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Úvod

Dìkujeme Vám, že jste si vybrali elektronickou registraèní pokladnu Euro-50TE Mini. Døíve než zaènete poklad-
nu používat, pøeètìte si tento návod k použití, abyste se seznámili s jejími vlastnostmi a funkcemi. Tuto pøíruèku 
si odložte i pro její používání v budoucnu. Pøíruèka Vám pomùže, pøi øešení nìkterých problémù.

DÙLEŽITÁ UPOZORNÌNÍ
•  Zapnuté zaøízení nenechávejte bez dozoru!
•  Pokladnu instalujte na takovém místì, na nìmž nebude vystavena pøímému sluneènímu záøení, neob-

vyklým zmìnám teploty (pod 0°C a nad 45°C) a vysoké vlhkosti. Instalace na takovémto místì by moh-
la zpùsobit poškození nebo znièení krytu a elektrických souèástek. 

•  Pøed samotným používáním nechte pokladnu pøipojenu na napájecí adaptér minimálnì 4 hodiny, aby 
se dostateènì dobil interní akumulátor.

•  Pøi nabíjení baterie pokladny mùže dojít k zteplání vnìjšího krytu pokladny, proto nedoporuèujeme 
umisśovat pokladnu blízko hoølavých látek.

•  Pøi pøenášení pokladny z chladného prostøedí do teplého a naopak, pokladnu nezapínejte minimálnì 
20 minut.

•  Pokladna nesmí být obsluhována osobou, která má mokré ruce. Voda by mohla proniknout dovnitø po-
kladny a zpùsobit selhání souèástek.

•  Pokladnu èistìte suchou, mìkkou látkou. Nikdy nepoužívejte takové èistící prostøedky jako benzín a 
rùzná øedidla. Používání takovýchto chemikálií mùže vést ke znièení krytu pokladny nebo její barvy.

•  Zabraòte polití pokladny nápoji. Tekutiny mohou poškodit funkènost pokladny. Klávesnici pokladny je 
nutno chránit obzvláštì dùkladnì.

•  Pokladnu pøipojte pøes dodaný adaptér do standardní síśové zásuvky (230V±10%). Nìkterá elektrická 
zaøízení produkující rušení zapojená ve stejném síśovém okruhu mohou zpùsobit nesprávnou funkènost 
pokladny. V takovémto pøípadì používejte speciální odrušovací prostøedky doporuèené výrobcem po-
kladny.

Upozornìní: Adaptér je urèen pouze pro interiérové použití!
•  Pokud pokladna nepracuje správnì, obraśte se na autorizovaného servisního technika. Nepokoušejte 

se pokladnu opravit sami. Pokladnu neotvírejte!
•  Pokud má být zaøízení zcela odpojeno od elektrické sítì, vytáhnìte síśovou zástrèku.
•  Pokud máte k pokladnì pøipojen externí adaptér, interní akumulátor, který napájí pokladnu, je dobíjen i 

po vypnutí pokladny.
•  Pokud je na papírové pásce zobrazen barevný pás oznaèující konec pásky, vymìòte tuto papírovou 

pásku co nejdøíve. Pozdìjší výmìna pásky mùže poškodit tiskárnu, pøípadnì zkrátit její životnost.
•  Používejte papírové pásky, jejichž konec není lepený. Pokud by byla použita takováto papírová páska 

a nebyla vèas vymìnìna za novou, mùže poškodit tiskárnu, pøípadnì zkrátit její životnost. V takovémto 
pøípadì nebude na poškozenou tiskárnu uplatnitelná záruka.

•  Doporuèujeme používat pouze kvalitní papírové tepelné pásky. Nekvalitní pásky mohou poškodit tis-
kárnu pokladny, pøípadnì zkrátit její životnost. Pøi používání kvalitních pásek a správném zacházení má 
tiskárna životnost až 25 miliónù vytisknutých øádkù. Podrobné informace naleznete v kapitole Používání 
a skladování papírových pásek.

•  Pro papírové pásky jsou definovány následující skladovací podmínky: papírové pásky nevystavujte slu-
neènímu záøení, teplotì nad 40°C, zabraòte styku s mìkèeným PVC, zmìkèovadly, organickými rozpo-
uštìdly, lepidly a vodou. Pøi lepení uzávìrek do knihy pokladny a tržeb nanášejte proto lepidlo pouze 
na nepotisknuté konce papírových pásek, aby nedošlo k znehodnocení vytisknutých údajù. Vlastnosti 
papírových pásek musí pøi dodržení stanovených skladovacích podmínek zabezpeèit uchování údajù 
podle platných pøedpisù. Je nutno používat pouze pásky, které mají výrobcem zaruèené potøebné vlast-
nosti. V pøípadì nedodržení skladovacích podmínek nebo používání nekvalitních papírových pásek fir-
ma Elcom neruèí za kvalitu tisku a uchování údajù.



9

Úvod

•  Pro napájení pokladny používejte dodaný typ adaptéru, nebo zdroj výhradnì doporuèený autorizova-
ným prodejcem pokladnic Euro. Použití jiného zdroje mùže vést k poškození zdroje nebo pokladny.

•  Pro komunikaci pokladny s poèítaèem používejte pouze program doporuèený vaším prodejcem a origi-
nální propojovací kabel.

•  V pøípadì obsluhy a používání pokladny jiným zpùsobem než uvedeným v tomto návodu, prodejce ne-
odpovídá za správné údaje, pøípadnì poškození pokladny.

•  K pokladnì Euro-50TE Mini pøipojujte pouze zaøízení, která vyhovují normám Evropské unie (CE). 
V opaèném pøípadì firma Elcom neruèí za dodržení norem celého systému. O možnosti pøipojení jed-
notlivých zaøízení se informujte ve firmì Elcom nebo u autorizovaných dodavatelù pokladen Euro-50TE 

Mini.
•  Symbol na výrobku nebo jeho obale upozoròuje na to, že výrobek po ukonèení své život-

nosti nepatøí k bìžnému domácímu odpadu. Takovýto výrobek je nutno odevzdat do spe-
ciální sbìrny odpadu na recyklování elektrických nebo elektronických komponentù. Správ-
nou likvidací tohoto produktu pomùžete zachovat pøírodní zdroje a napomáháte prevenci 
potenciálních negativných dopadù na životní prostøedí a lidské zdraví. Další podrobnosti si 
vyžádejte od místního úøadu nebo nejbližšího sbìrného místa.

• Výrobek pøispívá k ochranì životního prostøedí používáním bezolovnaté technologie pøi
jeho výrobì.

ZÁKLADNÍ POJMY

Logo
Hlavièka úètenky, která se tiskne na každou úètenku jako úvodní informace pøed popisem prodávaného zboží. 
Používá se pro identifikaci majitele pokladny (název firmy, adresa, IÈO, DIÈ, DKP apod.)

Obrázek 1.1 – Logo úètenky

VEVERKA

Potraviny Praha

DKP: 0123456789876

TPN: 01234567/9876

DĚKUJEME
Váš účet

Skupina zboží
Nazývaná též oddìlení nebo jiná skupina, ve zkratce i DPT (z angl. department), se používá pro oznaèení sku-
piny zboží, které mají nìjaké spoleèné vlastnosti (mléèné výrobky, potraviny, ovoce, atd.). Je charakterizovaná 
názvem.

Daòová hladina
Používá se pro urèení danì, s níž se zboží prodává. Je charakterizována procentuální hodnotou.
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Mìrné jednotky
Používají se v souvislosti s množstvím prodaného zboží (metry, litry atd.). Ke každé položce zboží je pøiøaze-
na urèitá mìrná jednotka, v níž je udáváno množství prodaného zboží. Je možné naprogramovat 8 mìrných 
jednotek v rozsahu maximálnì tøech písmen.

PLU
(Price Look Up) je zkratka pro oznaèení konkrétního zboží (položky zboží). PLU blíže charakterizuje název zboží, 
prodejní cena, èárový kód a pøíznaky (pøiøazení ke skupinì zboží, DPH, typ PLU, apod.). Napø.: plnotuèné mlé-
ko – 13,50 Kè, jogurt bílý – 7,50 Kè.

Vztah mezi skupinami zboží a PLU
V následujícím pøíkladu je názornì popsán vztah mezi skupinami zboží (oddìleními) a položkami zboží 
(PLU).

Obrázek 1.2 – Zobrazení vzájemné souvislosti mezi PLU a skupinami zboží

ZBOŽÍ

Mléčné výrobky

Jogurt bílý

Mléko polotč. 1 L

Pribináček

Eidam 30%

Houska

Chléb kmínový

Vánočka

Cukrovinky

Hašlerky

Lentilky

Pečivo Alkohol

Rohlík graham.

Tatranky nugát.

Koko

Vodka 1 L

Napoleon 0,5 L

Šariš 12o 0,5 L

Fernet Stock 0,7 L

m

m+1

m+3

m+2

Uzávìrka (zpráva)
Poskytuje pøehled o prodeji podle výbìru (denní (celková), periodická (mìsíèní) apod.). Existují dva typy 
uzávìrek: „X“ a „Z“.

„X“ uzávìrky vypisují konkrétní hodnoty prodeje (podle výbìru uzávìrky) bez nulování tìchto údajù v pamìti 
pokladny.

„Z“ uzávìrky vypisují hodnoty prodeje vyvolané uzávìrky a po jejich výpise jsou tyto hodnoty v pamìti 
pokladny vynulovány.

Èárový kód
Èárový kód je grafické zakódování èíselného oznaèení zboží podle pøesnì definovaných mezinárodních 
pravidel. Pokud má zboží pøidìleno èárový kód, tak je zobrazován na každém obale tohoto zboží. Nejèastìji 
se u nás pro oznaèovaní zboží používá 13-místný kód normy EAN (EAN – 13) a 8-místný kód EAN-8. Po-
kladna Euro-50TE Mini je též schopna pracovat i s EAN èárovými kódy, které obsahují rozšiøující èást, dvou 
nebo pìtimístnou.
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Obrázek 1.3 – Èárové kódy EAN

� � � � � � � � � � � � � �� � � � � � �� �0 � � �� �����

����� ������ �������� ��������

Vážené a cenové èárové kódy
Pokladna je schopna zpracovat i èárové kódy obsahující hmotnost zboží nebo cenu zboží. Doporuèený 
prefix pro zakódování množství je 26, 28 nebo 29 a pro zakódování ceny 21, 24 nebo 27.

Vážený èárový kód má formát: PPXXXXVMMMMMK, kde PP je prefix èárového kódu, XXXX je èíslo PLU 
(0001 – 2000), V je kontrolní èíslice váhy, MMMMM je hmotnost zboží na tøi desetinná místa a K je kontrolní 
èíslice èárového kódu. Stejný formát má i cenový èárový kód, ale MMMMM je cena zboží na dvì desetinná 
místa, nikoli hmotnost.

Obrázek 1.4 – Vážený èárový kód

2 9 0 0 0 1 8 1 0 0 0 0 7
Generováno číslo

Množství zboží
Kontrolní číslo

PLU
Prefix

Snímaè èárového kódu (skener)
Zaøízení, které zabezpeèuje snímání èárového kódu zboží. Pøi prodeji se používá pro urychlení zaúètování 
zboží nasnímáním jeho èárového kódu a pro minimalizaci chyb pøi úètování.

Obrázek 1.5 – Snímaè èárových kódù
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Kumulované souèty (grandtotály)
Kumulované souèty jsou promìnné, které sèítají hodnoty všech prodejù. Existují tøi druhy kumulovaných 
souètù: GT1, GT2, GT3, kde:

 GT1 – hrubý obrat – pøièemž hrubým obratem se rozumí kumulovaný souèet kladných hodnot tržeb 
nablokovaných na pokladnì.

 GT2 – èistý obrat – pøièemž èistým obratem se rozumí rozdíl mezi hrubým obratem a záporným obratem.

 GT3 – záporný obrat – pøièemž záporným obratem se rozumí kumulovaný souèet storno položek (vrá-
cených položek), slev a záporných položek nablokovaných na pokladnì.

Pojmy definující zavedení mìny euro, resp. platby v cizí mìnì

Konverzní kurz
Konverzní kurz je celý neodvolatelný pevný pøepoèítací kurz mezi eurem a domáci mìnou, který pøijme Rada 
Evropské unie podle zvláštních pøedpisù.

Duální zobrazování
Duální zobrazování cen, plateb a jiných hodnot je zobrazování a uvádìní cen zároveò v èeské mìnì a také 
v mìnì euro výluènì podle konverzního kurzu a dalších pravidel pro pøechod z èeské mìny na mìnu euro, 
pøièemž pøede dnem zavedení eura jsou pro duální zobrazování rozhodující penìžní sumy uvedené v èes-
kých korunách a soubìžnì se pro informativní úèely uvádìjí penìžní sumy v eurech a pro duální zobrazo-
vání ode dne zavedení eura vèetnì dne zavedení eura jsou rozhodující penìžní sumy uvedené v eurech 
a soubìžnì se pro informativní úèely uvádìjí penìžní sumy v èeských korunách.

Duální hotovostní obìh
Období duálního hotovostního penìžního obìhu je stanovené doèasné období hotovostního penìžního 
obìhu, které zaèíná dnem zavedení eura a bìhem nìhož jsou zákonným platidlem pøi všech hotovostních 
platbách ve své nominální hodnotì platné eurobankovky a platné euromince vèetnì pamìtních euromincí, 
na nichž je uvedena nominální hodnota v eurech nebo eurocentech a které byly vydány Evropskou centrální 
bankou, jinde v eurozónì nebo v zúèastnìných tøetích státech, a zároveò i èeské bankovky a èeské mince 
vèetnì pamìtních mincí, na nichž je uvedena nominální hodnota ve èeských korunách nebo halíøích, které 
byly vydány Èeskou Národní Bankou a které byly platné ke dni zavedení eura.

Hlavní mìna
Mìna, v níž jsou uchovávány všechny dùležité finanèní poèítadla pokladny a která je pro pøíslušné období 
pøechodu na mìnu euro zákonným platidlem na území Èeské republiky.

Cizí (vedlejší) mìna
Libovolná jiná mìna sloužící pro provedení plateb, vkladù a výbìrù soubìžnì s hlavní mìnou. Pokladna 
umožòuje evidenci vkladù, výbìrù a plateb pro jednu cizí mìnu. Cizí mìnou mùže být mìna euro nebo i jiná 
mìna, napø. americký dolar. Ve fázi duálního obìhu mìn euro a èeské koruny musí být cizí mìnou èeská 
koruna.

Duální mìna
Mìna sloužící pro informativní pøepoèet a zobrazení penìžních sum. V této mìnì není možné všeobecnì 
vykonávat platby, vklady a výbìry. To neplatí, pokud je duální mìna identická s cizí mìnou (duální hotovostní 
obìh).
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Popis pokladny

ÈÁSTI POKLADNY, ZÁKLADNÍ PARAMETRY
Pokladna Euro-50TE Mini vychází ze zkušeností nejúspìšnìjších obchodníkù. Používání a programování poklad-
ny je jednoduché a intuitivní díky pøehlednému menu (viz. MAPA MENU v kapitole „Pomoc v nouzi“).

Pokladna Euro-50TE Mini patøí mezi pøenosné pokladny. Je lehká a kompaktní. Je urèena pro menší pro-
vozy, ambulantní prodej, nebo jako náhradní pokladna pøi výpadku elektrického proudu, ale uplatnìní si 
najde i v obchodních provozech od malých potravin, drogerie, textilu, pøes vìtší pultové provozy – napøíklad 
papírnictví. Navzdory malým rozmìrùm je technicky velmi dobøe vybavena.

Charakteristickým rysem pokladny Euro-50TE Mini je uchovávání kontrolní pásky (žurnálu) v elektronické 
podobì a až pozdìji její pøenesení do poèítaèe nebo její uložení na pamìśovou kartu.

Pokladna Euro-50TE Mini mùže být napájena:
•  z elektrické sítì (230V +/- 10%) prostøednictvím dodávaného síśového adaptéru
•  ze zabudovaného akumulátoru
•  z autobaterie (12 V) kabelem do autozapalovaèe

Souèástí balení je pokladna, adaptér, akumulátor a prezentaèní CD.

Pokladna v plné míøe podporuje èeštinu a èeskou diakritiku.

Obrázek 2.1 – Základní rysy pokladny Euro-50TE Mini

Displej obsluhy Zákaznický displej

Klávesnice

Úètenka

Tabulka 2.1 – Parametry pokladny Euro-50TE Mini

Urèení
všechny typy pultových provozù, menší samoobslužné prodejny, 
stánkový prodej, provozy služeb, pohostinství a bary

Poèet položek zboží 2 000

Poèet skupin zboží 20

Poèet pokladníkù 10

Poèet úrovní DPH 7

Tepelná tiskárna Seiko LPTZ-245

Prùmìrná rychlost tisku 12 øádkù/s

Tepelná papírová páska 1 x 57 mm

Poèet znakù v názvu PLU 24

Poèet znakù v øádku loga 24/12 (normal. znaky/znaky dvojité šíøky)
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Textové logo max. 9 øádkù

Grafické logo max. 160 x 240 bodov, bmp formát, bitová hloubka 1 bit

Velké a malé znaky

anoZvýraznìné znaky

Zvláštní znaky

Jazyk programování

èeskýJazyk na úètenkách

Jazyk na uzávìrkách

Uzávìrky denní, periodické (mìsíèní), PLU, DPT, pokladníkù, zásuvky, sdružená

Provozní podmínky teplota 0 – 45°C, vlhkost 80% pøi teplotì 35°C a nižší

Displej úètujícího alfanumerický, 2 × 16 znakù

Displej zákazníka 10-místný LCD

PC rozhraní USB

Rozhraní pro váhy a skener RS-232 (volitelné)

Pamìśová karta * SD karta (není souèástí balení)

Rozmìry v mm 215 x 140 x 85 mm

Hmotnost 0.650 kg

Napájení napájecí adaptér 100-240 V/12 V DC, 1A

Akumulátor 2 000 mAh/7,4 V

Šetrný režim ano

Pokladna vyhovuje normám EN 55024, EN 61000-4-2, 3, 4, 5, 6, EN 61000-3-2, 3, EN55022 – tøída B

* pamìśová karta slouží pro import a export databáze (napø. PLU, DPT) a ukládání el. žurnálu

MOŽNOSTI PØIPOJENÍ EXTERNÍCH ZAØÍZENÍ

Upozornìní: O možnosti pøipojení jednotlivých zaøízení se informujte u svého dodavatele pokladny.

Obrázek 2.2 – Konektory pokladny Euro-50TE Mini

Pøipojení poèítaèe
prostøednictvím USB  

Pøipojení adaptéru Pøipojení skeneru, nebo elektronic-
ké váhy (2 × RS-232, volitelné)

a platebního terminálu
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KLÁVESNICE POKLADNY EURO-50TE MINI

Klávesnice pokladny je rozdìlena na dvì základní skupiny – numerické (èíselné klávesy) a funkèní klávesy. 
Pokud jsou na klávese dvì funkce, je nutno jednotlivé funkce vybírat následujícím zpùsobem: funkce v 
dolní èásti klávesy je vybrána pøímým stisknutím klávesy, pøi výbìru horní funkce je nutno pøed samotným 
stisknutím pøidržet klávesu „SHIFT“. Klávesnice je velmi komfortní a pøipravena pro celodenní práci. Klávesy 
jsou pro rychlou orientaci oznaèeny velkými a jednoduchými ikonami.

Obrázek 2.3 – Klávesnice pokladny Euro-50TE Mini a její dìlení

Upozornìní: K èištìní klávesnice používejte suchou a mìkkou látku. Nikdy nepoužívejte takové èistící 
prostøedky jako benzín a rùzná øedidla. Použití takovýchto chemikálií mùže vést k znièení klávesnice nebo 
její barvy. Pro èistìní silnì zneèistìné klávesnice doporuèujeme použít èistící sprej 3M.

Názvy a funkce tlaèítek (kláves)

… Numerické klávesy slouží pro zadávání èíselných údajù a pro zadávání znakù pøi editaci textù 
v „P“ režimu.

  Pøidržením tlaèítka SHIFT a stisknutím klávesy s dvìma funkcemi se vyvolá funkce z horní èásti 
klávesy.

  Klávesa SMAZAT se používá pro vymazání èástky, která byla chybnì zadána z numerické klá-
vesnice. Tato klávesa též ruší chybnì zadanou funkci a zvukovou signalizaci CHYBA/ALARM 
Pøi psaní textu ruší chybnì zadané znaky.

  Klávesa ZRUŠIT (STORNO) se používá na opravu už zaúètované položky. V režimu „P“ se touto 
klávesou tisknou všechny aktivní položky daného menu.

 Klávesa VRÁTIT slouží pro výkup vratných obalù bìhem prodeje nebo jako samostatnou transakci.

  V režimech „R“ a „T“ se po zadání hodnoty èárového kódu a následném stisknutí klávesy EAN 
zaúètuje položka s tímto èárovým kódem. V režimu „P“ se touto klávesou tisknou konkrétní napro-
gramované parametry.

  Pøi propojení pokladny s elektronickou vahou se klávesa VÁHY používá pro naèítání hmotnosti 
váženého zboží do pokladny. V režimu „P“ se touto klávesou tisknou všechny naprogramované 
parametry dané položky.

 Klávesa POSUV posouvá pásku úètenky bez tisku. Stisknutím tlaèítka se páska posune o cca 1,5 cm.
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  Klávesa NÁSOBIT se používá pro násobení, pokud se úètuje více kusù z té samé položky zboží.

 Klávesa DÌLENÍ se používá pøi prodeji ne celého množství.

  Klávesa CENA umožòuje ruèní zadání ceny položky zboží, která potiskne naprogramovanou 
cenu PLU pro jeden záznam. V režimu „P“ se používá pro rychlé programování cen položek.

 Po ukonèení transakce je možné stisknutím klávesy DUPLIKÁT vytisknout opìtovnì celou po-
slední úètenku. Úètenka je oznaèena názvem „DUPLIKÁT“.


  Tlaèítko PLU (PRICE LOOK UP) dává možnost pomocí kódu položky zaúètovat naprogramova-

né údaje o cenì položky, názvu, pøíslušnosti ke skupinì zboží, DPH a pod.

 Klávesa KREDIT se používá pro urèení typu platby v pøípadì platby kreditní kartou.

 Klávesa ŠEK se používá pro urèení typu platby v pøípadì platby šekem. V režimu „P“ se používá 
pro vytisknutí naprogramovaných údajù.

 a   Tyto dvì klávesy se používají pro pøipoèítání procentuální pøirážky nebo odpoèítání procentuální slevy 
pro dané zaúètování nebo pro celou transakci podle naprogramovaných hodnot.

 a  Tyto dvì klávesy se používají pro pøipoèítání hodnotové pøirážky nebo odpoèítání hodnoto-
vé slevy, pro dané zaúètování nebo pro celou transakci.

  Klávesa MEZISOUÈET zobrazuje a tiskne souèasnì hodnotu mezisouètu.

  Klávesa CELKEM (HOTOVOST) se používá pro ukonèení prodeje, pokud se platí hotovostí. V rám-
ci menu pokladny tato klávesa slouží pro pøechod do podmenu, nebo potvrzení zvolené/zadané 
hodnoty.

  Klávesa MENU se používá pro vyvolání menu pokladny, v menu slouží tato klávesa pro pøechod o 
úroveò výše.

 Tyto klávesy slouží pro pohyb v menu pokladny. V režimu „R“ pøi otevøeném nákupu 
slouží klávesy  pro pohyb po jednotlivých naúètovaných položkách zboží.

  Klávesa ON/OFF slouží pro zapnutí a vypnutí pokladny. Touto klávesou se též vychází z Úsporné-
ho režimu

POPIS DISPLEJÙ

Popis displeje pro úètujícího
Displej pro úètujícího (pokladníka) je dvouøádkový znakový LCD. V prvním i druhém øádku je možné zobrazit 
16 znakù.

Obrázek 2.4 – Alfanumerický LCD displej

15-02-2008
  R  11:07:39

Popis displeje pro zákazníka
Displej pokladny Euro-50TE Mini pro zákazníka je 10-místný 7-segmentový LCD displej.

Obrázek 2.5 – Rozdìlení 7-segmentového LCD displeje
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ZADÁNÍ REŽIMU POKLADNY

Opakovaným stisknutím klávesy  (MENU) se dostanete do Hlavního menu pokladny, kde použitím kláve-
sy  , nebo   a následným potvrzením klávesou  TOTAL (CELKEM) je možné zvolit pracovní režim 
pokladny. Takovýmto pøepínáním je umožnìno pracovníkùm používajícím registraèní pokladnu pracovat v 
rùzných režimech (úètovat, programovat, provádìt uzávìrky atd.).

HLAVNÍ MENU
R-režim

Registraèní režim. Tento režim se používá pro všechny registrace a transakce. Pøi pøepnutí do tohoto režimu se 
na displeji zobrazuje v prvním øádku aktuální datum a v druhém aktuální èas až do zahájení nákupu.

15-02-2008
R              11:07:39

Režim „X“ se používá pro vytisknutí všech druhù pøehledù, které nenulují prodejní údaje pokladny.

X-režim
Finanční zpráva

Režim „Z“ se používá pro vytisknutí všech druhù pøehledù, které nulují prodejní údaje pokladny.

Z-režim
Finanční uzáv.

Režim „P“ se používá pro programování všech hodnot a funkcí pokladny.

P-režim
Položky zboží

Režim tréninku má všechny funkce režimu „R“. Operace v tomto režimu nejsou zapoèítávány do uzávìrek. 
Úètenky vytisknuté v tomto režimu jsou oznaèeny v každém tøetím øádku textem „Trénink“.

T-režim

„ŠETRNÝ REŽIM“ - Pokladna se pøepne do úsporného režimu tehdy, když se v urèeném èasovém limitu na ní
neprovede žádná èinnost. V šetrném režimu má pokladna nízkou spotøebu energie. Na displeji je zobrazen
nápis „šetrný režim“. Všechny klávesy kromì klávesy  (ON/OFF) jsou v tomto modu nefunkèní. Stisknutím
klávesy  (ON/OFF) se šetrný režim zruší.

šetrný režim

ZAVEDENÍ PAPÍROVÝCH PÁSEK DO TISKÁRNY
Pokladna Euro-50TE Mini používá tepelnou papírovou pásku, jejiž šíøka je 57 mm. Páska slouží pro tisk 
úètenky pro zákazníka. Doporuèujeme používat pouze kvalitní kotouèe s návinem (prùmìrem) 45 mm. Pro 
správnou funkci pokladny je dùležité se pøesvìdèit, zda je tisk na tepelných páskách dostateènì sytý. V pøí-
padì problémù kontaktujte autorizovaného prodejce pokladen Euro-50TE Mini.
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Obrázek 2.6 – Zavedení papírové pásky do tiskárny

Postup zavedení papírové pásky do pokladny Euro-50TE Mini (čísla odpovídají obrázku 2.6):
•  Tažením páky (2) otevøete kryt pásky s válcem tiskárny (3)
•  Vyberte prázdný kotouèek s držákem
•  Na držák pásky nasaïte nový kotouèek s páskou a vložte jej zpìt na pùvodní místo
•  Podržte konec pásky pøeklopený pøes displej obsluhy a zatlaète kryt pásek (1) na pùvodní místo (usly-

šíte cvaknutí pøi zajištìní válce tiskárny (3)
•  tisknìte tlaèítko posuvu pásku (4), abyste se pøesvìdèili o správnosti zavedení pásky

Obrázek 2.7 - Otevírání krytu pásky

posuv
pásky (4)

kryt pásek (1)páka uvolnení válce
tiskárny (2)

válec tiskárny (3)
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Používání a skladování papírových pásek
Podmínky správného skladování termo pásek dodávaných spoleèností Elcom s. r. o., pøi nichž výrobce 
garantuje stálost tisku minimálnì po dobu 5 let:
• teplota místnosti 18 až 25 °C,
• relativní vlhkost vzduchu max. 40 až 60 %,
• zabránìní pøístupu svìtla

Mezi vlivy limitující stálost tisku patøí: 
• delší pùsobení teploty nad 40 °C,
• uchování ve vlhkém nebo mokrém prostøedí, 
• kontakt s mìkkými materiály (skladování v PVC fóliích), s rozpouštìdly, zmìkèovadly, lepidly, s uhlovým 

a samopøepisovacím papírem, pøímé svìtlo.
Pøi lepení uzávìrek do knihy pokladny a tržeb nanášejte lepidlo pouze na nepotisknuté konce papírových 
pásek, aby nedošlo k znehodnocení vytištìných údajù. V pøípadì nedodržených skladovacích podmínek 
nebo používání nekvalitních papírových pásek, firma Elcom neruèí za kvalitu tisku a uchovávání údajù.
Pokud je na papírové pásce zobrazen barevný pás oznaèující konec pásky, vymìòte tuto papírovou pásku 
co nejdøíve za novou. Pozdìjší výmìna pásky mùže poškodit tiskárnu, pøípadnì zkrátit její životnost.

POUŽÍVÁNÍ PAMÌŤOVÉ KARTY
Slot pro pamìśovou kartu je umístìn v prostoru pro baterii pokladny (viz. obr. 2.6). Pokladna Euro-50TE Mini 
podporuje práci s pamìśovými kartami typu SD do kapacity 2 GB (spoleènost Elcom negarantuje funkènost 
pokladny s kartami typu micro a mini SD). Pamìśovou kartu lze využít na export a import databáze položek 
PLU, DPT, pokladníkù, textového a grafického loga a ukládání el. žurnálu (viz. kapitola “Export a Import”).

Upozornìní: Kryt baterie otevírejte, pouze pokud je pokladna vypnuta.

Obrázek 2.8 – Zavedení SD karty do pokladny

Nastavení kontrastu displeje

Pøi rùzné intenzitì osvìtlení prostøedí je možné nastavit kontrast zobrazovaných znakù na displeji obsluhy 
pokladny.

Kontrast lze nastavit ve všech režimech pokladny podržením klávesy  SHIFT a stisknutím šipek   pro 
zvýšení kontrastu resp.  pro snížení kontrastu. Nastavená hodnota kontrastu se automaticky uloží a bude 
používána i po vypnutí a zapnutí pokladny.



PROGRAMOVÁNÍ  POKLADNY
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Programoávní pokladny

INICIALIZACE
Pokud pokladnu uvádíte poprvé do èinnosti, je vhodné ji inicializovat. Inicializace registraèní pokladny vyma-
že všechny naprogramované položky zboží, skupiny zboží, mìrné jednotky, pøirážky a slevy. Všechny ostatní 
nastavení a poèítadla pokladny zùstanou zachovány.

Postup pøi inicializaci:

Posloupnost krokù Displej obsluhy

Zapnìte pokladnu a pomocí kláves  (MENU),  TOTAL (CELKEM) 
a  nebo  pøejdìte do menu inicializace (Hlavní menu – P-režim 
– Sys. parametry – Inicializace)

Sys.parametry

Inicializace

Stisknìte tlaèítko  TOTAL (CELKEM) a následnì potvrïte inicializaci

stisknutím tlaèítka  SUBTOTAL (MEZISOUÈET).

Pokračovat?

ano=ST, ne=jiné

Pokladna zaène inicializaci, na displeji je zobrazeno „mazání...“. Po 
úspìšném dokonèení inicializace se na displeji zobrazí:

Mazání OK

OBECNÝ POSTUP PØI PROGRAMOVÁNÍ V P REŽIMU
Døíve, než zaènete pokladnu programovat, doporuèujeme si tuto kapitolu pøeèíst alespoò jednou celou!
Poznámka:
Pokud jsou na klávese dvě funkce, funkce v dolní části klávesy je vybrána přímým stisknutím, při výběru horní funk-
ce je nutno před samotným stisknutím přidržet klávesu  (SHIFT).

Základní pravidla pro pohyb v menu
1)  Pokladnu pøepnìte do Hlavního menu opakovaným stisknutím klávesy  (MENU) a šipkami  nebo 
 pøejdìte na menu P-režim,

HLAVNÍ MENU
P-režim

 následnì potvrïte volbu tlaèítkem  TOTAL (CELKEM). Na displeji se objeví:

P-režim
Položky zboží

2)  Opakovaným stisknutím tlaèítek  nebo  se pohybujete po jednotlivých položkách programovací-
ho režimu, které jsou blíže popsány v následujících kapitolách.

3)  Stisknutím klávesy  TOTAL (CELKEM) vstoupíte do vybrané položky menu, resp. potvrdíte (uložíte) 
naprogramovanou hodnotu. Podobnì pokraèujete, pokud naprogramujete všechny potøebné paramet-
ry. Naopak stisknutím klávesy  (MENU) se pøepínáte v menu o úroveò výše (zpìt).

4)  Po zvolení konkrétního parametru se hodnota nastaví bud ruènì zadanou èíselnou hodnotou (cena, 
EAN,...), zadáním textu z klávesnice (názvy PLU, DPT, mìrných jednotek,...) nebo opakovaným stisk-
nutím šipek  nebo . Po nastavení správné hodnoty je tuto možné potvrdit tlaèítkem  TOTAL 
(CELKEM), novì naprogramovaný parametr je následnì vytisknut na úètenku.

5)  Pokud jste udìlali chybu pøi zadávaní èíselné hodnoty nebo textu, stisknutím klávesy  CLEAR (ZMA-
ZAT) chybnì zadané znaky odstraníte.
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6)  Pokud není žádoucí zmìnit (uložit) daný parametr, je možné pøejít na jinou položku šipkami  nebo 
 nebo opustit dané menu tlaèítkem  (MENU).

7)  Programování ukonèíte stisknutím klávesy  (MENU). 

TIP: Stisknutím  nebo  se pøesouváte mezi stejnými parametry jednotlivých položek. Napø. 
pøi programování názvu první položky zboží po stisknu  se automaticky pøesunete na programování 
názvu druhé položky zboží.

Tisk naprogramovaných hodnot
Tisk hodnoty konkrétního naprogramovaného parametru je možné stisknutím klávesy  (EAN), tisk všech pa-
rametrù dané položky stisknut  SCALE (VÁHY) a klávesou  ZRUŠIT vytisknete všechny aktivní položky
v daném menu.

Oprava naprogramovaných hodnot
1)  Abyste mohli zmìnit nastavení kteréhokoliv z parametrù, pøepnìte pokladnu do P-režimu a najdìte 
 v menu pøíslušný parametr.
2)  Zadejte novou hodnotu a potvrïte klávesou  TOTAL (CELKEM).
Poznámka: 
Postupujte podle kapitoly „Základní pravidla pro pohyb v menu“.

Upozornění:
Některé parametry je možné změnit pouze po dodržení podmínek pro změnu (například denní, měsíční Z 
uzávěrka (zpráva), nastavení kurzu,...), podmínky změny budou uvedeny při konkrétním parametru.

Editace textu v EditMode
EditMode je funkce na editování a vkládání nového textu. Spouští se pøi textové položce hned po zadání 
nového textu, pøièemž se vymaže pùvodní obsah nebo tlaèítkem [*], pøièemž zùstane pùvodní text, který je 
možné upravit.

Pøi zapnutém EditMode se využívají následující klávesy:

 – vstup / výstup z EditMode. Zapnutí Edit Modu je indikováno blikajícím “_”

 – posun kurzoru vlevo,

 – posun kurzoru vpravo,

  – pøesun kurzoru na zaèátek textu,

  – pøesun kurzoru na konec textu,

  – zapnutí / vypnutí vkládání nebo náhrada textu (InsertMode). Režim vkládání textu je indikován 
zobrazením znaku “_”

 – zapnutí / vypnutí psaní èíslic (NumLock),

 – mazání celého øádku

 – mazání znaku

* Kurzor se zobrazuje na konci øádku, svìdèí o aktuální poloze kde se bude mìnit, zadávat text. 

Doporuèený postup pøi programování pokladny
Pøi programování jednotlivých funkcí pokladny doporuèujeme uživateli programovat pokladnu v tomto poøadí:

1) parametry cen a daní
2) mìny (pokud pøijímáte platby i v cizí mìnì)
3) daòové hladiny
4) logo úètenky
5) skupiny zboží

6) mìrné jednotky
7) položky zboží
8) pøirážky a slevy
9) systémové parametry – Datum a èas
10) periférie (pokud je používáte)
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Tabulka 3.1 – Struktura menu v P-režimu

Režim SKR.* Název menu Popis menu

P režim

1 Položky zboží Menu pro programování položek zboží (PLU)

2 Skupiny zboží Programování názvu DPT

3 Pokladníci Programování parametrù pokladníkù

4 Daòové hladiny Menu pro programování sazby a typu danì

5 Textové logo
V tomto menu si naprogramujete logo s údaji o Vaší fir-
mì

6 Funkèní texty Zmìna funkèního textu

7 Mìrné jednotky Možnost programování prodejních jednotek

8 Pøirážky a slevy Programování hodnot a limitù pro pøirážky a slevy

9 Mìny Nastavení pro hlavní a vedlejší menu

- Par. cen a daní Nastavení parametrù pro ceny, hotovost a danì

- Grafické logo Povolení tisku grafického loga

- Žurnál Možnosti textového žurnálu 

- Binární žurnál Možnosti binárního žurnálu

- Sys. parametry
Menu pro systémové nastavení pokladny, Pøechod na 
euro

- Periférie Nastavení pro periférie (skener, váhy, PT, PC)

- Servis Servisní funkce

 * zkratky se používají pro rychlejší navigaci v menu

Pøíklad: pokud jste v P režimu a stisknete napøíklad èíslo 5, pøejdete na menu pro programování textového 
loga.

PARAMETRY CEN A DANÍ

Poznámka: 
Před zahájením programování si nejdříve přečtěte část „Všeobecný postup při programování v P režimu“, 
která se nachází na začátku kapitoly „Programování pokladny“.

P-režim
Par. cen a daní

Tabulka 3.2 – Parametry cen a daní – pøechod po menu šipkami nebo 
Menu SKR.* Název podmenu Popis podmenu

Par. cien a daní

1 Nastavení cen Základní nastavení pro ceny

2 Nast. hotovosti Základní nastavení pro hotovost

3 Nastavení daní Základní nastavení pro danì

 * zkratky se používají pro rychlejší navigaci v menu

Tyto parametry jsou údaje, které mají hlavní vliv na správnou funkènost celé pokladny (poèet desetinných 
míst, zaokrouhlování apod.).
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Pøehled jednotlivých parametrù cen a daní

Nastavení cen

Par. cen a daní
Nastavení cen

V tabulce je uveden pøehled jednotlivých parametrù pro nastavení cen s uvedeným rozsahem možných 
hodnot, základním nastavením a struèným popisem.

Tabulka 3.3 – Nastavení cen – pøechod po menu šípkami  nebo 

Název parametru Základní nastavení Rozsah Popis

Poè. m. jedn. ceny* 2 0-3 Nastavení poètu desetinných míst
jednotkové ceny

Zpùsob zaokrouhl.* Od 5 nahoru
dolu, nahoru, od 5 
nahoru, ètvrtinové, 
osminové

Zpùsob zaokrouhlování cen

Pozice zaokr. * 1 0-2 Pozice zaokrouhlení cen

 * zpùsob editace – použijte šipky  nebo 

Nastavení hotovosti
V tabulce je uveden pøehled jednotlivých parametrù pro nastavení hotovosti s uvedeným rozsahem možných 
hodnot, základním nastavením a struèným popisem.

Tabulka 3.4 – Nast. hotovosti – pøechod po menu šipkami  alebo 

Název parametru Základní na-
stavení Rozsah Popis

Hl. mìna-zaokr.* od 5 nahoru dolu, nahoru, od 5 nahoru,
ètvrtinové, osminové

Zpùsob zaokrouhlování hotovosti
v hlavní mìnì

Hl. mìna-poz.z.* 0 0-3 Parametr pro pozici zaokrouhlení
hlavní mìny

Vedl.mìna-zaokr. od 5 nahoru dolu, nahoru, od 5 nahoru,
ètvrtinové, osminové

Zpùsob zaokrouhlování hotovosti
ve vedlejší mìnì

Vedl.mìna-poz.z. 2 0-2 Parametr pro pozici zaokrouhlení
vedlejší mìny

 * zpùsob editace – použijte šipky  nebo 
Poznámka: 
Pro ètvrtinové zaokrouhlování (na 50 haléøù a celé koruny) je nutné nastavit parametr “Hl.mena -  
-poz.z. “na hodnotu 0.

Nastavení daní
V tabulce je uvedený pøehled jednotlivých parametrù pro nastavení daní s uvedeným rozsahem možných 
hodnot, základním nastavením a struèným popisem.
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Tabulka 3.5 – Nastavení daní – pøechod po menu šípkami  nebo 

Název parametru
Základní nasta-
vení

Rozsah Popis

Zpùsob zaokrouhl.* od 5 nahoru
dolu, nahoru, od 5 
nahoru,
ètvrtinové, osminové

Zpùsob zaokrouhlování daní hlavní
mìny

Pozice zaokr.* 2 0-2 Pozice, na níž se má zaokrouhlovat daò

Tisknout danì* ano ano/ne Možnost vypnutí tisku daní na úètence

 * zpùsob editace – použijte šipky  nebo 

MÌNY
Poznámka: 
Před zahájením programování si nejdříve přečtěte část „Všeobecný postup při programování v P režimu“, 
která se nachází na začátku kapitoly „Programování pokladny“.

P-režim
Meny

V pokladnì je možné pøijímat platby v hotovosti i v cizí mìnì. Pro tento úèel slouží menu pro nastavení mìn, 
které obsahuje následující parametry:

Tabulka 3.6 – Mìny – pøechod po menu šipkami  nebo 

Název parametru Základní na-
stavení Rozsah Popis

Hl. mìna-název Kè 3 znaky Programování názvu hlavní mìny

Hl. mìna-des. m.* 2 0-2 Poèet desetinných míst hlavní mìny

Vedl. mìna-název EUR 3 znaky Programování názvu vedlejší mìny

Vedl. mìna-kurz 28.000000 Kurz vedlejší mìny

Vedl. mìna-des.m.* 2 0-2 Poèet desetinných míst vedlejší mìny

Konverzní kurz 28.000000 Konverzní kurz pro duální obìh**

 * zpùsob editace – použijte šipky  alebo 
 ** více informací týkající se duálního obìhu najdete v kapitole „Pøechod na euro“

UPOZORNÌNÍ: 
Některé parametry je možné programovat pouze po splnění určitých podmínek. Např. provedení denní Z 
uzávěrky (změna kurzu vedlejší měny), nebo provedením měsíční uzávěrky pro ostatní parametry. Konverzní 
kurz je možné měnit bez nutnosti provedení jedné ze Z uzávěrek až do zahájení duálního oběhu. Při změně 
vedlejší (cizí) měny se v počítadle pro zásuvku pomíchají dvě cizí měny. Proto, pokud je tato hodnota pro vás 
důležitá, proveďte před změnou vedlejší měny výběr (viz TIP v kapitole „Výběr hotovosti nebo šeků).

DAÒOVÉ HLADINY
Poznámka: 
Před zahájením programování si nejdříve přečtěte část „Všeobecný postup při programování v P reži-
mu“, která se nachází na začátku kapitoly „Programování pokladny“.

P-režim
Daňové hladiny
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Pokladna umožòuje pracovat až se 7 úrovnìmi danì z pøidané hodnoty. Sazba danì a její typ je programo-
vatelný. Sazby daòových hladin je nutno naprogramovat v souladu s platnou legislativou.

Upozornìní:
Pro zmìnu daní je nutno provést Z denní a mìsíèní uzávìrky (zprávy). Viz kapitola „Uzávìrky“.

Tabulka 3.7 – parametry pro programování daòových sazeb

Parametr Základní nastavení Rozsah Popis

DAN-sazba
DPH1=9,00%, DPH2= 19,00%,
DPH3=0,00%, DPH7=osvobo-
zená

0-100% Nastavení sazby danì

DAN-typ* DPH
DPH, osvo-
bozená

Typ danì charakterizuje, zda jde
o daò z pøidané hodnoty nebo nezdanitelnou 
hladinu

 * zpùsob editace – použijte šipky  nebo 
Poznámka:
Daňová hladina nastavená na hodnotu 100% je neaktivní. PLU přiřazené k neaktivní daňové hladině není 
možné registrovat.

TEXTOVÉ LOGO
Poznámka: 
Před zahájením programování si nejdříve přečtěte část „Všeobecný postup při programování v P režimu“, 
která se nachází na začátku kapitoly „Programování pokladny“.

P-režim
Textové logo

Pokladna umožòuje vytisknout na zaèátku úètenky až 9 øádkù loga firmy (napø.: „Potraviny pod kaštanem“, 
„Dìkujeme Vám“, DKP apod.) Každý øádek umožòuje vytisknout 24 znakù normální šíøky, nebo 12 znakù 
dvojité šíøky. Znak dvojité šíøky zadáte tak, že pøed znakem stisknete  Na displeji se zobrazí znak „~“, 
který indikuje, že následující znak bude dvojité šíøky.

1. řádek loga

~E ~L ~C ~O ~M

Na pøechod mezi jednotlivými øádky textového loga použijte šipky  nebo . Pro potvrzení (uložení) zmì-
ny obsahu øádku loga stisknìte klávesu  TOTAL (CELKEM), pro opuštìní programování loga stisknìte 
tlaèítko  (MENU). 

Pokladna tiskne pouze øádky textového loga, které obsahují znaky (za znak se považuje i mezera). Prázdné 
øádky se na úètenku nevytisknou. Smazání celého øádku se provádí klávesou  TOTAL.

GRAFICKÉ LOGO
Programování grafického loga v pokladnì je možné realizovat pomocí komunikaèního softwaru dostupném na 
stránky www.elcom.eu nebo funkcí Import z SD karty.

Parametry grafického loga:
•  formát bmp
• bitová hloubka 1bit (èernobílé, bez stupòù šedé)
• maximální rozmìry loga 360 x 240 bodù (pøi nižším rozlišení grafické logo není pozmìnìné na maximál-

ní velikost)
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Tisk grafického loga je možné vypnout tlaèítky  zaèím je tøeba potvrdit nastavení tlaèítkem  TO-
TAL . Pokud je nastaven tisk grafického loga na „ano“ a logo nebylo naprogramováno, grafické logo se 
nevytiskne na úètenku.

PROGRAMOVÁNÍ POKLADNÍKÙ

Poznámka: 
Před zahájením programování si nejdříve přečtěte část „Všeobecný postup při programování v P režimu“, 
která se nachází na začátku kapitoly „Programování pokladny“.

P-režim
Pokladníci

Programování hesla pokladníka umožòuje naprogramovat heslo pro každého pokladníka, pomocí kterého se bude 
daný pokladník pøihlašovat do pokladny, a tím využívat jednotlivé funkce pokladny. Po pøihlášení konkrétního pokladní-
ka bude na úètenkách vytištìno jeho jméno a také všechny provedené operace budou evidovány pod jeho jménem.

Tabulka 3.8 – parametry pro programování pokladníkù
Pokladna umožòuje evidovat finanèní operace pro deset nezávislých pokladníkù. Programování pokladníkù 
se skládá ze šesti programovatelných údajù:

Jméno Heslo X režim Oper. Z-mode Oper. P-mode Oper. T-mode

10 znakù 4 znaky
ano ano ano ano

ne ne ne ne

Poznámka :
Pokud bylo změněno jméno aktuálně přihlášeného pokladníka, je nutné provést odhlášení a opětovné 
přihlášení, aby se změna jména projevila na účtenkách. Není dovoleno aby dva pokladníci měli stejné jmé-
no.

SKUPINY ZBOŽÍ
Poznámka: 
Před zahájením programování si nejdříve přečtěte část „Všeobecný postup při programování v P režimu“, 
která se nachází na začátku kapitoly „Programování pokladny“.

P-režim
Skupiny zboží

Pokladna Euro-50TE Mini má možnost naprogramovat 20 skupin zboží. (Co skupina zboží je a její pøíklad 
použití najdete v úvodní èásti manuálu v kapitole “Základní pojmy”). Skupinì zboží lze naprogramovat pouze 
název na 24 znakù nebo 12 znakù dvojité šíøky.

MÌRNÉ JEDNOTKY
Poznámka: 
Před zahájením programování si nejdříve přečtěte část „Všeobecný postup při programování v P režimu“, 
která se nachází na začátku kapitoly „Programování pokladny“.

P-režim
Měrné jednotky
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Ke každé položce zboží (PLU) je možné pøiradit prodejní jednotku, která charakterizuje konkrétní zboží. Je 
možné naprogramovat 8 prodejních jednotek v rozsahu maximálnì 3 písmen.

Tabulka 3.9 – základní pøedprogramované mìrné jednotky

Jednotka, èíslor Popis Jednotka, èíslo Popis

1 5 m

2 ks 6 m2

3 kg 7 láh

4 l 8 bal

FUNKÈNÍ TEXTY
V této èásti je možné zmìnit popis “REFERENÈNÍ ÈÍSLO” zobrazen a tišten pøi zadávání èísla. Po zadání 
se nastavení potvrdí tlaèítkem  TOTAL (CELKEM). Pøi vymazaní textu se vytiskne prázdný øádek. Text je 
možné naprogramovat na 24 znakù nebo 12 znakù dvojité šíøky.

POLOŽKY ZBOŽÍ
Poznámka: 
Před zahájením programování si nejdříve přečtěte část „Všeobecný postup při programování v P režimu“, 
která se nachází na začátku kapitoly „Programování pokladny“.

P-režim
Položky zboží

Na pokladnì Euro-50TE Mini existuje možnost naprogramovat 2000 položek. Pro každou položku zboží je 
možné naprogramovat:

Tabulka 3.10 – parametry pro programování položek zboží

Parametr
Základní nasta-
vení

Rozsah Popis

PLU-cena 0.00 max. 8 èíslic Naprogramovaná cena položky zboží

PLU-název max. 18 znakù Název položky zboží

PLU-è. kód* 0000000000000 max. 18 èíslic Èárový kód položky zbožír

PLU-pøízn.** 0101010000100 Pøíznak položky zboží

PLU-daò. hl.*** 9.00 % (A) Pøiøazení k daòové hladinì

PLU-DPT*** DPT01 Pøiøazení ke skupinì zboží

PLU-jednot.*** Pøiøazení k mìrné jednotce

PLU-linkPLU**** 0000 0-2000 Èíslo PLU, které se pøilinkuje.

PLU-jináCena*** ano ano, ne
Možnost zadání jiné ceny než naprogramo-
vané

PLU-popisní*** ne ano, ne
Pøíznak, zda se jedná o popisnou položku.
V tom pøípadì se vytiskne název PLU, ale
prodej neovlivní finanèní poèítadla.

PLU-vr.obal*** ne ano, ne
Pøíznak pro zaøazení položky do kategorie
vratných obalù (láhev, pøepravka, sud,...).

*  èárový kód je možné zadat ruènì, nebo i oskenováním pomocí skeneru èárových kódù
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**  pro vstup do programování pøíznakù položky zboží stisknìte klávesu  TOTAL(CELKEM), nebo 
zadejte èíselnou hodnotu pøíznaku pro dané PLU a potvrïte zmìnu klávesou  TOTAL (CELKEM). 
Pokud chcete pøeskoèit programování pøíznakù stisknìte kláves 

*** zpùsob editace – použijte šipky  nebo 
**** linkované PLU slouží, pokud s prodejem jednoho PLU (master PLU) chceme prodat i jiné PLU/lin-

kované, napøíklad je to možné použít pøi rùzných akcích, kup PLU1 a k tomu dostaneš PLU5 s ce-
nou X, nebo taktéž v pøípadì vratného obalu (vratná láhev, pøepravka, …). Jako hodnota se zadává 
èíslo PLU v rozsahu 1-2000, pøi nastavení na hodnotu 0 k položce zboží není pøilinkováno žádné 
PLU. Není možné nalinkovat PLU samo na sebe!

Poznámka:
Položka zboží bez názvu, resp. přirazená k neaktivní daňové hladině je neaktivní (není možné ji naúčtovat).

TIP: Stisknutím  nebo  se pøesouváte mezi stejnými parametry jednotlivých položek. Napø. pøi progra-
mování názvu první položky zboží po stisknutí  se automaticky pøesunete na programování názvu druhé 
položky zboží. Pøi programování ceny položky podobným zpùsobem funguje i kláves  PRICE (CENA), t. j. 
pokud pøi programování ceny pro první položku zboží stisknìte klávesu  PRICE (CENA), automaticky pøej-
dete na programování ceny druhé položky zboží.

Tabulka 3.11 – parametry pro pøíznak položek zboží

Základní nastavení Popis Rozsah

01 Poøadové èíslo daòové hladiny 01 – 07

01
Pøíslušnost položky ke skupinì 
zboží

01 – 20

01 Poøadové èíslo mìrné jednotky 01 – 08

0000 Èíslo linkované PLU 0001 – 2 000

1 Prodej s jinou cenou 1 – ano; 0 – ne

0 Popisné PLU 1 – ano; 0 – ne

0 Vratný obal 1 – ano; 0 – ne

Pøechod na konkrétní položku zboží

Pokud chceme zmìnit parametry napøíklad pro 25. položku, je to možné provést následujícím zpùsobem:

Posloupnost krokù Displej obsluhy

Nastavte pokladnu do P režimu na programování položek zboží, zobra-
zí se nastavení ceny pro první položku zboží:

0001.PLU-cena

0.00

Zadejte èíslo položky, na kterou chcete pøejít, v našem pøípadì 25
a stisknìte tlaèítko  (PLU) 

0001.PLU-cena

25

Pokladna pøejde na programování ceny pro 25. PLU
0025.PLU-cena

0.00

PØIRÁŽKY A SLEVY
Poznámka: 
Před zahájením programování si nejdříve přečtěte část „Všeobecný postup při programování v P režimu“, 
která se nachází na začátku kapitoly „Programování pokladny“.
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P-režim
Přirážky a slevy

Tabulka 3.12 – parametry pro programování pøirážky a slevy.

Název parametru
Základní nasta-
vení

Rozsah Popis

1.sazba % pøir. 0,00 0,00-100% Naprogramovaná hodnota procentuální pøirážky

2.limit % pøir. 0,00 0,00-100% Limit pro ruèní zadání pøirážky bìhem prodeje

3.sazba % slevy 0,00 0,00-100% Naprogramovaná hodnota procentuální slevy

4.limit % slevyt 0,00 0,00-100% Limit pro ruèní zadání slevy bìhem prodeje

Parametr „Limit procentní pøirážky a procentuální slevy“ urèuje i možnost použití hodnotové pøirážky, resp. 
slevy. To znamená, že pokud chcete zakázat použití hodnotových pøirážek / slev, je tøeba nastavit limit pro-
centní pøirážky / slevy na hodnotu 0.

SYSTÉMOVÉ PARAMETRY

Poznámka: 
Před zahájením programování si nejdříve přečtěte část „Všeobecný postup při programování v P reži-
mu“, která se nachází na začátku kapitoly „Programování pokladny“.

P-režim
Sys. parametry

Tabulka 3.13 – Systémové parametry – pøechod po menu šipkami  nebo 
Menu SKR.* Název podmenu Popis podmenu

Sys.para-
metry

1 Šetrný režim Nastavení èasu pro pøechod do úsporného režimu (0-60 min)

2 Datum a èas Programování data a èasu

3 Testy Základní testy pokladny

4 Inicializace **
Vymaže všechny naprogramované údaje a pokladnu vrátí
do základního nastavení

5 Pøechod na euro
Zapnutí a vypnutí duálního zobrazování, duálního obìhu (viz.
kapitola „Pøechod na euro“)

6 Verze programu
Pokladna zobrazí na displeji aktuální verzi SW v pokladnì. 
Stisknutím klávesy  (EAN) se èíslo verze vytiskne na ter-
mo pásku.

7 Export
Export databáze pokladny (všech naprogramovaných dat) 
na pamìśovou kartu

8 Import
Import databáze (PLU, DPT, pokladníci, danì, mìrné jedn., 
pøir.-slevy, text. logo, graf. logo) z pamìśové karty do pokladny.

 * zkratky se používají pro rychlejší navigaci v menu
 ** více informací v kapitole „Inicializace“
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Export a Import

Export
Funkce “Export” slouží k uložení dat z pokladny na pamìśovou SD kartu (pamìśová karta není souèástí ba-
lení). Tuto funkci mùžete použít na zálohování položek zboží (PLU), skupin zboží (DPT), mìrných jednotek, 
pøirážek a slev, daòových hladin, textového loga, pokladníkù, funkèních textù, resp. v pøípadì upgrade SW 
v pokladnì pro zálohování a následnou obnovu dat. Rovnìž je možné na pamìśovou kartu ukládat elektro-
nický a binárni žurnál.

Sys. parametry
Export

Pøi exportu mùžete vybrat export jednotlivých èástí (položky zboží - PLU, skupiny zboží - DPT, mìrné jednot-
ky, pøirážky a slevy, daòové hladiny, textové logo, pokladníci, funkèní texty), nebo export všech najednou.

Export
Položky zboží

Export
Všechno

V pøípadì úspìšného exportu se na pamìśové kartì vytvoøí soubory: “DPT.EDF, FUNCTEXT.EDF, LOGO. 
BMP, MEASUNIT.EDF, OPERATOR.EDF, PLU.EDF, SURDISC.EDF, TAXGROUP.EDF, TEXTLOGO.EDF “. So-
ubory patøí do projektu, který je možné editovat softwarem dostupným na www.elcom.eu. Po uložení zmìn 
do projektu je následnì možné importovat data zpìt do pokladny.

Pokud si vyberete možnost Export-Všechno, na pamìśové kartì se vytvoøí následující soubory:

• DPT. EDF – skupiny zboží
• FUNCTEXT.EDF - funkèní texty
• LOGO.BMP - grafické logo
• MEASUNIT.EDF – mìrné jednotky
• OPERATOR.EDF - pokladníci
• PLU.EDF – položky zboží
• SURDISC.EDF – pøirážky a slevy
• TAXGROUP.EDF – daòové hladiny
• TEXTLOGO.EDF – textové logo

Upozornìní: 
Pokud na pamìśovou kartu už byla zálohována data z pokladny, dalším exportem budou pøepsána a nená-
vratnì ztracena.

Import
Funkce “Import” slouží k naètení dat z pamìśové SD karty do pamìti pokladny. Tuto funkci mùžete použít 
na naètení položek zboží (PLU), skupin zboží (DPT), mìrných jednotek, pøirážek a slev, daòových hladin, 
textového loga, pokladníkù, funkèních textù. 

Sys. parametry
Import

 

Import
Položky zboží
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Pro úspìšný import údajù musí být na pamìśové kartì soubory “DPT.EDF”, “FUNCTEXT.EDF”, “LOGO. BMP 
“,” MEASUNIT.EDF “,” OPERATOR.EDF “,” PLU.EDF “,” SURDISC.EDF “,” TAXGROUP.EDF “,” TEXTLOGO. 
EDF “, které byly vytvoøeny exportem z pokladny, nebo pomocí programu pro editaci dat na pokladnì který 
je ke stažení na www.elcom.eu. 

Upozornìní: 
• Všechny informace v pokladnì budou importem pøepsány informacemi na pamìśové SD kartì a nen-

vratnì se ztratí.
• Bìhem provádìní exportu a importu dat pokladnu nevypínejte a neotvírejte kryt baterie!
• Pro správnou funkci importu je rozhodující název souboru s daty, který musí mít tvar uveden výše.

PERIFÉRIE
Poznámka: 
Před zahájením programování si nejdříve přečtěte část „Všeobecný postup při programování v P režimu“, 
která se nachází na začátku kapitoly „Programování pokladny“.

P-režim
Periférie

V tomto menu mùžete nakonfigurovat parametry pro periférie, jak jsou napø. skener èárových kódù a elek-
tronické váhy.

Tabulka 3.14 – Periférie – pøechod po menu šipkami  alebo 
Menu SKR.* Název podmenu Popis podmenu

Periférie 1 Skener Parametry a komunikaèní port pro komunikaci se skenerem

2 Váhy Parametry a komunikaèní port pro komunikaci s váhami

3 Plateb. terminál
Parametry a komunikaèní port pro komunikaci s plateb. ter-
mináleml

4 PC** Umožòuje nastavení portu pro komunikaci s PC

 * zkratky se používají pro rychlejší navigaci v menu

 ** pokud nepoužíváte komunikaci s PC, doporuèujeme nastavit port na „žádný“, èímž se zvýší výdrž 
pokladny pøi práci na baterii.

Tabulka 3.15 – parametry pro programování skeneru

Parametr
Základní na-
stavení

Rozsah Popis

Zakonèovací znak * CR LF CR LF, CR, LF
Koncový znak pro snímaè èárových
kódù

Komunikaèní port * žádný žádny, Port 1, Port 2
Komunikaèní port pro snímaè èárových
kódù

 * zpùsob editace – použijte šipky   alebo 
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Tabulka 3.16 – parametry pro programování vah

Parametr Základní nastavení Rozsah Popis

Typ vah * Morcan, MARTES T

Morcan, MARTES T,
Euro, MARTES M,
Macca K, DIBAL,
Motex R,  Mettler 
Toledo, ACOM,
CAS Morcan TP2

Komunikaèní protokol elektronic-
kých
vah

Komunikaèní port * žádný žádný, Port 1, Port 2
Komunikaèní port pro elektronické 
váhy

 * zpùsob editace – použijte šipky   alebo 

Tabulka 3.17 – parametry pro programování platebního terminálu

Parametr
Základní na-
stavení

Rozsah Popis

Typ platebního
terminálu

Bull SK

Dionica SK SLSP,
Bull SK,
Firstdata,
5100

Komunikaèní protokol platebního
terminálu

Komunikaèní port * žádný žádný, Port 1, Port 2 Komunikaèní port pro platební terminál

 * zpùsob editace – použijte šipky  alebo 

Tabulka 3.18 – parametry pro programování portu PC

Parametr
Základní na-
stavení

Rozsah Popis

PC port USB port USB port, žádný Komunikaèní port pro PC

TEXTOVÝ ŽURNÁL 
Kontrolní páska je v pokladnì uchovávána formou elektronického žurnálu. Žurnál je ukládaný prùbìžnì v inter-
ní pamìti pokladny. Ten je možné po zaplnìní exportovat na pamìśovou kartu, resp. pøenést prostøednictvím ko-
munikaèní knihovny do PC a následnì ho z pokladny vymazat. Pro zjednodušení práce s el. žurnálem je možné 
nastavit automatický export žurnálu na pamìśovou kartu (není souèástí balení) pøi provádìní denní uzávìrky. 

Tabulka 3.19 - Parametry text. žurnálu - pøechod po menu šipkami  nebo  

Menu SKR .* Název podmenu Popis podmenu

Žurnál

1 Tisk žurnálu Vytlaèí žurnál na úètenku 

2 Export na SD Uloží žurnál na pamìśovou kartu 

3 Smazání žurnálu
Vymaže žurnál po pøedchozím vytlaèení 
nebo exportu 

4 Velikost žurnálu
Zobrazí volnou kapacitu žurnálu v procen-
tech

5 Nastavení
Umožòuje nastavení automatického expor-
tu žurnálu po vykonání denní “Z” uzávìrky. 
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BINÁRNÍ ŽURNÁL 

Slouží k uchovávání strukturovaných informací o prodeji. Uložená data je možné po pøenosu do PC použít 
na vyhodnocování rùzných statistik prodeje. 

Tabulka 3.20 - Binární žurnál

Menu SKR .* Název podmenu Popis podmenu

Binární žurnál

1 Export na SD Uloží žurnál na pamìśovou kartu 

2 Smazání žurnálu
Vymaže žurnál po pøedchozím vytlaèení 
nebo exportu 

3 Velikost žurnálu
Zobrazí volnou kapacitu žurnálu v procen-
tech

4 Nastavení
Umožòuje zvolit možnost ukládání tohoto 
žurnálu a nastavení automatického exportu 
žurnálu po vykonání denní “Z” uzávìrky.

PØECHOD NA EURO
Poznámka:

Před zahájením programování si nejdříve přečtěte část „Všeobecný postup při programování v P režimu“, 
která se nachází na začátku kapitoly „Programování pokladny“.

Sys. parametry
Přechod na euro

Pøed tím, než se zaènete vìnovat této kapitole, si pøeètìte kapitolu „Pojmy definující zavedení mìny euro, 
resp. platby v cizí mìnì“.

Pokladna Euro-50TE Mini je schopna pracovat s hlavní, cizí (vedlejší) a duální mìnou podle etapy, v níž se 
nachází.

Upozornìní: 
Parametry cizí mìny je možné mìnit po provedení mìsíèní „Z“ uzávìrky a výmìnný kurz po provedení denní 
„Z“ uzávìrky.

Tabulka 3.21 – Pøechod na euro – pøechod po menu šipkami  alebo 
Menu SKR.* Název podmenu Popis podmenu

Pøechod na euro 1 Duál.zobr. start** Zapnutí duálního zobrazování

2 Duál. obìh start*** Zapnutí duálního obìhu

3 Duál. obìh stop Vypnutí duálního obìhu

4 Duál. zobr. stop Vypnutí duálního zobrazování

 *  zkratky se používají pro rychlejší navigaci v menu
 **  zapnutí duálního zobrazování je podmínìno zadáním (zkontrolováním) konverzního kurzu
 ***  zapnutí duálního obìhu je podmínìno zapnutím duálního zobrazování

Etapa pøed vyhlášením konverzního kurzu
Pokladna pracuje s hlavní mìnou, jíž je èeská koruna, a mùže pracovat i s cizí (vedlejší) mìnou, kterou 
mùže být libovolná cizí mìna, vèetnì mìny euro. K tomu je nutné nastavit (upravit) pøednastavené paramet-
ry v menu „Mìny“, podle aktuálních údajù (hodnota kurzu vedlejší mìny). Postup prodeje a použití vedlejší 
mìny naleznete v kapitole „Úètování s euro mìnou“.
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Duální zobrazování
Trvá od vyhlášení konverzního kurzu do ukonèení povinnosti duálniho zobrazování. Pokladna pracuje s 
dvìma mìnami. Hlavní mìnou je èeská koruna, duální i cizí (vedlejší) mìnou je euro. Duální mìna slouží pro 
informativní zobrazování cen nákupù pro potøeby duálního zobrazování pøepoèítáním pomocí konverzního 
kurzu.

Postup zapnutí duálního zobrazování:

Posloupnost krokù Displej obsluhy

V P režimu pøejdìte pomocí tlaèítek  nebo  a tlaèítka  TOTAL
(CELKEM) do menu pro pøechod na euro (P-režim – Sys. parametry
– Pøechod na euro):

Přechod na euro

Duál.zobr.start

Potvrïte tlaèítkem   TOTAL (CELKEM), na úètenku se vytiskne text:
„Duální zobrazení: pøipravováno“, následnì doporuèujeme uskuteènit
v menu „Mìny“ a „Par. cen a daní – Nast. hotovosti“ kontrolu
nastavení tìchto parametrù:

Udelejte

konfiguraci

Mìny

Mìny – Vedl. mìna-název – vedlejší mìna je použita pro duální zobrazování

Mìny – Vedl. mìna-des.m. – doporuèujeme nastavení na 2 místa

Mìny – Konverzní kurz – zmìnit podle aktuálnì vyhlášeného kurzu

Par. cen a daní – Nast. hotovosti

Nastav.hotovosti – Hl. mìna-zaokr. – doporuèujeme od 5 nahoru

Nastav.hotovosti – Hl. mìna-poz.z – doporuèujeme nastavení na 0

Nastav.hotovosti – Vedl.mìna-zaokr. – doporuèujeme od 5 nahoru

Nastav.hotovosti – Vedl.mìna-poz.z – doporuèujeme nastavení na 2 místa

Poznámka: 
Minimální nutná podmínka pro zapnutí duálního zobrazování je nastavení (resp. kontrola) konverzního kurzu.

Upozornìní: 
Za správné zadání konverzního kurzu je odpovìden subjekt provozující pokladnu, proto je nutné správné 
zadání kurzu preciznì zkontrolovat.

Posloupnost krokù Displej obsluhy

Po nastavení, nebo kontrole tìchto parametrù je nutno opìt vejít do
menu pro zapnutí duálního zobrazení a potvrdit zapnutí tlaèítkem  
TOTAL (CELKEM)

Přechod na euro

Duál.zobr.start

Na úètenku se vytiskne „Duální zobrazení: zapnuto“
Krok byl úspešne 

proveden

Od této chvíle bude na všech úètenkách zobrazován údaj ceny nákupu i v eurech. Hodnota v EUR se vypo-
èítavá pomocí konverzního kurzu. Tento údaj má informativní charakter.
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Duální obìh
Pøechodem do duálního obìhu budou hodnoty GT1, GT2, GT3 automaticky pøepoèítány podle konverzního 
kurzu, následnì doporuèujeme provést informativní „X“ denní uzávìrku.

Upozornìní: Hodnota poèítadla pro zásuvku se vymaže. Proto, pokud je tato hodnota pro vás dùležitá,-
proveïte pøed pøechodem na duální obìh výbìr (viz. kapitola „Výbìr hotovosti nebo šekù).

Je to etapa postupného stahování èeské koruny z obìhu. V této etapì platí povinnost duálního zobrazování 
cen. Pokladna pracuje se dvìmi mìnami. Hlavní mìnou je euro. Duální a cizí mìnou je èeská koruna.

Postup pøechodu:

Posloupnost krokù Displej obsluhy

Provedení všech Z uzávìrek, které pokladna umožòuje (viz. uživatelský
manuál sekce Uzávìrky).

V P režimu pøejdìte pomocí tlaèítek  nebo  a tlaèítka  TOTAL
(CELKEM) do menu pro pøechod na euro (P-režim – Sys. parametry –
Pøechod na euro) a šipkami  nebo  se nastavte na:

Přechod na euro

Duál.oběh.start

Potvrïte tlaèítkem  TOTAL (CELKEM), na úètenku se vytiskne text:
„Duální obìh: pøipravován“, následnì doporuèujeme uskuteènit
v menu „Mìny“ a „Par. cen a daní“ kontrolu nastavení tìchto parametrù:

Upozornění 

Uskutoč.konfig

Mìny

Mìny – Hl. mìna-název – EUR

Mìny – Hl. mìna-des. m. – 2 desetinná místa

Mìny – Vedl. mìna-název – Kè

Mìny – Vedl. mìna-kurz – podle aktuálnì vyhlášeného konverzního kurzu

Mìny – Vedl.mìna-des.m. – 2 desetinná místa

Mìny – Konverzní kurz – podle aktuálnì vyhlášeného konverzního kurzu

Par. cen a daní – Nastavení cen

Nastavení cen – Poè.m. jedn.ceny – doporuèujeme 2

Nastavení cen – Zpùsob zaokrouhl. – doporuèujeme od 5 nahoru

Nastavení cen – Pozice zaokr. – doporuèujeme na 2 desetinná místa

Par. cen a daní – Nast. hotovosti

Nast.hotovosti – Hl. mìna-zaokr. – doporuèujeme od 5 nahoru

Nast.hotovosti – Hl. mìna-poz.z – doporuèujeme na 2 desetinná místa

Nast.hotovosti – Vedl.mìna-zaokr. – doporuèujeme od 5 nahoru

Nast.hotovosti – Vedl.mìna-poz.z – doporuèujeme na 0 míst

Par. cen a daní – Nastavení daní

Nastavení daní – Zpùsob zaokrouhl. – doporuèujeme od 5 nahoru

Nastavení daní – Pozice zaokr. – doporuèujeme na 2 desetinná místa 
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Posloupnost krokù Displej obsluhy

Po nastavení, nebo kontrole tìchto parametrù je nutno opìt vejít do menu 
pro zapnutí duálního zobrazení a potvrdit zapnutí tlaèítkem  TOTAL 
(CELKEM)

Přechod na euro

Duál.oběh.start

Na úètenku se vytiskne „Duální obìh: zapnut“. Provedením pøechodu
dojde k nastavení hlavní mìny na mìnu EUR, cizí mìny na mìnu Kè

Krok byl úspešne

proveden

Pøepoèet cen položek z Kè na EUR:  Bìhem pøechodu nedojde ke zmìnì cen položek zboží, proto pro 
použití cen v mìnì euro bude nutno pùvodní ceny v èeské korunì pøepoèítat pomocí konverzního kurzu na 
ceny v euro podle pravidel definovaných v zákonì o zavedení mìny euro!

Upozornìní:
• V duálním hotovostním obìhu není možné mìnit výmìnný kurz! Výmìnným kurzem se stává konverzní 

kurz.

• Konverzní kurz není možné zmìnit po vstupu do duálního hotovostního obìhu!

• V duálním hotovostním obìhu není možné platit jinou cizí mìnou než mìnou Kè. Je možné provádìt 
platby pouze v EUR a Kè.

Ukonèení duálního obìhu
Po ukonèení duálního hotovostního obìhu je možné v pokladnì nastavit jinou cizí menu, než je Kè. Para-
metry této mìny je nutno naprogramovat v menu „Mìny“ (viz kapitola Mìny). Pro použití jiné cizí mìny není 
vyžadováno ukonèení duálního zobrazování.

Postup vypnutí duálního obìhu:

Posloupnost krokù  Displej obsluhy

V P režimu pøejdìte pomocí tlaèítek ,nebo  a tlaèítka   TO-
TAL (CELKEM) do menu pro pøechod na euro (P-režim – Sys. para-

metry – Pøechod na euro) a šipkami  , nebo  se nastavte na:

Přechod na euro

Duál.oběh.stop

Potvrïte tlaèítkem  TOTAL (CELKEM) na úètenku se vytiskne „Du-
ální obìh: vypnut“. Nyní je možné zvolit si jinou vedlejší mìnu než 
Kè, nakolik po ukonèení duálního obìhu není možné pøijímat platby 
v Kè.:

Krok byl úspešne

proveden

Ukonèení duálního zobrazování
Postup vypnutí duálního zobrazování:

Postupnosś krokov Displej obsluhy

V P režimu pøejdìte pomocí tlaèítek , nebo  a tlaèítka  TOTAL
(CELKEM) do menu pro pøechod na euro (P-režim – Sys. parametry –

Pøechod na euro) a šipkami , nebo  se nastavte na::

Přechod na euro

Duál.zobr.stop

Potvrïte tlaèítkem  TOTAL (CELKEM), na úètenku se vytiskne „Du-
ální zobrazení: vypnuto“

Krok byl úspešne

proveden
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V následujících kapitolách jsou popsány funkce pokladny, které mùžete využívat v registraèním režimu.

V tomto režimu si pokladna uchovává všechny finanèní operace. Všechny níže popsané funkce (kromnì 
vkladu/výbìru) si mùžete nejprve vyzkoušet v tréninkovém režimu bez uchovávaní finanèních údajù v po-
kladnì.

STAVY A FUNKCE, KTERÉ JE NUTNO POZNAT 
PØED ZAÈÁTKEM ÚÈTOVÁNÍ

Pokud jsou na klávese dvì funkce, funkce v dolní èásti klávesy se zvolí pøímým stisknutím, pøi výbìru horní

funkce je nutno pøed vlastním stisknutím pøidržet klávesu  (SHIFT).

Upozornìní na chybu – klávesa SMAZAT
Pøi chybném použití funkèní klávesy nebo pøi pøekroèení rozsahu úètování se na displeji se zobrazí popis chy-

by. Popis chyby odstraníte stisknutím kláves  CLEAR (ZMAZAT). Potom zadejte správné údaje.

Klávesy pro urèení platby HOTOVOST, ŠEK a KREDIT
Všechny obchodní transakce jsou ukonèeny stisknutím nìkteré z kláves pro urèení platby, resp. jejich kombi-
nací. Podle zpùsobu zaplacení úètu (v hotovosti, kreditní kartou, šekem apod.) transakci ukonèíme stisknutím

jedné z kláves  TOTAL (HOTOVOST),  CREDIT(KREDIT), nebo  CHECK (ŠEK).

Pøed samotným stisknutím tlaèítka pro urèení platby, je možné zadat hodnotu, kterou chce zákazník zaplatit 
danou platbou. Pokud je zadána hodnota menší než požadovaná èástka, pokladna vyzve k doplacení dlužné 
sumy (možnost kombinovat jednotlivé platby), v opaèném pøípadì pokladna zobrazí èástku, kterou je nutno 

vydat.

Pøi platbì kreditní kartou nebo šekem se tato platba ani hodnota úètenky pro zaplacení nezaokrouhlí.

Poznámka: 
Mezisoučet se průběžně zobrazuje nezaokrouhleně.

Pøihlašování pokladníka
Pøi pøihlašování pokladníka se volí název úètu pokladníka tlaèítky  . Po zvolení pokladníka, se potvrdí 
pokladník tlaèítkem  TOTAL (CELKEM) a pokladna vyzve pokladníka k zadání pøístupového hesla. Po 
zadání hesla, klávesou  TOTAL (CELKEM) se potvrdí heslo a po úspìšném pøihlášení se pokladna 
pøepne do registraèního režimu. Pokud bylo zadáno nesprávné heslo, pokladna upozorní uživatele na tuto 
skuteènost.

Zmìna pokladníka
Zmìna pokladníka se uskuteèní odhlášením z hlavního menu pokladnice a následným pøihlášením se. Od-
hlásení sa uskuteèní stlaèením tlaèidla  (MENU). Zobrazí se správa „Odhlášen“. Po odhlášení tøeba 
postupovat s pøihlášením pokladníka jak je popsané v pøedchozí èásti.

MENU REGISTRAÈNÍHO REŽIMU

Do tohoto menu vstoupíte z registraèního režimu (z režimu prodeje) stisknutím klávesy  (MENU). Opa-

kovaným stisknutím tlaèítek  nebo  se pohybujete po jednotlivých položkách menu, které jsou blíže 

popsány v Tabulce 4.1 a následujících kapitolách. Stisknutím klávesy  TOTAL (CELKEM) vstoupíte do 
vybrané položky menu, resp. provedete danou funkci pokladny.
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Tabulka 4.1 – Struktura menu registraèního režimu

Režim ZKR.* Název menu Popis menu

Registraèní
režim

1 Prodej Režim prodeje

2 Vklad hotovosti Vklad hotovosti, napø. na zaèátku dne

3 Výbìr hot./šekù Výbìr hotovosti, resp. šekù

4 Vrácení Vrácení zboží (refund)

 * zkratky se používají pro rychlejší navigaci v menu

POTRAVINY ABC
Prov.: Hlavní 67
Jesenského 3
100 00 Praha
IČO: 1222345

DKP: 72420200123450
Dekujeme

NASHLEDANOU

Mléko 
1*17.90 =17.90A
Jogurt 
1*8.90 =8.90A
Veto 
1*22.70 =22.70A
Mýdlo 
5*12.30 =61.50A
Mezisoučet 111.00
--------------------------
Celkem  111.00
Hotovost 111.00
--------------------------
Zdanit. A 111.00
Bez DPH A 93.30
DPH A 19.00%  17.70
Prodej celkem  111.00
Bez DPH celkem 93.30
DPH celkem 17.70
--------------------------
16-01-2008 12:08
01-0003 Pokladník1

1

2

4
5

7
9

3
6

8

10

VZORY ZÁKLADNÍCH POSTUPÙ PØI ÚÈTOVÁNÍ

Upozornění:
Zkoušení účtování položek realizujte v T režimu. Pokud budete chtít znulovat hodnoty GT 
(aktualizují se pouze v R režimu), je nutné provést servisní zásah na pokladně.

1) Pøihlašte se heslem pokladníka
2)  Pokladnu pøepnìte do registraèního režimu „R“ (tréninkového režimu „T“)
3)  Zadejte kód prodávané položky

4)  Stisknìte klávesu  (PLU) 
5)  Opakujte bod è. 3 a 4 pro všechny položky, které chcete zaúètovat

6)  Pokud jste zaúètovali všechny položky, stisknìte klávesu  SUBTOTAL (ME-

ZISOUÈET). Na displeji se zobrazí celková hodnota prodeje s 

daní
7)  Oznamte èástku zákazníkovi
8)  Zadejte èástku, kterou Vám zákazník dal a stisknìte odpoví-

dající klávesu typu platby:  TOTAL (HOTOVOST),  

CREDIT (KREDIT), nebo  CHECK (ŠEK).
9) Na displeji se zobrazí èástka, kterou máte zákazníkovi vrátit, 

v pøípadì že je požadovaná suma menší než obdržená èást-
ka

10)  Odtrhnìte úètenku a podejte ji zákazníkovi souèasnì s vyda-
nými penìzi

Obrázek 4.1 – Vzorová úètenka nákupu:

1 – hlavièka (logo) úètenky, 
2 – identifikaèní údaje pokladny, majitele provozu,
3 –  datum 
4 – èas, 
5 –  èíslo pokladny a èíslo úètenky, 
6 –  jméno pokladníka, 
7 –  název zboží
8 –  pøiøazená daòová hladina,
9 –  prodané množství a jednotková cena,
10 - prodejní cena položky
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PRODEJ ZBOŽÍ POMOCÍ POLOŽEK ZBOŽÍ – PLU

Položkám zboží jsou pøidìlena èísla (èísla PLU), napø. máslo RAMA-5, mléko polotuèné-23, Rum-189 apod. 
V pokladnì jsou pod jednotlivými èísly PLU naprogramovány údaje o zboží – název, cena, pøiøazení ke 
skupinì zboží apod. Zadáním èísla PLU a stisknutím klávesy  (PLU) se údaje automaticky vyhledají v 
databázi položek zboží a zaúètují se.

Základní úètování pomocí PLU
Pøíklad: Zákazník si koupí Sýr Encián s cenou 27,00 Kè a Máslo Flóra s cenou 31,20 Kè:

Posloupnost krokù Displej obsluhy Úètenka


1*Sýr Encián

27.00
Sýr Encián 
1*27.00 =27.00 A
Máslo Flóra 
1*31.20 =31.20 A
Mezisoučet 58.20
-----------------------------
Celkem  58.20
Zaokrouhlení -0.20
Hotovost 58.00
----------------------------
Zdanit. A 58.00
Bez DPH A 48.74
DPH A 19.00% 9.26
Prodej celkem 58.00
Bez DPH celkem 48.74
DPH celkem 9.26


1*Máslo Flóra

31.20


Mezisoučet

58.20


Hotovost

58.00 Kč

Opakované úètování položky
Pøíklad: Zákazník si koupí jeden sýr (položka èíslo 1: Sýr Encián s cenou 27,00 Kè), který je již naúètován, 
a rozhodne se, že si koupí i druhý kus:

Posloupnost krokù Displej obsluhy Úètenka


1*Sýr Encián

27.00
Sýr Encián 
1*27.00 =27.00 A
Sýr Encián 
1*27.00 =27.00 A
Mezisoučet 54.00
-----------------------------
Celkem 54.00
Hotovost 54.00
-----------------------------
Zdanit. A 54.00
Bez DPH A 45.83
DPH A 19.00% 8.62
Prodej celkem 54.00
Bez DPH celkem 45.38
DPH celkem 8.62


1*Sýr Encián

2 27.00


Mezisoučet

54.00 Kč


Hotovost

54.00 Kč
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Násobení množství PLU
Pøíklad: Zákazník kupuje 12 kusù sýru Encián (PLU è. 1) s naprogramovanou cenou 27,00 Kè.

Posloupnost krokù Displej obsluhy Úètenka


12*

Sýr Encián 
12*27.00  =324.00 A


12*Sýr Encián

324.00

Prodej PLU s jinou než naprogramovanou cenou
Pokladna mùže být naprogramována tak, že pro úètování pomocí položek zboží je možné použít cenu na-
programovanou nebo zadanou z klávesnice (viz kapitola Programování pokladny – Položky zboží). Zákazník 
dostal speciální cenu, ale dané PLU má již cenu naprogramovanou. V následujícím pøíkladu PLU è. 2 má 
naprogramovanou cenu 31,20 Kè ale speciální cena je 28,50 Kè.

Posloupnost krokù Displej obsluhy Úètenka


CENA

28.50
Máslo Flóra 
1*28.50 28.50 A


1* Máslo Flóra

28.50

Prodej násobného poètu PLU s jinou než naprogramovanou cenou
Pøíklad: Zákazník kupuje 12 kusù položky Sýr Encián (PLU è. 1 s cenou 27,00 Kè). Pøi tomto množství dosta-
ne speciální cenu 25,00 Kè zadanou z klávesnice. (Jednotkovou cenu mùžete násobit i desetinným èíslem 
(1,5; 0,125; a pod.). Násobení èísly s desetinnou èástí se používá pro pøímý prodej váženého zboží (maso, 
zelenina, saláty a podobnì), kde je urèena jednotková cena (napøíklad za 1 kg, za 100g, apod.).

Posloupnost krokù Displej obsluhy Úètenka

 12* Sýr Encián 
12*25.00  =300.00 A


Cena

25.00


12*Sýr Encián

300.00

Úètování dvakrát násobené ceny pomocí PLU
Pøíklad: Naprogramovaná cena na metr ètvereèní koberce je 32,00 Kè (pøíklad PLU è.3 – Koberec). Zákaz-
ník kupuje 3×5 metrù ètvereèních

Posloupnost krokù Displej obsluhy Úètenka

 3*5* Koberec 
3*5*32.00 =480.00 A


3*5* Koberec

480.00

Je možné použít i ruèní zadání ceny, postup byl uveden v kapitole „Prodej PLU s jinou než naprogramova-
nou cenou“.



44

Obsluha pokladny v registraèním režimu

Úètování se zlomkovým množstvím
Pøíklad: Cena je urèena pro balení 5 kusù (napø. krabièka žárovek) v cenì 60 Kè. Zákazník kupuje pouze 
3 ks:

Posloupnost krokù Displej obsluhy Úètenka

 3/5* Žárovka 40W 
3/5*60.00  =36.00 A


3/5* Žárovka 40W

36.00

Je možné použít i ruèní zadání ceny, postup byl uveden v kapitole „Prodej PLU s jinou než naprogramova-
nou cenou“. 

DALŠÍ MOŽNOSTI PRODEJE

Prodej linkovaných položek
Pokud má prodané PLU k sobì naprogramovánu i linkovanou položku (obal, pøepravka, akèní zboží, ...), po-
kladna automaticky pokraèuje v prodeji pøilinkované položky. (viz kapitolu Programování pokladny – Položky 
zboží)

Pravidla platná pro úètování linkovaných položek:
• Zrušením linkující položky z nákupu se automaticky zruší i pøilinkovaná položka
• Vrácením linkující položky se automaticky zaúètuje i vrácení pøilinkované položky.
• Pøilinkovaná položka se zaúètuje se stejným množstvím jako linkující položka.
• Zaúètování slevy/pøirážky na linkovanou položku se neprojeví na pøilinkované položce, ale pouze na 

hlavní PLU
• Cena linkující položky zadaná z klávesnice se neuplatní u pøilinkované položky.

Úètování vratných obalù
Pøi programování vratného obalu je nutno nastavit pøíslušný pøíznak (PLU – vr. obal – ano), více v kapitole 
Programování pokladny – Položky zboží. Následnì je možné danou položku zboží pøilinkovat k jiné.

Pøíklad: Zákazník kupuje Pivo Šariš 12% (PLU è. 4 s cenou 18,70 Kè), položce zboží è. 4 je pøilinkována 
PLU è. 100 (Láhev s cenou 4,00 Kè):

Posloupnost krokù Displej obsluhy Úètenka


1*Láhev

4.00
Pivo Šariš 12%
1*18.70 =18.70 A
Láhev
1*4.00  =4.00 G 
Mezisoučet 22.70
------------------------
Celkem 22.70
Zaokruhlení -0.30
Hotovosť 23.00


Mezisoučet

22.70 Kč


Hotovost

22.50 Kč

Poznámka:
V prvním kroku se na displeji na krátkou chvíli nejdříve zobrazí informace o prodeji piva, vzápětí se zobrazí infor-
mace o prodeji přilinkované položky (láhve).



45

Obsluha pokladny v registraèním režimu

Úètování zboží pomocí èárového kódu
• prodej nasnímáním èárového kódu
K pokladnì je možné pøipojit snímaè èárových kódù. Prodej zboží pomocí tohoto snímaèe spoèívá v jedno-
duchém nasnímání èárového kódu z obalu zboží. Pro správnou funkènost snímaèe èárového kódu s poklad-
nou je nutno naprogramovat parametry snímaèe a pokladny (viz. Programování pokladny – Periférie).

Pøíklad: Prodej 3 ks zboží pomocí snímaèe èárových kódù:

Posloupnost krokù Displej obsluhy Úètenka

 3* Máslo Rama 
3*34.90    =104.70 A

zesnímání èárového kódu
3* Máslo Rama

104.70

Poznámka:
Čárový kód musí být naprogramován pro dané PLU 

• prodej zboží ruènì zadaného èárového kódu

V nutných pøípadech, kdy nastane porucha snímaèe èárového kódu, nebo èárový kód není možné skene-
rem pøeèíst, je možné provést prodej zboží ruèním zadáním èárového kódu pøímo pøes klávesnici.

Pøíklad 1: Prodej jednoho zboží s èárovým kódem 8586001760096:

Posloupnost krokù Displej obsluhy Úètenka

... 8586001760096 Pivo
1*12.40    =12.40 A


1* Pivo 12%

12.40

Pøíklad 2: Prodej 5 kusù zboží s èárovým kódem 8586001760096:

Posloupnost krokù Displej obsluhy Úètenka

 5* Pivo
5*12.40    =62.00 A

... 5* 

8586001760096


5*Pivo 12% 

62.00

Zadání množství pomocí pøipojených elektronických vah
Pokladna Euro-50TE Mini je schopna naèítat hmotnost váženého zboží pøímo z pøipojené elektronické váhy. 
Komunikace s váhou je možná pouze v režimu „R“ nebo „T“. Elektronická váha se pøipojuje k pokladnì pøes 
port, který byl nastaven v menu „Periférie – Váhy“.

Po vyvolání komunikace (naètení hmotnosti) s elektronickou váhou stisknutím klávesy   SCALE (VÁHY) je 
možné mìnit hmotnost váženého zboží (pøidávat nebo ubírat zboží), dokud na klávesnici nestisknete další klá-
vesu. Po naètení hmotnosti váženého zboží do pokladny staèí zadat kód položky a stisknout klávesu  (PLU). 
Pokud hmotnost na vahách není ustálena, nebo je záporná, pøípadnì nulová, zboží není možné zaúètovat.
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Pøíklad: Prodej zboží è. 21 (PLU 21) s naèítáním hmotnosti 0,253 kg z elektronických vah:

Posloupnost krokù Displej obsluhy Úètenka

 (načítání hmotnosti z el. váhy)
Vážení...

0.253
Mandarinky 
0.253*31.20 =7.90 A


0.253*Mandarinky

7.90

Pro správnou èinnost elektronické váhy pøipojené k pokladnì je nutno naprogramovat v programovacím 
režimu pokladny typ pøipojené váhy (viz. kapitola „Periférie – Váhy“).
O možnosti pøipojení konkrétních typù elektronické váhy se informujte u svého dodavatele pokladny.

OPRAVY A ZRUŠENÍ

Mazání
Pøíklad: Zadali jste nesprávnou cenu, která ještì nebyla vytisknuta. V následujícím pøíkladu èíslo 1230 bylo
zadáno chybnì namísto správného èísla 1290:

Posloupnost krokù Displej obsluhy

 1230


16-01-2008 

 R              14:57:50

 1290

Zrušení (storno)
Funkce zrušení (storno) se používá pouze pro opravu prodaných položek v jednom konkrétním ještì ne-
ukonèeném nákupu. Pøíklad použití: V nákupu jsme omylem zaúètovali špatnou položku nebo zákazník si 
rozmyslel koupi dané položky.

• Zrušení poslední naúètované položky – pøímé zrušení

Postup: prodali jste položku Sýr Encián a Máslo Flóra, ale máslo chcete z nákupu odstranit a ukonèit ná-
kup:

Posloupnost krokù Displej obsluhy Úètenka


1*Sýr Encián

 27.00
Sýr Encián 
1*27.00 =27.00 A
Máslo Flóra 
1*31.20

 

=31.20 A
Storno 
Máslo Flóra 
1*31.20 =-31.20 A
------------------------
Celkem 27.00
Hotovost 27.00


1*Máslo Flóra 

 31.20


Storno

-31.20


Hotovost

27.00 Kč
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• Zrušení jednoho z pøedcházejících záznamù (nikoliv posledního zaúètovaného) – nepøímé zrušení.

Postup: Pokud chcete zrušit v nákupu jedno z pøedcházejících zboží (nikoliv poslední), je nutno si ho pomocí 
šipek  nebo  nalistovat v seznamu prodaných položek a potom zrušit tlaèítkem  (ZRUŠIT). 

Pøíklad: prodali jste Sýr Encián a Máslo Flóra a následnì chcete zrušit z nákupu položku Sýr Encián:

Posloupnost krokù Displej obsluhy Úètenka


1*Sýr Encián

27.00
Sýr Encián 
1*27.00 =27.00 A
Máslo Flora 
1*31.20 =31.20 A
Storno 
Sýr Encián 
1*27.00 =-27.00 A
------------------------
Celkem 31.20
Zaokruhlení    -0.20
Hotovost 31.00


1*Máslo Flóra

31.20


1*Máslo Flóra

(2)               31.20 


1*Sýr Encián

(1)               27.00


Storno

-27.00


Hotovost

31.00 Kč

Poznámka: 
Číslo v závorce určuje pořadové číslo položky v nákupu

• Zrušení (anulace) celé úètenky

Postup: Pokud chcete zrušit celou úètenku, postupujte následujícím zpùsobem:

Posloupnost krokù Displej obsluhy Úètenka


1*Sýr Encián

 27.00
Sýr Encián 
1*27.00 =27.00 A
Máslo Flóra
1*31.20 =31.20 A
Mezisoučet 58.20

Anulace účtenky


1*Máslo Flóra

31.20


Mezisoučet 

58.20 Kč


Anulace účtenky

-58.20
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PØIRÁŽKY A SLEVY

Procentuální pøirážka a procentuální sleva na položku
Pokladna dovoluje naprogramovat výši procentuální sazby, kterou mùžete úètovat jako pøirážku klávesou  
(PROCENTUÁLNÍ PØIRÁŽKA) a slevu klávesou  (PROCENTUÁLNÍ SLEVA) a taktéž limit pro ruèní zadá-
vání slevy nebo pøirážky pøi prodeji. Pokud potøebujete úètovat jinou sazbu, než je pøedprogramovaná, zadej-
te pøed stisknutím klávesy  (PROCENTUÁLNÍ PØIRÁŽKA), nebo  (PROCENTUÁLNÍ SLEVA) èíselnou 
hodnotu pøirážky  nebo slevy. Hodnota nové sazby bude akceptována pouze tehdy, pokud nepøekraèuje 
naprogramovaný limit pro ruèní zadání; a uplatní se pouze pro jednu registraci.

Pøirážky nebo slevy není možné aplikovat na položky zboží, které jsou naprogramovány jako vratné obaly. 
Pokud byly v nákupu zaúètovány vratné obaly, po uplatnìní pøirážky / slevy na nákup (po stisku) se 
pøirážka / sleva nevztahuje na vratné obaly. To znamená, že pøirážka / sleva bude vypoètena z hodnoty-

SUBTOTAL (MEZISOUÈET) bez zapoètení vratných obalù. Postup aplikace naprogramované procen-
tuální slevy: (podmínka: naprogramované hodnoty v P-režimu pro pøirážky a slevy, viz kapitola Programování 
pokladny – Pøirážky a slevy), chceme na položku Sýr Encián aplikovat naprogramovanou 10% slevu:

Posloupnost krokù Displej obsluhy Úètenka


1*Sýr Encián

 27.00
Sýr Encián 
1*27.00 =27.00 A
Sleva
10.00% -2.70 A


Sleva %-

-2.70


Hotovost 

24.50 Kč

• pro aplikaci pøirážky postupujeme podobnì, místo klávesy   (PROCENTUÁLNÍ SLEVA) stiskneme 
klávesu  (PROCENTUÁLNÍ PØIRÁŽKA).

Postup ruèního zadání procentuální slevy: (podmínka: naprogramované hodnoty limitù v P režimu pro pøi-
rážky a slevy, viz kapitolu Programování pokladny – Pøirážky a slevy), chceme na položku Sýr Encián aplikovat 
5% slevu (pokud je pøirážka nebo sleva vyšší než limit pro ruèní zadání zobrazí se chyba): 

Posloupnost krokù Displej obsluhy Úètenka


1*Sýr Encián

 27.00
1*Sýr Encián 
1*27.00 =27.00  A
Sleva
5.00%  -1.40 A


Discount %-

-1.40


Cash 

25.50 Kč

• pro aplikaci ruèního zadání procentuální pøirážky postupujeme podobnì, místo klávesy  (PROCENTU-
ÁLNÍ SLEVA) stiskneme klávesu  (PROCENTUÁLNÍ PØIRÁŽKA). 

Procentuální pøirážka a procentuální sleva na mezisouèet
Postup:  Pokud mají mít všechny položky v rámci transakce (nákupu) pøipoèítánu stejnou slevu nebo pøirážku 
je možné ji naúètovat najednou pro celou transakci (nákup). Je nutno nablokovat celý nákup (všechny položky), 
stisknout  SUBTOTAL (MEZISOUÈET) a aplikovat naprogramovanou, nebo ruènì zadanou pøirážku nebo 
slevu.
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Pøíklad: na prodané libovolné položky s celkovou cenou napøíklad 258,00 Kè uplatním naprogramovanou 
10% slevu:

Posloupnost krokù Displej obsluhy Úètenka

prodej položek
Mezisoučet 258.00
Sleva na MS
10.00% -25.80
------------------------
Celkem 232.20
Zaokrouhlení -0.20
Hotovost 232.00


Mezisoučet 

258.00 Kč


Sleva %-

-25.80


Hotovost

232.00 Kč

• pro aplikaci procentuální pøirážky na celý nákup postupujeme podobnì, místo klávesy  (PROCENTU-

ÁLNÍ SLEVA) stiskneme klávesu  (PROCENTUÁLNÍ PØIRÁŽKA).

Postup ruèního zadání slevy: použijeme pøedcházející pøíklad ale s ruènì zadanou slevou 4%.

Posloupnost krokù Displej obsluhy Úètenka

prodej položek Mezisoučet 258.00
Sleva na MS
4.00% -10.30
------------------------
Celkem 247.70
Zaokrouhlení -0.20
Hotovost 247.50


Mezisoučet 

258.00 EUR


Sleva %-

-10.30


Hotovost

247.50 Kč

• pro aplikaci ruènì zadané procentuální pøirážky na celý nákup postupujeme podobnì, místo klávesy  
(PROCENTUÁLNÍ SLEVA) stiskneme klávesu  (PROCENTUÁLNÍ PØIRÁŽKA).
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Hodnotová pøirážka a hodnotová sleva
Pokladna umožòuje aplikování hodnotové pøirážky nebo slevy na poslední zaúètovanou položku nebo na 
všechny položky v nákupu. Velikost zadané hodnotové pøirážky nebo slevy nemùže být vìtší, než je hodnota 
položky, pøípadnì mezisouètu položek, na kterou je pøirážka nebo sleva aplikována. Zadávání hodnotové 
pøirážky / slevy je podmínìno nastavením limitu procentní pøirážky / slevy. Pokud je limit procentní pøirážky 
/ slevy nastaven na hodnotu 0, není možné zadávat ani hodnotovou pøirážku / slevu. Pokud je hodnota 
nenulovoá, je zadaní hodnotové pøirážky / slevy povoleno.

Postup zadání hodnotové slevy na Mezisouèet: použijeme pøedcházející pøíklad ale s ruènì zadanou 
hodnotovou slevou 100,00 Kè.

Posloupnost krokù Displej obsluhy Úètenka

prodej položek
Mezisoučet 258.00
Sleva na MS 
 -100.00
------------------------
Celkem 158.00
Hotovost 158.00


Mezisoučet 

258.00 Kč

  Sleva -

-100.00


Hotovost

158.00 Kč

• pro aplikaci hodnotové pøirážky na Mezisouèet postupujeme podobnì, místo kláves  stisknìte 

.

Postup zadání hodnotové slevy na položku: Sleva na sýr Encián v hodnotì 5,00 Kè

Posloupnost krokù Displej obsluhy Úètenka


1*Sýr Encián

 27.00 Sýr Encián 
1*27.00 27.00 A
Sleva
 -5.00 A

  Sleva -

-5.00


Hotovost

22.00 Kč

•  pro aplikaci hodnotové pøirážky na položku postupujeme podobnì, místo kláves   stisknìte 

.
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VRÁCENÍ

Vrácení zboží (refund)
Funkce se používá pøi reklamaci, resp. vrácení, zboží z jakékoliv jiné pøíèiny. Tuto funkci je možné použít 
jedinì jako samostatnou operaci, není možné ji použít bìhem otevøeného (rozblokovaného) nákupu.

Hodnota operace vrácení zboží se zapoèítává do záporného obratu GT3. V pokladnì se k tomuto úèelu 
používá menu „Vrácení“.

Postup vrácení položky sýr Encián s naprogramovanou cenou (27,00 Kè).

Posloupnost krokù Displej obsluhy Úètenka

R režim 08/05/2008

R       12:00:00
Vrácení zboží

Sýr Encián
1*27.00 =-27.00 A
------------------------
Celkem -27.00
Hotovost 0.00
Vydat 27.00

stiskněte tlačítko 
REGISTRACE

Prodej

šipkami  nebo  přejděte 
na menu VRÁCENÍ

REGISTRACE

Vrácení

potvrďte tlačítkem  Vrácení zboží


1*Sýr Encián

-27.00

potvrďte tlačítkem 
Vydat

27.00 Kč

Poznámka:
V tomto menu vrácení je možné použít všechny předcházející způsoby prodeje položky (zadání ceny, násobného, 
děleného množství, …). Není možné použít operace přirážek a slev!

Vrácení obalu (refund)
Funkce se používá pøi vrácení obalù (láhev, pøepravka, sud, …). Hodnota operace vrácení se zapoèítává do zá-

porného obratu GT3. V pokladnì se k tomuto úèelu používá klávesa   (VRÁCENÍ OBALU). Funkci vrácení 
obalù je možné použít samostatnì, nebo v rámci rozblokovaného nákupu. Postup vrácení pìti lahví naprogra-
movaných jako PLU è. 20 s naprogramovanou cenou (4,- Kè). Je nutné, aby PLU è. 20 bylo naprogramováno 
jako vratný obal (viz. kapitolu Programování pokladny – Položky zboží)

Posloupnost krokù Displej obsluhy Úètenka

R režim 08/08/2008

R      12:00:00 Vrácení
Lahev  
5*4.00 -20.00 G
------------------------
Celkem -20.00
Hotovost 0.00
Vydat 20.00

stiskněte tlačítko   Vrácení obalu


5*


5*Lahev

-20.00

ukončete účtenku tlačítkem 
Vydat

20.00 Kč
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Pøi vrácení obalù je možné použít všechny pøedcházející zpùsoby prodeje položky (zadání ceny, násobného, 
dìleného množství, …). Není možné použít operace pøirážek a slev!

VKLAD HOTOVOSTI

Vklad se používá pro zaznamenávání neobchodních plateb (vkladù). Pøíkladem je vložení denní poèáteè-
ní hotovosti do zásuvky pokladny. Pokladna umožòuje vkladatelovi vytisknout doklad o vložení hotovosti. 
Podle vašich požadavkù mùže doklad obsahovat i jméno vkládajícího a dùvod vkladu. Jméno a dùvod 
je možné zadat až na 24 znakù nebo 12 znakù dvojité šíøky. Na vytištìném dokladu je ještì vyhrazeno místo 
pro podpis vkládajícího. Zadání jména vkládajícího a dùvod vkladu je nepovinné. Pokud nechcete zadávat 
tyto údaje, staèí ukonèit operaci vkladu dvojitým stisknutím klávesy  TOTAL (CELKEM).

Postup vkladu v hlavní mìnì 1000,- Kè v hotovosti:

Posloupnost krokù Displej obsluhy Úètenka

R režim 08/08/2008

R      12:00:00 Hotovost
Vklad 1000.00

JMÉNO:
Jano

DUVOD VKLADU:
otevrení dne

PODPIS:

stiskněte tlačítko 
REGISTRACE

Prodej

šipkami  nebo  přejdete
na menu Vklad hotovosti

REGISTRACE

Vklad hotovosti

potvrďte tlačítkem  HODNOTA:

 
HODNOTA:

1000.00

zadejte jméno pokladníka, po-
tvrďte tlačítkem 

JMÉNO:

Jano

zadejte důvod vkladu, potvrďte 
tlačítkem  

DUVOD:

otevrení dne 

Vytiskne se úètenka, ve spodní èásti je možné pokladníkem podepsat tento doklad.
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VÝBÌR HOTOVOSTI NEBO ŠEKÙ

Výbìr penìžní hotovosti nebo šekù ze zásuvky pokladny, který nesouvisí s prodejem, se zaznamenává po-
mocí operace „výbìr hot./šekù“. Tuto funkci používáme napøíklad pøi odvodu tržby pøi støídání pokladníkù 
nebo pøi potøebì snížit hodnotu penìz v zásuvce. Pokladna umožòuje vytisknout doklad o výbìru hotovosti. 
Podle vašich požadavkù mùže doklad obsahovat i jméno vybírajícího a dùvod výbìru. Jméno a dùvod je 
možné zadat až na 24 znakù. Na vytištìném dokladu je ještì místo pro podpis vybírajícího. Zadání jména 
vybírajícího a dùvod výbìru je nepovinné. Pokud nechcete zadávat tyto údaje, staèí ukonèit operaci výbìr 
dvojitým stisknutím klávesy   TOTAL (CELKEM). Pokladna umožòuje realizovat i výbìr celého obsahu 
zásuvky zadáním nulové hodnoty vybírané hotovosti. 

Pøíklad výbìru 500,- Kè (hlavní mìna v hotovosti):

Posloupnost krokù Displej obsluhy Úètenka

R režim 08/08/2008

R      12:00:00 HOTOVOST
Výber 500.00

JMÉNO:
Jano

DUVOD VÝBERU:
konec dne

PODPIS:

stiskněte tlačítko 
REGISTRACE

Prodej

šipkami  nebo  přejděte na 
menu Výběr hot./šeků

REGISTRACE

Výber hot./šeku

potvrďte tlačítkem , pokud 
se jedná o výběr šeků, šipka-
mi  nebo  přejděte na 
Šeky– hl. měna

Výber hot./šeku

Hot.-hl. mena

potvrďte tlačítkem 
HODNOTA:

 
HODNOTA:

500.00

zadejte jméno pokladníka, po-
tvrďte tlačítkem 

JMÉNO:

Jano

zadejte důvod výběru, potvrďte 
tlačítkem 

DUVOD:

konec dne

TIP:  Pokud chcete vybrat celý obsah zásuvky (napøíklad výbìr v hlavní mìnì), je nutno zadat jako hodnotu

výbìru 0,00.



54

Obsluha pokladny v registraèním režimu

ZADÁNI REFERENÈNÍHO ÈÍSLA

Pøi nìkterých operacích je nezbytné pro kontrolu vytisknout na úètenku èíslo. Do úètenky lze zadat napø.. 
identifikaci zákazníka. Pøi zahájeném nákupu, resp. pøed zahájením nákupu, zadejte èíslo zákazníka a 
stisknìte kombinaci kláves  . Maximální délka èísla je 18 znakù. Na displeji se zobrazí naprogramo-
vaný text (default hodnota je “Referenèní èíslo”) a zadané èíslo. Je možné pokraèovat dále v úètování. Toto 
èíslo se vytiskne na úètenku v èásti “informativní údaje”. Referenèní èíslo je možné naèíst i pomocí skeneru 
èárových kódù. Za referenèní èíslo bude považován èárový kód zaèínající kódem 25.

ÚÈTOVÁNÍ S EURO MÌNOU

Pøed tím, než se zaènete vìnovat této kapitole pøeètìte si kapitolu „Pojmy definující zavedení mìny euro 
resp. platby v cizí mìnì“. Pokladna Euro-50TE Mini je schopna pracovat s hlavní, cizí (vedlejší) a duální 
mìnou podle etapy euro mìny, v níž se nachází.

Poznámka:
Kvůli možnosti nastavení rozdílného počtu desetinných míst pro různé měny (např. pro EUR zobrazování a progra-
mování cen na 3 resp. 2 desetinná místa, pro Kč, resp. pro jinou cizí měnu zobrazování a programování cen na 
2 desetinná místa) doporučujeme při zadávání hodnot do pokladny používat desetinnou čárku. Např. pro zadání 
23.00 stačí stisknout klávesy 23., pro zadání 38.500 stačí stisknout klávesy 38.5 a pokladna automaticky doplní 
desetinná místa podle nastavení příznaku dané měny pro zobrazování a programování cen.
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Etapa pøed vyhlášením konverzního kurzu
Pokladna pracuje s hlavní mìnou, jíž je èeská koruna, a mùže pracovat i s cizí (vedlejší) mìnou, jíž mùže být 
libovolná cizí mìna, vèetnì mìny euro. V cizí (vedlejší) mìnì jsou možné platby pouze v hotovosti. V rámci 
jednoho nákupu je možné vystøídat platbu v hlavní a v cizí mìnì a zaplatit tak celkovou cenu nákupu. Výdaj 
je možný pouze v hlavní mìnì.

Postup:

Po stisknutí tlaèítka  SUBTOTAL (MEZISOUÈET) je na displeji zobrazena hodnota nákupu v hlavní mìnì. 

Stisknutím tlaèítka   PRICE (CENA) je hodnota nákupu pøepoèítána na hodnotu v cizí mìnì. Opakovaným 

stisknutím tlaèítka  PRICE (CENA) je hodnota mezisouètu pøepoèítávána a zobrazována v hlavní nebo 

cizí mìnì. Po výbìru potøebné mìny nákup ukonèíte tlaèítkem pro urèení platby, v cizí (vedlejší) mìnì jsou 

možné platby pouze v hotovosti. Zpùsob platby a platby v hlavní a cizí mìnì je možné rùznì kombinovat.

Poznámka: 
Pro platbu v cizí (vedlejší) měně je nutné, aby byla tato měna naprogramována (viz kapitola Programování po-
kladny – Měny)

Pøíklad: Koupì kabátu za 2 500,- Kè. Zákazník chce zaplatit 20,- EUR v hotovosti, 1 000,- Kè kreditní kartou 
a zbytek chce doplatit v hotovosti v Kè:

Posloupnost krokù Displej obsluhy Úètenka

prodej položek Kabát černý 
1*2500.00
 2500.00 A
Mezisoučet
 2500.00 A
------------------------
Celkem 2500.00
20.00 EUR=
Hotovost 560.00
Kredit 1000.00
*****6789
Hotovost 940.00
------------------------
Zdanit B 2500.00
Bez DPH B 2100.75
VAT A 19.00%
 399.25
Prodej celkem
 2500.00
Bez DPH celkem
 2100.75
DPH celkem 399.25
------------------------
Informativní údaje
Výmenný kurz
1Kč =0.035714EUR
1EUR =31.4321Kč


Mezisoučet

2 500.00 Kč


Mezisoučet

89.29 EUR


Doplatit

69.29 EUR


Doplatit

1940.00 Kč

  Číslo karty:

 ... 
Doplatit

940.00 Kč


Hotovost

940.00 Kč

Všechny finanèní údaje jsou uchovávány v hlavní mìnì. Pøechod do jednotlivých etap je popsán v progra-
movací èásti této pøíruèky.
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Etapa duálního zobrazování
Trvá od vyhlášení konverzního kurzu do stanoveného konce duálního zobrazování. V této etapì platí povin-
nost duálního zobrazování cen. Pokladna pracuje se dvìma mìnami. Hlavní mìnou je èeská koruna, duální 
i cizí (vedlejší) mìnou je euro. Duální mìna slouží pro informativní zobrazování cen nákupù pro potøeby 
duálního zobrazování pøepoèítáním pomocí konverzního kurzu. V cizí mìnì jsou možné platby pouze v 
hotovosti. Výdaj je možný pouze v hlavní mìnì. Platby v mìnì euro jsou na èeskou korunu pøepoèítávány 
podle tržního výmìnného kurzu, tj. ne podle konverzního kurzu.

Etapa duálního obìhu – vstup do eurozóny
Je to etapa postupného stahování èeské koruny z obìhu. V této etapì platí povinnost duálního zobrazování 
cen. Pokladna pracuje se dvìmi mìnami. Hlavní mìnou je euro. Duální a cizí mìnou je èeská koruna. V cizí 
mìnì (Kè) jsou možné pouze platby v hotovosti. V rámci jednoho nákupu je možné støídat platby v hlavní a 
v cizí mìnì až do zaplacení celkové ceny nákupu. Výdaj je možný pouze v hlavní mìnì (EUR). Pøed prvním 
zaúètováním prodeje v etapì duálního obìhu je nutno provést pøepoèítání cen položek (PLU) evidovaných v 
databázi pokladny z èeských korun na euro. Hodnoty kumulativních souètù (tzv. grandtotálù) budou pøi pøe-
chodu pøepoèítány na základì konverzního kurzu. Ceny položek je nutno pøepoèítat mimo pokladny podle 
pravidel definovaných zákonem o zavedení mìny euro a pak je nutno upravené ceny zadat do pokladny 
skrze programovací režim.

Postup:
Po stisknutí tlaèítka   SUBTOTAL (MEZISOUÈET) je na displeji zobrazena hodnota nákupu v hlavní mìnì 
(euro). Stisknutím tlaèítka  PRICE (CENA) je hodnota nákupu pøepoèítána na hodnotu v cizí (v této fázi 
Kè) mìnì. Opìtovným stisknutím tlaèítka  PRICE (CENA) je hodnota mezisouètu pøepoèítávána a zob-
razována v hlavní nebo cizí mìnì. Po výbìru potøebné mìny nákup ukonèete tlaèítkem pro urèení platby, 
v cizí (vedlejší) mìnì jsou možné platby pouze v hotovosti. Zpùsob platby a platby v hlavní a cizí mìnì je 
možné rùznì kombinovat.

Pøíklad: Koupì kabátu za 80,- EUR. Zákazník chce zaplatit 20,- EUR v hotovosti, 20,- EUR s kreditní kartou 
a zbytek chce doplatit v hotovosti v Kè.

Posloupnost krokù Displej obsluhy Úètenka

prodané položky Kabát 
1*80.00 80.00 A
Mezisoučet 80.00
------------------------
Celkem 80.00
Hotovost 20.00
Kredit 20.00
1257.00Kč 
Hotovost 40.00
------------------------
Zdanit A 80.00
Bez DPH A 67.22
DPH A 19.00% 12.78
Prodej celkem 80.00
Bez DPH celkem 67.22
DPH celkem 12.78
------------------------
Informativní údaje
Celkem Kč 2514.57
Konverzní kurz
1EUR = 31.4321Kč
Zaokrouhlení Kč 0,43
Celkem Kč 2515.00


Mezisoučet

80.00 EUR

 
Doplatit

60.00 EUR

  Číslo karty:

 ... 
Doplatit

40.00 EUR


Doplatit

1257.00 Kč


Hotovost

1257.00 Kč

Všechny finanèní údaje jsou uchovávány v hlavní mìnì (euro). 
Pøechod do jednotlivých etap je popsán v programovací èásti této pøíruèky.
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Etapa povinného duálního zobrazování
Etapa pøechodu na mìnu euro po ukonèení duálního obìhu s možností použití jiné cizí mìny. Hlavní mìnou 
je euro, duální mìnou je èeská koruna a cizí (vedlejší) mìnou je libovolná cizí mìna. V duální mìnì (Kè) 
není možné realizovat platby ani výdaje – slouží pouze pro informativní zobrazování cen nákupù pro potøeby 
duálního zobrazování.

Postup:

Po stisknutí tlaèítka  SUBTOTAL (MEZISOUÈET) je na displeji zobrazena hodnota nákupu v hlavní mìnì 
(euro). Stisknutím tlaèítka  PRICE (CENA) je hodnota nákupu pøepoèítána na hodnotu v cizí mìnì. Opì-
tovným stisknutím tlaèítka  PRICE (CENA) je hodnota mezisouètu pøepoèítávána a zobrazována v hlavní 
nebo cizí mìnì. Po výbìru potøebné mìny nákup ukonèete tlaèítkem pro urèení platby, v cizí (vedlejší) 
mìnì jsou možné platby pouze v hotovosti. Zpùsob platby a platby v hlavní a cizí mìnì je možné rùznì 
kombinovat.

Poznámka: 
(Pro platbu v cizí (vedlejší) měně je nutno, aby byla tato měna naprogramována (viz kapitola Programování po-
kladny – Měny)

Pøíklad: Koupì kabátu za 80,- EUR. Zákazník chce zaplatit 30,- USD v hotovosti, 20,- EUR kreditní kartou 
a zbytek chce doplatit v hotovosti v EUR.

Posloupnost krokù Displej obsluhy Úètenka


Mezisoučet

80.00 EUR
Kabát černý 
1*80.00 80.00 A
Mezisoučet 80.00 A
------------------------
Celkem 80.00
30.00USD=
Hotovost 20.62
Kredit 20.00
****6789
Hotovost 39.38
------------------------
Zdanit A 80.00
Bez DPH A 67.22
DPH A 19.00% 12.78
Prodej celkem
 80.00
Bez DPH celkem
 67.23
DPH celkem 12.78
------------------------
Informativní údaje
Celkem Kč 2514.57
Konverzní kurz
1EUR =31.4321 Kč

Výmenný kurz
1EUR =1.4546USD


Mezisoučet

116.37 USD

 
Doplatit

86.37 EUR


Doplatit

59.38 EUR

  Číslo karty:

 ... 
Doplatit

39.38 EUR


Hotovost

39.41 EUR

Všechny finanèní údaje jsou uchovávány v hlavní mìnì (euro). Pøechod do jednotlivých etap je popsán 
v programovací èásti této pøíruèky.



58

Obsluha pokladny v registraèním režimu

Ukonèení duálního zobrazování 
Po ukonèení duálního zobrazování je hlavní mìnou euro a druhou mìnou je libovolná cizí mìna. V cizí (ved-
lejší) mìnì jsou možné platby pouze v hotovosti. V rámci jednoho nákupu je možné støídat platby v hlavní a 
v cizí mìnì až do zaplacení celkové ceny nákupu. Výdaj je možný pouze v hlavní mìnì. Zpùsob ukonèení 
duálního zobrazování je popsán v programovací èásti této pøíruèky.

TEXTOVÝ ŽURNÁL 

Pokladna uchovává kontrolní úètenku v pamìti pokladny v elektronické formì. Textový žurnál má kapacitu 
na 18 990 øádkù (vèetnì prázdných), což pøi úètenkách s 3 položkami v 3 rùzných daòových hladinách 
pøedstavuje pøibližnì 450 úètenek. Pro úèely archivace kontrolní úètenky je nutné textový žurnál archivovat 
podle požadavkù zákona.

Pokladna Euro-50TE Mini umožòuje pøenos žurnálu do PC prostøednictvím funkcí komunikaèní knihovny, 
resp. exportování na pamìśovou kartu (není souèástí pokladny). Pokladna umožòuje nastavit i automatický 
export elektronického žurnálu na SD kartu souèasnì s provedením denní uzávìrky (P režim –› Žurnál –› Na-
stavení –› Autoexport). Pøi tomto nastavení dojde automaticky k vyexportovaní žurnálu na pamìśovou kartu 
a jeho vymazání z pamìti pokladny (za pøedpokladu, že nedošlo k chybì pøi exportu).

V krajním pøípadì pokladna umožòuje vytištìní textového žurnálu pøímo na pásku pokladny. Textový žurnál 
nelze vymazat, pokud neprobìhla úspìšnì operace exportu, resp. stažení do PC. V prùbìhu úètování je 
obsluha pokladny informována o nadcházejícím zaplnìní kapacity pamìti pro žurnál. Zpráva se zobrazu-
je pøi zapnutí pokladny po pøekroèení 80% zaplnìní a po pøekroèení 95%.V tomto pøípadì doporuèujeme 
stáhnout (exportovat) textový žurnál, následnì ho smazat z pokladny a pokraèovat v úètování. Po úplném 
zaplnìní žurnálu pokladna neumožní spuštìní nové úètenky až do výmazu žurnálu z pokladny po pøedcho-
zím exportu, stažení do PC, resp. vytištení.

BINÁRNÍ ŽURNÁL

Slouží pro ukládání informací z prodeje a jejich další zpracování a vyhodnocování pomocí PC. Povolení 
ukládání binárních žurnálu je možné nastavit v menu P režim –› Binární žurnál –› Nastavení (viz kapitola 
Programování pokladny). Další možnosti pro práci s binárním žurnalem jsou: export na SD, smazání, zjištìní 
velikosti. Pokladna kontroluje zaplnìní žurnálu a po dosažení hranice nad 80% bude obsluha upozornìná 
na tento stav. Binární žurnál je složený z dokumentù. Je podporován dokument prodeje a vrácení v regis-
traèním a v tréninkovém režimu. Každý dokument je složen z èísel, pøièemž výjimeèné postavení mají èísla 
hlavièka a konec, které ohranièují dokument. Jednotlivé položky jsou složené z hodnot svých prvkù, které 
jsou oddìleny oddìlovaèem TAB (0x09). Každá položka je ukonèena koncem øádku NL (0x0A).

Popis položek binárního žurnálu:

DocumentHeader – zaèátek dokumentu

DOCHDR dt

dt: DocumentType - možní hodnoty

SALE/RETURN/SALET/RETURNT

Písmeno T na konci typu dokumentu indikuje tréninkový režim
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SoldItem – položka prodeje, vrácení, pøípadnì zrušení

SI SI     id text     uuuu     pppp     q1     qo     q2     rrrr     i     C D R L V

id: ID této položky v nákupu

text: PLUName

uuuu: UnitPrice

pppp: Price

q1: první množství

q2: druhé množství

qo: QuantityOperator – možné hodnoty * a /

rrrr: taxRate

i: taxIdentifier – možné hodnoty A/B/C/…

C: Container item – prítomnost této hodnoty závisí na typu položky nákupu

D: Descript item – prítomnost této hodnoty závisí na typu položky nákupu

R: Return operation – prítomnost této hodnoty závisí na typu operace

L: Linked item – pøítomnost této hodnoty indikuje linkování dané položky na hlavní 
(linkujíci) položku.

V: Void operation – pøítomnost této hodnoty závisí na typu operace. Pokud je hodno-
ta pøítomna, pak hodnota “id” identifikuje položku, která byla zrušena.

ItemAdjustment – položka modifikace ceny jiné položky

ADJI id     adjt     pppp     aaaa     V

id: ID položky v nákupu, jejíž cena se modifikuje

adjt: AdjustmentType – možné hodnoty P+/P-/V+/V-

pppp: velikost procentní modifikace pro P + a P

aaa:: hodnota modifikace

V: Void operation – pøítomnost této hodnoty závisí na typu operace

Void of Receipt – položka indikuje zrušení nákupu

RCPV Za touto položkou následuje ještì RCPDT a RCPID
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SubtotalAdjustment - položka modifikace hodnoty mezisouètu

ADJSBTL id     adjt     pppp     ssss     aaaa     V

id: ID této položky v nákupu

adjt: AdjustmentType – možné hodnoty P+/P-/V+/V-

pppp: velikost procentní modifikace

ssss: hodnota mezisouètu, která se modifikuje (bez vratných obalù a linkované po-
ložek)

aaaa: hodnota modifikace

V: Void operation – pøítomnost této hodnoty závisí na typu operace. Pokud je hod-
nota pøítomna, pak hodnota “id” identifikuje položku, která byla zrušena.

TenderItem – položka platby

TNDR ct     tt     aaa     ffff     rrrr

ct: CurrencyType – možné hodnoty CURN/CURF pro národní/cizí mìnu

tt: TenderType - možné hodnoty CASH/CHECK/CARD

aaaa: Amount - hodnota platby v národní mìnì

ffff: Foreign - hodnota platby v cizí mìnì, pokud je to platba v cizí mìnì

rrrr:: exchanger - smìnný kurz cizí mìny, pokud je to platba v cizí mìnì

TotalItem – Souhrnná položka nákupu

TTL gggg     tttt     rrrr

gggg: Gross - celková hodnota nákupu s daní

tttt: Tax - celková hodnota danì

rrrr: Rounding - hodnota zaokrouhlení ceny nákupu. Hodnota mùže být i záporná.

TaxItem - položka daòové hladiny použité v nákupu

TAXI tl     rrrr     gggg     tttt

tl:: TaxLevel – možné hodnoty A/B/C/…

rrrr:: taxRate - sazba danì v procentech

gggg:: hodnota nákupu s daní pro danou hladinu

tttt: hodnota danì v dané hladinì

DocumentReferenceNumber

DOCRFN nnnnn

nnnnn: referenèní èíslo dokumentu
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ReceiptDateTime - Datum a èas úètenky

RCPDT DD.MM.YYYY     HH:MN:SS

ReceiptID - identifikace úètenky

RCPID nn     rrrr     OperatorName

nn: ECR number

rrrr: ReceiptNumber – nula pro LOAN a LOANT

DucumentTrailer - konec dokumentu

DOCTR
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Pøíklad dokumentu binárního žurnálu v textovém tvaru:

DOCHDR SALE

SI 1 chléb 10.00 60.00 2.000 * 3.000 19.00 A

SI 2 klobása 20.00 240.00 3.000 * 4.000 10.00 B

SI 3 láhev 4.00 4.00 1.000 * 1.000 0.00 G C

SI 4 pivo 30.00 30.00 1.000 * 1.000 0.00 G

SI 5 láhev 4.00 4.00 1.000 * 1.000 0.00 G C

ADJI 4 P- 10.00 3.00

SI 7 pivo 30.00 30.00 1.000 * 1.000 0.00 G

SI 8 láhev 4.00 4.00 1.000 * 1.000 0.00 G C

ADJI 7 P- 10.00 3.00

ADJI 7 P- 10.00 3.00 V

SI 10 pivo 30.00 30.00 1.000 * 1.000 0.00 G

SI 11 láhev 4.00 4.00 1.000 * 1.000 0.00 G C

SI 12 pivo 30.00 30.00 1.000 * 1.000 0.00 G

SI 13 láhev 4.00 4.00 1.000 * 1.000 0.00 G C

ADJI 12 P+ 10.00 3.00

SI 12 pivo 30.00 30.00 1.000 * 1.000 0.00 G

V

SI 13 láhev 4.00 4.00 1.000 * 1.000 0.00 G C

V

ADJI 12 P+ 10.00 3.00 V

SI 15 láhev 4.00 4.00 1.000 * 1.000 0.00 G C R

SI 15 láhev 4.00 4.00 1.000 * 1.000 0.00 G C R

V

SI 16 chléb 10.00 10.00 1.000 * 1.000 19.00 A

ADJI 16 P- 10.00 1.00

ADJI 16 P- 10.00 1.00 V

ADJSBTL 18 P+ 10.00 397.00 39.70

ADJSBTL 19 P+ 10.00 436.70 43.70

ADJSBTL 19 P+ 10.00 436.70 43.70 V

TNDR CURN CASH 452.50 0.00 0.0000

TTL 452.50 36.30 -0.20

TAXI A 19.00 77.00 12.30

TAXI B 10.00 263.90 24.00

TAXI G 0.00 111.60 0.00

DOCRFN 987654321

RCPDT 21.01.2008 17:11:02

RCPDT 01 0056 PO-
KLADN.01

DOCTR
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REŽIMY UZÁVÌREK
Existují dva režimy uzávìrek: „X“ režim (mód) a „Z“ režim (mód).
V „X“ režimu se vytiskne uzávìrka, aniž by se vymazal obsah pamìti. Používá se pro generování pøehledu o prodeji 
bìhem dne, pøi støídání pokladníkù apod. „X“ uzávìrku je možné provést i nìkolikrát bìhem dne.

V „Z“ režimu se vytiskne uzávìrka a vymaže se obsah pamìti tìch prodejních údajù, které byly vytištìny na uzávìr-
ce. „Z“ uzávìrku provedeme zpravidla jednou dennì po ukonèení denního prodeje.

Uzávìrky jsou vždy v hlavní mìnì.

GENEROVANÉ UZÁVÌRKY

Tabulka 5.1 – Pøehled uzávìrek v „X“ a „Z“ režimu

Uzávìrka „X“ režim „Z“ režim

Denní (celková) • •

Mìsíèní (periodická) • •

Denní obrat •

Pokladníkù • •

DPT • •

PLU • •

Zásuvky • •

Združená •

OBSAH UZÁVÌREK

finanèní uzávìrka (zpráva)
Finanèní uzávìrka obsahuje:

1) Hodnoty kumulovaných souètù (grandtotálù) GT1, GT2 a GT3

2) Zdanitelné èástky a danì ve všech naprogramovaných daòových hladinách

3) Hodnotu celkového prodeje

4) Hodnotu celkového prodeje bez danì

5) Hodnotu celkové danì

6) Poèet a hodnotu zrušení

7) Poèet a hodnotu vrácení zboží

8) Poèet a hodnotu slev

9) Poèet a hodnotu pøirážek

10) Poèet a hodnotu pøijatou pøi platbì v hotovosti

11) Poèet a hodnotu pøijatou pøi platbì šekem

12) Poèet a hodnotu pøijatou pøi platbì kreditní kartou

13) Poèet a hodnotu vkladù hotovosti

14) Poèet a hodnotu výbìrù hotovosti (domácí a cizí) a šekù

15) Rozdíl zaokrouhlení

Neaktivní kategorie (tedy položky s nulovými prodejními údaji) se nevytisknou (s výjimkou daòových infor-
mací).
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Denní finanèní x-uzávìrka (zpráva)
Denní (celková) X-uzávìrka vytiskne:
• poèet všech už provedených (celkových) Z-uzávìrek (ZD#)
• finanèní uzávìrku

Mìsíèní finanèní X-uzávìrka (zpráva)
Mìsíèní (periodická) X-uzávìrka shromažïuje finanèní údaje z denních (celkových) Z-uzávìrek bìhem del-
šího èasového období. Tato zpráva umožòuje vypsat finanèní údaje nashromáždìné od poslední mìsíèní 
(periodické) Z-uzávìrky. Nenuluje obsah pamìti.

Denní obrat
Jedná se o jednoduchou, rychlou uzávìrku, která zobrazí na displeji pokladny aktuální denní obrat.

X-uzávìrka (zpráva) pokladníkù
Denní / mìsíèní X-uzávìrka pokladníkù vytiskne:

•  Jméno pokladníka

•  Poèet, hodnotu souètu kladných a záporných operací prodeje a vrácení zboží od poslední Z-denní / 
mìsíèní uzávìrky pokladníkù.

•  Hodnotu celkového prodeje

Mìsíèní X-uzávìrka se aktualizuje až po Z-denní uzávìrce pokladníkù.

PLU X-uzávìrka (zpráva)
Postup pøi tisku PLU X – uzávìrky:

•  Volba spodní hranice, volba èísla PLU, od kterého se má tlaèit uzávìrka PLU.

•  Potvrzení tlaèítkem  TOTAL (CELKEM) 

•  Volba horní hranice, volba èísla PLU, do kterého se má tlaèit uzávìrka PLU.

•  Potvrzení tlaèítkem  TOTAL (CELKEM) 

•  Tisk è. záznamu – pøi nastavení tisku èísla záznamu na „ano“ se pøi každém PLU vytiskne i èíslo PLU.

•  Potvrzení tlaèítkem  TOTAL (CELKEM) 

PLU X-uzávìrka vytiskne:

•  Èíslo PLU (pokud „Tisk è.. záznamu“ bylo nastaveno na „ano“)
•  Název PLU
•  Poèet a hodnotu prodaných PLU
•  Souèet hodnoty všech prodaných PLU
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DPT X-uzávìrka (zpráva)
Denní / mìsíèní DPT uzávìrka vytiskne:

•  Název DPT

•  Poèet a hodnotu prodaných zboží pøiøazených k DPT

•  Souèet hodnoty všech prodaných DPT za den / mìsíc

X – Zpráva zásuvky
Zpráva zásuvky vytiskne: 

•  Poèet plateb v hotovosti a jejich hodnotu

•  Poèet vráceného zboží a celkovou hodnotu

•  Poèet operací vkladu hotovosti a celkovou hodnotu vložené hotovosti

•  Poèet operací výbìru hotovosti a celkovou hodnotu vybrané hotovosti

•  Zùstatek hotovosti v zásuvce

•  Hodnotu šekù v zásuvce

•  Množství cizí mìny v zásuvce

•  Poèet a výši výdajù v hotovosti

Denní finanèní Z-uzávìrka (zpráva)
Denní (celková) Z-uzávìrka vytiskne:

• poøadové èíslo provádìné denní (celkové) „Z“ uzávìrky (ZD#)

• finanèní uzávìrku

Po vytištìní se obsah pamìti denní (celkové) Z-uzávìrky pøipoèítá k obsahu pamìti mìsíèní (periodické) 
uzávìrky a potom se vynuluje.

Mìsíèní finanèní Z-uzávìrka (zpráva)
Mìsíèní (periodická) Z-uzávìrka shromažïuje informace z denních (celkových) Z-uzávìrek bìhem delšího 
èasového období. Vytištìním se obsah pamìti mìsíèní (periodické) Z-uzávìrky vymaže.

Z-uzávìrka (zpráva) pokladníkù
Denní / mìsíèní Z-uzávìrka pokladníkù vytiskne:

•  Jméno pokladníka

•  Poèet, hodnotu souètu kladných a záporných operací prodeje nebo vrácení zboží od poslední denní / 
mìsíèní Z-uzávìrky pokladníkù.

•  Hodnotu celkového prodeje za den / mìsíc

Po vytištìní denní uzávìrky pokladníkù se obsah pamìti pøiète k obsahu mìsíèní uzávìrky pokladníkù a 
následnì se vynuluje. Po vytištìní se obsah pamìti mìsíèní uzávìrky pokladníkù vynuluje.

PLU Z-uzávìrka (zpráva) 
Postup pøi tisku Z – PLU uzávìrky: 

• Volba spodní hranice, volba èísla PLU, od kterého se má tlaèit uzávìrka PLU.

•  Potvrzení tlaèítkem  TOTAL (CELKEM) 

•  Volba horní hranice, volba èísla PLU, do kterého se má tlaèit uzávìrka PLU.

•  Potvrzení tlaèítkem  TOTAL (CELKEM) 
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•  Tisk reportu – v tomto kroku se pøi volbì tlaèit report – „ano“ vytiskne na úètenku zpráva PLU podle 
zvoleného rozsahu. Pokud se nastaví tisk report na „ne“, nevytiskne se zpráva PLU na úètenku, vymaže 
se jen z pamìti, èímž je možné nové spuštìní pravidelného sledování prodeje PLU. Pokud se nastaví 
na „ne“, krok 7 a 8 se neuskuteèní.

•  Potvrzení tlaèítkem  TOTAL (CELKEM) 

•  Tisk è. záznamu – pøi nastavení tisku èísla záznamu na „ano“ se pøi každém PLU vytiskne i èíslo PLU.

•  Potvrzení tlaèítkem  TOTAL (CELKEM) 

PLU Z-uzávìrka vytiskne:

•  Èíslo PLU (pokud „Tisk è. záznamu“ byla nastavena na „ano“)

•  Název PLU

•  Poèet a hodnotu prodaných PLU

•  Souèet hodnoty všech prodaných PLU

Po vytištìní Z uzávìrky PLU se údaje z poèítadla vynulují, èímž je možné pravidelné sledování prodeje 
položek zboží.

Z – Uzávìrka zásuvky
Uzávìrka zásuvky vytiskne:

• Poèet plateb v hotovosti a jejich hodnotu 
• Poèet vráceného zboží a celkovou hodnotu 
• Poèet operací vkladu hotovosti a celkovou hodnotu vložené hotovosti 
• Poèet operací výbìru hotovosti a celkovou hodnotu vybrané hotovosti 
• Zùstatek hotovosti v zásuvce 
• Hodnotu šekù v zásuvce 
• Množství cizí mìny v zásuvce 
• Poèet a èástku výdajù v hotovosti

Po vytištìní Z uzávìrky zásuvky se údaje z poèítadla vynulují, èímž je možné pravidelné sledování hotovosti 
v zásuvce.

DPT Z-uzávìrka (zpráva)
Denní / mìsíèní DPT uzávìrka vytiskne:

•  název DPT
•  poèet a hodnotu prodaných zboží pøiradených k DPT
•  souèet hodnoty všech prodaných DPT za den / mìsíc
Po vytištìní denní uzávìrky DPT se obsah pamìti pøiète k obsahu mìsíèní uzávìrky DPT a následnì se vynuluje.

Po vytištìní se obsah pamìti mìsíèní uzávìrky DPT vynuluje.

Z – souborná uzávìrka (zpráva)
Sdružená zpráva umožòuje nadefinovat libovolné uzávìrky, které chceme pravidelnì provádìt. Mùžeme 
nadefinovat dvì samostatné zprávy, jednu pro denní úèel a druhou pro mìsíèní uzávìrky.

Postup pøi tisku denní sdružené uzávìrky:

•  volba provedení nebo konfigurace
•  potvrzení tlaèítkem  TOTAL (CELKEM)
•  pøi volbì konfigurace:
•  volba tisku finanèní uzávìrky „ano“ nebo „ne“
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•  potvrzení tlaèítkem  TOTAL (CELKEM)
•  volba tisku uzávìrky pokladníkù „ano“ nebo „ne“
•  potvrzení tlaèítkem  TOTAL (CELKEM)
•  volba tisku uzávìrky DPT „ano“ nebo „ne“
•  potvrzení tlaèítkem  TOTAL (CELKEM)
•  volba tisku uzávìrky PLU „ano“ nebo „ne“
•  potvrzení tlaèítkem  TOTAL (CELKEM)
•  volba tisku uzávìrky zásuvky „ano“ nebo „ne“
•  potvrzení tlaèítkem  TOTAL (CELKEM)
*Popis jednotlivých uzávìrek je v pøedchozí èásti.

Postup pøi tisku mìsíèní sdružené uzávìrky:

• volba vykonáni nebo konfigurace
• potvrzení tlaèítkem  TOTAL (CELKEM)
* pøi volbì konfigurace:

•  volba tisku finanèní uzávìrky „ano“ nebo „ne“
•  potvrzení tlaèítkem  TOTAL (CELKEM)
•  volba tisku uzávìrky pokladníkù „ano“ nebo „ne“
•  potvrzení tlaèítkem  TOTAL (CELKEM)
•  volba tisku uzávìrky DPT „ano“ nebo „ne“
•  potvrzení tlaèítkem  TOTAL (CELKEM)
*Popis jednotlivých uzávìrek je v pøedchozí èásti.

JAK VYTISKNOUT X-UZÁVÌRKY
Stisknutím klávesy MENU se pøepnìte do Hlavního menu, následnì šipkami   nebo  vyberte režim „X“.

HLAVNÍ MENU

X-režim

Do menu „X“ uzávìrek vejdete stisknutím klávesy  TOTAL (CELKEM), kde si pomocí kláves  nebo 
 vyberte uzávìrku, kterou chcete provést. Uzávìrka bude vytištìna po stisknutí klávesy  TOTAL (CEL-
KEM).

X-uzávìrku mùžeme vytisknout i nìkolikrát bez vlivu na hodnoty údajù v pokladnì.

Pomocí tohoto typu uzávìrky získáte pøehled o prodeji bìhem dne. Hodnoty mùžete použít napøíklad pro 
kontrolu stavu hotovosti v pokladnì, kontrolu vývoje denního obratu v prodejnì, kontrolu prodeje pøi støídání 
smìn, nebo pokladníkù, apod.

Vzory vytištených X- uzávìrek
Denní (celková) X-uzávìrka poskytuje detailní obraz prodeje bìhem dne. Podává údaje o prodeji podle 
jednotlivých daòových sazeb, poètu operací, zrušení, poètu vrácení a množství hotovosti, èi šekù pøijatých 
pokladníkem. Vlastní tržba je zároveò oddìlena od neobchodních vkladù a výbìrù penìz. 

X-uzávìrka se s oblibou používá pro kontrolu tržeb a hotovostí pøi støídání smìn bìhem pracovního dne. 
Manažerovi poskytuje okamžitý pøehled o prodeji kdykoliv v prùbìhu dne. 

Poèet všech denních Z-uzávìrek je v uzávìrce uveden jako ZD#, poèet všech mìsíèních Z-uzávìrek jako 
ZM#.
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JAK VYTISKNOUT „Z“ UZÁVÌRKU

Stisknutím klávesy MENU se pøepnìte do Hlavního menu, následnì šipkami   nebo  vyberte režim 
„Z“

HLAVNÍ MENU

Z-režim

Do menu „Z“ uzávìrek vejdìte stisknutím klávesy   TOTAL (CELKEM), kde si pomocí kláves  nebo  vy-
berte uzávìrku, kterou chcete provést. Uzávìrka bude vytisknuta po stisknutí klávesy  TOTAL (CELKEM).

***************** X ******************

FINANČNÍ

DENNÍ ZPRÁVA
*************************************
ZD #: 0
GT1 1141.70
GT2 812.70
GT3 -329.00
Sadzba A 19.00%
Sadzba B 10.00%
Sadzba C ----
Sadzba D ----
Sadzba E ----
Sadzba F ----
Osovbozené G
Zdanit. A 208.90
Bez DPH A 175.40
DPH A 33.50
Zdanit. B 517.30
Bez DPH B 470.30
DPH B 47.00
Zdanit. C 517.3
Bez DPH C 470.30
DPH C 47.00
Osovbozené G 86.50
Prodej celkem 
14Q 812.70
Bez DPH celkem 
 732.20
DPH celkem 80.50
Storno 
1Q -48.80
Sleva
2Q -71.60
Storno slevy
1Q 3.30

Prirážka 
3Q 22.30
Storno prirážky
1Q -11.10
Vracení
2Q -222.00
Storno vracení
1Q 22.20
Sleva na MS
2Q -68.20
Storno slevy MS
1Q 8.30
Prirážka na MS
2Q 52.80
Storno prir. MS
2Q -13.90
Anulace účtenky
1Q -55.50
Hotovost
12Q 679.50
Šek
3Q 99.90
Kredit
1Q 33.30

*****************X ******************

FINANČNÍ

MESÍČNÍ ZPRÁVA
*************************************
ZM #: 0
ZD #: 1
GT1 1141.70
GT2 812.70
GT3 -329.00
Sadzba A 19.00%
Sadzba B 10.00%
Sadzba C ----
Sadzba D ----
Sadzba E ----
Sadzba F ----
Osvobozené G
Zdanit A 208.90
Bez DPH A 175.40
DPH A 33.50
ZdaniT B 517.30
Bez DPH B 470.30
DPH B 47.00
ZdaniT C 517.30
Bez DPH C 470.30
DPH C 47.00
Osvobozené G 86.50
Prodej celkem 
20Q 812.70
Bez DPH celkem 
 732.20
DPH celkem 80.50
Storno 
1Q -48.80
Sleva 
2Q 71.60

Storno slevy 
1Q 3.30
Prirážka
3Q 22.30
Storno prirážky
1Q -11.10
Vrácení
3Q -222.00
Storno vrácení
1Q 22.20
Sleva na MS
2Q -68,20
Storno slevy MS
1Q 8.30
Prirážka na MS
2Q 52.80
Storno prir. MS
1Q -19.90
Anulace účtenky
1Q -55.50
Hotovost
22Q 679.50
Šek
2Q 99.90
Kredit
4Q 33.30
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Vzory vytištìných „Z“ uzávìrek

***************** Z ******************

FINANČNÍ

DENNÍ ZPRÁVA
*************************************
ZD #: 1
GT1 1141.70
GT2 812.70
GT3 -329.00
Sadzba A 19.00%
Sadzba B 10.00%
Sadzba C ----
Sadzba D ----
Sadzba E ----
Sadzba F ----
Osvobozené G
Zdanit. A 208.90
Bez DPH A 175.40
DPH A 33.50
Zdanit. B 517.30
Bez DPH B 470.30
DPH B 47.00
Zdanit. C 517.30
Bez DPH C 470.30
DPH C 47.00
Osvobozené G 86.50
Prodej celkem 
14Q
5Q 812.70
Bez DPH celkem
 732:20
DPH celkem 80.50
Storno
1Q -48.80
Sleva
2Q -71.60
Storno slevy
1Q 3.30
Prirážka
3Q 22.30
Storno prirážky
1Q -11.10
Vracení
2Q -222.00
Storno vrácení
1Q 22.20
Sleva na MS
2Q -68.20
Storno slevy MS
1Q 8.30
Prirážka na MS
2Q 52.80

***************** Z ******************

FINANČNÍ

MESÍČNÍ ZPRÁVA
*************************************
ZM #: 1
ZD # 1
GT1 1141.70
GT2 812.70
GT3 -329.00
Sadzba A 19.00%
Sadzba B 10.00%
Sadzba C ----
Sadzba D ----
Sadzba E ----
Sadzba F ----
Osvobozené G
Zdanit. A 208.90
Bez DPH A 175.40
DPH A 33.50
Zdanit. B 517.30
Bez DPH B 470.30
DPH B 47.00
Zdanit. C 517.30
Bez DPH C 470.30
DPH C 47.00
Osvobozené G 86.50
Prodej celkem 
20Q 812.70
Bez DPH celkem
 732.20
DPH celkem 80.50
Storno
1Q -48.80
Sleva
2Q -71.60
Storno slevy
1Q 3.30
Prirážka 
3Q 22.30
Storno prirážky
1Q -11.10
Vrácení 
3Q 222.00
Storno vrácení 
1Q 22.20
Sleva na MS
2Q -68.20
Storno slevy MS
1Q 8.30
Prirážka na MS
2Q 52:80

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

*************************************
ZM 
ZD 
GT1 1141.70
GT2 812.70
GT3 -329.00
Sadzba A 19.00%
Sadzba B 10.00%
Sadzba
Sadzb

Storno prir. MS
1Q -13.90
Anulovaná účtenka
1Q -55.50
Hotovost
12Q 679.50
Šek
2Q 99.90
Kredit
1Q 33.30

Storno prir. MS
1Q 13,90
Anulace účtenky
1Q -55.50
Hotovost
22Q 679.50
Šek
2Q 99.90
Kredit
4Q 33.30
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Digitální váha
Pokladna Euro-50TE Mini umožòuje pøipojení digitální váhy vybavené rozhraním RS-232. Mùžete je použít 
i bez pøipojení k pokladnì. Váhy dodáváme s úøedním ovìøením a na požádání i s komunikaèním kabelem.

Pro pøímé propojení vah s pokladnou je nezbytné rozšíøení pokladny o volitelné RS-232 rozhraní. Pokud 
potøebujete toto rozhraní nainstalovat, volejte autorizované servisní støedisko.

Obrázek 6.1 – Digitální váhy

Dodávku a pøipojení elektronických vah žádejte od svého autorizovaného prodejce pokladen Euro-50TE 
Mini.

Snímaè èárových kódù
V pøípadì, že jste se rozhodli pro používání snímaèe èárových kódù, tato kapitola se Vám pokusí poradit, 
jak si vybrat. V každém pøípadì doporuèujeme nákup a pøipojení snímaèe konzultovat s Vaším prodejcem 
pokladny Euro-50TE Mini.

Snímaè èárových kódù pøipojujeme k pokladnì prostøednictvím volitelného sériového rozhraní RS-232. 
Stejným rozhraním musí být vybaven i snímaè èárových kódù. Pro napájení snímaèe pokladna poskytuje 
jednosmìrné napìtí +5V pouze pro port COM1 (Port1), v pøípadì, že používáte pro pøipojení snímaèe èáro-
vých kódù port COM2 (Port2), musíte použít externí napájení. Pøed pøipojením je nutno snímaè i pokladnu 
správnì naprogramovat. Doporuèujeme používat snímaèe s vlastním napájením.

Pro práci s pokladnou doporuèujeme skenery Metrologic. Další informace žádejte od svého prodejce po-
kladny Euro-50TE Mini.

MS-5145 Eclipse
Ruèní skener bez stojanu se skenováním po stisknutí tlaèítka (trigger). Zpùsob snímání je LED 650 nm          
± 5 nm, rychlost snímání je 72 øádkù/s, snímací vzdálenost 140 mm a minimální šíøka paprsku je 0,102 mm. 
Rozhraní RS-232.

Obrázek 6.2 – Skener MS-5145 Eclipse

Metrologic Orbit MS-7120
Vícesmìrný velmi rychlý laserový skener èárových kódù. Zpùsob snímání je LED 650 nm ± 5 nm, rychlost 
vícesmìrného snímání je 1200 øádkù/s (20 snímacích linek), skenovací raster 5 polí po 4 rovnobìžných 
linkách, snímací vzdálenost 203 mm a minimální šíøka paprsku je 0,13 mm.
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Obrázek 6.3 – Skener Metrologic Orbit MS-7120

Metrologic MS-9520 Voyager
Ruèní jednopaprskový laserový skener s automatickým skenováním èárových kódù, v nabídce i stojanová 
varianta. Zpùsob snímání je LED 650 nm ± 10 nm, rychlost skenování je 72 øádkù/s, snímací vzdálenost 203 
mm a minimální šíøka paprsku je 0,132 mm.

Obrázek 6.4 – Skener Metrologic MS-9520 Voyager

Birch CD-108e
Velmi oblíbený ruèní CCD skener charakterizovaný nízkou spotøebou energie, èímž je vhodný pro pøipojení 
k pokladnám pracujícím na baterii nebo k notebookùm. Tento skener s ergonomickým designem spolehlivì 
ète všechny bìžnì používané èárové kódy a práce s ním vèetnì konfiguraèního nastavení je pro každé-
ho uživatele jednoduchou záležitostí. Jeho rychlost snímání je 100 snímkù za sekundu a zpùsob snímání 
CCD.

Obrázek 6.5 – Skener Birch CD-108e

Informace o dalších druzích skenerù žádejte od svého autorizovaného prodejce pokladen Euro-50TE Mini. 
Kompletní seznam prodávaných skenerù najdete na stránce www.elcom.eu.

Rozšiøující RS-232 porty
Pokud potøebujete k pokladnì pøipojit skener nebo váhy, je tøeba porty pokladny rozšíøit o RS 232 modul. 
Pokladnu mùžete rozšíøit o dva tyto moduly. Takto mùžete k stávající pokladnì pøipojit napø. váhy a skener.
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* z hlavního menu po výběru R-režimu přejděte přímo do „Prodeje“; do menu registračního režimu se dostanete 
stisknutím klávesy   (MENU) z režimu prodeje

MAPA MENU

Z-režim Finanční uzáv.
Uzáv. poklad.
Uzávěrka DPT
Uzávěrka PLU
Uzáv. zásuvky
Sdružená uzáv.

Denní
Měsíční

Nastavení cen
Nast. hotovosti
Nastavení daní

Denní
X-režim

R-režim *

Duál.zobr. start
Duál.oběh start
Duál.oběh stop
Duál. zobr. stop

T-režim

P-režim Položky zboží
Skupiny zboží
Pokladníci
Daňové hladiny

Funkční texty
Měrné jednotky

Váhy
Platební terminál

Skener

PC

Přirážky a slevy
Měny

Textové logo

Par. cen a daní

Prodej
Vklad hotovosti
Výběr hot. / šeků

Finanční zpráva

Denní obrat

Zpráva podklad.
Zpráva DPT
Zpráva PLU

Zpráva zásuvky

Vrácení

Text. žurnál
Binární žurnál
Grafické logo

Šetrný režim
Datum a čas
Testy
Inicializace
Přechod na euro
Verze programu
Export
Import

Sys. parametry

HLAVNÍ MENU

Měsíční 

Periferie
Servis

Denní
Měsíční

Denní
Měsíční
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INFORMAÈNÍ A CHYBOVÉ HLÁŠENÍ

Pokud je nutno informovat obsluhu o aktuální èinnosti pokladny, nebo se pokladna dostane z jakékoliv 
pøíèiny do chybového stavu, na displeji budou popsány jednotlivé zprávy následujícími hlášeními:

Tabulka 7.1 – Seznam hlášení pokladny

POPIS VÝZNAM

Zdvižena

hlava
Tiskárna má zvednutou tiskovou hlavu

Chybí

papír účtenky
V tiskárnì není papír pro úètenku

Tiskárna

odpojena

Komunikace s tiskárnou byla neúspìšná. Tiskárna je pravdìpodobnì 
odpojena.

Prekročení

limitu nákupu

Operace nebyla provedena, protože by zpùsobila pøekroèení cenového 
limitu nákupu.

Prehrátá hlava

tiskárny
Tisk údajù byl zastaven. Je nutno poèkat na vychladnutí hlavy tiskárny.

Nákup zaplnen,

ukončete účtenku

Pamìś pro evidenci operací v nákupu byla zaplnìna. Nákup je možné 
zrušit nebo zaplatit. (Limit pro jeden nákup je 31 položek)

Limit hodnotové

prirážky/slevy

Zadaná hodnota musí být nenulová a menší než cena položky, pøípadnì 
hodnota mezisouètu.

Limit procent.

prirážky/slevy

Zadaná hodnota musí být nenulová, menší než naprogramovaný limit 
a ne vìtší než 100%

Hodnota nákupu

je nulová

Pøirážku/slevu není možné aplikovat na mezisouèet, jehož hodnota je 
záporná nebo nulová.

Není možné

zmenit cenu

Na vybranou položku není možné aplikovat pøirážku/slevu – napø. na 
vratný obal.

Nákup obsahuje

vrácení zboží

Na mezisouèet není možné aplikovat pøirážku/slevu, protože nákup ob-
sahuje vrácení zboží.

Prekročen limit

pro 1. množství
Pøekroèen limit prvního množství.

Prekročen limit

pro 2. množství
Pøekroèen limit druhého množství.

Prekročen limit

pro množství
Pøekroèen limit výsledného množství.

Neplatné 1.

množství
Nulová nebo velmi velká (nezpracovatelná) hodnota prvního množství

Neplatné 2.

množství
Nulová nebo velmi velká (nezpracovatelná) hodnota druhého množství

Neplatné

množství

Nulová nebo velmi velká (nezpracovatelná) hodnota výsledného množ-
ství
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Neplatná

jednotková cena
Byla zadána nulová nebo velmi velká jednotková cena položky

Vklad nepovolen Vklad požadovaného platidla není dovolen

Výber nepovolen Výbìr požadovaného platidla není dovolen

Nedost. platidla

v zásuvce

Výbìr platidla není možný – požadované množství se v zásuvce 
pokladny nenachází.

Nemožné prodat

neaktivní PLU

Položka zboží s nedefinovaným názvem nebo s pøiøazením k neak-
tivní daòové hladinì nemùže být v nákupu zaregistrována. Stejnì 
tak nemùže být zaúètována položka s nulovou naprogramovanou 
cenou a nezadanou cenou pøi registrování

Není možné zadat

jinou cenu
Položka neumožòuje zadání jednotkové ceny pøi úètování

Neexistující PLU
Položka se zadaným èíslem nebo èárovým kódem se v databázi 
pokladny nenašla

Nulová cena

položky
Nulová výsledná cena položky není dovolena

Žádný prodej
Požadovaná operace nemùže být provedena, protože nákup neob-
sahuje žádnou položku.

Operace není možná

v daném stavu

V režimu vrácení zboží je dovolena pouze registrace položky zbo-
ží, její zrušení a jednorázová platba ve významu vrácení hotovosti 
zákazníkovi

PLU není

vratný obal

Danou položku není možné použít v operaci výkupu vratného oba-
lu.

Linkované PLU

není obal

Danou položku není možné použít v operaci výkupu vratného oba-
lu.

Euro prechod

nebyl ukončen

Pokud nebyl ukonèen nìkterý z krokù pøi pøechodu na euro, není 
možná registrace nákupu

Sl./prir.

na MS

Položku nákupu není možné zrušit, protože už byla aplikována sle-
va/pøirážka na mezisouèet, v nìmž byla daná položka zapoèítána

Není možné zrušit

popisní PLU

Popisnou položku není možné zrušit samostatnì, ale pouze spolu 
s hlavní položkou, k níž je pøilinkována

Není možné prodat

popisní PLU

Popisnou položku není možné prodat samostatnì, ale pouze jako 
pøilinkovanou k hlavní položce zboží

Není možná

hodnota platidla

Zadaná hodnota platby nemùže být realizována platnými bankov-
kami a mincemi

Neplatná hodnota Velmi velká hodnota v operacích vklad, výbìr a platba

Prekročení

limitu platby
Zadanou hodnotu platby není možné zpracovat

Nevhodný zpusob

platby
V cizí mìnì je možná platba pouze v hotovosti
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Po denní

uzáverce

Denní Z uzávìrka již byla provedena – od poslední Z uzávìrky ne-
byl zaregistrovaný žádný nákup

Udelejte denní

uzáverku
Aktivovaná operace vyžaduje provedení denní Z uzávìrky

Po mesíční

uzáverce
Mìsíèní Z uzávìrka už byla provedena

Udelejte

mesíční uzáverku
Aktivovaná operace vyžaduje provedení mìsíèní Z uzávìrky

Udelejte

Z uzáverky
Aktivovaná operace vyžaduje provedení Z uzávìrek

Nejsou splneny

podmínky zmeny

Hodnota údaje nemùže být zmìnìna v daném stavu, napø. nejsou 
provedeny uzávìrky

Nedovolený krok
Pøi pøechodu na euro bylo požadováno provedení kroku, který není 
v daném stavu pøechodu dovolen

Udelejte

konfiguraci

Pøi provedení kroku pøechodu na euro je nutno nastavit/pøekon-
trolovat požadovanou konfiguraci pokladny. V tomto stavu není 
možné používání pokladny v registraèním režimu. Po nastavení/
pøekontrolování konfigurace je nutno provést daný krok pøechodu 
ještì jednou.

Vynechané

potvrzení

Pøi provedení kroku pøechodu na euro bylo zjištìno, že požadované 
nastavení/ pøekontrolování konfigurace pokladny nebylo provede-
no

Krok byl úspešne

proveden

Krok pøechodu na euro byl úspìšnì proveden. Pokladnu je možné 
používat v registraèním režimu

Uzáverka

vykonána
Požadovaná uzávìrka (zpráva) byla provedena

Žádná

položka
Operace nad nákupem, který neobsahuje žádnou položku

Chybná operace Nedovolená posloupnost stisknutí kláves

Vysoký výdaj
Hodnota platby zpùsobí takovou hodnotu výdaje, kterou není mož-
né zobrazit na zákaznický displej.

Pokračujte

v registraci

Pokladna po zapnutí informuje o otevøeném nákupu – je možné 
pokraèovat v úètování položek nebo je možné nákup ukonèit

Pokračujte

v placení

Pokladna po zapnutí informuje o nákupu ve stavu placení – možné 
jsou už pouze platby

Chyba

vážení
Váhy nejsou pøipojeny nebo komunikace s nimi nebyla úspìšná.

Pameťová karta

nenalezena
Chyba pøi exportu nebo pøi importu údajù

Není možné

otevrít soubor
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Není možné

zavrít soubor

Chyba pøi exportu nebo pøi importu údajù
Není možné

prečíst soubor

Není možné

zapsat soubor

Baterie vybitá,

pripojte adaptér

Stav nabití baterie pokladny neumožòuje øádné používání. Je nutno 
pøipojit síśový adaptér. Pokladnu je možné vypnout.

Baterie vybitá,

nabíjení...

Stav nabití baterie pokladny neumožòuje øádné používání. Síśový 
adaptér je pøipojen. Pokladnu je možné vypnout.

Nepodporovaný

souborový systém

SD-karta musí být naformátována na formát souborového systému 
FAT16.

Limit tlače prek. Kontaktujte servis

TESTOVÁNÍ POKLADNY
Testy pokladny Euro-50TE Mini dovolují jednoduše a rychle zjistit funkènost vaší pokladny. Pomocí vlastního testu 
pøekontrolujeme funkènost elektronických obvodù, zobrazovací prvky displejù, klávesy klávesnice a práci tiskárny. 
V této kapitole jsou popsány pouze nejpoužívanìjší testy, ostatní slouží pro servisní techniky

Sys. parametry
Testy

Testování elektroniky a displeje

Displej zákazníka
Vlastní test elektroniky a displeje zobrazí na displeji vybrané znaky.

Postup pøi spuštìní testu displeje zákazníka:

Posloupnost krokù Displej obsluhy

V P režimu pøejdìte pomocí tlaèítek   nebo  a tlaèítka  TO-
TAL (CELKEM) do menu pro test displeje zákazníka (P-režim – Sys. 
parametry – Testy):

Testy

Displ. zákazníka

Potvrïte tlaèítkem  TOTAL (CELKEM), na displeji zákazníka se po-
stupnì zobrazí vybrané znaky

Displ. zákazníka

vykonávam ...

Po úspìšném ukonèení testu se na displeji obsluhy zobrazí: Test OK

Displej operátora
Vlastní test elektroniky a displeje zobrazí na displeji vybrané znaky.
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Postup pøi spuštìní testu displeje operátora:

Posloupnost krokù Displej obsluhy

V P režimu pøejdìte pomocí tlaèítek  nebo  a tlaèítka  TO-
TAL (CELKEM) do menu pro test displeje operátora (P-režim – Sys. 
parametry – Testy):

Testy

Displ. operátora

Potvrïte tlaèítkem  TOTAL (CELKEM), na displeji operátora se 
postupnì rozsvítí všechny body displeje 

Po úspìšném ukonèení testu se na displeji operátora zobrazí: Test OK

Test klávesnice
Test klávesnice vyhodnocuje postupné stisknutí tlaèítek klávesnice. Pokud jsou stisknuta tlaèítka v pøesnì 
definovaném poøadí podle obrázku 7.1 a klávesnice nebo její øídící obvody nejsou poškozeny, test je ukon-
èen správnì.

Postup pøi spuštìní testu klávesnice:

Posloupnost krokù Displej obsluhy

V P režimu pøejdìte pomocí tlaèítek  nebo  a tlaèítka  TO-
TAL (CELKEM) do menu pro test klávesnice (P-režim – Sys. parametry 
– Testy):

Testy

Klávesnice

Potvrïte tlaèítkem  TOTAL (CELKEM) a postupnì stisknìte klávesy 
v poøadí podle obrázku 7. 1. Zaènìte klávesou  ((MENU) a ukonèe-
te klávesou  TOTAL (CELKEM).

Klávesnice

vykonávam...

Po úspìšném ukonèení testu se na displeji obsluhy zobrazí: Test OK

Prùbìh testu:

Ve smìru šipek na obrázku 7. 1 postupnì stisknìte jednotlivá tlaèítka klávesnice.

Pokud je stisknuto tlaèítko v nesprávném poøadí, zvukovou signalizací je hlášena chyba až do stisknutí 
správného (podle testu následujícího) tlaèítka.

Test klávesnice je možné kdykoliv ukonèit stisknutím tlaèítka   TOTAL (CELKEM).
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Obrázek 7.1 – Klávesnice pokladny Euro-50TE Mini

Testování tiskárny
Vlastní test tiskárny vytiskne na úètenku i na kontrolní pásku, celou sadu znakù v standardní velikosti s pøiøa-
zenými hexadecimálními kódy.

Postup pøi spuštìní vlastního testu tiskárny:

Posloupnost krokù Displej obsluhy

V P režimu pøejdìte pomocí tlaèítek  nebo  a tlaèítka  TO-
TAL (CELKEM) do menu pro test tiskárny (P-režim – Sys. parametry 
– Testy):

Testy

Tisk

Potvrïte tlaèítkem  TOTAL (CELKEM), tiskárna vytiskne na termo 
pásku znakovou sadu pokladny.

Tisk

vykonávam...

Po úspìšném ukonèení testu se na displeji obsluhy zobrazí: Test proveden OK

Test snímání polohy válce tepelné tiskárny
Na displeji se zobrazí aktuální poloha hlavy tiskárny. Pohybem mechanizmu zdvihání hlavy se mìní zobrazo-
vání polohy hlavy na displeji podle aktuální pozice zdvihacího mechanizmu hlavy.



83

Pomoc v nouzi

Postup pøi spuštìní testu:

Posloupnost krokù Displej obsluhy

V P režimu pøejdìte pomocí tlaèítek  nebo  a tlaèítka  TO-
TAL (CELKEM) do menu pro test polohy válce tiskárny (P-režim – Sys 
parametry – Testy):

Testy

Poloha válce

Potvrïte tlaèítkem  TOTAL (CELKEM), pokud je válec tiskárny na 
svém místì, na displeji obsluhy se zobrazí:

Hlava OK

Pokud je hlava válce tiskárny zvednuta, na displeji se zobrazí: Zdvižena hlava

Test ukonèíte stisknutím tlaèítka  TOTAL (CELKEM).

Test snímaèù papírových pásek
Na displeji se zobrazí aktuální stav pøítomnosti papírových pásek v snímaèích. Zasouváním a vysouváním 
papíru ze snímaèù se mìní zobrazování stavu pøítomnosti papíru na displeji podle pøítomnosti papíru v sní-
maèích.

Postup pøi spuštìní testu:

Posloupnost krokù Displej obsluhy

V P režimu pøejdìte pomocí tlaèítek  nebo  a tlaèítka  TOTAL 
(CELKEM) do menu pro test snímaèù pásek (P-režim – Sys. paramet-
ry

Testy

Snímače pásek

Potvrïte tlaèítkem  TOTAL (CELKEM), pokud je termo páska 
správnì založena v tiskárnì, na displeji obsluhy se zobrazí:

účtenka OK

žurnál OK

Pokud chybí páska, na displeji se zobrazí:
účtenka OK

žurnál Chyba

Test ukonèíte stisknutím tlaèítka   TOTAL (CELKEM).
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POSTUP PØECHODU JEDNOTLIVÝMI EURO FÁZEMI

Pøepínání mìny pøi platbì

 SUBTOTAL a následnì  PRICE (CENA)

Nedoporuèujeme zapnout eurofázi pøed oficiálním termínem.

0. Nastavení a úètování v cizí mìnì - pøed prohlášením konverzního 
kurzu
P režim > Mìny >

Vedl. mìna-název „EUR“ (editovat a potvrdit  TOTAL (CELKEM)) >

Vedl. Mìna-kurz „28,00“ (editovat a potvrdit  TOTAL (CELKEM)) 

1. Zapnutí fáze duálního zobrazování pøepoètu na EUR
P režim > Sys. Parametry > Pøechod na euro > Duál. zobr. start >

 TOTAL (CELKEM) > zobrazí se zpráva „Udìlejte konfiguraci“ >

 MENU > [Mìny] > [Konverzní kurz] (editovat a stlaèit  TOTAL (CELKEM)) >

 MENU > Sys. Parametry > Pøechod na euro > Duál. zobr. start >

 TOTAL (CELKEM) > zobrazí sa zpráva „Krok byl úspìšnì proveden“ .

2. Zapnutí fáze duálního obìhu
Pøedpoklad : Vykonané Z uzávìrky (Denní, Mìsíèní)

P režim > Sys. Parametry > Pøechod na euro > Duál. obìh start >  TOTAL (CELKEM) >  TOTAL (CEL-
KEM) > zobrazí sa zpráva „Krok byl úspìšnì proveden“ .

3. Vypnutí duálního obìhu a uvolnìní vedlejší mìny
P režim > Sys. Parametry > Pøechod na euro > Duál. obìh stop >  TOTAL (CELKEM) > „Krok byl úspìšnì 
proveden“ .

(následnì je možné nastavit jinou vedlejší menu a používat pøi platbách).

4. Vypnutí duálního zobrazování
P režim > Sys. Parametry > Pøechod na euro > Duál. zobr. stop >  TOTAL (CELKEM) > „Krok byl úspìšnì 
proveden“ .

(informativní pøepoèet Kè <> EUR není zobrazován)
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