřadům. Jinak můžou být odhady prodejů použity v 
rámci daňových kontrol. 

Výpisy: Nechte všechny dokumenty, které jsou zaznamenány jak je registrační pokladna 
naprogramována pro daňové audity. Uchovejte dokumenty, které jsou vyžadovány finančními 
úřady.  

9.1 Typy výpisu 
Výpis může být vytištěn v X nebo Z režimu.

X-režim / X-výpis
Klíč je nastaven v pozici X. Výpisy jsou vytištěny, ale paměti nejsou smazány.  

Z-režim / Z-výpis
Klíč je nastaven do pozice Z. Výpisy jsou vytištěny a ve stejném čase je paměť vymazána a nemůže být obnovena.  

Denní výpisy
Tyto výpisy jsou vytištěny na konci dne.  
Poznámka: Denní Z výpis musí být vytištěn každý den pro akumulování součtu v paměti pro měsíční výpis. .  

Měsíční výpisy
Toto jsou výpisy, které jsou vytištěny na konci měsíce. 

9.2 Výpis přehledu
Všechny předlohy jsou vytištěny jako X nebo Z výpisy s výjimkou z chyb účtenky (výpis číslo
98).  
Číslo výpisu     Výpis (zobrazení na displeji)           Vysvětlení 

01 01.FINANCIAL REP. Denní X nebo Z finanční výpis

02 02.FINA. REP. MON. Měsíční X nebo Z finanční výpis

03 03.DEPT. REP. Denní X nebo Z výpis oddílu

04 04.DEPT. REP. MON. Měsíční X nebo Z výpis oddílu

05 05.PLU REP. Denní X nebo Z PLU výpis 

06 06. PLU REP. MON. Měsíční X nebo Z PLU výpis 

08 08.CLERK REP. Denní X nebo Z výpis pokladního

09 09.CLERK REP. MON. Měsíční X nebo Z výpis pokladního

86 86.TRAINING REP. Denní X nebo Z tréninkový výpis

87 87.TRAINING REP. MON. Měsíční X nebo Z tréninkový výpis

96 96.EJ.DETAIL REP. Elektronický žurnál, tisk detailů (X/Z) 
97 97.EJ.SUM REP. Elektronický žurnál, pouze celkový tisk (X/Z) 
98 98.RE-PRINT RECEIPT Tisk kopie účtenky (pouze v X-režimu) 

9.3 Výpis obsahu
Systémové možnosti umožní definovat množství nastavení pro přizpůsobení obsahu účtenek a výpisu podle 
vašich potřeb (viz. kapitola 5.13). 
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9.4 Tisk výpisů

Vstup Displej 

= X Report - 1= 

= Z Report - 1= 

● Nastavte spínač klávesy do 
pozice X nebo Z. 

● Vyberte výpis k vytištění:
Použijte klávesy ��� a ��� pro 
procházení menu na 
vyžadované místo nebo použití 
číselných kláves pro zadání 
čísla výpisu. 

● Potvrďte stlačením �CASH�. 
Výpis se poprvé zobrazí se 
součtem na displeji.  
●Zmáčkněte klávesy  ��� a ��� pro 
prohlížení všech součtů na displeji.  
● Zmáčkněte klávesu�CASH�

pro vytištění. 

01.FINANCIAL REP. 
02.FINA. REP. MON. 
03.DEPT. REP. 
04.DEPT. REP. MON. 
05.PLU REP. 
06.PLU REP. MON. 
08.CLERK REP. 
09.CLERK REP. MON. 
86.TRAINING REP. 
87.TRAINING REP. MON. 
96.EJ.DETAIL REP. 
97.EJ.SUM REP. 
98.RE-PRINT RECEIPT 
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9.5 Příklad denního Z-výpisu

Vstup Účtenka● Otočte klíč do 
pozice  Z. 

● Registrační pokladna je 
automaticky nastavena 

na  01.FINANCIAL REP. 
● Zmáčkněte klávesu �CASH�.
Výpis se prvně zobrazí zároveň 
s celkem na displeji.

● Zmáčkněte klávesy ��� a ���
pro zobrazení všech 
celkových výpisů na displeji.

● Zmáčkněte klávesu �CASH�
pro začátek tisku. 

Vysvětlení termínů ve výpisu

Termín: Význam: 
TAX1 RATE Sazba DPH 1 je 19% 
TAXABLE1  WT Zdanitelné v sazbě DPH 1, 

hrubé (včetně DPH) 
TAXABLE1  WO Zdanitelné v DPH sazbě 1, čisté

(mimo DPH) 
TAX1 DPH množství pro DPH sazbu 1

Poznámka: TAXABLE1  WO + TAX1 = TAXABLE1  WT 

Net Celkové prodeje hrubé

Refund Celkové množství z refundace

Cancels Celkové ze všech ECs a neplatných

Discount Celkové množství procentuální slevy

Service Charge Celkové množství procentuální přirážky

Add Price Celkové množství z množstevně závislých přirážek

Reduce Price Celkové množství z množstevně závislých slev

In Cash Celkové množství získané na účet

Out Cash Celkové vyplacené množství

CASH Celkové množství plateb v hotovosti

No Sale Act Celkový počet otevření zásuvky bez prodeje

CARD Celkový počet platby kartou

CHECK Celkový počet platby šekem

USD Celkový počet plateb v zahraniční měně 1 (USD)  

                              1 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Z Report 
-------------Financial Report,Day-------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TO:           17.06.2011  21:00 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TAX1 RATE   19,00% 
TAXABLE1  WT  5.964.50 
TAXABLE1  WO  5,008.85 
TAX1   955.65 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Net:   5..64.50 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Refund:   -10.00 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cancels:   -15.01 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Discount:    -0.55 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Service Charge::  1.25 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Add Price:    0.50 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Reduce Price:   -2,00 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
In Cash:   500.00 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Out Cash:   -60.00 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dawer Total 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CASH   6,067.22 
No Sale Act:   1 
CARD   53.00 
CHECK   10.00 
USD   394.40 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

E.C.R. Reset 
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10 Smazání dat regitrační pokladny
Tato funkce je použita pro smazání uložených dat v registrační pokladně. To zahrnuje výpis z paměti, elektronický 
žurnál nebo např. program registrační pokladny.

Poznámka: Věnujte pozornost v souvislosti s poskytováním důkazů zodpovědným orgánům a 
uchovávejte důležité záznamy předtím než něco budete zapínat nebo mazat. Smazaná 
data nemohou být obnovena! 

Vstup 
Displej 

= MEMORYCLEAR  - 1 = 

● Nastavený klíč na PRG 
● Vyberte číslo programu 80

(viz. kapitola 5.1.2). 
● Potvrďte stlačením �CASH�
Informace, které mohou být smazány 

zobrazí na displeji. 
● Použijte klávesy ��� a ��� pro přesun 

k datům, která chcete smazat.

● Potvrďte stlačením �CASH�. 

PROGRAM AREA 
CASHIERS AREA 
DEPARTMENT AREA 
PLU AREA 
E-JOURNAL AREA 
ALL REPORT AREA 
ALL AREA 

● Potvrďte dotaz stisknutím 
klávesy �CASH� .  

● Dokončete programování stisknutím klávesy �SUB-
TOTAL� .

 

11 V případě problémů
Varování: Napájecí zásuvka musí být blízko registrační pokladně a lehce dostupná. To znamená, že registrační

pokladna může být vypojena z napájecího zdroje v případě nutnosti. 

11.1 Zobrazení zpráv

Displej Příčina Způsoby nápravy:

Paper Konec papírové role. Vyměňte za novou papírovou roli.

L Kapacita baterie je příliš nízká. Dobijte baterii.

B Tisk účtenek je vypnutý. Zmáčkněte klávesu�Receipt ON/OFF� pro zapnutí tištění účtenky 
znovu.

T Registrační pokladna je v 
tréninkovém režimu. Zmáčkněte klávesu �Training� pro deaktivaci Tréninkového režimu.

II Oddíl úrovně 2 je aktivní Zmáčkněte klávesu �DP SHIFT� pro přepnutí mezi úrovněmi 
oddílů.

III Oddíl úrovně 3 je aktivní
Zmáčkněte klávesu �DP SHIFT� pro přepnutí mezi úrovněmi 
oddílů.
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11.2 Selhání tiskárny 
1. V případě selhání tiskárny, vypněte okamžitě registrační pokladnu a vypojte jí ze zásuvky. 

2. Zkontrolujte roli papíru, zda je správně vložena nebo jestli není cizí těleso v mechanismu. Vyjměte ho pokud je tam. 
Upozornění: Vyjměte cizí těleso opatrně. Nepoužívejte nůž, šroubovák nebo cokoliv podobného! Nikdy nepoužívejte 

sílu! 
To by mohlo poškodit mechanismus tiskárny.

3. Zapnutě registrační pokladnu znova a dokončete registraci. 

4. Pokud dojde k chybě opakovaně, kontaktujte servisní centrum. 

Poznámka: Nikdy nepoužijte málo kvalitní papír! 

12 Možnosti 
K tiskárně může být připojeno mnoho periferních přístrojů. 

12.1 SD sloty na karty pro zálohu dat 
Použijte SD pro vytváření kopií záloh současných programových dat a všech zpráv. Jestliže registrační pokladna má 
technický problém nebo jsou data ztracena, můžete nahrát zálohové kopie programu do registrační pokladny z SD karty. 

Poznámka:  Elektronický žurnál není ukládán na SD kartu. 
  

12.1.1 Ukládání dat na SD kartu
Poznámka: SD karta by měla mít kapacitu 2 GB. 

Vstup Displej 

=SD CARD    - 1= 

● Nastavte klíč na PRG 
● Vyberte číslo programu 81 

(viz. kapitola 5.1.2). 
● Potvrďte stlačením �CASH�. 
Možnosti se zobrazí na displeji. 

SD CARD BACKUP 
SD CARD RECOVERY 

● Použijte ��� a ��� pro výběr
BACKUP. 

● Potvrďte stlačením�CASH�. 

Současný program a výpis (kromě elektronického žurnálu) jsou přeneseny z registrační pokladny a uloženy na SD 
kartu.  
Poznámka: Během přenosu se na displeji zobrazí Please Wait.  

Nikdy tento proces nepřerušujte!

12.1.2 Nahrávání dat z SD karty 

Vstup 
Displej 

=SD CARD    - 2= 

● Nastavte klíč na PRG

● Vyberte číslo programu 81
(viz. kapitola 5.1.2). 

● Potvrďte stlačením �CASH�
Možnosti se zobrazí na displeji. 

SD CARD BACKUP 
SD CARD RECOVERY 

● Použijte klávesy  ��� a ���
pro výběr RECOVERY. 

● Potvrďte stlačením �CASH�. 

Všechna uložená data (program a výpisy) jsou přeneseny z SD karty do registrační pokladny.
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Poznámka: Během přenosu se zobrazí na displeji PLEASE WAIT.  
Nikdy tento proces nepřerušujte! 

12.2 Čtečky čárových kódů
Čtečka čárových kódů může být použita pro čtení 8 a 13 znakových EAN kódů.  

12.3 Vhodné čtečky s PS-2 konektorem 
Následující čtečky čárových kódů s PS-2 připojením byly testovány Olympia a mohou být bez problémů  

použity: ● Olympia: 
● Model LS-6000 (číslo části 947990001) 

● METROLOGIC: 
● Model ECLIPSE 
● Model ORBIT 
● Model VOYAGER 

PS 2 konektor pro čtečky

12.3.1 Nastavení čtečky čárových kódů
Čtečky testované Olympia mohou být připojeny přímo do PS-2 slotu registrační pokladny a používány.

12.3.2 Použití čtečky čárových kódů na naprogramovaných PLUs v registrační pokladně

Vstup Displej 

PLU - item    1 = 

● Nastavte klíč na PRG 
● Vyberte číslo programu 03

(viz. kapitola 5.1.2). 
● Potvrďte stlačením �CASH�. 
Umístění paměti pro první 
PLU je automaticky aktivováno.

● Přečtěte si čárový kód za použití čtečky čárových kódů.

● Dokončete přiřazení PLU (viz. kapitola 5.5) a potvrzením každého vstupu zmáčknutím klávesy 
�CASH� .  

● Když umístění uložení PLU zobrazí na displeji registrační pokladny, přečtěte další PU a 
pokračujte stejným způsobem k dalším PLUs. 

Dokončete programování stiskem klávesy �SUB-TOTAL� .  



Registrační pokladna CM 910 / 911 / 912 

Olympia  2011 Strana 67 Specifikace se mohou změnit bez předchozího varování!

12.4 Dobíjecí baterie 
Číslo části 947990002 

Když je baterie plně dobitá, může fungovat s registrační pokladnou po dobu maximálně 5 hodin bez nutnosti připojovat 
napájecí kabel. 

Poznámka: Doba chodu registrační pokladny na baterii záleží na délce a množství tištěných účtenek.  
5 hodin může být dosaženo, když je vytištěno přibližně 50 účtenek s 15 řádky textu. 

Když je kapacita baterie příliš nízká, L (Nízké) se zobrazí na displeji registrační pokladny. Když je registrační pokladna 
připojena k hlavnímu zdroji, baterie se automaticky dobíjejí. 

Poznámka: Termální tisk není tak tmavý při použití baterie jako při použití napájení se ze sítě.

12.4.1 Technická data 
2100 mAh, 7.4 Volt 

12.4.2 Instalace dobíjecí baterie
● Vypojte registrační pokladnu ze sítě.

● Otevřete pokladní zásuvku a vyjměte šuplík na hotovost. 

● Trošku nadzvedněte šuplík s penězi a vytáhněte ho. 

● Zásuvka na peníze je zafixovaná šrouby v přední sekci. Odstraňte šroubky.  
● Lehce nadzvedněte registrační pokladnu a otevřete malou klapku pod klávesnicí. Vložte baterii do tohoto místa a 

připojte kabel.

● Zavřete registrační pokladnu znovu opačným postupem. 

12.5 Verifikátor bankovky (Euro) 
Číslo části 947990003 

Verifikátor bankovky může být použit pro zkontrolování autenticity všech Euro bankovek. 

  

Registrační pokladna bez verifikátoru bankovek Registrační pokladna s verifikátorem

● Jednoduchá plug-and-play instalace. 
Poznámka:  Instalační manuál je dodáván s verifikátorem bankovek.

● Verifikátor bankovky je nainstalován do registrační pokladny nad displej. To znamená že není potřebné žádné 
místo navíc. 

● Verifikátor bankovek je přikryt krytem, který je jako registrační pokladna.  
● Není nutný žádný další zdroj napájení. 
● Speciální funkce: Po verifikace je bankovka ponechána vzadu. Pokladní může provést změnu a umístit bankovku do 

pokladní zásuvky. Toto zaručí, že verifikační proces je dokončený bez toho, aby přitáhl pozornost nebo obtěžoval 
zákazníka.



Všechna práva rezervována




