Po włączeniu kasy wyświetli się główny ekran
i można natychmiast przystąpić do pracy

Po wybraniu klawisza FUNKCJE, wyświetli się zbiór
ustawień i funkcji ułatwiających pracę kasjerowi
FUNKCJE

Witaj,
właśnie stałeś się
posiadaczem unikalnej
kasy fiskalnej
z ekranem dotykowym.

Pierwsze uruchomienie
K13MQS0011

pasek statusu zawierający
informacje dotyczące m.ni.
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SZYBKA SPRZEDAŻ

klawiatura
służąca
do wybrania
towaru, ilości
i ceny

klawisz ZATWIERDŹ,
odpowiednik klawisza ENTER
przycisk włączania i wyłączania kasy

funkcje ułatwiające sprzedaż oraz wywoływanie
najczęściej wykonywanych funkcji i raportów

USŁUGA CZASOWA
SZYBKA FUNKCJA
FUNKCJE KASJERA
FUNKCJE KIEROWNIKA
FUNKCJE SERWISOWE

MENU KASY

konfiguracja i ustawienia kasy
oraz wywoływanie raportów

sprzedaż
usług
czasowych
podręczne

RAPORTY

DEFINIOWANIE TOWARU
FUNKCJE KIEROWNIKA > KONFIGURACJA>
TOWARY > DEFINIOWANIE

1. Wybierz sposób wyboru towaru.
W przypadku wprowadzania nowego
towaru wybierz pozycję “Pierwszy wolny”.

WYBIERZ TOWAR

12:00

TOWAR ZABLOKOWANY

jeżeli towar jest opakowaniem zwrotnym,
należy włączyć tę opcję

TOWAR JEST OPAKOWANIEM

minimum danych,
aby zdefiniować
towar

jeżeli na towar nie mają być udzielane rabaty i narzuty,
należy włączyć tę opcję

WYŁĄCZONY Z RABATU/NARZ

jeżeli towar ma mieć możliwość zmiany ceny,
należy włączyć tę opcję

TOWAR ZE ZMIENNĄ CENĄ
K1

wprowadź stawkę podatku
z zakresu od A do G

PIERWSZY WOLNY

12:00

EDYCJA TOWARU NR: 1

NAZWA

wybierz grupę towarową
z zakresu od 1 do 99

STAWKA
GRUPA:
JEDNOSTKA:

WEDŁUG NUMERU TOWARU

1
1

MIEJSC PO PRZECINKU: 3

LISTA TOWARÓW
WEDŁUG NAZWY

jeżeli towar ma zostać zablokowany do sprzedaży
np. przy braku towaru, należy włączyć tę opcję

WIĄZANIA TOWARÓW

wprowadź nazwę towaru
max. 40 znaków
K1

funkcja umożliwia powiązanie towarów
np. towaru z butelką (kaucja)

2. Wprowadź dane towaru. Niezbędnymi do
zdefiniowania towaru są nazwa i stawka podatku.

KOD KRESKOWY

wprowadź kod kreskowy
używając czytnika lub klawiatury

CENA:

0,00

zatwierdź
wprowadzone dane

wybierz jednostkę
z zakresu od 1 do 16
podaj ilość miejsc
po przecinku
towar niepodzielny – 0
towar podzielny – 1, 2
towar ważony – 3
wprowadź cenę
jednostkową

Jeżeli dane towaru
zostały wprowadzone,
po ich zatwierdzeniu
następuje zapis towaru
do bazy towarowej,
potwierdzony
sygnałem
dźwiekowym

SPRZEDAŻ
W celu sprzedaży towaru, wybierz numer towaru na
klawiaturze ekranu głównego, opcjonalnie zmień
cenę oraz ilość towaru, a następnie zatwierdź pozycję.
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