Включити касовий апарат, Не натискувати кнопку «ВКЛ» більше 3-х секунд.
Після включення апарату на екрані з'являється «ГОЛОВНЕ МЕНЮ»
Структура головного меню












реєстрація
Х-Звіти
Z - Звіти
програмування
Фіск. пам 'ять
З'єднання з ПК
Сервіс
КСЕФ
тести
Відключення

Про щая структура робочого дня
- Службове внесення
Робота з клієнтами (продаж)
Х звіт (результати роботи)
службова видача (інкасація)
Z звіт (роздруківка контрольної стрічки та фінансового звіту).
Порядок роботи протягом дня.
Службове внесення.
Реєстрація  ОПЛАТА  1   ОПЛАТА   сума внесення  + .
Продаж товару за кодом за фіксованою ціною з нарахуванням здачі.
кількість  Х  номер товару  КОД ТОВ  набір наступного
товару  ПС (загальний висновок)  сума, дана клієнтом  ОПЛАТА.
Продаж товару за кодом без обчислення здачі.
кількість  Х  номер товару  КОД ТОВ  набір наступного
товару  ПС (загальний висновок)  ОПЛАТА.
Повернення товару
натиснути АН до появи знака V зліва вгорі  кількість  Х  номер
товару  КОД ТОВ  ОПЛАТА.
Х звіт (довідковий звіт, підсумки дня).
<ВКЛ>  2  30  ОПЛАТА  1 (від 1  до 7)
Службова видача (сума виторгу за день).
Реєстрація  ОПЛАТА  1   ОПЛАТА   сума інкасації  - .
Z звіт - обов'язковий щоденний фіскальний звіт, клеїться в журнал РРО
<ВКЛ>  3  30  ОПЛАТА  1 (Від 1  до 4)
В Н І М А Г А! !! (при невиконанні - ремонт за рахунок власника, незалежно від гарантії !!!)
Звіт фіскальної пам'яті за період.
<ВКЛ>  5 (Фіск .п ам 'ять)  30  ОПЛАТА 

За вній звіт (за датою або за номером)
СКОРОЧЕННЯ (за датою або за номером)
Роздруківка запрограмованих товарів.
<ВКЛ>  2  30  ОПЛАТА  5  номер товару (з
якого)  ОПЛАТА  номер товару (з якої)  ОПЛАТА
Програмування товару.
<ВКЛ>  4  30  ОПЛАТА  1  номер артикулу  ОПЛАТА   Назва
товару  ОПЛАТА  Група ПДВ (Вибрати стрілками)   ОПЛАТА  штрих-код
(всі штрих-коди)   ОПЛАТА   Ціна   ОПЛАТА  Тип ціни (0-фіксована, 1вільна)  ОПЛАТА  Відділ   ОПЛАТА   група
товару   ОПЛАТА   ОПЛАТА   Товар в наборі   ОПЛАТА
якщо треба змінити тільки один параметр, все одно треба пройти по всій ланцюжку.
Програмування часу.
<ВКЛ>  7  30  ОПЛАТА  4  Ввести дату
і правильне час  ОПЛАТА .

Анулювання продажів (до натискання клавіші ОПЛАТА).
С - натискання клавіші прибирає всі цифри, набрані до натискання клавіші До ОД
АН - прибирає останню продаж.
Стрілка вгору (в правому кутку) + АН  прибирає продаж товару, котор ий не є останнім
в чеку
1.За коду товару
2. За штрих-коду
3. За номером відділу
4.Аннулірованіе всього чека
Перевірка рахунку на SIM - карті
Заходимо в спецменю, для цього в режимі
реєстрації (ВКЛ>  1  ОПЛАТА) натиснути і утримувати клавішу «0» до появи меню,
потім вибираємо перевірку рахунку
вимкнення КА
Вимикати КА тільки через головне меню. Головне меню ВКЛ
пункт 10 «Відключення»  ОПЛАТА

