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ÚVOD

Úvod
Firma Elcom s. r. o., vám dìkuje za nákup elektronické registraèní pokladny Euro-200T. Døíve než zaènete pokladnu používat, pøeètìte si tento návod k použití, abyste se seznámili s jejími funkcemi a èinností. Tuto pøíruèku
si uschovejte i pro použití v budoucnosti. Pøíruèka vám pomùže, když se setkáte s jakýmikoliv problémy.

DÙLEŽITÉ UPOZORNÌNÍ
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•
•
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Zapnuté zaøízení nenechávejte mimo dozor!
Pokladnu instalujte na takovém místì, kde nebude vystavena pøímému sluneènímu záøení, neobvyklým
výkyvùm teploty (pod 0°C a nad 45°C) a vysoké vlhkosti. Instalace na takovém místì by mohla zpùsobit
poškození nebo znièení krytu a elektrických souèástek.
Pøed vlastním používaním nechejte pokladnu zapnutou pøes adaptér min. 8 hodin, aby se dostateènì
dobil interní akumulátor a záložní Li baterie pro uchovávání údajù.
Pro zabezpeèení dlouhé životnosti a udržení kapacity baterie pokladny, doporuèujeme zaèít nabíjet baterii až po signalizaci vybití baterie.
Pøi nabíjení baterie pokladny mùže dojít k oteplení vnìjšího krytu pokladny, proto nedoporuèujeme umístovat pokladnu blízko hoølavých látek.
Pøi pøenášení pokladny z chladného prostøedí do teplého a naopak, pokladnu nezapínejte minimálnì 20
minut.
Pokladna nesmí být obsluhovaná osobou, která má mokré ruce. Voda by mohla proniknout dovnitø pokladny a zpùsobit selhání souèástek.
Pokladnu èistìte suchou, mìkkou látkou. Nikdy nepoužívejte takové èisticí prostøedky jako je benzín
a rùzné øedidla. Použití takových chemikálií mùže vést ke znièení krytu pokladny nebo jeho barvy.
Zabraòte polití pokladny nápoji. Tekutiny mohou poškodit funkènost pokladny. Klávesnici pokladny je tøeba chránit zvlášś dùslednì.
Pokladnu pøipojte pøes dodaný adaptér do standardní síśové zásuvky (230V±10%). Nìkterá elektrická zaøízení produkujíci rušení zapojená ve stejném síśovém okruhu mohou zpùsobit nesprávnou funkènost pokladny. V takovém pøípade používejte speciální odrušovací prostøedky doporuèené výrobcem pokladny.
Upozornení: Adaptér je urèen jen pro interierove použití!
Když pokladna nepracuje správnì, obraśte se na autorizovaného servisního technika. Nepokoušejte se
pokladnu opravit sami. Pokladnu neotevírejte!
Když má být zaøízení úplnì odpojeno od elektrické sítì, vytáhnìte síśovou zástrèku.
Když máte k pokladnì pøipojený externí adaptér, interní akumulátor, který napájí pokladnu, je dobíjený
i pøi vypnuté pokladnì.
Když je na papírové pásce zobrazen barevný pás oznaèující konec pásky, vymìòte tuto papírovou pásku
co nejdøíve. Pozdní výmìna pásky mùže poškodit tiskárnu, pøípadnì zkrátit její životnost.
Používejte papírové pásky, jejichž konec není lepený. Když by byla použita taková papírová páska a nebyla by vèas vymìnìná za novou, mùže poškodit tiskárnu, pøípadnì zkrátit její životnost. V takovém pøípadì
nebude na poškozenou tiskárnu uplatnitelná záruka.
Používejte jen kvalitní papírové tepelné pásky. Nekvalitní pásky mohou poškodit tiskárnu pokladny, pøípadnì zkrátit její životnost. Pøi používaní správných pásek a dobrém zacházení, tiskárna má životnost až
25 miliónù vytištìných øádkù!
Pro papírové pásky jsou definované následující skladovací podmínky: papírové pásky nevystavovat sluneènímu záøení, teplotì nad 40°C, zabránit styku s mìkèeným PVC, zmìkèovadly, organickými rozpouštìdly,
lepidly a vodou. Pøi lepení uzávìrek do knihy pokladny a tržeb nanášejte proto lepidlo jen na nepotištìné
konce papírových pásek, aby nedošlo k znehodnocení vytištìných údajù. Vlastnosti papírových pásek musí
zabezpeèit uchování údajù pøi dodržení stanovených skladovacích podmínek. Je tøeba používat jen pásky,
které mají výrobcem zaruèené potøebné vlastnosti. V pøípadì nedodržení skladovacích podmínek nebo používání nekvalitních papírových pásek Elcom neruèí za kvalitu tisku a uchování údajù.
Pro napájení pokladny používejte dodaný typ adaptéru, nebo zdroj výhradnì doporuèený autorizovaným
prodejcem pokladen Euro. Použití jiného zdroje mùže vést k poškození zdroje nebo pokladny.
Pro komunikaci pokladny s poèítaèem používejte jen program doporuèený vašim prodejcem a originální propojovací kabel. Pro snímaè èárových kódù používejte jen propojení podle doporuèení v tomto návodì.

Úvod
•
•

•

•

V pøípadì obsluhy a používání pokladny jiným zpùsobem, než popsaným v tomto návodì, prodejce neodpovídá za správné údaje, pøípadnì poškození pokladny.
K pokladnì Euro-200T pøipojujte jen zaøízení, které vyhovují normám evropské unie (CE). V opaèném
pøípadì Elcom neruèí za dodržení norem celého systému. O možnosti pøipojení jednotlivých zaøízení se
informujte ve firmì Elcom nebo u autorizovaných dodavatelù pokladen Euro-200T.
Symbol na výrobku nebo jeho obalu upozoròuje na to, že výrobek po skonèení jeho životnosti
nepatøí k bìžnímu domácimu odpadu, je tøeba ho odevzdat do speciální sbìrne odpadu na
recyklování elektøických a elektronických spotøebièù. Správnou likvidací tohoto produktu pomùžete zachovat pøírodní zdroje a napomáhate prevenci potenciálních negatívních dopadù na
životní prostøedí a lidské zdraví. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úøadu nebo nejbližšího sbìrného místa.
Bezolovnatá technológie.

ZÁKLADNÍ POJMY
Logo

Hlavièka úètenky, která se tiskne na každou úètenku jako úvodná informace pøed popisem prodávaného
zboží. Používá se na identifikaci majitele pokladny (název firmy, adresa, IÈO, DIÈ, DKP a pod.).
Obrázek 1.1 – Logo úètenky

VEVERKA
Potraviny Brno
DKP: 0123456789876543546
DIČ: 01234567/9876

DĚKUJEME
Váš účet

Skupina zboží

Nazývaná též oddìlení nebo jen skupina, ve zkratce i DPT (z angl. DEPARTMENT) se používá na oznaèení
skupiny zboží, které mají nìjaké spoleèné vlastnosti (mléèné výrobky, potraviny, ovoce atd.). Je charakterizovaná názvem, parametry i cenou, když ji chceme použít pøímo na prodej.

Daòová hladina

Používá se na urèení danì, se kterou se zboží prodává. Je charakterizovaná procentuální hodnotou a typem
danì (DPH, DO).

Prodejní jednotky

Používají se v souvislosti s množstvím prodaného zboží (metry, litry, atd.). Ke každé PLU je pøiøazena urèitá
prodejní jednotka, v které je udávané množství prodaného zboží. Je možné naprogramovat 8 prodejních
jednotek v rozsahu maximálnì tøí písmen.

PLU

(Price Look Up) zkratka pro oznaèení konkrétního zboží (položky zboží). Pod oznaèením PLU rozumíme název
zboží, prodejní cenu a pøíznaky (pøiøazení ke skupinì zboží, DPH, typ PLU a pod.).
Napø.: Plnotuèné mléko - 13,50 Kè, Jogurt bílý - 7,50 Kè. Když má zboží pøiøazený èárový kód, je tento
používaný jako PLU.
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Vztah mezi skupinami zboží a PLU

V nasledujícím pøíkladu je názornì popsaný vztah mezi skupinami zboží (oddìleními) a položkami zboží (PLU),
pøièemž bylo použito 16 PLU a 4 skupiny zboží.
Obrázek 1.2 – Zobrazení vzájemné souvislosti mezi PLU a tovarovými skupinami

Mléčné výrobky

Pečivo

Cukrovinky

Alkohol

Jogurt bílý

Hašlerky

Rohlík graham.

Budvar 12° 0,5L

Mléko pltč. 1L

Lentilky

Houska

Napoleon 0,5L

Pribináček

Tatranky nugát.

Chléb kmínový

Vodka 1L

Eidam 30%

Koko

Vánočka

Fernet 0,7L

Uzávìrka

Pøehled o prodeji podle výbìru (finanèní, celková, PLU a pod.). Jsou 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 výpisu jsou tyto hodnoty v pamìti pokladny vynulované.
Upozornìní: Podle platné èeské legislativy se musí tisknout vždy na konci dne denní (celková) uzávìrka
v režimu „Z“.

Èárový kód

Èárové zakódování èíselného oznaèení zboží podle pøesnì definovaných mezinárodních pravidel. Když zboží
má pøidìlen èárový kód, tak je zobrazován na každém obalu tohoto zboží. Nejèastìji se pro oznaèení zboží
u nás používá 13-místný kód podle normy EAN (EAN-13) a 8-místný kód EAN-8.
Pokladna Euro-200T je také schopna pracovat i s EAN èárovými kódy, které obsahují rozšiøující èást, dvounebo pìtimístnou.
Obrázek 1.3 – Èárové kódy EAN (8- a 13-místny)
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Snímaè èárového kódu (skener)

Zaøízení, které zabezpeèuje snímání èárového kódu zboží. Pøi prodeji se používá na zrychlené naúètování
zboží nasnímáním jeho èárového kódu.
Obrázek 1.4 – Snímaè èárových kódù

Systémové pøíznaky

Základní nastavení pokladny, které má hlavní vliv na správnost funkcí celé pokladny (poèet desetinných míst,
zaokrouhlování, datum, èas a pod.).

Kumulované souèty (grandtotály)

Kumulované souèty jsou promìnné, které sèítají hodnoty všech prodejù. Existují tøi druhy kumulovaných
souètù: GT1, GT2, GT3:
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 (vrácených
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 èeskou mìnou, který pøijme Rada
Evropské unie podle zvláštních pøedpisù a podle kterého v Èeské republice bude èeská mìna nahrazena
eurem ode dne zavedení eura.

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 èeských
korunách a soubìžnì se pro informativní úèely uvádìjí penìžní sumy v eurech a pro duální zobrazování 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 v Èeské republice, které zaèíná dnem zavedení eura a bìhem nìhož jsou zákonným platidlem pøi všech
hotovostních platbách v Èeské republice 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, Èeskou národní bankou, jinde v eurozónì nebo v zúèastnìných tøetích
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státech, a zároveò i èeské bankovky a èeské mince vèetnì pamìtních èeských mincí, na nichž je uvedena
nominální hodnota v 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 pokladnice

ÈÁSTI POKLADNY, ZÁKLADNÍ PARAMETRY
Špièková pokladna Euro-200T vychází ze zkušeností nejúspìšnìjších obchodníkù. Proto je vybavena výsuvným a nastavitelným zákaznickým displejem s modrým podsvícením, který má vyšší kontrast a snazší èitelnost
pro zákazníka. Pro urychlení obsluhy zákazníka nebo spotøebitelské akce mùžete navíc využít i volitelnou
programovatelnou klávesnici. Zabudovaný UV LED modul se ihned stal u obchodníkù hitem. Pro komunikaci
s poèítaèem mùžete využít USB nebo klasické sériové rozhraní. Jednoduše mùžete vytvoøit síś pokladen nebo
pøipojit rùzné užiteèné zaøízení – zásuvku, skener, poèítaè, platební terminál, programovatelnou klávesnici
nebo až dvì digitální váhy souèasnì. Díky tìmto vlastnostem jsou pokladny Euro-200T pøedurèeny pro široké
využití v obchodních provozech od malých obchodù s potravinami, drogérie, textilu, pøes vìtší pultové provozy – napøíklad papírnictví - až po støední supermarkety.
Pokladna Euro-200T mùže být napájená:
• ze sítì 230V ± 10% prostøednictvím dodávaného síśového adaptéru
• ze zabudovaného akumulátoru
• z externího bateriového boxu
• z autobaterie (12-24 V) šòùrou do autozapalovaèe.
Souèástí balení je pokladna, adaptér, akumulátor a CD se softwerem pro komunikaci s poèítaèem. Volitelným
pøíslušenstvím je penìžní zásuvka, platební terminál, elektronické váhy, externí klávesnice, interná programovatelná klávesnice, PC klávesnica, snímaè èárového kódu, externí bateriová skøíòka, šòùra do autozapalovaè,
UV zaøízení na kontrolu bankovek, modul pro ethernetovu komunikaci, rozšíøení RAM o 1 MB pro zvýšení
poètu PLU na 10 000.
Pokladna poskytuje nìkolik manažerských funkcí a uzávìrek. Plnì podporuje èeštinu a èeskou diakritiku.
Programování a uzávìrky jsou též v èeštinì.
Obrázek 2.1 – Základní rysy pokladny Euro 200T
Displej pro zákazníka

Displej
pro účtujicího

Otvor pro účtenku

Klávesnice

Tabulka 2.1 – Parametry pokladny Euro-200T
Urèení

pøenosná, záložní

Poèet PLU

2 400, s pøídavným pamìśovým modulem 10 000

Poèet DPT

30

Poèet pokladníkù

6
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Popis pokladnice
Pøihlášení pokladníkù

heslo, právo pøístupu a operace

Poèet úrovní DPH

6+1

Tiskárna tepelní

Citizen MLT-289

Rychlost tisku

max. 11 øádkù/s

Papírová páska tepelní

2 x 28 mm

Poèet znakù v názvu PLU

18

Poèet znakù v øádku loga

18/9

Textové logo

max. 9 øádkù

Grafické logo

160 x 180 bodù

Ve¾ké a malé znaky
Zvýraznené znaky

ano

Zvláštní znaky
Popis klávesnice
Jazyk programování
Jazyk na úètenkách

èeský

Jazyk na uzávìrkách
Uzávìrky

DPT, PLU, pokladníkù, hodinová, finanèní, denní, periodická

Provozové podmínky

teplota 0-45�C, vlhost 80 pøi teplote, 35�C a nižší

Displej úètujícího

alfanumerický, 20+10+6 znakù

Displej zákazníka

10-místní LCD

PC rozhraní

USB, RS-232, RS-485

Rozhraní pro váhy a skener

RS-232

Externí klávesnice

PS-2, PC klávesnice, EK-3000

Zásuvka na peníze

otvíraní cívkou 12 V, Rmax=30�

Rozmìry v mm

315 x 275 x 115 mm

Hmotnost

2,2 kg

Napájení

síśový adaptér 230V, 50Hz, 12V/15W

Akumulátor

2xNiMH 7,2 V/1600 mAh

Úsporný režim

ano

Spotøeba

max. 7 W

Volitelné pøíslušenství

podsvícení zákazníckeho displeje, penìžní zásuvka, elektronické váhy,
snímaè èárového kódu, platební terminál, externí klávesnice, externí bateriová skøíòka se šòùrou do zapalovaèe, šòùra do zapalovaèe, rozšíøení
poètu R232 portù o modul se dvìmi porty, UV zaøízení na kontrolu bankovek, modul pro ethernetovu komunikaci, rozšíøení na 10 000 PLU

Pokladna vyhovuje normám

EN 55024, EN 61000-4-2, 3, 4, 5, 6, EN 61000-3-2, 3, EN55022 - tøída B
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MOŽNOST PØIPOJENÍ EXTERNÍCH ZAØÍZENÍ
Upozornìní:
O možnosti pøipojení jednotlivých zaøízení se informujte u svého dodavatele pokladny.
Obrázek 2.2 – Externí zaøízení pøipojitelné k pokladnicím Euro-200T
Snímaè èarových kódù

Digitální váha

Penìžní zásuvka

PC

RS-232

Adaptér 12V/15W

RS-232

Externí klávesnice

Platební terminál

Modem
RS-232

modul
pro ethernet komunikaci
USB Slave 2.0

Obrázek 2.3 – Zadní konektory pokladny Euro-200T

COM1

—>

<— COM2

USB

—>

<— DRW

COM4

—>

<— COM3

POWER —>

<— KEYB

POWER: Pøipojení adaptéru nebo jiného externího zdroje
COM1-4: Pøipojení poèítaèe, platebního terminálu, skeneru nebo elektronických váh,
(porty COM3 a COM4 - volitelné)
DRAW: Pøipojení pokladní zásuvky
KEYB:
Pøipojení externí klávesnice
USB:
Pøipojení poèítaèe pomocí USB
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KLÁVESNICE POKLADNY EURO-200T
Klávesnice pokladny je rozdelená na tøi základní skupiny kláves — klávesy skupín zboží, numerické (èíselné
klávesy) a funkèní klávesy. Když jsou na klávese dvì funkce, je tøeba jednotlivé funkce vybírat následovnì:
funkce v dolní èásti klávesy je vybraná pøímým stlaèením, pøi výbìru horní funkce je tøeba pøed vlastním stlaèením pøidržet klávesu „SHIFT“. Klávesnice je velmi komfortní a pøipravená pro celodenní práci. Klávesy jsou
pro rychlou orientaci oznaèené velkými a jednoduchými ikonami.
Obrázek 2.4 – Klávesnice pokladny Euro-200T a její delení

klávesy skupín zboží

numerické klávesy
funkèní klávesy
Upozornení:
Klávesnice je zaøízení citlivé na z výšenou prašnost, vlhkost a špínu. Na èištì-ní plastù klávesnice používejte suchou a mìkkou látku. Nikdy nepoužívejte takové èisticí pro støedky jako je benzín a rùzná øedidla.
Použití takových chemikálií mùže dojít ke znièení plastu klávesnice nebo jeho barvy. Na èištìní silnì
zneèištìných plastù klávesnice doporuèujeme použít èistící sprej 3M.

NÁZVY A FUNKCE TLAÈÍTEK (KLÁVES)
 …
…



Numerická tlaèítka (slouží na zadávání èíselných údajù)
Tlaèítka skupin zboží. Používají se pøi úètovaní zboží pomocí skupin zboží. V režimu „X“ a Z se používají na vyvolání zprávy skupin zboží (oddìlení). V režimu „P“ se používají na programování skupin zboží.
Tlaèítko SMAZAT (ZRUŠIT) se používá na vymazání èástky, která byla chybnì zadaná z numerické klávesnice. Toto tlaèítko též ruší chybnì zadanou funkci a zvukovou signalizaci CHYBA/ALARM. Pøi psaní textù
ruší chybnì zadané znaky.
Tlaèítko STORNO se používá na opravu už zaregistrované položky. V režimu „P“ se používá na programování funkèních textù.
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Tlaèítko REFUND umožòuje vracení penìz, napø. za poškozené zboží, bìhem prodeje nebo jako
samostatnou transakci. V režimu „P“ se používá na programování daní.
 V režimech „R“ a „T“ je po stlaèení tlaèítka EAN možné zadání èárového kódu zboží pøímo z klávesnice.
V režimu „P“ se tímto tlaèítkem tisknou konkrétní naprogramované hodnoty.
 Pøi propojení pokladny s elektronickými váhami se tlaèítko VÁHY používá na naètení hmotnosti váženého
zboží do pokladny. V režimu „P“ se používá na programování zásob PLU.
 Tlaèítko VÝBÌR se používá na zaznamenání výdeje hotovosti nebo šekù z pokladny jako neobchodní
transakce. Používá se pøi odvodu tržby z pokladny. V režimu stornování (R nebo T) má funkci skoku o pìt
položek zpìt. V režimu „P“ se používá na programování loga úètenky.
 Tlaèítko VKLAD se používá na zaznamenání pøijatých plateb, když nebyla provedená žádná obchodní
operace. Je to napøíklad vložení denní poèáteèní hotovosti do penìžní zásuvky. V režimu stornování (R nebo
T) má funkci skoku o pìt položek dále. V režimu „P“ se používá na programování systémových pøíznakù.
 Tlaèítko ZÁSUVKA se používá na vytištìní zákazníckeho nebo jiného referenèního èísla na úètenku. Používá se též na otevøení penìžní zásuvky bez prodeje. V režimu stornování (R nebo T) má funkci skoku na
další položku.
 Tlaèítko HESLO se používá v režimu „R“ a „T“ k identifikaci pokladníka pomocí hesla a jeho pøihlášení se pokladnì. Tím je odpovìdnost za transakce rozdìlená na vlastní pokladníky. Jméno pøihlášeného
pokladníka se tiskne na úètence. Transakce se zaznamenávají na úèet pokladníka a zobrazují se v uzávìrce pokladníkù. V režimu stornování (R nebo T) má funkci skoku na pøedcházející položku. V režimu „X“
a „Z“ se používá na vyvolání správy pokladníkù. V režimu „P“ se používá na programování pokladníkù.
 Tlaèítko POSUV posouvá pásku úètenky bez tisku. Stlaèením tlaèítka se páska posune o cca 3 cm.
 V režimu „R“ a „T“ je možné stlaèením tlaèítka ÚÈTENKA zapínat nebo vypínat tisk úètenky. Vypnutí
tisku je signalizováno znaky „Prn“.
 Tlaèítko NÁSOBIT se používá na násobení, když se úètuje víc kusù z stejné položky zboží. Používá se též
na zobrazení èasu v režimu registrace. V režimu „X“ se tímto tlaèítkem aktivuje podsvícení.
 Tlaèítko CENA umožòuje ruèní zadání ceny položky zboží, která potlaèí naprogramovanou cenu PLU
nebo naprogramovanou cenu DPT pro jeden záznam. V režimu „P“ se používá na rychlé programování
cen položek.
 Tlaèítko PLU (PRICE LOOK UP) dává možnost pomocí kódu položky vyvolat naprogramované údaje o cenì položky, názvu, skupinì zboží, DPH a pod. Prodej zboží pøes PLU.
V režimu „X“ a „Z“ se používá na vyvolání správy PLU. V režimu „P“ se používá na programování položek.
 Tlaèítko REŽIM se používá na pøepínání jednotlivých režimù pokladny. Touto klávesou se též vychází
z Úsporného režimu.
 Po ukonèení transakce je možné stlaèením tlaèítka DUPLIKÁT vytisknout znovu celou poslední
úètenku. Úètenka je oznaèená názvem „DUPLIKÁT“.
 Tlaèítko KREDIT se používá na ukonèení prodeje v pøípadì platby kreditní kartou.Bìhem programování
PLU je tlaèítko pøístupné na tisk etiket.
 Tlaèítko ŠEK se používá na ukonèení transakce v pøípadì placení šekem. V režimu „P“ se používá na vytištìní naprogramovaných údajù.
 a 
Tyto dvì tlaèítka se používají pro pøipoètení PROCENTUÁLNÍ PØIRÁŽKY nebo odèítání
PROCENTUÁLNÍ SLEVY, pro dané zaúètování nebo pro celou transakci podle naprogramovaných hodnot.
Tlaèítko procentuální pøirážky  se v režimu „P“ používá na programování prodejních jednotek.
 Tlaèítko MEZISOUÈET zobrazuje a podle nastavení ètvrtého systémového pøíznaku tiskne souèasnou
hodnotu mezisouètu.
 Tlaèítko CELKEM (HOTOVOST) se používá na ukonèení prodeje, když se platí hotovostí. V režimu „X“
a „Z“ se používá na vyvolání denní (celkové) zprávy.
 Pøidržením tlaèítka SHIFT a stlaèením klávesy se dvìma funkcemi se vyvolá funkce z horní èásti klávesy.
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VOLITELNÁ PROGRAMOVATELNÁ KLÁVESNICE
Programovatelná klávesnice je volitelným pøíslušenstvím a obsahuje 10 plnì programovatelných kláves. Standardnì jsou klávesy naprogramované jako PLU1 - PLU10 a druhá úroveò (stisknuto tlaèítko SHIFT) PLU11 PLU20.
Každému klávesy lze naprogramovat až 16 scan kódù (viz. závìr kapitoly Programování pokladny), t. j. posloupnost vytlaèování až 16 kláves. Tímto zpùsobem je napø. možné prodat vytvoøený balíèek složený ze 4
položek a celkovou slevou jediným stiskem klávesy. Nebo pro urychlení prodeje, je možné naprogramovat
klávesnici nejèastìji prodávanými položkami.
Obrázek 2.5. - Programovatelná klávesnice (volitelné pøíslušenství) Euro-200T

POPIS DISPLEJÙ
Popis displeje pro úètujícího
Displej pokladny Euro-200T pro úètujícího (pokladníka) je typu LCD, alfanumerický s barevným podsvícením.
V prvním øádku je možní zobrazit až dvacet znakù. V druhém øádku je možní zobrazit 6 + 10 znakù. Oznaèení
alfanumerický znamená, že na dispeji je možné zobrazit libovolné znaky (èíslice, písmena). Ètení zpráv z tohoto displeje je tedy velmi jednoduché a srozumitelné.
Displej pro úètujícího má standardnì zabudované podsvícení.
Obrázek 2.6 – Znakový LCD displej

15-12-2005

P

11:07:39

Popis displeje pro zákazníka
Displej pokladny Euro-200T pro zákazníka je 10ti místný LCD displej. Má 10 velkých èíselných segmentù a tøi
segmenty ve tvaru šipky. Tento displej mùžeme rozdìlit na numerickou (èíselnou) èást a èást, kde jsou šipky.
Numerická èást displeje zobrazuje pøedevším èíselné hodnoty (cenu) a textové øetìzce. Pokladna využívá jen
numerickou èást na zobrazování èíselných hodnot prodeje.
Obrázek 2.7 – Rozdelení segmentovího LCD displeje
Šipky

Numerická (číslená část)
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Ovládaní podsvícení displejù
Displej pro úètujícího pokladen Euro-200T je standardnì vybaven podsvícením. Podsvícení si mùžete podle
potøeby jednoduše zapínat, resp. vypínat.
Postup pøi zapnutí/vypnutí podsvícení:
1. Pøepnìte se do režimu X kombinací kláves  (REŽIM).
2. Stisknutím tlaèítka  (NÁSOBIT) se zapíná/vypíná podsvícení displejù.

ZADÁNÍ REŽIMU POKLADNY
Kombinací numerické klávesy  až  a tlaèítka  (REŽIM) je možné zvolit pracovní režim pokladny. Takovým pøepínaním je umožnìno pracovníkùm používajícím registraèní pokladnu pracovat v rùznych režimech
(úètovat, programovat, dìlat uzáviìrky, atd.).
„R“ Registraèní režim. Tento režim se používá pro všechny registrace a transakce. Pøi pøepnutí do tohoto
režimu se na displeji zobrazuje v prvním øádku aktuální den a datum do doby, než zaènete úètovat.
Pøepnutí režimu „R“: 

15-12-2005
R

11:07:39

„X“ Režim „X“ se používá na vytištení všech druhú pøehledù, které nenulují prodejní údaje pokladny.
Pøepnutí režimu „X“: 

15-12-2005
X

11:07:39

„Z“ Režim „Z“ se používá na vytištení všech druhù pøehledù, které nulují prodejní údaje pokladny.
Pøepnutí reimu „Z“: 

15-12-2005
Z

11:07:39

„P“ Režim „P“ se používá na programovaní všech hodnot a funkcí pokladny.
Pøepnutí režimu „P“: 

15-12-2005
P

11:07:39

„T“ Režim tréningu má všechny funkce režimu „R“. V tomto režimu souèty nejsou zapoèítávané jako prodejní
transakce do denních uzávìrek. Úètenky vytištené v tomto režimu jsou oznaèené textem „ZKOUŠKA“
Pøepnutí režimu „T“: 

15-12-2005
T
20
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„ŠETRNÝ REŽIM“ Pokladna se pøepne do „ Šetrného režimu“ tehdy, když se v urèeném èasovém limitu (viz
kap. Pøíznak 6, 5. èíslice) na ní neprovádí žádná èinnost. V „Šetrném režimu“ má pokladna nízkou spotøebu
energie. Na displeji je zobrazený nápis „ŠETRNÝ REŽIM“. Všechny klávesy, mimo klávesu  (REŽIM) jsou
v tomto módu nefunkèní. Stlaèením klávesy  (REŽIM) se šetrný režim zruší. Pokud je pokladna napájena
z externího zdroje, do šetrného režimu se nepøepne.

ŠETRNÝ REŽIM

ZAVEDENÍ PAPÍROVÝCH PÁSEK DO TISKÁRNY
Pokladna Euro-200T používá dvì tepelné papírové pásky, kterých šíøka je 28 mm. Levá páska (pøi pohledu na
pokladnu zepøedu, viz obrázek) slouží na tisk úètenky pro zákazníka a pravá na tisk kontrolní pásky - žurnálu.
Doporuèujeme používat jen kvalitní kotouèky s návinem (prùmìrem) 55 mm. Pro správnou funkci pokladny
je dùležité se pøesvìdèit, zda je tisk na tepelných páskach dostateènì sýty. V pøípadì problémù kontaktujte
autorizovaného prodejce pokladen Euro-200T.
Obrázek 2.8 – Zavedeníe papírových pásek do tiskárni pokladny
kryt pásek (1)
páska úètìnky (5)

moták pásky (7)
tlaèítko
posuvu pásek (9)

boèní pøepážka (6)
spodní kryt (3)

vrchní kryt (2)

válec tiskárny (8)

tlaèítko uvolnení válce tiskárny (10)

Postup zavedení papírové pásky do pokladny Euro-200T (èísla zodpovedajú obrázku 2.8):
Nadvihnete kryt pásek (1). Vyberte separátor pásek (4) s prázdnym kotouèkem, vyberte ho a nasuòte nový
kotouè pásky. Separátor s páskou vložte spátky do spodního krytu (3). Zatlaète tlaèítko (10), kterým uvolníte
válec tiskárny nazvednete jej a podržte konec pásky pøeklopený pøes vrchní kryt (2) a zavøete kryt pásek (1).
a pøitlaète válec na pùvodní místo (bude slišet cvaknutí pøi zajištení válce). Zatlaète tlaèítko posuvu pásky (9),
aby ste se pøesvìdèili o správnosti posuvu pásky.
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Obrázek 2.9 – Otevírání krytu pásek

2

1

Používání a skladování papírových pásek
Podmínky správného skladování termo pásek dodávaných firmou 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,
•

uložení 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 proto lepidlo jen na nepotištìné konce papírových
pásek, aby nedošlo k znehodnocení vytištìných údajù.
V pøípadì nedodržení skladovacích podmínek nebo používání nekvalitních papírových pásek, firma Elcom
neruèí za kvalitu tisku a uchování údajù.
Když je na papírové pásce zobrazen barevný pás oznaèující konec pásky, vymìòte tuto papírovou pásku co
nejdøíve. Pozdní výmìna pásky mùže poškodit tiskárnu, pøípadnì zkrátit její životnost.

VYSOUVÁNÍ ZÁKAZNICKÉHO DISPLEJE
•

otevøete kryt pásek (viz kapitola „Zavedení papírových pásek do tiskárny“, obr. 2.7),

•

uchopte zákaznický displej palcem a prostøedníkem v místech oznaèených šipkou è. 1 a tahejte displej
smìrem nahoru,

•

displej je v max. poloze fixován. Této polohy dosáhnete mírným pøekonáním dorazu pøi vysouvání displeje, kdy budete slyšet zacvaknutí,

•

s displejem je možné v této poloze otáèet v rozsahu 270°.

22

Popis pokladnice
Obrázek 2.10 – Vysouvání displeje zákazníka

1

1

UCHYCENÍ PØIHRÁDKY NA MINCE K POKLADNÌ
Pro zjednodušení pøenosu pokladny a jejího pøíslušenství je možné pøihrádku na mince uchytit k spodní èásti
pokladny prostøednictvím dvou gumièek dodávaných v balení s pokladnou. Zpùsob uchycení je naznaèen na
obrázku 2.11.
Obrázek 2.11 – Uchycení pøihrádky na mince k pokladnì

�������
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Programování pokladny

INICIALIZACE
Pokud pokladnu uvádíte poprvé do èinnosti, je vhodné ji inicializovat. Inicializace registraèní pokladny vymaže všechny naprogramované informace a pokladnu vrátí do základního nastavení. Zachovány zùstanou pouze
grandtotály, poøadová èísla uzávìrek (Z1, Z2) a hodnota pøíznaku è. 1. Inicializaci pokladny je možné provést
pouze po provedení denní (celkové) a mìsíèní (periodické) uzávìrky v režimu „Z“.
Postup pøi inicializaci:
1) Zapnìte pokladnu a stiskem kláves  REŽIM se pøepnìte do režimu „P“.

02-02-2009

P

19:05:33

2) Stisknìte tlaèítko  KREDIT. Na horním øádku displeje se zobrazí nápis „Mazání pamìti“

Mazání paměti

P

19:05:33

3) Pro potvrzení inicializace stisknìte tlaèítko  MEZISOUÈET. „Tiskárna vytiskne zprávu „Mazáni pamìti”
a pokladna zaène inicializaci.”
4) Po skonèení inicializace zadejte datum ve formátu (ddmmrr) a èas (HHMM).

DATUM
ČAS
DOPORUÈENÝ POSTUP PØI PROGRAMOVÁNÍ POKLADNY
Doporuèená postupnost pøi programování jednotlivých oblastí èinnosti pokladny doporuèuje uživateli programovat v tomto poøadí: 1) systémové pøíznaky, 2) daòové hladiny, 3) logo úètenky, 4) pokladníci, 5) funkèní
texty, 6) skupiny zboží, 7) prodejné jednotky a nakonec 8) položky zboží.

PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMOVÁNÝCH PØÍZNAKÙ
Pøedtím, než zaènete pokladnu programovat, doporuèujeme si èást PROGRAMOVÁNÍ PØÍZNAKÙ pøeèíst
aspoò jednou celou!
Poznámka:
Když jsou na klávese dvì funkce, funkce v dolní èástí klávesy je vybraná pøímým stlaèením, pøi výbìru
horní funkce je potøeba pøed vlastním stlaèením pøidržet  (SHIFT).

Poèáteèní programování systémových pøíznakù

Systémové pøíznaky jsou údaje, které mají hlavní vliv na správnou funkènost celé pokladny (poèet desetinných míst, zaokrouhlování, datum, èas a pod.)
Postup pøi programování systémových pøíznakù:
1) Pokladnu pøepnete do režimu „P“:  Na displeji se objeví nápis „ PROGRAMOVACÍ REZIM P“. Režim „P“ mùže nastavit jen pokladník, který má právo pøístupu do programovacího režimu.
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2) Stlaète tlaèítko  (VKLAD)
3) Po zadání potøebných hodnot pøíznaku, stlaèením tlaèítka  (MEZISOUÈET) uložíte zadanou hodnotou
pøíznaku. Podobnì pokraèujete, dokud nenaprogramujete všechny potøebné pøíznaky.

000212
SF1:
4) Naprogramované nastavení pøíznakù si mùžete vytisknout stlaèením tlaèítka  (ŠEK). Vytištìní hodnoty
konkrétního naprogramovaného pøíznaku je možné stlaèením tlaèítka  (EAN).
5) Programování ukonèíte stlaèením tlaèítka  (CELKEM)

Oprava systémových pøíznakù
1) Abyste mohli zmìnit nastavení kreréhokoliv ze systémových pøíznakù, pøepnete pokladnu do režimu „P“:



2)
3)
4)
5)

Zadejte èíslo pøíznaku, jehož hodnotu chcete upravovat a stlaète tlaèítko  (VKLAD)
Zadejte èíslo pøíznaku, jehož hodnotu chcete upravovat a stlaète tlaèítko  (MEZISÚÈET).
Nové naprogramované nastavení pøíznakù si mùžete vytisknout stlaèením tlaèítka  (ŠEK).
Programování ukonèíte stlaèením tlaèítka  (CELKEM).

Vytištìní nastavení systémových pøíznakù
Když se nacházíte v programovacím režimu, stlaèením tlaèítka  (VKLAD) zvolíte programování pøíznakù
a stlaèením tlaèítka  (Šek) vytisknete nastavení pøíznakù. Vytištìní hodnoty konkrétního programovaného
pøíznaku je možné stlaèením tlaèítka  (EAN).

Pøíznak 1 - poèet desetinných míst pro zobrazování cen a DPH, zpùsob zaokrouhlování
Tabulka 3.1 – Vysvìtlivky k programování systémového pøíznaku è. 1
Èísl.
CZK

Zákl. nastav.
Hlavní mìna
CZK

Hlavní mìna Význam
EUR

Platné hodnoty

1

0

0

Zpùsob zaokrouhlování

0 - od 5 nahoru, 1 – nahoru,
2 – dolù, 3 – štvrtinové (
do 0,24 dolù, od 0,25 do 0,74, na
0,5 a od 0,75 nahoru)

2

0

0

Zpùsob výpoètu danì

0 – DPH je souèástí ceny,
1 – DPH je dopoèítané k cene.

3

0

2

Poèet desetinných míst pro zaokrouhlování ceny nákupu

4

2

2

Poèet desetinných míst, na které se má
zaokrouhlovat daò

5

1

2

Poèet desetinných míst, na které se má
zaokrouhlovat cena

6

2

3

Poèet desetinných míst pro zobrazování ceny a danì

0–3
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Poznámka:
Hodnotu 1. pøíznaku je možné mìnit, pouze pokud GT1, GT2 a GT3 jsou nulové.
• k první èíslici: ètvrtinové zaokrouhlování je zaokrouhlování na 50 halíøù. T. j. od x.00 do x.24 se zaokrouhluje na x.00, od x.25 do x.74 se zaokrouhluje na x.50 a od x.75 do x.99 se zaokrouhluje na
(x+1).00
•

ke druhé èíslici: pokud DPH je souèástí ceny (pøednastavená hodnota), ceny položek zboží a skupin zboží uvádíme s DPH, v opaèném pøípadì používáme ceny bez DPH a pokladna následnì DPH pøipoète k
dané cenì

•

k tøetí až šesté èíslici: Poèet míst pro zaokrouhlování musí být vždy menší, nanejvýš rovný poètu míst, na
kterém se zobrazuje. Poèet míst pro zaokrouhlování nákupu musí být menší, nanejvýš rovný poètu míst
pro zaokrouhlování cen. Rozdíl poètu míst pro zaokrouhlování nákupu a cen mùže být maximálnì 1.

•

k šesté èíslici: V závislosti na zapnuté, resp. vypnuté službì (job) 899 (kapitola: Servisní kódy pokladny,
na konci manuálu), mùže být jednotková cena položky zobrazována na 3 desetinná místa bez ohledu na
nastavení tohoto pøíznaku.
V závislosti na zapnuté, resp. vypnuté službì (job) 898 (kapitola: Servisní kódy pokladny, na konci
manuálu), mùže být prodejní cena položky (jednotková cena*množství) zobrazována na poèet desetinných míst podle vìtší z hodnot 4., nebo 5. èíslice 1. systémového pøíznaku a ne podle hodnoty 6.
èíslice 1. systémového pøíznaku.

Pøíznak 2 - výpis danì, poèet øádkù loga, volné øádky
Tabulka 3.2 – Vysvìtlivky k programování systémového pøíznaku è. 2
Èísl.

Zákl.
nastav.

Význam

Platné hodnoty

1

1

Tisk daòových údajù

0 - údaje o daních se netisknou na
úètenku,
1 - údaje o daních se tisknou na úètenku

2

0

Formát zobrazování datumu

0 - den, mìsíc, rok, 1 – mìsíc, den,
rok

3

3

Poèet desetinných míst pro zadávání množství 0 – 3

4

3

Poèet volných øádkù mezi úètenkami

0–6

5

9

Poèet øádkù loga

0–9

6

0

Dvojnásobné použití násobení množství

0 - výpoèet zlomkového množství
1 - výpoèet dvakrát násobeného množství

Pøíznak 3 - nulování èísla úètenky, èíslo pokladny, èíslo úètenky
V èeské verzi je nulované èíslo úètenky bez ohledu na 1. èíslici vždy po denní uzávìrce.
Tabulka 3.3 – Vysvìtlivky k programování systémového pøíznaku è. 3
Èísl.

Zákl.
nastav.

Význam

Platné hodnoty

1

0

Nulování poøadového èísla úètenky

0 - po provedení denní uzávìrky

2–3

01

Èíslo pokladny

0 – 99

4–7

0001

Èíslo úètenky

0 – 9 999
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Pøíznak 4 - vynucené operace
Tabulka 3.4 – Vysvìtlivky k programování systémového pøíznaku è. 4
Èísl. Zákl. nastav. Význam

Platné hodnoty

Výpis hodnoty mezisouètu na tiskárnì po stlaèení klá0 – ne, 1 – ano
vesy Mezisouèet

1

1

2

0

Povinné stlaèení klávesy Mezisouèet pøi ukonèení prodeje 0 – nepovinné, 1 – povinné

3

0

Povinné zadávání èísla kreditní karty pøi placení na kredit 0 – nepovinné, 1 – povinné

4

0

Povinné zadávání placené hodnoty

0 – nepovinné, 1 – povinné

Pøíznak 5a - komunikace s PC a platebním terminálem)
Tabulka 3.5 – Vysvìtlivky k programování systémového pøíznaku è. 5a
Èísl. Zákl. nastav. Význam

Platné hodnoty
0 – není povolen, 1-4 – COM1-–COM4
(RS-232), 5 - USB, 6 - RS-485 rozhraní
na port COM2

1

5

Port pro komunikaci s PC

2

1

Programování komunikaèní rychlosti pro PC 0 - 9600, 1 - 38400

3

0

Smìr pøenosu dat v režimu PC-ONLINE

4

0

Port pro komunikaci s platebním terminálem 0 - není povolen, 1-4 - COM1-COM4 (RS-232)

5

3

Komunikaèní protokol pro platební terminá

0 - údaje o prodeji mohou být jen vysílané
z PC, 1 - údaje o prodeji mohou být vysílané z PC i pøijímané do PC
3- Dionica

Poznámka:
Porty COM2 - RS-232, USB a COM2 - RS-485 jsou sdíleny. Komunikace RS-485 se uskuteèòuje pøes port
COM2. V pøípadì komunikace s PC prostøednictvím USB nebo RS-485 není možné použít souèasnì port
COM2 pro pøipojení jiného zaøízení (váhy, snímaèe èárových kódù, platebního terminálu).
V pøípadì komunikace s PC pøes USB port je nutno pøed pøipojením pokladny k PC nainstalovat do poèítaèe
USB ovladaè, který najdete na CD dodávaném s pokladnou, nebo si ho mùžete stáhnout z www.elcom.eu.

Pøíznak 5b - konfigurace snímaèe èárového kódu, váh a externího displeje)
Tabulka 3.6 – Vysvìtlivky k programování systémového pøíznaku è. 5b
Èísl.

Zákl. nastav. Význam

Platné hodnoty

1

0

Port pro komunikaci pro snímaè
0 - není povolen, 1-4 - COM1 - COM4 (RS-232)
èárového kódu

2

3

Programování komunikaèní rych- 0 - 1 200 Bd,1 - 2 400 Bd, 2 - 4 800 Bd,
losti pro snímaè èárového kódu 3 - 9 600 Bd, 4 - 19 200 Bd

3

0

Programování koncového znaku
0 - CR LF,1 - CR, 2 - LF
pro snímaè èárového kódu

4

2

Port pro elektronické váhy

5

0

0 - CAS Morcan, MARTES T, 1 - euro váhy, MARVýbìr komunikaèního protokolu
TES T, 2 - Macca K, 3 - DIBAL, 4 - Motex R,
pro elektronické váhy
6 - Mettler Toledo, 7 - ACOM, 8 - CAS Morcan TP2

6

2

Port pro druhé elektronické váhy 0 - není povolen, 1-4 - COM1-COM4

7

0

0 - CAS Morcan, MARTES T, 1 - euro váhy, MARVýbìr komunikaèního protokolu
TES T, 2 - Macca K, 3 - DIBAL, 4 - Motex R,
pro druhé elektronické váhy
6 - Mettler Toledo, 7 - ACOM, 8 - CAS Morcan TP2

0 - není povolen, 1-4 - COM1-COM4 (RS-232)
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Poznámka:
Porty COM2 - RS-232, USB a COM2 - RS-485 jsou sdílené. Komunikace RS-485 se provádí pøes port
COM2. V pøípadì komunikace s PC pomocí USB nebo RS-485 není možné použít souèasnì port COM2
pro pøipojení jiného zaøízení (váhy, snímaèe èárových kódù, platebního terminálu). Pokud používáte pouze jedny elektronické váhy, musí být nastaveno jako váhy è. 1.

Pøíznak 5c - nastavení parametrù externího pøevodníku RS-485
Tabulka 3.7 – Vysvìtlivky k programování systémového pøíznaku è. 5c
Èísl.

Zákl. nastav. Význam

Platné hodnoty

1

0

Pøipojení manuálu ovládaného externího pøevodníku RS-485

0 - nie, 1 - áno

2

1

Aktivní úroveò signálu pro ovládání pøevodníku RS-485

0, 1

3-6

0000

Èas v desítkách µs [µs x 10], který musí pokladna poèkat pøed 0 - 2 000,
zahájením vysílání paketu.
t. j. 0 - 20 000 [µs]

Poznámka:
Pro použití manuálnì ovládaného externího pøevodníku RS-485 na portech COM1 a COM2 je nutno
pøipojit výhradnì pøevodník Elcom. Porty COM 3 a COM4 jsou bez tohoto omezení.

Pøíznak 6 - nastavení módù tisku
Tabulka 3.8 – Vysvìtlivky k programování systémového pøíznaku è. 6
Èísl.

Zákl. nastav. Význam

Platné hodnoty

1

0

Režim tisku (adaptér bez pøipojení )

2

0

Režim tisku (adaptér pøipojen)

3

1

Tisk grafického loga

0 – grafické logo není tištìné, 1 – grafické
logo je tištìné

4

0

Velikost fontu tisku

0 – velký font

5

1

Šetrný režim

0 – šetrný režim je neaktivní, 1 – po 1 min.,
2 – po 5 min., 3 – po 10 min., 4 – po 15 min.

0 – standardní

Poznámka:
Grafické logo lze do pokladny naprogramovat prostøednictvím programového vybavení Euro2A.

Pøíznak 7 - limit a hodnota procentuální pøirážky
Tabulka 3.9 – Vysvìtlivky k programování systémového pøíznaku è. 7
Pøesun z programování limitu (èíslice vlevo) na programování hodnoty (èíslice vpravo) se vykonává klávesou
 (MEZISOUÈET). Smìrová šipka ukazuje na hodnotu, kterou programujete.
Èísl.

Zákl. nastav.

1–2 (levá)

00

3–6 (pravá)

0000

Význam

Platné hodnoty

Limit pro ruèní zadání pøirážky bìhem prodeje

00–99

Naprogramovaná hodnota pøirážky (pro naprogra0000–9999
mování 10% zadejte 1 0 0 0)

Pøíznak 8 - limit a hodnota procentuální slevy
Tabulka 3.10 – Vysvìtlivky k programování systémového pøíznaku è. 8
Pøesun z programování limitu (èíslice vlevo) na programování hodnoty (èíslice vpravo) se vykonává klávesou
 (MEZISOUÈET). Smìrová šipka ukazuje na hodnotu, kterou programujete.
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Èísl.

Zákl. nastav.

1–2 (levá)

00

3–6 (pravá)

0000

Význam

Platné hodnoty

Limit pro ruèní zadání slevy bìhem prodeje

00–99

Naprogramovaná hodnota slevy 10% ako 1000)

0000–9999

Pøíznak 9 - nastavení èasu
Tabulka 3.11 – Vysvìtlivky k programování systémového pøíznaku è. 9
Èísl.

Zákl. nastav.

Význam

Platné hodnoty

1–2

12

Hodiny

00–23

3–4

00

Minúty

00–59

Pøíznak 10 - nastavení dátumu
Pokladna automaticky rozpoznává pøestupné roky a pøesný poèet dní v jednotlivých mìsících.
Tabulka 3.12 – Vysvìtlivky k programování systémového pøíznaku è. 10
Èísl.

Zákl. nastav.

Význam

Platné hodnoty

1–2

01

Den

01–31

3–4

01

Mìsíc

01–12

5–6

06

Rok

00–99 (2006 - 2099)

PROGRAMOVÁNÍ ROZŠÍØENÍCH PØÍZNAKÙ
Rozšíøené pøíznaky jsou údaje, které vám umožòují zvolit nastavení pro èárové kódy s rozšíøenou èástí, a další
rùzná nastavení.
Postup pøi programování rozšíøených pøíznakù:
1. Pøepnìte pokladnu do „P“ režimu zadáním sekvence  (REŽIM). Na displeji se zobrazí nápis „PROGRAMOVACÍ REŽIM“.
2. Stisknìte tlaèítko  (PERCENTUÁLNÍ SLEVA).

00000
1rozš.příz
3. Po zadání potøebných hodnot pøíznaku, stisknutím tlaèítka  (MEZISOUÈET) uložíte zadanou hodnotu
pøíznaku a pokladna je pøipravena na programování následujícího pøíznaku.
4. Naprogramované nastavení pøíznakù si mùžete vytisknout stisknutím tlaèítka  (ŠEK).
5. Programování ukonèíte stisknutím tlaèítka  (CELKEM).
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První pøíznak rozšíøeních pøíznakù
Tabulka 3.13 – Vysvìtlivky k programování pøíznaku è. 1 rozšíøeních pøíznakù
Èísl. Nast. hodnoty Význam

Platné hodnoty

1

0

Zpùsob vyhledávání PLU pøi naèítá- 0 – vyhledává na základì celé délky kódu,
ní èárového kódu s délkou 18 èíslic 1 – jako volba 0, ale pøi neúspìchu považuje
(i u programování PLU)
kód za EAN 13+5 a ignoruje rozšiøující èást

2

0

Zpùsob vyhledávání PLU pøi naèítá- 0 – vyhledává na základì celé délky kódu,
ní èárového kódu s délkou 15 èíslic 1 – jako volba 0, ale pøi neúspìchu považuje
(i u programování PLU)
kód za EAN 13+2 a ignoruje rozšiøující èást

3

0

Formát tisku a ukládání v PC žurná0 – netiskne a neukládá se nic,
lu, dojde- li k naètení a správnému
1 – tiskne a ukládá se jen rozšiøující èást,
vyhledání èárového kódu s formá2 – tiskne a ukládá se celý kód
tem 13+5

4

0

Formát tisku a ukládání v PC žurnálu, dojde- li k naètení a správnému 0 – netiskne, 1 – tiskne jen rozšiøující èást,
vyhledání èárového kódu s formá- 2 – tiskne celý kód
tem 13+2

0

Formát tisku a ukládání v PC žurnálu, dojde- li k naètení a správnému
vyhledání èárového kódu s jinou
délkou nebo bylo-li PLU naèteno 0 – netiskne a neukládá se nic,
pomocí èísla PLU nebo bylo- -li na- 1 – tiskne celý 18--místní kód naprogramovaný
èteno PLU s délkou 15/18 a v da- pro dané PLU
tabázi byl zjištìn stejný èárový kód
o dané délce (nepokládá se tedy za
EAN 13+2 respektive EAN 13+5)

5

Druhý pøíznak rozšíøených pøíznakù.
Tabulka 3. 14 - Vysvìtlivky k programování pøíznaku è. 2 rozšíøených pøíznakù.
Èísl. Nast. hodnota Význam

Platné hodnoty

1

0

Tisk èísla PLU u položky nákupu

0 – vypnuto, 1 – zapnuto

2

1

Tisk èasu na úètence

0 – vypnuto, 1 – zapnuto

Tøetí pøíznak rozšíøených pøíznakù.
Tabulka 3. 15 - Vysvìtlivky k programování pøíznaku è. 3 rozšíøených pøíznakù.
Èísl. Nast. hodnota Význam
1

0

Platné hodnoty

Zpùsob vyhledávaní PLU z váže- 0 - PLU je vyhledáváno na základì èísla PLU,
ných a cenových èárových kódù 1 - PLU je vyhledáváno na základì EAN kódu

Poznámka:
V pøípadì hodnoty 1 je nutno pro naprogramování váženého (cenového) èárového kódu pøi programování dané položky zboží zadat nebo oskenovat vážený (cenový) èárový kód v celé jeho délce. Pøi vyhledávání se však bude brát do úvahy pouze prvních 6 èíslic z celého EAN kódu.
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Vytištìní nastavení rozšíøených pøíznakù
Nacházíte-li se v programovacím režimu, stisknutím tlaèítka  (KREDIT) zvolíte programování rozšíøených pøíznakù a stisknutím tlaèítka
 (ŠEK) vytisknete nastavení pøíznakù. Vytištìní hodnoty konkrétního programovaného pøíznaku lze provést stisknutím tlaèítka 
(ÚÈTENKA).

Rozšířené příznaky
1. rozšířený příznak
00000
2. rozšířený příznak
01
3. rozšířený příznak
0

PROGRAMOVÁNÍ DAÒOVÝCH SAZEB
Programování daòových sazeb

Pokladna umožòuje pracovat až se 6 úrovnìmi danì z pøidané hodnoty a nulovou sazbou. Sazba danì je
programovatelná. Sedmá daòová hladina není programovatelná. Èeská legislatíva povoluje 3 sazby DPH:
0%, 9%, 19%.
Postup pøi programování:
1) Pokladnu pøepnìte do režimu „P“: 
2) Stlaète tlaèítko  (REFUND). Na displeji se zobrazí èíslo programované daòové hladiny a její sazba.

9.00%
1

DAŇ:sazba

3) Zadejte sazbu danì bez desetiné èárky. První dvì èíslice pøedstavují celou èást sazby danì v procentech
a poslední dvì èíslice desetinnou èást daòové sazby (pro DPH 9% to je 900). Když potøebujete zakázat
(zneaktivnit) konkrétní daòovou hladinu, naprogramujte její sazbu 100.00% nebo vyšší.
4)

Stlaète tlaèítko  (MEZISOUÈET). Displej se nastaví na programování další sazby.

9.00%
1

DAŇ:název

5) Napište název danì (max. 10 znakù) a stisknìte klávesu  MEZISOUÈET. Po stisknutí tlaèítka mùžete
pokraèovat dále v programování následujících daòových hladin.
6) Programování daní ukonèíte stisknutím klávesy  CELKEM.

Oprava naprogramovaných hodnot danì
1) Pøepnìte pokladnu do režimu P stisknutím  (REŽIM).
2) Zadejte èíslo daòové hladiny a stisknìte tlaèítko  (VRÁCENÍ).
3) Zaènìte programovat jako pøi programování danì (viz výše). Hodnoty danì je možné mìnit pouze po provedení denní (celkové) a mìsíèní (periodické) uzávìrky.
4) Nové naprogramování daòové hladiny si vytisknete stisknutím klávesy  (ŠEK) .
5) Opravy ukonèíte stisknutím tlaèítka  (CELKEM).

Vytištìní naprogramovaných hodnot danì
Naprogramované hodnoty si mùžete ovìøit jejich vytištìním po stisknutí klávesy  (ŠEK) v režimu programování
danì. Pokud se nacházíte v jiném režimu programování, stisknìte klávesu  (VRÁCENÍ) a potom klávesu
 (ŠEK). Vytištìní sazby konkrétní daòové hladiny je možné stisknutím klávesy  (EAN).
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PROGRAMOVÁNÍ TEXTOVÉHO LOGA ÚÈTENKY
Pokladna umožòuje vytisknout na zaèátku úètenky až 9 øádkù loga firmy (napø. „Potraviny pod kaštanem“,
„Ïekujeme Vám“ a pod.). Každý øádek umožòuje vytisknout 18 znakù normální šírky, nebo 9 znakù dvojnásobné šírky.
Poèáteèné programování loga:
1) Pokladnu pøepnìte do režimu „P“ stlaèením 
2) Stlaète tlaèítko  (VÝBÌR).
3) Na displeji se zobrazí nejprve popis „1. øádek“, který znázoròuje, že se programuje 1. øádek loga a pak naprogramovaný text. Zadejte nové údaje pro celý øádek a stisknìte klávesu  (MEZISOUÈET). Na displeji se
nastaví následující øádek, který budete programovat. Pokud udìláte pøi programování textu chybu, klávesou  (SMAZAT) lze postupnì opravit pøedcházející znaky.

Euro-200
1

řádek

4) Stisknutím klávesy  (MEZISOUÈET) potvrdíte zmìnu v daném øádku textového loga úètenky a pøejdete na následující øádek textového loga.
5) Programování textového loga ukonèíte stisknutím klávesy  (CELKEM)

Oprava øádkù loga
1)
2)
3)
4)

Pøepnìte pokladnu do režimu „P“  .
Zadejte èíslo øádku, který chcete upravit a stlaète tlaèítko  (VÝBÌR).
Pokraèujte stejnì jako pøi úvodním programování loga úètenky.
Naprogramované øádky loga si mùžete vytisknout v režimu programování stlaèením tlaèítka
hodnoty konkrétního programovaného øádku je možné stlaèením tlaèítka  (EAN).
5) Opravy øádku loga opustíte stlaèením tlaèítka  (CELKEM).

 (ŠEK),

Vytištìní textového loga úètenky
Pokud si chcete vytisknout logo a zkontrolovat správnost vašeho naprogramování, stisknìte klávesu  (ŠEK).
Vytištìní hodnoty konkrétního programovaného øádku provedete stisknutím klávesy  (EAN).

PROGRAMOVÁNÍ GRAFICKÉHO LOGA ÚÈTENKY
Pokladna obsahuje grafické logo definované výrobcem pokladny. Vlastní grafické logo si mùžete vytvoøit
podle parametrù definovaných níže. Pøeprogramování grafického loga v pokladnì je možné uskuteènit pomocí komunikaèních softwarù (Euro2A, ECR.dll, Com2A.exe, Com32.dll), které jsou dostupné na stránce
výrobce (www.elcom.eu).
Parametry grafického loga:
• formát bmp
• bitová hloubka 1bit (èernobíle, bez stupòù šedé)
• rozmìry loga 160 x 180 bodù

PROGRAMOVÁNÍ POKLADNÍKÙ
Pokladna umožòuje evidovat finanèní operace pro šest nezávislých pokladníkù. Programování pokladníkù se
skládá ze 3 programovatelných údajù:
1. Jméno pokladníka
2. Pøístupové heslo
3. Pøístupová práva
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Pokladna umožòuje evidovat finanèní operace pro šest nezávislých pokladníkù. Programování hesla pokladníka umožòuje naprogramovat heslo pro každého pokladníka, pomocí kterého se bude daný pokladník pøihlašovat k pokladnì a tím využívat jednotlivé funkce pokladny. Po pøihlášení konkrétního pokladníka bude na
úètenkách vytištìno jméno tohoto pokladníka a všechny operace budou evidovány pod jeho jménem.
Postup pøi programování:
1) Pokladnu pøepnìte do režimu „P“ stlaèením  .
2) Stlaète tlaèítko  (HESLO). Displej zobrazí v druhém øádku èíslo aktuálního pokladníka a popis „JMÉNO“, co indikuje, že programujete jméno pokladníka. První øádek obsahuje samotné jméno pokladníka.
Programování pokladníkù mùžete kdykoliv ukonèit stisknutím klávesy  (CELKEM).

POKLADNÍK1

JMÉNO

1

3) Programování jmen pokladníkù je možné v rozsahu až 10 písmen. Zadejte jméno aktuálního pokladníka. Když udìláte pøi programování textu chybu, mùžete ji smazat pomocí tlaèítka  (SMAZAT). Detaily
o psaní textù najdete v osobitní podkapitole na konci této kapitoly. Pro uložení zmìny a pøechod na programování hesla pokladníka stisknìte klávesu  (MEZISOUÈET).
4) Programování jmen pokladníkù mùžete kdykoliv ukonèit stlaèením tlaèítka  (MEZISOUÈET). Pokladna
zobrazí v druhém øádku èíslo aktuálního pokladníka a popis o programování hesla („HESLO“). Stisknutím
 (CELKEM) ukonèíte celou proceduru programování (nedojde k následujícím krokùm).

0001
1

HESLO

5) Zadejte heslo pro daného pokladníka. Heslo tvoøí postupnost až ètyø èíslic. Pokud pøi zadávání hesla
udìláte chybu, mùžete chybné èíslice smazat stisknutím klávesy  (SMAZAT).
6) V režimu programování pøístupových práv pokladníka pokladna zobrazí v druhém øádku na displeji èíslo
aktuálního pokladníka spolu s popisem o programování pøíznakù „PØÍSTUP“. První øádek displeje zobrazuje aktuálnì nastavené pøíznaky pøístupu.

1111
1

P�ÍSTUP

7) Zadejte pøístupová práva pro daného pokladníka podle tabulky 3.21. Pokud pøi zadávání práv udìláte
chybu, k pùvodnímu nastavení se mùžete vrátit stisknutím klávesy (SMAZAT).
Pozor: Pokladníkovi è. 1 není možné zakázat pøístup do programovacího režimu „P“. Programování pokladníkù mùžete kdykoliv ukonèit stisknutím klávesy  (CELKEM).
Tabulka 3.16 – Nastavení pøíznakù pøístupu pro pokladníkù
Èísl.

Význam

1

Právo pøístupu do režimu „X“

2

Právo pøístupu do režimu „Z“

3

Právo pøístupu do režimu „P“

4

Právo pøístupu do režimu „T“

Platné hodnoty

0 – ne, 1 – ano
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Oprava pokladníkù
1) Pokladnu pøepnìte do programovacího režimu „P“  .
2) Zadejte èíslo pokladníka, kterého hodnoty chcete opravit a stlaète tlaèítko  (HESLO).
3) Pokraèujte v programování podobnì jako pøi úvodním programování pokladníkù
4) Záznam o naprogramování pokladníkù mùžete vytisknout stlaèením
kladníka vytisknete tlaèítkem  (EAN).

 (ŠEK),

práve editovaniho po-

5) Opravy pokladníkù opustíte stlaèením tlaèítka  (CELKEM).

Vytištení naprogramovaných hodnot pokladníkù
Když chcete zkontrolovat správnost naprogramování pokladníkù, stlaète v tomto režimu tlaèítko  (ŠEK).
Když se nacházíte jen v režimu programování, stlaète nejprve tlaèítko  (HESLO) a potom tlaèítko 
(ŠEK). Vytištìní konkrétní programované hohodnoty pokladníka je možné stlaèením tlaèítka  (EAN).

PROGRAMOVÁNÍ FUNKÈNÍCH TEXTÙ
Pokladna Euro-200T umožòuje naprogramovat názvy základních operací, které se vypisují na úètence. V následující tabulce jsou uvedena základní nastavení, které si mùžete podle potøeby pøizpùsobit.
Postup pøi programovaní funkèných textù:
1) Pokladnu pøepnìte do programovacího režimu „P“  .
2) Stlaète tlaèítko  (STORNO). Na displeji je v druhém øádku zobrazeno aktuální èíslo textu a v prvním
øádku konkrétní naprogramovaný text.

HOTOVOST
1

Funkč. text

3) Zadejte text pro daný funkèný text v rozsahu až 17 písmen. Když udìláte pøi programování textu chybu,
tlaèítkem  (SMAZAT), je možné postupnì opravit pøedcházející znaky. Podrobnosti o psaní textù se
nacházejí na konci této kapitoly.
4) Po zadání nového textu stlaète tlaèítko  (MEZISOUÈET), programování dalšího funkèního textu; pokraèujete krokem 3). Programování funkèních textù mùžete kdykoliv ukonèit stlaèením tlaèítka  (CELKEM).
Tabulka 3.17 – Tabulka významù programovatelných funkèních textù
Text è.
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Základné nastavení

Význam

1

HOTOVOST

Popis platby hotovostí

2

ŠEK

Popis platby šekem

3

KREDIT

Popis platby kreditní kartou

4

VYDAT

Popis hodnoty pro vracení

5

REFUND

Popis operace Refund

6

STORNO

Popis operace Storno

7

VKLAD

Popis vkladu hotovosti

8

VÝBÌR

Popis výbìru šekù/ hotov.

9

CELKEM

Popis celkové hodnoty nákupu

10

ÈÍSLO DOKUMENTU

Popis textu pøi tisku referenèního èísla
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Oprava funkèních textù
1)
2)
3)
4)

Pokladnu pøepnìte do programovacího režimu „P“ stlaèením  .
Zadejte èíslo textu, který chcete opravit a stlaète tlaèítko  (STORNO).
Pokraèujte v programování podobnì jako pøi úvodním programování textù.
Opravy funkèných textù opustíte stlaèením tlaèítka  (CELKEM).

Vytištìní naprogramovaných textù
Když chcete zkontrolovat správnost naprogramování funkèních textù, stlaète v tomto režimu tlaèítko 
(ŠEK). Když se nacházíte jen v režimu programování, stlaète nejprve tlaèítko  (STORNO) a potom tlaèítko
 (ŠEK). Vytištìní hodnoty konkrétního programovaného textu je možné stlaèením tlaèítka  (EAN).

PROGRAMOVÁNÍ SKUPIN ZBOŽÍ
Pokladna Euro-200T má 30 skupin zboží (DPT). Každá skupina zboží má programovatelné 3 základní èásti:
1) Cena
2) Pøíznak skupiny zboží
3) Název - popis skupiny zboží

Postup pøi programování:
1) Pokladnu pøepnìte do programovacího režimu „P“ stlaèením 
2) Stlaète tlaèítko skupiny zboží  (DPT). Na displeji je v duhém øádku zobrazené aktuální èíslo skupiny
zboží a informace o programování ceny a v druhém øádku naprogramovaná cena skupiny zboží.
3) Zadejte cenu (maximálnì 8 èíslic vèetnì desetinných) a stlaète tlaèítko  (MEZISOUÈET). Smazat nesprávne zadané èísla mùžete pomocí klávesu  (SMAZAT).

0.00
1 DPT cena
4) Stlaète tlaèítko  (MEZISOUÈET) a pokraèujte programovaním pøíznakù aktuální skupiny zboží. Displej
zobrazí èíslo aktuální skupiny zboží, popis „DPT pøizn.“ v druhém øádku a aktuální hodnoty pøíznakù pro
danou skupinu zboží v prvním øádku. Stisknutím tlaèítka  (CELKEM) ukonèíte programování skupín
zboží (nedojde k následujícím krokùm).
5) Zadejte pøíznaky pro aktuální skupinu zboží podle tabulky 3.18. Nesprávnì zadané èíslice mùžete smazat
pomocí klávesy  (SMAZAT).

00038
1 DPT přízn.
Tabulka 3 .18 – Vysvìtlivky k programování pøíznakù skupín zboží
Èísl. Zákl. nastav. Význam

Platné hodnoty

1

0

0 – skupina bez danì, 1 – pøiøazení skupiPøiøazení skupiny zboží k daòové hla- ny k daòové hladinì è. 1, 2 – k hladinì è. 2,
dinì
3 – k hladinì è. 3, 4 – k hladinì è. 4, 5 – k hladinì è. 5, 6 – k hladinì è. 6,

2

0

Typ skupiny zboží 0 – normální sku1 – skupina pro prodej jediné položky
pina zboží,

3

0

Záporná skupina zboží

0 – ne, 1 – ano
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0 – zakázaný prodej, 1 – zadávání ceny z klávesnice, 2 – zadávání naprogramované ceny,
3 – možnost zadání ceny z klávesnice nebo
použití naprogramované ceny pøi prodeji

4

3

Možnost prodeje

5

8

Maximální poèet èíslic, které mohou
být zadané pøi úètovaní ceny v této 0–8
skupinì zboží (HALO) max. 8

6) Stisknutím tlaèítka  (MEZISOUÈET) pøejdete k programování názvu skupiny zboží. Displej pokladny
zobrazí v druhém øádku poradové èíslo programované skupiny zboží a návìstí „DPT název“; v prvním
øádku se nachází aktuálnì platný název skupiny. Stiskem  (CELKEM) ukonèete programování skupín
zboží úplne (nedojde k následujícím krokùm).
7) Zadejte text pro název skupiny zboží. Chybnì vložené znaky mùžete smazat pomocí tlaèítka  (Smazat).
Pøi psaní textù vám pomohou instrukce na konci této kapitoly.

DPT01
1

DPT název

8) Stisknutím tlaèítka  (MEZISOUÈET) pokraèujte programováním nasledujíci skupiny zboží; pokraèujte
znova krokem 3). Stisknutím tlaèítka  (CELKEM) ukonèete programování skupín zboží.

Oprava nastavení skupín zboží
1)
2)
3)
4)

Pøepnìte pokladnu do režimu programování „P“ .
Zadejte èíslo tovarovej skupiny (1–30), kterou chcete upravit a stlaète tlaèítko  (DPT).
Pokraèujte stejnì jako pøi programování tovarových skupín.
Opravy tovarových skupín opustíte stlaèením tlaèítka  (CELKEM).

Vytištìní nastavení skupin zboží
Naprogramované hodnoty si mùžete ovìøit jejich vytištìním po stlaèení tlaèítka  (ŠEK) v režimu programování skupin zboží. Když se nacházíte v jiném režimu programování, stlaète pøímé tlaèítko nìkteré skupiny
zboží nebo èíslo skupiny zboží a následnì tlaèítko Programování pokladny  (DPT). Potom stlaète tlaèítko
 (ŠEK). Vytištìní nastavení konkrétní skupiny zboží je možné stlaèením tlaèítka  (EAN).

PROGRAMOVÁNÍ PRODEJNÍCH JEDNOTEK
Ke každému zboží (PLU) je možné pøiøadit prodejní jednotku, která charakterizuje konkrétní zboží. Je možné
naprogramovat osm prodejních jednotek v rozsahu maximálnì 3 písmen. Postupujeme tak, jako pøi programování ostatních textù.
Postup pøi programování prodejních jednotek:
1) Pokladnu pøepnìte do režimu programování „P“ stlaèením .
2) Stlaète tlaèítko  (PØIRÁŽKA). Na displeji se zobrazí v druhém øádku aktuální èíslo prodejní jednotky a v prvním øádku konkrétní popis jednotky.

ks
2

jednotka

3) Zadejte text pro prodejnú jednotku, který mùže mít maximálne tøi znaky. Nesprávne zadané znaky smazat
pomocí  (SMAZAT). V následujícím tabulce jsou uvedeny základní nastavení, které si mùžete podle
potøeby pøispùsobit.
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Tabulka 3.19. – Seznam pøedprogramovaných prodejných jednotek
Jednotka, èíslo

Popis

1

Jednotka, èíslo

Popis

5

m

2

ks

6

m

3

kg

7

lah

4

l

8

bal

4) Stlaète tlaèítko  (MEZISOUÈET), pokraèujte v programování další prodejní jednotky; budete pokraèovat krokem 3). Stlaèením  (CELKEM) ukonèíte programování prodejních jednotek.

Oprava prodejních jednotek
1)
2)
3)
4)

Pokladnu pøepnìte do režimu programování „P“ stlaèením .
Zadejte èíslo prodejní jednotky, kterou chcete opravit a stlaète tlaèítko  (PØIRÁŽKA).
Pokraèujte v programování podobnì jako pøi úvodním programování prodejních jednotek.
Programování ukonèíte stisknutím  (CELKEM).

Vytištìní naprogramovaných prodejních jednotek
Když chcete zkontrolovat správnost naprogramování prodejních jednotek, stlaète v tomto režimu tlaèítko 
(ŠEK). Když se nacházíte jen v režimu programování, stlaète nejprve tlaèítko  (PØIRÁŽKA) a potom tlaèítko  (ŠEK). Vytištìní hodnoty konkrétní naprogramované jednotky je možné stlaèením tlaèítka  (EAN).

PROGRAMOVÁNÍ POLOŽEK ZBOŽÍ - PLU
Na pokladnì Euro-200T máte možnost naprogramovat až 2 400 nebo 10 000 (s pøídavným pamìśovým
modulem) položek zboží. Pøi položce zboží se programuje 5 základních èastí:
1)
2)
3)
4)
5)

cena PLU
pøíznak 1
pøíznak 2
název - popis PLU
èárový kód PLU

Postup pøi programování:
1) Pøepnetì pokladnu do programovacího režimu „P“ stisknutím .
2) Pokud chcete programovat PLU s konkrétním èíslem, zadejte ho a stisknìte klávesu  (PLU). Pokud
èíslo nezadáte, programování zaène od prvního PLU. Displej zobrazí poøadové èíslo programovaného
PLU a návìstí „PLU cena“.

0.00
1

PLU

cena

3) Zadejte cenu pro programované PLU; maximálnì osm èísel, vèetnì desetinných. Nesprávnì zadaná èísla smažte klávesou  (SMAZAT).

001000
1

PLU příz.1

4) Stisknutím  (MEZISOUÈET) pokraèujete programováním prvního pøíznaku PLU pro aktuální PLU. Displej
zobrazí èíslo aktuálního PLU a návìstí „PLU pøíz.1“ ve druhém øádku a nynìjší hodnoty pøíznaku v prvním
øádku. Stisknutím  (CELKEM) ukonèíte programování PLU (nedojde k následujícím krokùm).
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5) Zadejte první skupinu pøíznakù PLU a orientujte se dle tabulky 3.20. Nesprávnì zadané èíslice korigujte
klávesou  (SMAZAT). PLU v rozsahu 1001–1015 nesmí být pøiøazeny k záporné skupinì zboží. Nastavením položky zboží jako popisné je pøi prodeji vytištìn na tiskárnì její název/popis, ale k této položce se
nepøièítávají prodejní údaje (nezapoèítává se poèet prodaných kusù a prodejní cena).
Tabulka 3.20 – Vysvìtlivky k první skupine pøíznakù tovarových položek
Èísl.

Zákl. nastavení

1

0

0 – položka zboží bez danì, 1 – pøiøazení položky zboží
Pøiøazení položky zboží
k daòové hladinì è. 1, 2 – k hladinì è. 2, 3 – k hladinì è. 3,
(PLU) k daòové hladinì
4 – k hladinì è. 4, 5 – k hladinì è. 5, 6 – k hladinì è. 6,

2–3

01

Pøiøazení položky zboží
1–30
ke skupinì zboží

4

0

Popisná položka zboží

5

0

Typ položky zboží

0 – normální položka zboží, 1 – prodej jediné položky

Možnost prodeje

0 – zakázaný prodej, 1 – zadávání ceny z klávesnice,
2 – zadávání naprogramované ceny, 3 – možnost zadání
ceny a použití naprogramované ceny pøi prodeji

6

0

Význam

Platné hodnoty

0 – ne, 1 – ano

6) Stisknutím  (MEZISOUÈET) pokraèujte programováním druhého pøíznaku PLU pro aktuální PLU. Displej
zobrazí èíslo aktuální PLU a návìstí „PLU pøízn.2“ ve druhém øádku a v prvním øádku zobrazí nynìjší nastavení
druhého pøíznaku. Stisknutím  (CELKEM) ukonèíte programování PLU (nedojde k následujícím krokùm).

001018
1

PLU příz.2

7) Zadejte druhou skupinu pøíznakù PLU a orientujte se dle tabulky 3.21. Nesprávnì zadané èíslice korigujte klávesou  (SMAZAT). K PLU è. 1001–1015 nelze pøipojit žádné PLU.
Tabulka 3.21 – Vysvìtlivky k druhí skupine pøíznakù tovarových položek
Èísl.

Zákl. nastavení

Význam

Platné hodnoty

1–2

00

00 – žádná položka není pøipojená k prodePøipojení položky k prodeji aktuální ji, 01 – prodejem aktuální položky je prodaná
položky (linkované PLU)
položka è. 1001 02 až 15 - prodejem aktuální
položky je prodaná položka 1002 - 1015

3

1

Pøiøazení prodejní jednotky k polož- 1 – pøiøazení první prodejní jednotky,
ce zboží
2–8 – pøiøazení dalších prodejních jednotek

4

0

Výpis stavu zásob položek zboží na
uzávìrce PLU

5

1

Možnost prodeje, když je zásoba
záporná

6

1

Možnost prodeje zlomkového (necelého) množství položky zboží

7

8

Maximální poèet èíslic, které mohou
být zadané pøi úètovaní ceny v této
skupinì zboží (HALO)

0 – ne, 1 – ano

0–8

8) Stisknutím klávesy  (MEZISOUÈET) pokraèujte programováním názvu PLU pro aktuální PLU. Displej
zobrazí èíslo aktuální PLU a popis „PLU název“ ve druhém øádku a v prvním øádku zobrazí nynìjší název
PLU. Stisknutím  (CELKEM) ukonèíte programování PLU (nedojde k následujícím krokùm).
40

Programování pokladny

1

PLU název

9) Zadejte název/popis PLU, maximálnì 18 znakù (nebo 9 dvojitých znakù). Postup pøi zadávaní textù je
popsán na konci kapitoly. Nesprávnì zadané znaky mùžete smazat pomocí klávesy  (SMAZAT).
10) Stisknutím klávesy  (MEZISOUÈET) pokraèujte programováním èárového kódu pro aktuální PLU. Displej zobrazí ve druhém øádku poøadové èíslo PLU a popis „PLU È. kód“, v prvním øádku se nachází aktuálnì platný èárový kód pro programované PLU. Stisknutím  (CELKEM) ukonèíte programování PLU
(nedojde k následujícím krokùm).
11) Zadejte èárový kód daného PLU pomocí klávesnice nebo snímáním skenerem (skener musí být pøipojen
a nakonfigurován). Nesprávnì zadané èíslice mùžete smazat pomocí klávesy  (SMAZAT).

0000000000000000000
1 PLU č.kód
12) Stisknìte  (MEZISOUÈET). Pokud jste zadali kód, který je v pokladnì už pøiøazen jinému PLU, pokladna
vás na to upozorní zobrazením „KÓD UŽ EXISTUJE“ a též zobrazí PLU, kde se tento kód nachází.

KÓD UŽ EXISTUJE
3 PLU č.kód

3. PLU
3

PLU č.kód

13) Po zadání èárového kódu pokladna pokraèuje programováním dalšího PLU; pokraèujte krokem 3). Stisknutím klávesy  (CELKEM) ukonèíte programování PLU. Po skonèení programování pokladna uspoøádá èárové kódy, což indikuje i nápisem na displeji. Vypnete-li pokladnu náhodou bìhem tøídìní, po opìtovném zapnutí pokladna ve tøídìní pokraèuje.

TŘÍDĚNÍ KÓD�
Rychlé programování cen PLU
Když potøebujete mìnit jen ceny více položek, je to možné vykonaním následujícího postupu:
1) Pokladnu pøepnìte do režimu programování „P “ stlaèením .
2) Zadejte èíslo PLU a stlaète tlaèítko  (CENA). Na displeji je ve druhém øádku zobrazené aktuální èíslo
položky a informace o programování ceny a v prvním øádku naprogramovaná cena položky. Zadejte novou cenu (maximálnì 8 èíslic vèetnì dvou desetinných) a stlaète tlaèítko  (MEZISOUÈET).

0.00
1

PLU cena

3) Pokladna se nastaví na programování ceny následující položky. Když chcete naprogramovat cenu kterékoliv jiné položky, je to možné v èásti programování cen položek stlaèením èísla PLU a stlaèením tlaèítka
 (PLU). Programování cen položek mùžete kdykoliv ukonèit stlaèením tlaèítka  (CELKEM).

Programování zásob PLU
Pokladna eviduje stav zásob pro každé zboží (PLU). Tento stav zásob je možné zmìnit pøepsáním nové hodnoty, doplnìním nebo odebráním zásoby. Když potøebujete mìnit naprogramovaný stav zásob, vykonejte to
podle následujícího postupu:
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1) Pokladnu pøepnìte do režimu programování „P“ .
2) Zadejte èíslo PLU a stlaète tlaèítko  (VÁHY). Na displeji je v prvním øádku zobrazeno aktuální zásoba
položky a v druhém øádku aktuální èíslo položky a informace o programování zásob. Zadejte hodnotu
zásoby (maximálnì 9 èíslic, z toho 3 desetinné) a podle typu zmìny zásoby stlaète tlaèítko podle níže
uvedeného postupu. Maximální hodnota zásoby mùže být 999 999,999. Pøi zadávání celých èísel staèí
zadat celou èást a stlaèit klávesu .

0.000
1

PLU zásoba

3) Zadejte hodnotu zásob (maximálne 9 èíslic, z toho tri desatinné) a stlaète:
• tlaèítko  (MEZISOUÈET) aby ste pøepsali nynìjší zásoby zadaným èíslem,
• tlaèítko  (PØIRÁŽKA) aby ste pøidali zadanú hodnotu k nynìjším zásobám,
• tlaèítko  (SLEVA) aby ste odebrali zadanú hodnotu, odèítali od nynìjších zásob. Stav zásob je
automaticky upravován prodejem položek v registraèním režimu.
4) Po stlaèení tlaèítka se systém nastaví na programování zásoby následující položky. Programování zásob
položek mùžete kdykoliv ukonèit stlaèením tlaèítka  (CELKEM).

Oprava nebo prohlížení naprogramovaných údajù PLU
1) Pokladnu pøepnìte do režimu programování „P“stlaèením .
2) Zadejte èíslo PLU a stlaète tlaèítko (PLU). Když má položka naprogramovaný èárový kód, mùžete ho nasnímat pøímo z obalu zboží, a tím se nastaví systém na programování položky s tímto èárovým kódem.
3) Zaènìte programovat jako pøi programování PLU.
4) Naprogramované prodejné jednotky mùžete vytisknout stlaèením  (ŠEK), právì editovanú jednotku
vytisknete stlaèením  (EAN).
5) Krok 2 mùžete použít kdykoliv na pøesun k jiní položke. Programování položek mùžete kdykoliv ukonèit
stlaèením tlaèítka  (CELKEM).

Vytištìní nastavení PLU
Naprogramované hodnoty si mùžete ovìøit jejich vytištìním po stlaèení tlaèítka  (ŠEK) v režimu programování položek zboží - PLU. Když se nacházíte v jiném režimu programování, stlaète tlaèítko  a potom
tlaèítko . Vytištìné budou jen ty položky, které byly naprogramované. Vytištìní konkrétní naprogramované
hodnoty PLU je možné stlaèením tlaèítka  (EAN).

PROGRAMOVÁNÍ SNÍMAÈE ÈÁROVÝCH KÓDÙ
Parametry nastavení snímaèe èárového kódu:
• osm dátových bitù,
• žádna kontrola parity (none),
• jeden stop bit a
• pøenosová rýchlost a zakonèovací znak se øídi nastavením podle páteho systémového pøíznaku pokladny.
Když nebudete mìnit na pokladnì základní nastavení systémového pøíznaku è. 5, na snímaèích èárového
kódu typu Metrologic (MS 951, MS 6720, MS 7100, MS 860, MS 6130 a MS 9520) staèí naprogramovat
základní nastavení.
1) Enter/Exit,
2) Recall Default,
3) Enter/Exit.
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V pøípadì použití klávesnicového skeneru je nutné ho naprogramovat následujícím zpùsobem:
1) Enter/Exit
2) Emulace pro PS/2
3) STX prefix
4) ETX sufix
5) Enter/Exit
Pro správné naèítání èárových kódù typu EAN 13+2/13+5 je zapotøebí skener speciálnì naprogramovat. Podrobnosti je nutno hledat v manuálu k danému typu skeneru.
Pøíklad:
Skener typu Metrologic chceme naprogramovat tak, aby správnì naèítal èárové kódy typu 13+2. Èárové kódy typu
13+2 se obvykle používají pro denníky a týdenníky, zaèínají èíslicemi 977. Nejprve tedy naprogramujeme volbu
„Enable Two Digit Supplements“. V tomto stavu však skener nemusí vždy zachytit dvoumístnou pøíponu. Je proto
nutné naprogramovat i volbu „Enable 977 (2 Digit) Supplement Required“. Po tomto nastavení, pokud skener zjistí,
že èárový kód zaèíná èíslicemi 977, vždy naèítá i dvoumístnou pøíponu. Pokud by tam pøípona nebyla, takový èárový
kód (zaèínající na 977) by se vùbec nenaèítal!
Pro správné naèítání kódù zaèínajících nulou je nutno naprogramovat skener pro zpracovaní tìchto kódù (konverze
z kódu UPC-A na EAN-13).

PROGRAMOVÁNÍ EURO MÌNY
Pøed tím, než se zaènete vìnovat této kapitole, pøeètete si kapitolu „Pojmy definující zavedení mìny euro,
resp. platby v cizí mìnì“. Pokladna Euro-200T je schopna pracovat s hlavní, cizí (vedlejší) a duální mìnou
podle etapy euro mìny, v níž se nachází.

Vytištìní informací o aktuální euro etapì
Kdykoliv je možné zjistit, v které euro etapì se momentálnì nacházíte, hodnotu konverzního a výmìnného
kurzu, zda je duální obìh a duální zobrazovaní zapnuto, nebo vypnuto.
Postup:
1) Pøepnìte pokladnu do režimu programování P stisknutím  (REŽIM).
2) Stisknìte . Budou vytisknuty informace o aktuální euro etapì.
Budou vytištìny informace o aktuální euro etapì.

Etapa bez cizí (vedlejší) mìny

Nová pokladna nebo pokladna po resetu provedeném servisním technikem je pøednastavena pro práci v této
etapì. Pokladna pracuje pouze s hlavní mìnou CZK. V této fázi není možné provádìt platby, vklady a výbìry
v žádné cizí mìnì.

První etapa euro mìny

Zpìtný pøechod do etapy bez cizí mìny není možný bez vynulování pokladny. Je nutno pøivolat servisního
technika.

Etapa pøed vyhlášením konverzního kurzu

Pokladna pracuje s hlavní mìnou, kterou je èeská koruna, a mùže pracovat i s cizí (vedlejší) mìnou, kterou
mùže být libovolná cizí mìna, vèetnì mìny euro.
Postup pøechodu:
1) Pøepnìte pokladnu do režimu programování P stisknutím  (REŽIM).
2) Zadejte kód .
3) Zadejte zkratku cizí mìny (maximálnì 3 znaky, napø. USD nebo EUR) a stisknìte  (MEZISOUÈET).
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4) Zadejte hodnotu výmìnného kurzu mìny ve tvaru „1USD = xx.xxxx CZK“. (pokud v pøedcházejícím kroku
byla zadána mìna „USD“). Stisknìte  (MEZISOUÈET).
5) Zadejte pøíznak mìny podle tabulky 3.22 a potvrïte stisknutím  (MEZISOUÈET).
Tabulka 3.22 - Pøíznaky cizí mìny
Èísl.

Význam

Platné hodnoty

1

Zpùsob zaokrouhlování

0-normální (od 5 nahodu),
1-nahoru, 2- dolu,
3-ètvtinove

2

Poèet desetinných míst pro zobrazovaní hodnoty nákupu v dané
cizí mìnì

0- 3

3

Poèet desetinných míst pro zaokrouhlování hodnoty nákupu v dané
cizí mìnì

0- 2

Po naprogramování všech hodnot je na displeji zobrazena zpráva o pøechodu do první etapy euro mìny.
Informace o pøechodu do první etapy s naprogramovanými hodnotami je vytištìna i na tiskárnì.
Euro fáze
HLAVNÍ MĔNA

1
CZK

VEDLEJŠÍ MĔNA
EUR
Výmĕnný kurz
1EUR=32.1234 CZK
Příznak mĕny
022

V prùbìhu první etapy je možné mìnit parametry, resp. kurz cizí mìny následujícím zpùsobem:
1) Pøepnìte pokladnu do režimu „P“ (programovací) stisknutím  (REŽIM).
2) Stisknìte klávesu  (ZÁSUVKA).
3) Zadejte aktuální parametry, resp. kurz, a potvrïte stisknutím  (MEZISOUÈET).
Poznámka:
Parametry cizí mìny je možné mìnit po provedení mìsíèní Z uzávìrky a výmìnný kurz po provedení denní
Z uzávìrky.

Etapa duálního zobrazování
Trvá od vyhlášení konverzního kurzu do zaèátku pøechodu na euro. Pokladna pracuje s tøemi mìnami. Hlavní
mìnou je èeská koruna, duální mìnou je euro a cizí mìnou je libovolná cizí mìna (mùže být i euro). Duální
mìna slouží pouze pro informativní zobrazování cen nákupù pro potøeby duálního zobrazování pøepoèítáním
pomocí konverzního kurzu.
Postup pøechodu:
1) Pøepnìte pokladnu do režimu programování P stisknutím  (REŽIM).
2) Zadejte kód .
3) Zadejte hodnotu konverzního kurzu ve tvaru „1EUR = xx.xxxx CZK“ a potvrïte stisknutím klávesy  (MEZISOUÈET).
4) Stisknutím klávesy  (MEZISOUÈET) opìtovnì potvrïte zadaný konverzní kurz.
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Konverzní kurz
1EUR=31.1260 CZK
Duální zobraz.
Duální hot. obeh

vypnuto
vypnuto

5) Zadáním kódu  zapnete duální zobrazování.
Konverzní kurz
1EUR=31.1260 CZK
Duální zobraz.
zapnuto
Duální hot. obeh
vypnuto
Poznámky:
1. Duální zobrazování nesmí být ze zákona o zavedení mìny euro zapnuto pøed vyhlášením konverzního kurzu a nesmí být vypnuto v dobì povinného duálního zobrazování.
2. Opakované použití pøíkazu  zpùsobí vypnutí / zapnutí duálního zobrazování.
3. Pøed zahájením duálního hotovostního obìhu je po denní Z uzávìrce možné stisknutím klávesy  (ZÁSUVKA) naprogramovat hodnotu výmìnného kurzu mezi hlavní a cizí mìnou ve tvaru „1USD = xx.xxxx
CZK“, pokud je cizí mìnou USD.
Upozornìní:
Za správné zadání konverzního kurzu je zodpovìdný subjekt provozující pokladnu, proto je nutno správné zadání kurzu preciznì zkontrolovat.

Druhá etapa euro mìny

Zpìtný pøechod do první etapy euro mìny není možný bez vynulování pokladny. Je nutno pøivolat servisního
technika.
Pøechodem do druhé etapy budou hodnoty GT1, GT2, GT3 automaticky pøepoèítány podle konverzního
kurzu, následnì doporuèujeme vykonat informativní X denní uzávìrku.

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 s dvìma mìnami. Hlavní mìnou je euro. Duální a cizí mìnou je èeská koruna.
Pøi pøechodu na duální hotovostní obìh je pøíznak hlavní mìny (1. systémový) nastaven na standardní hodnotu
002223 (popis pøíznaku hlavní mìny je v tabulce 3.1).
Nastavení systémového pøíznaku odpovídá a vyhovuje požadavkùm zákona o zavedení mìny euro a jiným souvisejícím zákonùm a vyhláškám. Doporuèujeme zmìnu tìchto standardních nastavení konzultovat s odborníky.
Požadavky zákonù a vyhlášek jsou zvláštì:
a) zaokrouhlování prodejních (výsledných) cen položek, daní a celkových cen nákupu má být provádìno na
2 desetinná místa, t. j. zaokrouhlení má být provedeno na 1 eurocent do 0,5 centu smìrem dolù a od
0,5 centu vèetnì smìrem nahoru.
b) jednotkové ceny položek mají být ve fázi povinného duálního zobrazování po pøechodu na euro zobrazovány na 3 desetinná místa, a to i v pøípadì, že na tøetím platném desetinném místì je 0.
Postup pøechodu:
1) Pøepnutí do režimu Z uzávìrek  (REŽIM).
2) Provedení všech Z uzávìrek, které pokladna umožòuje (viz uživatelský manuál sekce Uzávìrky).
3) Pøepnìte pokladnu do režimu programování P stisknutím  (REŽIM).
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4) Zadejte kód .
5) Potvrïte pøechod na duální obìh stisknutím klávesy  (MEZISOUÈET)
6) Zvolte poèet desetinných míst pro zobrazování cen, daní a pro programování cen položek a skupin zboží
(6. èíslice 1. systémového pøíkazu) a potvrïte stisknutím klávesy  (MEZISOUÈET) (možné hodnoty
jsou 3, nebo 2). Standardnì nastavená hodnota je 3. Doporuèujeme zmìnu tohoto standardního nastavení konzultovat s odborníky. Provedením pøechodu dojde k nastavení hlavní mìny na mìnu EUR, cizí
mìny na mìnu CZK a k príslušné zámìnì jejich parametrù (poèty desetinných míst, zpùsob zaokrouhlení). Duální mìna bude nastavena na mìnu CZK.
7) Pøepoèet cen položek z CZK na EUR.
Bìhem pøechodu nedojde ke zmìnì cen položek (PLU, DPT), proto pro použití cen v mìnì euro bude nutno
pùvodní ceny ve èeské korunì pøepoèítat pomocí konverzního kurzu na ceny v euro podle pravidel definovaných v zákonu o zavedení mìny euro!
Poznámka:
Pøepoèet cen je možné uskuteènit i v PC a prostøednictvím komunikace s PC je možné nové ceny poslat
do pokladny.
Po naprogramování všech hodnot je na displeji zobrazena zpráva o pøechodu do druhé etapy euro mìny.
Informace o pøechodu do druhé etapy s naprogramovanými hodnotami je vytištìna i na tiskárnì.
Euro fáze
HLAVNÍ MĔNA

2
EUR

VEDLEJŠÍ MĔNA

CZK
Výmĕnný kurz
1EUR=31.1260 CZK
Příznak mĕny
321
==================
Konverzní kurz
1EUR=31.1260 CZK
Duální zobraz.
zapnuto
Duální hot. obĕh
zapnuto

DÙLEŽITÁ UPOZORNÌNÍ:

 V pøípadì nevyhovujícího nastavení 1. systémového pøíznaku (tabulka 3.1) je možné okamžitì po pøe-



46

chodu na duální hotovostní obìh, pøed nablokováním prvního nákupu, zmìnit hodnotu 6. èíslice 1. systémového pøíznaku (Poèet desetinných míst pro zobrazování cen, daní a pro programování cen položek a skupin zboží), ale pouze na hodnotu 2 nebo 3. T. j. pokud chci, aby ceny položek a skupin zboží
byly v pokladnì ukládány a zobrazovány na 2 desetinná místa, je nutno zmìnit tuto hodnotu na 2. Po
nablokování prvního nákupu tato zmìna nebude možná bez vynulování pokladny, nutný servisní zásah.
V pøípadì potøeby zmìny i ostatních èíslic 1. systémového pøíznaku (tabulka 3.1) je nutno pøed pøechodem na duální hotovostní obìh uskuteènit vynulování pokladny servisním technikem. Po vynulování pokladny je nutno provést pøechod na duální obìh a okamžitì po pøechodu zmìnit hodnotu 1. systémového pøíznaku pokladny na požadované hodnoty. Úètovat je možné zaèít až po zmìnì 1. systémového
pøíznaku pokladny, v opaèném pøípadì zmìna pøíznaku nebude možná!
Pokud bude zmìnìna 6. èíslice 1. systémového pøíznaku (Poèet desetinných míst pro zobrazování
cen, daní a pro programování cen položek a skupin zboží) z hodnoty:
• 2 na 3 budou automaticky v pokladnì pøepoèítány všechny ceny na tøi desetinná místa, t. j. na
tøetí desetinné místo se pøidá 0. (25,56 -> 25,560)
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• 3 na 2 budou automaticky v pokladnì pøepoèítány všechny ceny na dvì desetinná místa, t. j. tøetí
desetinné místo se odstraní. (25,567 -> 25,56) Tento pøepoèet mùže chvíli trvat.
Pøi posílání ceníkù ze skladového hospodáøství, resp. jiného komunikaèního programu, je nutno dbát na
to, aby nastavený poèet desetinných míst v pokladnì byl totožný s nastavením v komunikaèním SW.
Po pøechodu na duální hotovostní obìh je automaticky aktivována služba (job) 899 (kapitola: Servisní
kódy pokladny, na konci manuálu), na základì èehož je jednotková cena položky zobrazována na 3
desetinná místa (zákonný požadavek) bez ohledu na nastavení 6. èíslice v 1. systémovém pøíznaku.
Pokud je 6. èíslice v 1. systémovém pøíznaku nastavena na hodnotu 2 (t. j. ceny položek a skupin
zboží jsou uloženy s dvìma desetinnými místy), na tøetím desetinném místì je automaticky zobrazována 0. Tuto službu (job) je možné kdykoliv vypnout, resp. zapnout.
Po pøechodu na duální hotovostní obìh je taktéž automaticky aktivována služba (job) 898 (kapitola:
Servisní kódy pokladny, na konci manuálu), na základì èehož prodejní cena položky (jednotková
cena * množství) není zobrazována na základì 6. èíslice v 1. systémovém pøíznaku (tabulka 3.1),
ale na základì 4., nebo 5. èíslice v 1. systémovém pøíznaku (tabulka 3.1) v závislosti na tom, která
hodnota je vìtší. T. j. pøi standardním nastavení 1. systémového pøíznaku (tabulka 3.1) 002223, po
aktivování služby (job) 898 je prodejní cena položky zobrazována na 2 desetinná místa. Tuto službu
(job) je možné kdykoliv vypnout, resp. zapnout.
jednotková cena položky
prodejní cena položky

Černý chléb
12*21.400 =256.80 [

 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 CZK. Je možné provádìt platby pouze v EUR a CZK.

Etapa povinného duálního zobrazování - ukonèení duálního obìhu
Postup pøechodu:
1. Pøepnìte pokladnu do režimu programování P stisknutím  (REŽIM).
2. Zadejte kód . Ukonèí se duální hotovostní obìh. Bìhem této operace bude pokladna vyžadovat potvrzení stisknutím klávesy  (MEZISOUÈET). V této etapì už nebude možné pøijímat
platby v cizí mìnì (CZK)
Konverzní kurz
1EUR=31.1260 CZK
Duální zobraz.
zapnuto
Duální hot. obĕh
vypnuto
Poznámka:
Pro umožnìní platby v cizí mìnì po ukonèení duálního hotovostního obìhu je nutno pøejít do etapy
s možností použití jiné cizí mìny po ukonèení duálního obìhu popsané v následující kapitole.
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Ukonèení duálního zobrazování.
Postup pøechodu:
1. Pøepnìte pokladnu do režimu programování P stisknutím  (REŽIM).
2. Zadáním postupnosti  vypnout duální zobrazování.
Konverzní kurz
1EUR=31.1260 CZK
Duální zobraz.
vypnuto
Duální hot. obĕh
vypnuto

Tøetí etapa euro mìny
Zpìtný pøechod do druhé etapy Euro mìny není možný bez vynulování pokladny. Je nutno pøivolat servisního
technika.

Etapa pøechodu na mìnu euro po ukonèení duálního obìhu
s možností použití jiné cizí mìny
Po ukonèení duálního hotovostního obìhu je možné v pokladnì nastavit jinou cizí mìnu, než je CZK. Pro
použití jiné cizí mìny není vyžadováno ukonèení duálního zobrazování.
Hlavní mìnou je euro, duální mìnou je èeská koruna a cizí (vedlejší) mìnou je libovolná cizí mìna.
Postup zmìny cizí mìny:
1) Proveïte denní a mìsíèní Z uzávìrku
2) Pøepnìte pokladnu do režimu programování P stisknutím  (REŽIM).
3) Zadejte kód .
4) Zadejte zkratku cizí mìny (maximálnì 3 znaky) a stisknìte  (MEZISOUÈET).
5) Zadejte hodnotu výmìnného kurzu mìny ve tvaru „1EUR = xx.xxxx USD“. (pokud v pøedcházejícím kroku
byla zadána mìna „USD“). Stisknìte  (MEZISOUÈET).
6) Zadejte pøíznaky mìny podle tabulky 3.22 a potvrïte stisknutím  (MEZISOUÈET).
Po naprogramování všech hodnot je na displeji zobrazena zpráva o pøechodu do tøetí etapy euro mìny. Informace o pøechodu do tøetí etapy s naprogramovanými hodnotami je vytištìna i na tiskárnì.
Euro fáze
HLAVNÍ MĔNA
VEDLEJŠÍ MĔNA

3
EUR

USD
Výmĕnný kurz
1EUR=1.45670 USD
Příznak mĕny
022
==================
Konverzní kurz
1EUR=31.126 CZK
Duální zobraz.
zapnuto
Duální hot. obĕh
vypnuto

V prùbìhu tøetí etapy je možné mìnit parametry cizí mìny následujícím zpùsobem:
1) Pøepnìte pokladnu do režimu programování P stisknutím  (REŽIM).
2) Stisknìte klávesu  (ZÁSUVKA).
3) Zadejte popis mìny a stisknìte  (MEZISOUÈET).
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4) Zadejte kurz k mìnì euro a stisknìte  (MEZISOUÈET).
5) Zadejte pøíznaky mìny podle tabulky 3.22 a potvrïte stisknutím  (MEZISOUÈET).
Poznámka:
Parametry cizí mìny je možné mìnit po provedení mìsíèní „Z“ uzávìrky a výmìnný kurz po provedení
denní „Z“ uzávìrky.

POPIS PROGRAMOVÁNÍ A PSANÍ TEXTÙ
Pøi programování textù, které se vypisují na úètence a kontrolní pásce (logo, názvy položek, jména úètujících
a pod.) se používají klávesy numerické èásti klávesnice. Na jednotlivých klávesách jsou v horní èásti umístìna
èísla a v dolní èásti písmena abecedy a nìkteré znaky.
V národních verzích jsou na klávesách zobrazeny všechny znaky, které osahuje abeceda. Pøi programování
velkých písmen abecedy musíte pøidržet klávesu SHIFT a stlaèit pøíslušné tlaèítko. Napøíklad písmeno „a“
naprogramujete jedním stlaèením klávesy , písmeno „F“ naprogramujete pøidržením klávesy  a trojnásobným stlaèením klávesy , písmeno „ø“ pìtinásobným stlaèením klávesy , èíslo „5“ ètyønásobným
stlaèením klávesy , medzeru naprogramujete stlaèením tlaèítka .
Znaky, které nejsou zobrazeny na klávesách: „’ “ (2 × ), „ ; “ (3 × ), „ < “ (4 × ), „ > “ (5 × ), „ = “
(6 × ), „ ? “ (7 × ) a „ $ “ (8 × ).
Když chcete vytisknout znaky dvojité šíøky, pøed stlaèením pøíslušného tlaèítka je tøeba stlaèit klávesu .
Na displeji je pøed takovým znakem zobrazená mezera. Když se v textovém øetìzci vyskytují za sebou znaky,
které se nacházejí na stejném tlaèítku, pøi jejich programování stlaète pøíslušnou klávesu tolikrát, kolikrát je
tøeba, chvilku poèkejte a pak stláèejte klávesu opìt. Když v textovém øetìzci následují za sebou znaky, které
pøísluší rùzným tlaèítkùm, je možné tato tlaèítka stlaèit okamžitì po sobì (bez èekání). Když se pøi zadávání
znakù zmýlíte, tlaèítkem  postupnì vymažte chybnì zadané znaky a pokraèujte v psaní.

PROGRAMOVÁNÍ TLAÈÍTEK PROGRAMOVATELNÉ KLÁVESNICE
Programovatelná klávesnice je doplnkovou výbavou pokladnice. Ak tuto klávesnici nemáte, mùžete pøejít na
další kapitolu.
Postup popisuje, jakým zpùsobem zmìníte nastavení programovatelného tlaèítka klávesnice pokladny. Jednomu tlaèítku mùžete pøiøadit postupnost funkcí (funkèních tlaèítek; max.16), které budou generovány po
zmáèknutí daného tlaèítka.
Programování tlaèítka zaèíná v programovacím režimu (mode), zmáèknutím zvolíte programovatelné tlaèítko,
kterého nastavení chcete zmìnit.
1. Na displeji se zobrazí èíslo programovatelného tlaèítka, informace o programování názvu „NÁZEV TLAÈ“
a aktuální hodnota názvu tlaèítka.
2. Zadáte nový název a zadání potvrdíte zmáèknutím tlaèítka  (Mezisouèet) nebo pouze zmáèknutím tlaèítka  (MEZISOUÈET), bez zadání nové hodnoty, potvrdíte aktuální hodnotu názvu. V pøípadì, že
zmáèknete tlaèítko  (CELKEM) programování tlaèítka konèí.
3. Jestliže jste zmìnili název tlaèítka, pokladna zaktualizuje jeho nastavení a vytiskne na úètenku a žurnál
informaci o programování názvu (èíslo programovatelného tlaèítka, název zmìnìného parametru („Název
tlaèítka“ a novou hodnotu názvu).
4. Následnì se na displeji zobrazí èíslo programovatelného tlaèítka, informace o programování funkce a její
èíslo „01.Funkce“, a textový popis nastavené hodnoty tlaèítka.
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5. Zmáèknutím tlaèítka „Násobit“ zvolíte režim programování tlaèítka. Na displeji se zobrazí výzva ke zmáèknutí tlaèítka. Zmáèknutím funkèního tlaèítka pøiøadíte jeho funkci danému tlaèítku. Tímto postupem se pøiøadí postupnì funkce danému tlaèítku, nebo zmáèknutím programovatelného tlaèítka potvrdíte pøiøazení
funkcí programovanému tlaèítku. Pokladna zaktualizuje nastavení tlaèítka a vytiskne na úètenku a žurnál
informaci o jeho zmìnì (èíslo programovatelného tlaèítka a typ záznamu „01.Tlaèítko“, informaci o programování funkce a její èíslo „01.Funkce“, a naprogramovanou funkci). Programování pak pokraèuje
programováním následujícího tlaèítka, nebo programováním prvního tlaèítka, pokud bylo programované
poslední tlaèítko.
6. Jestliže jste nezvolili režim programování tlaèítka, zmáèknutím tlaèítka  (MEZISOUÈET) potvrdíte aktuální nastavení a programování pokraèuje v kroku 4. zobrazením další funkce daného tlaèítka. Jestliže
byla zobrazena poslední (naprogramovaná) funkce, zobrazí se záznam následujícího tlaèítka nebo prvního tlaèítka (pokud bylo programované poslední tlaèítko) a programování pokraèuje v bodì 1.
7.

Zmáèknutím tlaèítka  (CELKEM) programování konèí.

Vymazání funkce tlaèítka
Vymazání funkce tlaèítka se provede jestliže v bodì 4. - programování funkcí tlaèítka zmáèknete tlaèítko 
(SMAZAT).
Na displeji se zobrazí upozornìní, že se chystáte vymazat nastavení funkce tlaèítka a oèekává se potvrzení,
nebo zamítnutí operace. Zmáèknutím tlaèítka  (SMAZAT) potvrdíte vymazání funkce tlaèítka, nebo zmáèknutím tlaèítka  (MEZISOUÈET) vymazání funkce tlaèítka zamítne. V tom pøípadì se pokraèuje v místì, ve
kterém bylo programování pøerušené. Pokud se potvrdilo vymazání, pokladna vymaže obsah funkce tlaèítka
a vytiskne na úètenku a žurnál informaci o jeho zmìnì (èíslo programovatelného tlaèítka a typ záznamu) „02.
Tlaèítko“, informaci o programování funkce a její èíslo „01.Funkce“ a textový popis vymazání hodnoty funkce
tlaèítka „vymazáno“. Pokraèuje se v místì, ve kterém bylo programování pøerušeno.

Tisk názvu programovatelného tlaèítka
Název programovatelného tlaèítka se vytiskne jestliže se v bodì 1. - programování názvu tlaèítka zmáèkne
tlaèítko  (EAN).
Na úètenku a žurnál se vytiskne èíslo programovatelného tlaèítka a typ záznamu „01.Tlaèítko“, název parametru „Název tlaèítka“ a aktuální hodnota názvu.

Tisk funkce tlaèítka
Funkce programovatelného tlaèítka se vytiskne jestliže v bodì 4. - programování funkcí tlaèítka zmáèknete
tlaèítko  (EAN).
Na úètenku a žurnál se vytiskne èíslo programovatelného tlaèítka a typ záznamu „01.Tlaèítko“, informace
o programování funkce a její èíslo „01.Funkce“, a textový popis aktuální hodnoty funkce tlaèítka.

Tisk nastavení všech tlaèítek
Nastavení všech tlaèítek programovatelného tlaèítka se vytisknou jestliže v bodì 1. - programování názvu
tlaèítka, nebo v bodì 4. - programování funkcí tlaèítka zmáèknete tlaèítko  (ŠEK).
Na displeji se zobrazí a na úètenku a žurnál se vytiskne informace o tisku programovatelných tlaèítek „Prog.
klávesnice“ a pro každé naprogramované tlaèítko se vytiskne:
•
•
•
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èíslo programovatelného tlaèítka a typ záznamu „01.Tlaèítko“
název parametru „Název tlaèítka“ a název tlaèítka
a pro každou naprogramovanou funkci tlaèítka vytiskne èíslo funkce a název parametru „1.Funkce“,
a textový popis aktuální hodnoty funkce tlaèítka a programování tlaèítek konèí.

OBSLUHA POKLADNY
V REGISTRAÈNÍM REŽIMU

Registraèný režim pokladnice
V následujících kapitolách jsou popsané funkce pokladny, které mùžete využívat v registraèním režimu.
V tomto režimu si pokladna uchovává všechny finanèní operace. Všechny níže popsané funkce si mùžete
nejprve vyzkoušet v tréninkovém režimu bez uchovávání finanèních údajù v pokladnì.
Vzorové úètenky v této kapitole byly vytvoøeny ve fázi s hlavní mìnou CZK, po pøechodu na euro, t. j. hlavní
mìna bude EUR, formát úètenek zùstane nezmìnìn s tím rozdílem, že pøi výsledné sumì se zmìní popis
mìny CZK na EUR. Taktéž popisy základních zpùsobù úètování zùstanou nezmìnìny, pøípadné odlišnosti
jsou popsány v kapitole Úètování s euro mìnou.

DOPORUÈENÝ POSTUP PRO MANAŽERA NA ZAÈÁTKU DNE
1) Zkontrolujte jestli je dostatek papírové pásky v tiskárnì pro denní prodej. Když je to potrìbné, vložte nový
kotouèek papíru.
2) Vytisknìte „X“ uzávìrku a pøesvìdète se, jestli:
a) datum a èas jsou nastaveny správnì,
b) byla udìlaná denní uzávìrka.
3) Pøesvìdète se, zda je v zásuvce dostatek drobných penìz.
4) Vložení hotovosti do zásuvky zaznamenejte pomocí zadání èíselné hodnoty vkladu a tlaèítka  (VKLAD).

STAVY A FUNKCE, KTERÉ JE NUTNO ZNÁT PØED ZAÈÁTKEM ÚÈTOVÁNÍ
Když jsou na klávese dvì funkce, funkce v dolní èásti klávesy je vybraná pøímým stlaèením, pøi výbìru horní
funkce je tøeba pøed vlastním stlaèením pøidržet klávesu (Shift).

Upozornìní na chybu - tlaèítko  (SMAZAT)
Pøi chybném použití funkèního tlaèítka nebo pøi pøekroèení rozsahu úètování se ozve výstražný tón a na displeji
se zobrazí popis chyby. Chybu a výstražný tón odstraníte stlaèením tlaèítka  (SMAZAT). Potom zadejte správné údaje.

Pøihlášení pokladníka - tlaèítko HESLO
Pokladna umožòuje naprogramovat až šest tajných identifikaèních èísel (hesel) pokladníkù. Hesla pokladníkù
a též i jména pokladníkù se naprogramují v programovacím režimu. Když chcete využít funkci identifikace pokladníka, zadejte èíselné heslo a stlaète tlaèítko  (HESLO). Když žádáte dodateèné utajení, stlaète tlaèítko  pøed zadáním èísla. Na displeji se zobrazí „HESLO“. Zadávané tajné èíslo se na displeji nezobrazí.
Když jste zadali nesprávné èíslo (heslo), pokladna zobrazí chybovou zprávu a zapne výstražný tón a systém se
neodblokuje. Zadejte správnì èíslo (heslo), stlaète tlaèítko a systém se odblokuje. Tato funkce umožòuje používat pokladnu jen povìøeným osobám. Když je v pamìti naprogramované jméno pokladníka, po jeho pøihlášení
se jeho jméno vytiskne vždy v záhlaví úètenky.

Odhlášení pokladníka - tlaèítko HESLO
Aby byla pokladna vždy chránìná pøed nepovoleným používaním, je tøeba, aby na konci úètování stlaèil pokladník tlaèítko . Na displeji pokladny se zobrazí „HESLO“ a až do zadání správného hesla a stlaèení tlaèítka
 není možné vykonávat žádné úètování, nedá se otevøít penìžní zásuvka. Tuto funkci použijeme napø. pøi
støídání pokladníkù nebo pøi opuštìní pokladny.
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Tlaèítka pro urèení platby HOTOVOST, ŠEK a KREDIT
Všechny obchodní transakce jsou ukonèeny stlaèením nìkterého z tlaèítek pro urèení platby. Podle zpùsobu
zaplacení úètu (v hotovosti, kreditní kartou, šekem a pod.) transakci ukonèíme stlaèením jednoho z tlaèítek
 (HOTOVOST),  (KREDIT) a  (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.
Pokud se jako první platba uskuteèní platba kreditní kartou, potom se tato platba ani hodnota úètenky k zaplacení nezaokrouhlí (podle nastavení pro zaokrouhlování nákupu, 1. systémový pøíznak) v pøípadì, že doplatek/výdaj lze vyplatit nominálními hodnotami hotovostního platidla (bankovkami, mincemi). V jiném pøípadì
(tedy pokud neplatí uvedené pravidlo nebo pokud se jako první platba použije hotovost, nebo šek) dochází
k zaokrouhlení také hodnoty úètenky ale i všech plateb.
Pøíklad: Pokud chcete ukonèit nákup platbou kreditní kartou, stisknìte tlaèítko  (KREDIT), následnì se
na displeji zobrazí mezisouèet pro platbu kreditní kartou (nezaokrouhlený), opìtovným stisknutím tlaèítka
 (KREDIT) se ukonèí nákup a celá (nezaokrouhlená) suma bude zaplacena kreditní kartou pøes platební
terminál.

MEZISOUČET (kredit)
Kč
21.20
Poznámka:
Mezisouèet se prùbìžnì zobrazuje zaokrouhlenì (podle nastavení pro zaokrouhlování nákupu, 1. systémový pøíznak).

POTRAVINY ABC
Pev: Hlavní 67,
030 01 Přerov

1

IČO:
1222345
Ič DPH:
CZ20200123
DKP:
7242020012345
Dkujeme za návštvu
N A S H L E D A N O U

VZOR ZÁKLADNÍCH POSTUPÙ PØI ÚÈTOVANÍ
1) Pokladnu pøepnìte do registraèního režimu „R“ : .
2) Když je tøeba, pøihlašte se heslem.
3) Zadejte kód prodávané položky.

2
4
5

4) Stlaète tlaèítko c (PLU).
5) Opakujte bod è. 3 a 4 pro každou položku.
6) Stlaète tlaèítko  (MEZISOUÈET). Na displeji se zobrazí celková hodnota prodeje s daní.
7) Oznamte èástku zákazníkovi.
8) Zadejte èástku, kterou vám zákazník dal a stlaète odpovídající tlaèítko platby:  (HOTOVOST),  (ŠEK) nebo  (KREDIT).
9) Penìžní zásuvka se otevøe, na displeji se zobrazí èástka, kterou
máte zákazníkovi vrátit.
10) Odtrhnìte úètenku a podejte ji zákazníkovi souèasnì s vydávanými penìzi.
Obrázek 4.1 – Vzorová úètenka nákupu:
1 - hlavièka (logo) úètenky, 2 - den, 3 - èas, 4 - èíslo pokladny a èíslo
úètenky, 5 - jméno pokladníka, 6 - název položky, 7 - pøiøazena daòová hladina, 8 - prodané množství a jednotková cena, 9 - prodejní
cena položky

6
8

Pátek
01*0002

16-02-2009
14:41:25
POKLADNÍK1

Černý chléb
1*27.00
=27.00 [
Pražená káva
1*33.00
=33.00 [
Ovocný čaj
1*24.20
=24.20 [
MEZISOUČET
84.20
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ZAOKROUHL.
-0.20
ZDAN. DPH 19.00%
84.20 [
NET DPH 19.00%
70.60 [
DPH 19.00%
13.40 [
NETTO SPOLU
70.60
DAŇ SPOLU
13.40 [
CELKEM CZK
84.00
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
HOTOVOST CZK
84.00

3

7
9
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ÚÈTOVÁNÍ POMOCÍ SKUPIN ZBOŽÍ (ODDÌLENÍ)
Abychom mìli lepší pøehled o tržbách za jednotlivé druhy zboží, mùžeme zboží rozdìlit do skupin zboží. Pod pojmem skupina zboží rozumíme skupinu zboží podle druhu (mléèné výrobky, peèivo, alkohol a pod.), nebo podle
daòové úrovnì (DPH 9%, DPH 19% a pod.). Pokladna Euro-200T umožòuje používat 30 skupin zboží.
Registraci zboží ukonèujeme tlaèítkem skupiny zboží  – . Po stlaèení tlaèítka skupiny zboží se tato registrace pøipoèítá k prodeji v této skupinì zboží. Skupiny zboží jsou naprogramované tak, aby po stlaèení tlaèítka
skupiny zboží byla k hodnotì zboží pøiøazena správná daòová skupina, maximální úètovatelná èástka, pøedprogramovaná cena a další parametry. Hodnoty prodeje se uchovávají v pamìti pokladny a jsou podkladem pro
uzávìrku pokladny po skupinách zboží.
Pøi úètování se používají numerická tlaèítka  –  a tlaèítka skupin zboží  –  (viz. obrázek klávesnice). Úètovat pomocí skupin zboží mùžete zadáním èísla skupiny zboží a stlaèením klávesy  (napø. ,
...). Tímto spùsobem naúètujeme libovolnou skupinu zboží. Skupiny zboží 1 až 5 mùžete naúètovat
i stlaèením pøímeho tlaèítka skupiny zboží  – .

Základní úètování pomocí skupin
Pokladna mùže být naprogramovaná tak, že pro úètování pomocí skupin zboží je možné použít cenu naprogramovanou nebo zadanou z klávesnice. Když je možné použít oba zpùsoby, pokladna upøednostòuje cenu
zadanou z klávesnice.

Úètování pomocí skupin s možností zadání ceny zboží
• pomocí klávesy DPT  (DPT)
Krok è.

Stlaèit

1.
2.
3.
4.









DPT 07
27.00

1

DPT07
1*27.00
=27.00 [
DPT10
1*31.20
=31.20 [
MEZISOUČET
58.20
------------------------------ZAOKROUHL.
-0.20
ZDAN. DPH 19.00% 58.00 [
NETTO DPH 19.00% 48.70 [
DPH 19.00%
9.30 [
NETTO SPOLU
48.70
DAŇ SPOLU
9.30
CELKEM CZK
58.00
------------------------------HOTOVOST CZK
58.00

• pomocí pøímých kláves skupin zboží –

Krok è.
1.
2.
3.
4.
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Stlaèit









DPT01
1*27.00
=27.00 [
DPT02
1*31.20
=31.20 [
MEZISOUČET
58.20
------------------------------ZAOKROUHL.
-0.20
ZDAN. DPH 19.00% 58.00 [
NETTO DPH 19.00% 48.70 [
DPH 19.00%
9.30 [
NETTO SPOLU
48.70
DAŇ SPOLU
9.30
CELKEM CZK
58.00
------------------------------HOTOVOST CZK
58.00

Registraèný režim pokladnice

Úètování pomocí skupin s naprogramovanou cenou zboží
Pøíklad: Naprogramovaná cena skupiny 1 je 27,00 a skupiny 2 je 31,20.
• pomocí klávesy DPT:  (DPT)

Krok è.
1.
2.
3.
4.

DPT01
1*27.00
=27.00 [
DPT02
1*31.20
=31.20 [
MEZISOUČET
58.20
------------------------------ZAOKROUHL.
-0.20
ZDAN. DPH 19.00% 58.00 [
NETTO DPH 19.00% 48.70 [
DPH 19.00%
9.30 [
NETTO SPOLU
48.70
DAŇ SPOLU
9.30
CELKEM CZK
58.00
------------------------------HOTOVOST CZK
58.00

Stlaèit









• pomocí pøímých kláves skupin zboží: –

Krok è.
1.
2.
3.
4.

DPT01
1*27.00
=27.00 [
DPT02
1*31.20
=31.20 [
MEZISOUČET
58.20
------------------------------ZAOKROUHL.
-0.20
ZDAN. DPH 19.00% 58.00 [
NETTO DPH 19.00% 48.70 [
DPH 19.00%
9.30 [
NETTO SPOLU
48.70
DAŇ SPOLU
9.30
CELKEM CZK
58.00
------------------------------HOTOVOST CZK
58.00

Stlaèit






Opakované úètování pomocí skupin
Když prodávate víc kusù stejného zboží, nemusíte opakovanì zadávat cenu. Po zadání ceny opakovanì
stlaèujte tlaèítko pøíslušné skupiny zboží.
• pomocí pøímých kláves skupin zboží: –
Krok è.
1.
2.
3.

DPT02
1*31.20
DPT02
1*31.20
DPT02
1*31.20

Stlaèit







=31.20 [
=31.20 [
=31.20 [

• pomocí klávesy DPT:  (DPT)
Krok è.
1.
2.
3.

Stlaèit







DPT10
1*31.20
DPT10
1*31.20
DPT10
1*31.20

=31.20 [
=31.20 [
=31.20 [
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Násobení údajù pøi úètovaní pomocí skupin
• násobení údajù s možností zadání ceny zboží
Pøíklad: Zákazník kupuje 12 kusù stejného zboží po 16,20 Kè:
Krok è.
1.
2.
resp.

Stlaèit


 
(  )

DPT02
12*16.20

=194.40 [

• násobení údajù s naprogramovanou cenou zboží.
Pøíklad: Zákazník kupuje 12 kusù stejného zboží s naprogramovanou cenou 14,20 Kè:
Krok è.
1.
2.
resp.

Stlaèit



()

DPT02
12*14.20

=170.40 [

Jednotkovou cenu mùžete násobit i necelým èíslem (1,5; 0,125; a pod.). Násobení èísly s desetinou èástí
èasto používáme pøi prodeji váženého zboží (maso, zelenina, saláty, a podobnì), kde je urèena jednotková
cena (napøíklad za 1 kg, za 100 g, apod.). Maximální èíslo, kterým se dá násobit, je 9999.

Úètování rozdìlené ceny pomocí skupin
Pokladnu je možné naprogramovat na úètování rozdìlené ceny. Funkci je potøebné naprogramovat cez druhý
systémový pøíznak, èíslicu 6 nastavit na nulu.
• Úètování rozdìlené ceny s možností zadání ceny zboží.
Pøíklad: Cena je urèená na balení po 5 kusù zboží (napøíklad krabièka sýra). Zákazník kupuje jen 3 ks. Zakazník tedy zaplatí tøi pìtiny ceny celé krabièky (5 kusù).
Krok è.
1.
2.
3.
resp.

Stlaèit



 
( )

DPT02
3/5*31.20

=18.70 [

• Úètování rozdìlené ceny s naprogramovanou cenou zboží.
Pøíklad: Naprogramovaná cena balení s 5 kusy zboží (napøíklad krabièka sýra) je 22,50 Kè. Zákazník kupuje
jen 3 ks. Zakazník tedy zaplatí tøi pìtiny ceny celé krabièky (5 kusù).
Krok è.
1.
2.
3.
resp.

Stlaèit




()

DPT02
3/5*22.50

=13.50 [

Úètování dvakrát násobené ceny pomocí skupin
Pokladna se dá naprogramovat na dvojnásobné násobení ceny. Funkci je tøeba naprogramovat (2. Systémový pøíznak èíslice 6=1).
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• Úètování dvakrát násobené ceny s možností zadání ceny zboží.
Pøíklad: Cena je urèená na metr ètvereèní. Zákazník kupuje 3-krát 5 metrù ètvereèních.
Krok è.
1.
2.
3.
resp.

Stlaèit



 
(  )

DPT02
3*5*31.20

=468.00 [

• Úètování dvakrát násobené ceny s naprogramovanou cenou zboží
Pøíklad: Naprogramovaná cena na metr ètvereèní je 32,00 Kè. Zákazník kupuje 3-krát 5 metrù ètvereèních.
Krok è.
1.

2.
3.
resp.

Stlaèit




()

DPT02
3*5*32.00

=480.00 [

Úètování prodeje jednotlivé položky pomocí skupin
Pøíklad: V nìkterých provozech se èasto prodává jediná položka, napø. cigarety. S cílem zjednodušit prodej
takových položek je možné naprogramovat do oddìlení cenu a stlaèením tlaèítka skupiny (oddìlení) se naúètuje položka, automaticky se ukonèí prodej a otevøe se zásuvka. Taká skupina musí mít nastavenou druhou
èíslici pøíznaku na 1, tato skupina se nazývá skupina jednotlivé položky. V pøíkladu je naprogramovaná cena
27,00 ve skupinì 4.
DPT04
1*27.00
=27.00 [
------------------------------ZAOKROUHL.
0.00
ZDAN. DPH 19.00% 27.00 [
Krok è.
Stlaèit
NETTO DPH 19.00% 22.70 [
DPH 19.00%
4.30 [
1.
NETTO SPOLU
22.70
 ( )
DAŇ SPOLU
4.30
CELKEM CZK
27.00
------------------------------HOTOVOST CZK
27.00
Když už byly vykonány jiné transakce pøed prodejem jednotlivé položky, neuskuteèní se celkové ukonèení
transakce a je možné doúètovat další zboží.

PRODEJ ZBOŽÍ POMOCÍ POLOŽEK ZBOŽÍ - PLU
Tovarovým položkám jsou pridìlené èísla (èísla PLU), napø. máslo RAMA-5, mléko polotuèné- 23, Rum-189
a pod. V pokladnì jsou pod jednotlivými èísly PLU naprogramované údaje o zboží - název, cena, pøiøazení ke
skupinì zboží a pod. Zadáním èísla PLU a stlaèením tlaèítka c (PLU) se údaje automaticky vyhledají v pamìti
pokladny a zaúètují se.
Úètování pomocí PLU umožòuje vést evidenci o prodeji jednotlivých položek, na úètence vyvolat názvy jednotlivých položek z pamìti pokladny, automaticky vyvolat cenu a transakci zaøadit do skupiny zboží. Odstraòuje chyby
personálu pøi úètovaní, názvy každé položky na úètence zpøehledòuje prodej a zvyšuje rychlost úètování.
Pøi tomto zpùsobu úètování získáte pøehled o prodeji každé jednotlivé položky. Úètování pomocí PLU se
s výhodou používá pøi práci s poèítaèem a se snímaèem èárového kódu.
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Základní úètování pomocí PLU
Krok è.

Stlaèit

1.
2.
3.
4.






Syr Encian

27.00

1

Syr Encián
1*27.00
=27.00 [
Máslo Flóra
1*31.20
=31.20 [
MEZISOUČET
58.20
------------------------------ZAOHROUHL.
-0.20
ZDAN. DPH 19.00% 58.00 [
NETTO DPH 19.00% 48.70 [
DPH 19.00%
9.30 [
NETTO SPOLU
48.70
DAŇ SPOLU
9.30
CELKEM CZK
58.00
------------------------------HOTOVOST CZK
58.00

Násobení pøi úètovaní pomocí PLU
Pøíklad 1: Zákazník kupuje 12 kusù stejné položky zboží s naprogramovanou cenou 21,40 Kè.
Krok è.
1.
2.

Stlaèit




Černý chléb
12*21.40

=256.80 [

Pøíklad 2: Zákazník kupuje 12 kusù stejné položky zboží s cenou 20,50 Kè, zadanou z klávesnice.
Jednotkovou cenu mùžete násobit i necelým èíslem (1,5; 0,125; a pod.). Násobení èísly s desetinou èástí
èasto používáme pøi prodeji váženého zboží (maso, zelenina, saláty, a podobnì), kde je urèená jednotková
cena (napøíklad za 1 kg, za 100 g, a pod.). Maximální èíslo, kterým se dá násobit je 9999.
Krok è.
1.
2.
3.

Stlaèit





Černý chléb
12*20.50

=246.00 [

Prodej jednotlivých položek zboží pomocí PLU
V nìkterých provozech se èasto prodává jediná položka, napø. cigarety. S cílem zjednodušit prodej takových
položek je možné naprogramovat do PLU pøíznak jednotlivé položky (viz. programování PLU) a stlaèením èísla
a tlaèítka v se naúètuje položka, automaticky se ukonèí prodej a otevøe se zásuvka. Toto PLU se nazývá PLU
jednotlivé položky. V pøíkladu je naprogramovaná cena 30,80 v PLU 4.
Když už byly provedené jiné transakce pøed prodejem jednotlivé položky, neuskuteèní se celkové ukonèení
transakce a je možné doúètovat delší zboží.
Cigarety
1*30.80
=30.80
------------------------------ZAOKROUHL.
0.20
Krok è.
Stlaèit
ZDAN. DPH 19.00% 31.00 [
NETTO DPH 19.00% 26.10 [
1.

DPH 19.00%
4.90 [
NETTO SPOLU
26.10
DAŇ SPOLU
4.90
CELKEM CZK
31.00
------------------------------HOTOVOST CZK
31.00
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Pøepsání naprogramované ceny PLU
Pokladna mùže být naprogramovaná tak, že pro úètování pomocí položek zboží je možné použít cenu naprogramovanou nebo zadanou z klávesnice. Když je možné použít oba zpùsoby, upøednostòuje se cena zadaná
z klávesnice.
Zákazník dostal speciální cenu, ale dané PLU už má cenu naprogramovanou. V nasledujícím pøíkladu PLU è.
3 má naprogramovanou cenu 17,90, ale speciální cena je 20,50 Kè.
Krok è.
1.
2.

Stlaèit




Černý chléb
1*20.50

=20.50 [

Úètování rozdìlené ceny pomocí PLU
Funkci je tøeba naprogramovat pøes druhý systémový pøíznak, èíslicu 6 nastavit na 0.
Pøíklad: Cena je urèená na balení po 5 kusù zboží (napøíklad krabièka sýra) v cenì 15,60 Kè. Zákazník kupuje
jen 3 ks.
Krok è.

Stlaèit

1.
2.
3.





Syr Karička
3/5*15.60

=9.40 [

Úètování dvakrát násobené ceny pomocí PLU
Funkci je tøeba naprogramovat pøes druhý systémový pøíznak, èíslicu 6 nastavit na 1.
Pøíklad: Cena je urèená na balení po 5 kusù zboží (napøíklad krabièka sýra) v cenì 15,60 Kè. Zákazník kupuje
jen 3 ks.
Krok è.

Stlaèit

1.
2.
3.





Syr Karička
3+5*15.60

=234.00 [

DALŠÍ MOŽNOSTI PRODEJE
Prodej zboží pomocí èárového kódu
• prodej pomocí snímaèe èárového kódu.
K pokladnì je možné pøipojit snímaè èárových kódù. Prodej zboží pomocí tohoto snímaèe spoèívá v jednoduchém nasnímání èárového kódu z obalu zboží. Pro správnou funkènost snímaèe èárového kódu s pokladnou je tøeba správnì naprogramovat parametry snímaèe a pokladny (5. Systémový pøíznak a Programování
èárových kódù PLU).
Pøíklad: Prodej 3 ks zboží pomocí snímaèe èárových kódù.
Krok è.

Stlaèit

1.
2.



Máslo Rama
3*34.90

=104.70 [

zosnímání èárového kódu
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• Prodej zboží pomocí ruènì zadaného èárového kódu.
V nutných pøípadech, když nastane porucha snímaèe èárového kódu, je možné vykonat prodej zboží ruèním
zadáním èárového kódu pøímo pøes klávesnici.
Pøíklad 1: Prodej jednoho zboží s èárovým kódem 8586001760096.
Krok è.
Stlaèit
Pivo 12%
1.

1*12.40
2.
…
3.

Pøíklad 2: Prodej 5 kusù zboží s èárovým kódem 8586001760096.
Krok è.
Stlaèit
1.

Máslo Rama
5*12.40
2.

3.
…
4.


=12.40 [

=62.00 [

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 – 1500), V je kontrolní èíslice váhy, MMMMM je hmotnost zboží na tøi desetinná místa a K je kontrolní
èíslice èárového kódu. Tentýž formát má i cenový èárový kód, ale MMMMM je cena zboží, ne hmotnost.
Obrázek 4.2 - Vážený èárový kód

� ������ ������
Generováno číslo
Množství zboží
Kontrolní číslo
PLU
Prefix

Pøi váženém (cenovém) èárovém kódu, v závislosti na nastavení tøetího rozšíøeného pøíznaku, je PLU vyhledáváno buï na základì èísla PLU, nebo na základì 6 prvních èíslic EAN kódu mezi naprogramovanými èárovými
kódy položek zboží. Pro naprogramování váženého (cenového) èárového kódu je nutno pøi programování
dané položky zboží zadat nebo oskenovat vážený (cenový) èárový kód v celé jeho délce. Pøi vyhledávání se
však bude brát do úvahy pouze prvních 6 èíslic z celého EAN kódu.

Zadání množství pomocí pøipojených elektronických váh
Pokladna Euro-200T je schopná naèítat hmotnost váženého zboží pøímo z pøipojených elektronických vah.
Komunikace s váhami je možná jen v režimu „R“ nebo „T“. Elektronické váhy se pøipojují k pokladnì pøes
konektor, který byl urèen v systémovém pøíznaku 5b.
Po vyvolaní komunikace (naèítání hmotnosti) s elektronickými váhami stlaèením tlaèítka  (VÁHY) je možné
mìnit hmotnost váženého zboží (pøidávat nebo ubírat zboží) do té doby, pokud na klávesnici nestlaèíte další
tlaèítko. Po naètení hmotnosti váženého zboží do pokladny staèí zadat kód položky a stlaèit tlaèítko  (PLU).
Pokud hmotnost na vahách není ustálená, nebo 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.
Krok è.
1.
2.
3.

Stlaèit



naèítání hmotnosti z el. váh

Mandarinky
0.253*31.20

=7.90 [



Pokud je v systémovém pøíznaku è. 5b (Tabulka 3.6) nastaveno použití dvou vah, pokladna pøi vážení postupuje následujícím zpùsobem:
Stisknutím klávesy  (VÁHY) je naèítána hmotnost váženého zboží z váhy è.1, pro naèítání hmotnosti váženého zboží z váhy è.2 je nutno stisknout opìtovnì klávesu  (VÁHY). Následnì je možné stisknutím klávesy
 (VÁHY) pøepínat komunikaci mezi jednotlivými váhami. S kterými váhami momentálnì pokladna komunikuje, je indikováno na displeji vlevo.
Upozornìní:
Pokud používáte pouze jedny elektronické váhy, musí být nastaveny jako váhy è.1.
Pro správnou èinnost elektronických váh pøipojených k pokladnì je tøeba naprogramovat v programovacím
režimu pokladny typ pøipojených váh. (5. Systémový pøíznak).
O možnosti pøipojení konkrétních typù elektronických váh k pokladnì se informujte u svého dodavatele pokladny.

Prodej pomocí externí PC klávesnice
K pokladnì Euro-200T je možno pøipojit externí PC klávesnici. Prodej pomocí této klávesnice je obdobný
jako prodej pøes interní klávesnici pokladny.
Když je na klávesách více znakù, jednotlivé znaky je tøeba vybírat následovnì: Znak v dolní èásti klávesy je vybraný pøímým stlaèením. Pøi výbìru horního znaku vlevo je tøeba pøed vlastním stlaèením klávesy pøidržet klávesu
„Shift“. Pøi výbìru horního znaku vpravo je tøeba pøed vlastním stlaèením klávesy pøidržet klávesu „Alt“.
O možnosti pøipojení externí PC klávesnice k pokladnì se informujte u svého dodavatele pokladny.
Obrázek 4.3 Rozložení kláves na PC klávesnici pro pokladny Euro 200T

Další možnosti použití PC klávesnice: SHIFT + F6 slouží pro zadání hodnotové pøirážky, resp. slevy ( )
a SHIFT + F8 se používá na zjištìní ceny ( ).
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Režim PC ON-LINE
Režim PC ON-LINE: Údaje jsou vysílané z PC do pokladny
Programové vybavení pokladny umožòuje používat registraèní pokladnu Euro-200T jako fiskální tiskárnu.
Touto funkcí nahrazuje pokladna POS tiskárnu a fiskální modul poèítaèe. To znamená, že pokladna vytiskne
úètenku na základì dokladu ve Vámi používaném programovém vybavení v PC.
Takové používání pokladny je vhodné všude tam, kde jednoduchá pokladna nestaèí pro práci s velkým množstvím položek a frekvence prodeje není príliš vysoká.
Popis práce v režimu PC ON-LINE:
Pokladna je pøipravená na komunikaci s poèítaèem (režim PC ON-LINE) v režimu „R“ nebo „T“ tehdy, když není
rozúètovaná žádná úètenka (není rozblokovaný nákup). Z poèítaèe je možné vysílat údaje o prodeji PLU, refundaci
PLU, údaj pro ukonèení nákupu, nebo pøíkaz pro ukonèení režimu PC ON-LINE. Na displeji se zobrazí „PC“.
V režimu PC ON-LINE je klávesnice nefunkèní mimo tlaèítka (Smazat), kterým je možné kdykoliv režim PC
ON-LINE opustit. Z displeje bude odstranìn popis „PC“.

PC

Bíle víno
1 ks

86.20

Po vypnutí pokladny a opìtovném zapnutí je pokladna pøipravená pro bìžný prodej.
Prodejní údaje vysílané z poèítaèe jsou doplnìné do finanèních údajù skupin zboží a daòových hladin. Hodnoty
prodeje jsou zapisované pod speciální položku zboží s názvem PC ON-LINE v pokladnì. Hodnoty prodeje PC
ON-LINE položky je možné vytisknout a nulovat pomocí úplné uzávìrky PLU.
S naprogramovanými a prodejními údaji speciální položky zboží PC ON-LINE není možné manipulovat pøes
programové vybavení Euro2A.

Údaje jsou vysílané z pokladny do PC
Programové vybavení pokladny umožòuje používat registraèní pokladnu Euro-200T jak zdroj ON-LINE informací o prodeji pro pøipojený poèítaè nebo pro platební terminál. Takové používání pokladny umožòuje
okamžitì pøi ukonèení nákupu vysílat údaje o prodeji a platbì do PC a zpracovat je v skladovém hospodáøství,
nebo vysílat údaje pro platební terminál. Umožòuje též v PC pøipravit úplný daòový doklad nebo dodací list na
základì prodaného zboží na pokladnì.
Popis èinnosti:
Když je pokladna v režimu „R“ nebo „T“, stlaèením tlaèítek pro ukonèení platby , nebo jsou z pokladny vysílané údaje o prodeji, refundaci, údaj pro ukonèení nákupu a údaj o typu a hodnotì platby. Na displeji se bìhem
komunikace pøi ukonèování nákupu zobrazí „PC“.
Po vypnutí pokladny a opìtovném zapnutí je pokladna pøipravená pro bìžný prodej.
Smìr pøenosu údajù režimu PC ON-LINE z pokladny do poèítaèe je tøeba naprogramovat (5. Systémový
pøíznak, èíslice 5 = 1).
O možnosti využití režimu PC ON-LINE se informujte u svého dodavatele pokladny.

OPRAVY, STORNA
Mazání
Pøíklad: Zadali jste nesprávnou cenu, ale nebyla
ještì vytištìná. V nasledujícím pøíkladu èíslo 1230
bylo zadáno chybnì místo správného èísla 1290.
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Krok è.
1.
2.

Stlaèit
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Zrušení
Funkce zrušení se používá jen na opravu prodaných položek v jednom konkrétním, ještì neukonèeném nákupu.
• Storno poslední naúètované položky - pøímé storno
Pøedcházející vytištìný øádek byl chybnì naúètovaný a je tøeba ho opravit. Stlaèení tlaèítka  STORNO
(ZRUŠENÍ) zruší poslední vytištìný øádek. V nasledujícím pøíkladu byla chybnì zadaná (naúètovaná) cena
12,50 Kè místo 13,50 Kè.
Krok è.

Stlaèit

1.
2.
3.








STORNO

-12.50
•

DPT02
1*12.50
STORNO
DPT02
1*12.50
DPT02
1*13.50

=12.50 [
=12.50 [
=13.50 [

Zrušení jednoho z pøedcházejících záznamù (ne posledního vytištìného øádku) - nepøímé zrušení.

Když chcete zrušit jedno z pøedcházejících zboží, ne poslední, je tøeba si ho pomocí speciálních tlaèítek
zobrazit na displej a stlaèit tlaèítko  STORNO (ZRUŠENÍ). Popis speciálních tlaèítek:  (HESLO) pøesun na pøedcházející položku nákupu,  (ZÁSUVKA) - pøesun na nasledující položku nákupu, 
(VÝBÌR) - pøesun o pìt položek nazpìt a  (VÁHY) - pøesun o pìt položek dále.
Pøíklad: První záznam na úètence (Sýr Encián) je chybný.
Krok è.

Stlaèit

1.
2.
3.
4.






(1)

Syr Encián

1
•

(vyhledání položky)

Sýr Encián
1*27.00
Máslo Flóra
1*31.20
STORNO
Syr Encián
1*27.00

=27.00 [
=31.20 [
=-27.00 [

27.00

Anulace úètenky.

Pøíklad: Anulace úètenky mùže být použitá pro úplné vynulování naúètovaného zboží pøed stlaèením tlaèítka
 (CELKEM).
Krok è.

Stlaèit

1.
2.
3.
4.
5.
6.








DPT02
1*31.20
=31.20 [
DPT02
1*18.60
=18.60 [
DPT06
2*6.30
=6.30 [
MEZISOUČET
56.10
ANULACE ÚČTENKA =-56.10
***********************************
ANULACE ÚČTENKY
***********************************
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PROCENTUÁLNÍ PØIRÁŽKA A PROCENTUÁLNÍ SLEVA
Systém dovoluje naprogramovat výšku procentuální sazby, kterou bežne úètujeme jak pøirážku za služby
, sazbu slevy  a limit pro ruèní zadání slevy nebo pøirážky pøi prodeji. Když potøebujete úètovat
jinou sazbu jak je pøedprogramovaná, èíselnou hodnotu pøirážky nebo slevy zadejte pøed stlaèením pøíslušného tlaèítka. Hodnota nové sazby bude pøijatá jen tehdy, když nepøekraèuje naprogramovaný limit pro ruèní
zadání a uplatní se pro jednu registraci.

Procentuální pøirážka
Pøíklad è.1: Ke speciální objednávce se pøidává pìtiprocentní pøirážka za zvláštní služby. V nasledujícím pøíkladu tlaèítko  bylo naprogramováno na pìt procent.
Když mají mít všechny položky v rámci transakce pøipoèítaný stejný manipulaèní poplatek, pøirážku je možno
naúètovat najednou pro celou transakci. Když jsou naúètované všechny položky, na nìž chceme aplikovat
pøirážku, stlaète tlaèítko  (MEZISOUÈET), potom  (PØIRÁŽKA).
Krok è.
1.
2.

Stlaèit






DPT02
1*31.20
PRIRÁŽKA%+

PŘIRÁŽKA%+

=31.20
5.00%
=1.60

1.60
Pøíklad è. 2: Použití jiné než naprogramované sazby (10%).
Zadání pøirážky z klávesnice je možné jen tehdy, když zadaná hodnota nepøesahuje naprogramovaný limit
pøirážky (systémový pøíznak è. 7).
Krok è.
1.
2.

Stlaèit

 
 

DPT02
1*31.20
PRIRÁŽKA%+

=31.20
10.00%
=3.10

Pøi prodeji spojených položek (viz programování PLU) je pøirážka uplatnìná jen na první položku.

Procentuální sleva
Pøíklad: Dùchodcùm poskytujeme slevu napøíklad 10%.
Když mají mít všechny položky v rámci transakce odpoèítanou stejnou slevu, slevu je možné naúètovat najednou pro celou transakci. Když jsou naúètované všechny položky, na které chceme aplikovat slevu, stlaète
tlaèítko  (MEZISOUÈET), potom  (SLEVA). Použití jiné než naprogramované procentuální slevy je
obdobné jako pøi procentuální pøirážce.
Krok è.
1.
2.

Stlaèit






SLEVA%-

-3.10
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DPT02
1*31.20
SLEVA%-

=31.20
10.00%
=-3.10
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Zadání slevy z klávesnice je možné jen tehdy, když zadaná hodnota nepøesahuje naprogramovaný limit slevy
(systémový pøíznak è. 8).
Pøi prodeji spojených položek (viz programování PLU) je sleva uplatnìna jen na první položku.

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 skupiny položek, na níž je pøirážka nebo sleva aplikována.
Pøíklad è. 1: Použití hodnotové pøirážky o velikosti 5.50.
Krok è.

1.
2.

Stlaèit

 
 



DPT02
1*31.20
PIRÁŽKA+

=31.20 [
=5.50

DPT02
1*31.20
SLEVA-

=31.20 [
=-2.00

Pøíklad è. 2: Použití hodnotové slevy o velikosti 2.00.
Krok è.

1.
2.

Stlaèit

 
 



ZJIŠTÌNÍ CENY
Je možné zjistit cenu daného PLU v registraèním a tréninkovém režimu (i v rozblokovaném prodeji). Zjištìní
ceny se provede stisknutím kláves  (SHIFT)  (PLU). Objeví se výzva pro zadání kódu PLU. Kód je možné zadat tøemi zpùsoby:
1. „èíslo“  (PLU)
2. naskenování èárového kódu skenerem
3. stisknutí klávesy  (EAN), zadání èárového kódu ruènì, stisknutí klávesy  (EAN)
Následnì se zobrazí cena daného PLU. Klávesou  (MEZISOUÈET) je možné pøepínat mezi zobrazením
ceny a nìkterých dalších atributù daného PLU. Zobrazené PLU je možné zaúètovat klávesou  (NÁSOBIT)
nebo zadáním množství (celoèíselného) a stisknutím klávesy  (NÁSOBIT). Ukonèení zjišśování ceny bez
zaúètování PLU je možné stisknutím kláves  (SHIFT)  (PLU).

TISK REFERENÈNÍHO ÈÍSLA NEBO ÈÍSLA ZÁKAZNÍKA
Pøi urèitých transakcích je tøeba pro kontrolu vytisknout na úètenku referenèní èíslo. V takovém pøípadì se
používá tlaèítko  (ZÁSUVKA).
Krok è.
1.

Stlaèit



ČÍSLO DOKUMENTU



# 312085

Referenèní èíslo mùže mít maximálnì 18 èíslic. Popis ÈÍSLO DOKUMENTU je možné zmìnit v programovacím režimu pokladny v èásti Programování funkèních textù.
Èíslo zákazníka je možné zadávat i pomocí snímaèe èárových kódù. Takovýto èárový kód musí zaèínat prefixem „20“. Pøeètení èárového kódu zaèínajícího prefixem „20“ se považuje za zadání referenèního èísla.
Pøíklad: Pokud je poèet èíslic èárového kódu zákazníka napø. 13 (2017000000177). Název popisného PLU
musí být doplnìn úvodními nulami na 18 èíslic (000002017000000177).
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VKLAD HOTOVOSTI
Tlaèítko  (VKLAD) se používá na zaznamenání neobchodních plateb (vkladù). Pøíkladem je vložení
denní poèáteèní hotovosti do zásuvky pokladny. Pokladna umožòuje vkladateli vytisknout doklad o vložení hotovosti. Podle vašich požadavkù doklad mùže obsahovat i jméno vkládajícího a dùvod vkladu. Jméno a dùvod
je možné zadat až na 18 znakù. Na vytištìném dokladu je ještì vyhrazené místo pro podpis vkládajícího.
Krok è.
Stlaèit
1.

2.
3.
4.
5.
6.






Zadání jména - nepovinné



VKLAD
KDO:

Zadání dùvodu - nepovinné

Dvod:



PODPIS:

VKLAD

Kč

HOTOVOST

Lukáčová
Ranní hotovost
500.00

500.00
JMÉNO
D�VOD

Zadání jména vkládajícího a dùvod vkladu je nepovinné. Když nechcete zadávat tyto údaje, staèí ukonèit
operaci vkladu dvojitým stlaèením tlaèítka  (MEZISOUÈET).

VÝBÌR HOTOVOSTI NEBO ŠEKÙ
Výdej penìžní hotovosti nebo šekù ze zásuvky pokladny, který nesouvisí s prodejem, se zaznamenává pomocí tlaèítka  (VÝBÌR). Tuto funkci používáme napøíklad pøi odvodu tržby pøi støídání pokladníkù nebo
pøi potøebì snížit množství penìz v zásuvce. Pokladna umožòuje vytisknout doklad o výbìru hotovosti. Podle
vašich požadavkù doklad mùže obsahovat i jméno vybírajícího a dùvod výbìru. Jméno a dùvod je možné
zadat až na 18 znakù. Na vytištìném dokladu je ještì místo pro podpis vybírající. Zadání jména vybírajícího
a dùvod výbìru je nepovinné. Když nechcete zadávat tyto údaje, staèí ukonèit operaci výbìru dvojitým stlaèením tlaèítka  (MEZISOUÈET).
Krok è.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stlaèit






Zadání jména - nepovinné

VÝBER
KDO:



Dvod:



PODPIS:

Zadání dùvodu - nepovinné

VÝBĚR

Kč

HOTOVOST

Lukáčová
Odvod tržby
2000.00

2000.00

Pøi výbìru šekù je tøeba místo stlaèení tlaèítka  (SPOLU) stlaèit tlaèítko  (ŠEK).
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REFUNDACE
Tlaèítko  (REFUND) zaznamenává transakci refundace (vrácení penìz) bìhem prodeje položek zboží,
nebo jako samostatnou operaci. Funkce se používá napøíklad pøi reklamaci zboží. V souladu s vyhláškou
o registraèních pokladnách se hodnota operace vrácení zboží zapoèítává do záporného obratu GT3.
Pøíklad è. 1: Vracení zboží úètovaného pøes druhou skupinu zboží s naprogramovanou cenou 25,20 Kè.
Krok è.
Stlaèit
1.
2.




DPT02

1

REFUND
DPT02
1*-25.20

=-25.20 [

-25.20

Po stlaèení tlaèítka  (REFUND) se na displeji zobrazí popis „REFUND“. Po stlaèení tlaèítka skupiny
zboží se v dolním øádku na pravé stranì displeje zobrazí hodnota vráceného zboží a poèet vrácených kusù
a v horním øádku název skupiny zboží.
Príklad è. 2: Vracení zboží úètovaného pøes tøináctou skupinu zboží s cenou 31,20 Kè, zadanou z klávesnice.
Krok è.
Stlaèit
REFUND
DPT13
1.

1*-31.20
=-31.20 [
2.
 
resp.
(   )
Pøíklad è. 3: Vracení 3 kusù zboží úètovaného pøes tøináctou skupinu zboží s cenou 31,20 Kè zadanou
z klávesnice.
Krok è.
Stlaèit
REFUND
DPT13
1.
 
3*-31.20
=-93.60 [
2.
 
resp.
(   )
Pøíklad è. 4: Vracení zboží úètovaného pøes PLU è. 3.
Krok è.
1.
resp.
2.

Stlaèit

 
(  )


REFUND
Maslo Flóra
1*-31.20

=-31.20 [

Po stlaèení tlaèítka  (REFUND) se na displeji zobrazí popis „REFUND“. Po stlaèení tlaèítka  (PLU)
se v horním øádku na pravé stranì displeje zobrazí hodnota vráceného zboží a v dolním øádku poèet a název
vráceného zboží.
Pøíklad è. 5: Vracení 5 kusù zboží úètovaného pøes PLU è. 13 s cenou 31,20 Kè zadanou z klávesnice.
Krok è.
1.
2.
resp.

Stlaèit

 
 
(   )

REFUND
Čokoláda
5*-31.20

=-156.00 [
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Pøíklad è. 6: Vracení zboží úètovaného pøes PLU è. 13 s cenou 31,20 Kè, zadanou z klávesnice. Za zboží
bylo placeno šekem (pøíznak refundací je nastavený na hodnotu 1).
Krok è.
1.
2.
resp.
3.

Stlaèit


 
(   )


REFUND
Čokoláda
1*-31.20

=-31.20

ÚÈTOVÁNÍ 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-200T je schopna pracovat s hlavní, cizí (vedlejší) a duální mìnou podle etapy euro mìny, v níž
se nachází.
Poznámka:
Kvùli možnosti nastavení rozdílného poètu desetinných míst pro rùzné mìny (napø. pro EUR zobrazování
a programování cen na 3 desetinná místa, pro CZK, resp. pro jinou cizí mìnu zobrazování a programování cen na 2 desetinná místa) doporuèujeme pøi zadávání hodnot do pokladny používat desetinnou
èárku. Napø. pro zadání 23.00 staèí stisknout klávesy  pro zadání 38.500 staèí stisknout
klávesy  a pokladna automaticky doplní desetinná místa podle nastavení pøíznaku dané
mìny pro zobrazování a programování cen.

Etapa bez cizí (vedlejší) mìny
Pokladna pracuje pouze s hlavní mìnou.

První etapa euro mìny
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. 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. Výdej
je možný pouze v hlavní mìnì.
Postup:
Po stisknutí tlaèítka  (MEZISOUÈET) se na displeji zobrazí hodnota nákupu v hlavní mìnì. Stisknutím
tlaèítka  (CENA) je hodnota nákupu pøepoèítána na hodnotu v cizí mìnì. Opìtovným stisknutím tlaèítka  (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. Pøíklad: Koupì kabátu
za 2 500 Kè. Zákazník chce zaplatit 20 EUR v hotovosti, 1000 Kè kreditní kartou a zbytek chce doplatit
v hotovosti v CZK.
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Postup: po nablokování všech potøebných položek
Ned.
01*0009

24-02-2008
20:24:46
POKLADNÍK1

Kabát černý
1*2500.00

Krok č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stlačit




resp. 


resp. 


=2500.00 [
MEZISOUČET
2500.00
------------------------------ZAOKROUHL.
0.00
ZDAN. DPH 19.00%
2500.00 [
NETTO DPH 19.00%
2100.80 [
DPH 19.00%
399.20 [
NETTO SPOLU
2100.80
DAŇ SPOLU
399.20
CELKEM CZK
2500.00
------------------------------Výmĕnný kurz
1 EUR=32.1234 CZK
CELKEM EUR
77.82
HOTOVOST EUR
20.00
KREDIT CZK
1000.00
HOTOVOST CZK
857.50

Všechny finanèní údaje jsou uchovávány v hlavní mìnì. V obou mìnách je uchovávána hodnota placení
hotovosti, hotovosti v zásuvce, vkladù a výbìrù. Operaci vkladu a výbìru hlavní mìny je možné provést podle
popisu vkladu a výbìru v pøedcházejících kapitolách. Pøi operaci vkladu nebo výbìru cizí mìny je potøebné
pøed bìžnou operací vkladu nebo výbìru stisknout tlaèítko  (CENA).

Pøíklad: Vklad hotovosti 500,00 € pøed etapou duálního obìhu.
Krok č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stlačit



resp. 


zadání jména (nepovinné)



zadání důvodu (nepovinné)



VKLAD
KDO:
Lukáčová
DŮVOD
Ranní hotovost
PODPIS:
HOTOVOST EUR
500.00

Pøechod do jednotlivých etap je popsán v programovací èásti této pøíruèky.

Etapa duálního zobrazování
Trvá od vyhlášení konverzního kurzu do zaèátku pøechodu na euro. V této etapì platí povinnost duálního zobrazování cen. Pokladna pracuje s tøemi mìnami. Hlavní mìnou je èeská koruna, duální mìnou je euro a cizí
mìnou je libovolná cizí mìna (mùže být i euro). Duální mìna slouží pouze pro informativní zobrazování cen
nákupù pro potøeby duálního zobrazování pøepoèítáním pomocí konverzního kurzu. V cizí mìnì jsou možné
platby pouze v hotovosti. Výdej je možný pouze v hlavní mìnì. Pokud je jako cizí mìna použita mìna euro,
platby v ní zrealizované jsou na èeskou korunu pøepoèítávány podle tržního výmìnného kurzu, t. j. nikoliv
podle konverzního kurzu.
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CELKEM CZK
2500.00
---------------------Informativní
přepočet
CELKEM EUR
79.54
Konverzní kurz
1EUR=31.4321 CZK
----------------------------Výměnný kurz
1 EUR=32.1234 CZK
CELKEM EUR
77.82
HOTOVOST EUR
30.00
HOTOVOST CZK
1536.50

Druhá etapa euro mìny
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 s dvìma mìnami. Hlavní mìnou je euro. Duální a cizí mìnou je èeská koruna. V cizí
mìnì (CZK) 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. Výdej je možný pouze v hlavní mìnì (EUR). Pøed prvním
zaúètováním prodeje v etapì duálního obìhu je nutno provést pøepoèítání cen položek (PLU a DPT) evidovaných v databázi pokladny z èeských korun na euro. Hodnoty kumulativních souètù (tzv. grandtotálù) budou pøi
pøechodu pøepoèítány na základì konverzního kurzu.
Ceny položek je nutno pøepoèítat mimo pokladny podle pravidel definovaných zákonem o zavedení mìny
euro a potom je nutno upravené ceny zadat pøímo do pokladny pøes programovací režim nebo poslat ceny
upravené v PC do pokladny prostøednictvím komunikace s poèítaèem.
Postup:
Po stisknutí tlaèítka  (MEZISOUÈET) je na displeji zobrazena hodnota nákupu v hlavní mìnì (euro). Stisknutím tlaèítka  (CENA) je hodnota nákupu pøepoèítána na hodnotu v cizí (v této fázi CZK) mìnì. Opìtovným stisknutím tlaèítka  (CENA) je hodnota mezisouètu pøepoèítávána a zobrazována v euro nebo v národní 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.
Pøíklad: Koupa kabátu za 80 EUR. Zákazník chce zaplatit 20 EUR v hotovosti, 20 EUR s kreditní kartou
a zbytek chce doplatit v hotovosti v CZK.
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Postup pøi hodnotì 1. systémového pøíznaku:
002223, po nablokování všech potøebných položek
Krok č.
1.
2.
3.
4.
5.

Stlačit



resp. 

resp. 



Postup pøi hodnotì 1. systémového pøíznaku:
002222, po nablokování všech potøebných položek
Krok č.
1.
2.
3.
4.
5.

Stlačit



resp. 

resp. 



Kabát černy
1*80.000
=80.00 [
MEZISOUČET
80.00
----------------------------ZDAN. DPH 19.00%
80.00 [
NETTO DPH 19.00%
67.23 [
DPH 19.00% 12.77 [
NETTO SPOLU
67.23
DAŇ SPOLU
12.77
CELKEM EUR
80.00
----------------------------Informatívní
přepočet
CELKEM CZK
2514.60
Konverzní kurz
1EUR=31.4321 CZK
ZAOKROUHLENÍ -0.10
CELKEM CZK 2514.50
----------------------------HOTOVOST EUR
20.00
KREDIT EUR
20.00
Výměnný kurz
1EUR=31.4321 CZK
HOTOVOST CZK
1257.50

Všechny finanèní údaje jsou uchovávány v euro. V obou mìnách je uchovávána hodnota placení hotovosti,
hotovosti v zásuvce, vkladù a výbìrù. Operaci vkladu a výbìru euro mìny je možné provést podle popisu
vkladu a výbìru v pøedcházejících kapitolách. Pøi operaci vkladu nebo výbìru cizí (v této fázi CZK) mìny je
nutno pøed bìžnou operací vkladu nebo výbìru stisknout tlaèítko  (CENA).
Pøíklad: Vklad hotovosti 2 000,00 Kè v etapì duálního obìhu.
Krok č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stlačit



resp. 


zadání jména (nepovinné)



zadání důvodu (nepovinné)

VKLAD
KDO:
Lukáčová
DůVOD
Ranní hotovost
PODPIS:
HOTOVOST CZK



2000.00

Pøechod do jednotlivých etap je popsán v programovací èásti této pøíruèky.

Tøetí etapa euro mìny
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 (CZK)
není možné realizovat platby ani výdaje – slouží pouze pro informativní zobrazování cen nákupù pro potøeby
duálního zobrazování.
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Postup:
Po stisknutí tlaèítka  (MEZISOUÈET) je na displeji zobrazena hodnota nákupu v hlavní mìnì (euro). Stisknutím tlaèítka  (CENA) je hodnota nákupu pøepoèítána na hodnotu v cizí mìnì. Opìtovným stisknutím
tlaèítka  (CENA) je hodnota mezisouètu pøepoèítávána a zobrazována v euro nebo v 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.
Pøíklad: Koupa kabátu za 80 EUR. Zákazník chce zaplatit 30 USD v hotovosti, 20 EUR kreditní kartou a zbytek chce doplatit v hotovosti v EUR
Postup pøi hodnotì 1. systémového pøíznaku: 002223
a pøíznaku cizí mìny: 022
Krok è.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stlaèit




resp. 


resp. 


Postup pøi hodnotì 1. systémového pøíznaku: 002222 a
pøíznaku cizí mìny: 022
Krok è.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stlaèit




resp. 


resp. 


Kabát černý 1*80.000
=80.00 [
MEZISOUČET
80.00
----------------------------ZDAN.DPH19%
80.00 [
NETTO DPH19%
67.23 [
DPH19%
12.77 [
NETTO SPOLU
67.23
DAŇ SPOLU
12.77
CELKEM EUR
80.00
----------------------------Informatívní
přepočet
CELKEM CZK
2514.60
Konverzní kurz
1EUR=31.4321 CZK
----------------------------Výměnný kurz
1EUR=1.45670 USD
CELKEM USD 116.54
HOTOVOST USD
30.00
KREDIT EUR
20.00
HOTOVOST EUR
39.41

Všechny finanèní údaje jsou uchovávány v euro (v hlavní mìnì). V obou mìnách je uchovávána èástka placení
hotovosti, hotovosti v zásuvce, vkladù a výbìrù. Operaci vkladu a výbìru euro je možné provést podle popisu
vkladu a výbìru v pøedcházejících kapitolách. Pøi operaci vkladu nebo výbìru cizí mìny je potøebné pøed
bìžnou operací vkladu nebo výbìru stisknout tlaèítko  (CENA).
Pøechod do jednotlivých etap je popsán v programovací èásti této pøíruèky.

Ukonèení duálního zobrazování
Doporuèený konec duálního zobrazování jsou dva roky po zaèátku duálního zobrazování. Po ukonèení duálního zobrazování je hlavní mìnou euro a druhou mìnou je libovolná cizí mìna. V cizí (vedlejší) 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.
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Uzávìrky

JAK DÌLÁME UZÁVÌRKY
Jsou dva zpùsoby jak vytisknout uzávìrku: „X“ režim (mód) a „Z“ režim (mód).
V „X“ režimu se vytiskne uzávìrka bez toho, aniž by se vymazal obsah pamìti. Používá se pro generování pøehledù
o prodeji bìhem dne, pøi støídání pokladníkù a pod. „X“ uzávìrku možno vykonat i nìkolikrát bìhem dne.
V „Z“ režimu se vytiskne uzávìrka a vymaže se obsah pamìti tìch prodejních údajù, jejichž uzávìrka byla
vyvolaná. „Z“ uzávìrku vykonáváme zpravidla jedenkrát dennì po ukonèení denního prodeje.

GENEROVANÉ UZÁVÌRKY
Tabulka 5.1 - Seznam uzavírek
Uzávìrka

„X“ režim

Z“ režim

Tovarových skupín

•

PLU

•

Zásob PLU

•

Pokladníkù

•

Finanèní

•

Denní (celková)

•

•

Mìsíèní (periodická)

•

•

Denní hodinová

•

•

Mìsíèní hodinová

•

•

•

OBSAH UZÁVÌREK
Uzávìrky skupin zboží

Pøi tisku uzávìrky skupin se vytisknou jen skupiny, které byly aktivovány - skupiny s nenulovými údaji.
Uzávìrka skupin obsahuje:
1. Název skupiny zboží
2. Poèet prodaných jednotek ve skupinì
3. Celkovou hodnotu prodaného zboží ve skupinì
4. Souèet prodeje za všechny skupiny

Uzávìrka PLU

Dá se vytisknout víc typù uzávìrek PLU: uzávìrka jednoho PLU, uzávìrka rozsahu PLU a úplná uzávìrka PLU.
Každý z tìchto typù mùže podle zpùsobu vyvolání uzávìrky obsahovat i èíslo PLU a podle naprogramování 2.
pøíznaku PLU i stav zásob. Pøi tisku uzávìrky se vytisknou jen ty PLU, které byly aktivované - nenulové.
Uzávìrky PLU obsahují:
1) Èíslo PLU (volitelné podle zpùsobu vyvolání uzávìrky)
2) Název PLU
3) Poèet prodaných jednotek z daného zboží
4) Hodnotu prodaného zboží v korunách
5) Konkrétní stav zásob zboží (podle naprogramování 2. pøíznaku PLU)
Navíc na uzávìrce PLU je vytištìná celková hodnota prodeje za všechny vytištìné PLU. Informace o PLU,
která nebyla aktivovaná, se nevytiskne.
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Uzávìrka zásob PLU

Je možné vytisknout více typù uzávìrek zásob PLU:
• uzávìrka zásoby jednoho PLU
• uzávìrka zásob rozsahu PLU
• úplná uzávìrka zásob PLU
Pøi tisku uzávìrky se vytisknou zásoby pouze takových PLU, které jsou naprogramovány (tedy jejich cena je
nenulová).
1. Èíslo PLU (volitelné podle zpùsobu vyvolání uzávìrky)
2. Název PLU
3. Konkrétní stav zásob PLU

Finanèní uzávìrka
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 v hotovosti v cizí (vedlejší) mìnì
12) Poèet a hodnotu pøijatou pøi platbì šekem
13) Poèet a hodnotu pøijatou pøi platbì kreditní kartou
14) Poèet a hodnotu vkladù hotovosti
15) Poèet a hodnotu vkladù hotovosti v cizí (vedlejší) mìnì
16) Poèet a hodnotu vkladù šekù
17) Poèet a hodnotu výbìrù hotovosti
18) Poèet a hodnotu výbìrù hotovosti v cizí (vedlejší) mìnì
19) Poèet a hodnotu výbìrù šekù
20) Hodnotu hotovosti v zásuvce
21) Hodnotu hotovosti v zásuvce v cizí (vedlejší) mìnì
22) Hodnotu šekù v zásuvce
23) Rozdíl zaokrouhlení
Neaktivní kategorie (neboli s nulovými prodejními údaji) se nevytisknou (s výjimkou daòových informací). V Z
režimu lze finanèní uzávìrku vytisknout pouze jako souèást denní (celkové) nebo mìsíèní (periodické) Z-uzávìrky. Viz také kapitolu Denní Z-uzávìrka.

Uzávìrka pokladníkù
Pøi tisku uzávìrky pokladníkù se budou tisknout pouze údaje pokladníkù, jejichž prodej má nenulovou hodnotu.
Uzávìrka pokladníkù tiskne:
1) Jméno pokladníka
2) Poèet prodejù (poèet obsloužených zákazníkù) za každého pokladníka.
3) Celkový prodej v hlavní mìnì za každého pokladníka.
4) Celkový prodej v hotovosti za každého pokladníka.
5) Celkový prodej v hotovosti v cizí mìnì za každého pokladníka.
6) Celkový prodej v šecích za každého pokladníka.
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7)
8)
9)
10)

Celkový prodej v kreditech za každého pokladníka.
Celková hodnota vrácených položek za každého pokladníka
Celková hodnota zrušených položek za každého pokladníka
Celková hodnota anulovaných úètenek za každého pokladníka.

V Z režimu lze uzávìrku pokladníkù vytisknout pouze jako souèást denní (celkové) nebo mìsíèní (periodické)
Z-uzávìrky. Viz také kapitolu Denní Z-uzávìrka.

Denní (celková) X-uzávìrka
Denní (celková) X-uzávìrka vytiskne:
• poèet všech již provedených denních (celkových) Z-uzávìrek
• uzávìrku skupin
• uzávìrku pokladníkù
• finanèní uzávìrku

Mìsíèní (periodická) X-uzávìrka

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

Denní (celková) Z-uzávìrka
Denní (celková) Z-uzávìrka vytiskne:
• poøadové èíslo provádìné denní (celkové) „Z“ uzávìrky
• uzávìrku skupin
• uzávìrku pokladníkù
• finanèní uzávìrku
Po vytištìní se obsah pamìti denní (celkové) Z-uzávìrky pøipoèítá k obsahu pamìti mìsíèní (periodické)
uzávìrky, a potom se vynuluje. Podle platné èeské legislativy se denní (celková) uzávìrka v režimu Z musí
tisknout vždy na konci dne.

Mìsíèní (periodická) Z-uzávìrka

Mìsíèní (periodická) Z-uzávìrka shromažïuje informace z denních (celkových) Z-uzávìrek bìhem delšího
èasového období. Vytištìním se obsah pamìti mìsíèní (periodické) Z-uzávìrky vymaže. Podle platné èeské
legislativy se mìsíèní (periodická) uzávìrka v režimu Z musí tisknout vždy na konci mìsíce.

Denní hodinová uzávìrka
Denní hodinová uzávìrka poskytuje pøehled o prùbìhu prodejù bìhem dne, obsahuje:
1. Výpis zaèátku hodiny.
2. Poèet prodejù a hodnota prodejù v dané hodinì.
3. Celková hodnota prodejù za všechny hodiny.
Denní hodinovou uzávìrku je nutno provést vždy na konci dne (jinak dojde ke kumulaci hodnot za více dní).
Po vytištìní v Z režimu se hodnoty denní hodinové uzávìrky pøipoèítají k hodnotám mìsíèní hodinové uzávìrky, a potom se vynulují.

Mìsíèní hodinová uzávìrka

Mìsíèní hodinová uzávìrka poskytuje pøehled o prodejích v dané denní hodinì sumárnì za celý mìsíc,
obsahuje:
1. Výpis zaèátku hodiny.
2. Poèet prodejù a hodnota prodejù v dané hodinì.
3. Celková hodnota prodejù za všechny hodiny.
Mìsíèní hodinová uzávìrka se obvykle provede na konci mìsíce po provedení denní hodinové uzávìrky. Je
možné ji provést i v jiné periodì. Po vytištìní v Z režimu se hodnoty mìsíèní hodinové uzávìrky vynulují.
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JAK VYTISKNOUT „X“ UZÁVÌRKY
Pokladnu pøepnìte do režimu „X“: . Stlaète kteroukoliv z následujících kombinací kláves, která vytiskne pøíslušné uzávìrky. Uzávìrku „X“ 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, èi pokladních, a pod.
Pøi uzávìrce PLU je možné pøed stisknutím tlaèítka (PLU) stisknout tlaèítko  (VRÁCENÍ), èímž je na uzávìrce pøed prodejními údaji vytisknuto i èíslo PLU. Na uzávìrce PLU jsou tisknuty pouze položky zboží s nenulovým prodejem.
Pøi uzávìrce Zásob PLU je možné pøed stisknutím tlaèítka  (CENA) stisknout tlaèítko  (VRÁCENÍ), èímž je
na uzávìrce vytisknuto i èíslo PLU. Uzávìrky zásob jsou
tisknuty pouze pro položky zboží, které nemají zakázaný
prodej (1. PLU pøíznak, 6. cifra) a pro PLU, které mají
povolený tisk zásob (2. PLU pøíznak, 4. cifra).

15-02-2009
X

11:07:39

Tabulka 5.2 - X-uzávìrky a zpùsob jejich provedení
X-uzávìrka

Stlaèit

Pokladníkù




Finanèná
Skupin zboží

libovolné tlaèítko skupiny zboží (  – ,  )

Všechny PLU

() 

Jedno PLU

(…) () 

Rozsah PLU

èíslo poèáteèního PLU 
èíslo koncového PLU  () 

Zásob PLU

() 

Zásob jednoho PLU

(…) () 

Zásob rozsahu PLU

èíslo poèáteèního PLU 
èíslo koncového PLU  () 

Denní (celková)
Mìsíèní (periodická)
Denní hodinová
Mìsíèní hodinová






VZORY VYTIŠTÌNÝCH X-UZÁVÌREK
Uzávìrka pokladníkù poskytuje pøehled o práci jednotlivých úètujícich. Z údajù uzávìrky umíme zjistit kolik
zákazníkù úètující obsloužila a jakou mìla tržbu. Tyto údaje umožòují napøíklad odmìòovat personál podle
výšky tržby nebo intenzity práce.
Pomocí uzávìrky oddìlení si dokážeme vytvorit obraz o prodávanosti jednotlivých sortimentù prodeje jako
skupiny výrobkù. Pokladna poskytuje poèet prodaných výrobkù, obrat ve skupinì výrobkù jakož i podíl skupiny výrobkù na celkovém prodeji.
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************* X *************
ZPRÁVA-POKLADNÍCI
*************************
Lukáčová
PRODEJ CELKEM
4Q
536.00
HOTOVOST
2Q
121.00
ŠEK
1Q
80.00
KREDIT
1Q
335.00
VRÁCENÍ ZBOŽÍ
1Q
-2.00

ZRUŠENÍ
1Q
-17.90
ANULÁCE ÚČTENKY
1Q
-1248.00
Roháčová
PRODEJ CELKEM
2Q
1375.00
HOTOVOST
2Q
1375.00
VRÁCENÍ ZBOŽÍ
1Q
-2.00

************* X *************
* ZPRÁVA DPT *
*************************
PEČIVO
10.000Q
79.20
MLÉČNÉ VÝR.
3.000Q
53.70
ALKOHOL
4.000Q
54.00
DPT CELKEM: 186.90

Uzávìrka PLU dává nejpøesnìjší pøehled o prodeji každého výrobku. Vzor uzávìrky vlevo je bez výpisu stavu
zásob a bez stlaèení tlaèítka  (REFUND) pøed tlaèítkem  (PLU). Vzor uzávìrky vpravo je s maximálními údaji, které uzávìrka PLU poskytuje. Poskytuje nejobsáhlejší údaje, doporuèujeme pro programování
položek, vedení skladové evidence, vyhodnocování a tisk pøehledù prodeje používat poèítaè. Pro základní
operace vám postaèí pøiložené programové vybavení.
************* X *************
ZPRÁVA PLU
**************************
00001
Jogurt velký
3.000Q
69.50
00311
Černá káva
6.000Q
99.10
01258
Práškový cukr
4.000Q
114.50
02358
Bílé víno 0.7l
1.000Q
45.00
PLU CELKEM: 328.10

************* X *************
ZPRÁVA PLU
**************************
Jogurt velký
3.000Q
69.50
Černá káva
6.000Q
99.10
Práškový cukr
4.000Q
114.50
Bílé víno 0.7l
1.000Q
45.00
PLU CELKEM: 328.10

Uzávìrka „X“ se s oblibou používá pro kontrolu tržeb a hotovostí pøi støídání smìn bìhem pracovního dne.
Manažerovi dává okamžitý pøehled o prodeji kdykoliv v prùbìhu dne.
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******************X****************
DENNÍ ZPRÁVA
***********************************
*Z1#:
0001*
***********************************
ZPRÁVA DPT
***********************************
DPT1
3.000Q
69.50
DPT3
6.000Q
99.00
DPT5
4.000Q
114.50
DPT8
1.000Q
45.00
DPT CELKEM:
328.00
***********************************
ZPRÁVA-POKLADNÍCI
***********************************
Lukáčová
PRODEJ HOTOVOST
5Q
208.50
Roháčová
PRODEJ HOTOVOST
2Q
120.00
***********************************
FINANČNÍ ZPRÁVA
***********************************
GT1
57.70
GT2
53.00
GT3
-4.70
DPT [
19.00%
DPT \
0.00%
ZDAN. [
15.80
ZDAN. \
6.00
OSLOBOZENÉ
31.20
NET [
13.30
NET \
6.00
DAŇ [
2.50
DAŇ \
0.00

NETTO CELKEM
DAŇ CELKEM
PRODEJ CELKEM
4Q
PŘIRÁŽKA
1Q
SLEVA
1Q
VRÁCENÍ ZBOŽÍ
1Q
STORNO
1Q
ANULACE ÚČTENKY
1Q
HOTOVOST
2Q
ŠEK
1Q
KREDIT
1Q
VKLAD-HOTOVOST
1Q
VÝBĔR-HOTOVOST
1Q
VKLAD-ŠEK
1Q
VÝBĔR-ŠEK
1Q
HOTOVOST
ZÁSUVKA
ŠEK
ZÁSUVKA
KREDIT
ZÁSUVKA

50.50
2.50
53.00
1.50
-1.70
-3.00
-2.00
-6.00
9.00
15.00
29.00
100.00
123.00
123.00
456.00
-14.00
-318.00

29.00
ROZDÍL ZAOKROUJHLENÍ
0.00

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




***********************************
*Z1#:
0012*
*Z2#:
0001*
***********************************
ZPRÁVA DPT
***********************************
DPT1
3.000Q
69.50
DPT3
6.000Q
99.00
DPT5
4.000Q
114.50
DPT8
1.000Q
45.00
DPT CELKEM:
328.00
***********************************
ZPRÁVA-POKLADNÍCI
***********************************
Lukáčová
PRODEJ HOTOVOST
5Q
208.50
Roháčová
PRODEJ HOTOVOST
2Q
120.00
***********************************
FINANČNÍ ZPRÁVA
***********************************
GT1
57.70
GT2
53.00
GT3
-4.70
DPT [
19.00%
DPT \
0.00%
ZDAN. [
15.80
ZDAN. \
6.00
OSLOBOZENÉ
31.20
NET [
13.30
NET \
6.00
DAŇ [
2.50
DAŇ \
0.00

JAK VYTISKNOUT „Z“ UZÁVÌRKY
Pokladnu pøepnìte do režimu „Z“ stlaèením . Stlaè-

te klávesu podle následující tabulky, abyste vytiskli pøíslušnou uzávìrku. V pøípadì, že používáte vìtší poèet PLU,
doporuèujeme pro uzávìrku PLU použít poèítaè, protože
výpis jednotlivých položek mùže být velmi rozsáhlý.

NETTO CELKEM
DAŇ CELKEM
PRODEJ CELKEM
4Q
PŘIRÁŽKA
1Q
SLEVA
1Q
VRÁCENÍ ZBOŽÍ
1Q
STORNO
1Q
ANULACE ÚČTENKY
1Q
HOTOVOST
2Q
ŠEK
1Q
KREDIT
1Q
VKLAD-HOTOVOST
1Q
VÝBĔR-HOTOVOST
1Q
VKLAD-ŠEK
1Q
VÝBĔR-ŠEK
1Q
HOTOVOST
ZÁSUVKA
ŠEK
ZÁSUVKA
KREDIT
ZÁSUVKA

50.50
2.50
53.00
1.50
-1.70
-3.00
-2.00
-6.00
9.00
15.00
29.00
100.00
123.00
123.00
456.00
-14.00
-318.00

29.00
ROZDÍL ZAOKROUJHLENÍ
0.00

15-02-2009
Z

11:07:39

Tabulka 5.3 - Z-uzávìrky a zpùsob jejich provedení
Z-uzávìrka

Stlaèit

Všechny PLU

() 

Jedno PLU

(…) () 

Rozsah PLU

èíslo poèáteèního PLU 
èíslo koncového PLU  () 

Denní (celková)
Mìsíèní (periodická)
Denní hodinová
Mìsíèní hodinová
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Pøi uzávìrce PLU je možné pøed stlaèením tlaèítka  (PLU) stlaèit tlaèítko  (REFUND), èímž bude
na uzávìrce pøed prodejními údaji vytištìné i èíslo PLU. Uzávìrka PLU je možná i bez výpisu na tiskárnu použitím tlaèítek . Prodejní hodnoty za konkrétní zboží budou vymazané bez jejich výpisu
na tiskárnu.

VZORY VYTIŠTÌNÝCH „Z“ UZÁVÌREK
Uzávìrka PLU poskytuje nejpøesnìjší pøehled o prodeji každého výrobku. Vzor uzávìrky vlevo je bez výpisu
stavu zásob a èísla PLU. Vzor uzávìrky vpravo je s maximálními údaji, které uzávìrka PLU poskytuje. Tato
uzávìrka podává nejúplnìjší údaje, a proto pro tisk pøehledù prodeje doporuèujeme používat poèítaè. Tímto
mùžete prodloužit životnost tiskárny, èímž snížíte náklady na provoz pokladny.
************* Z *************
ZPRÁVA PLU
**************************
00001
Jogurt velký
3.000Q
69.50
00311
Černá káva
6.000Q
99.10
01258
Práškový cukr
4.000Q
114.50
02358
Bílé víno 0.7l
1.000Q
45.00
PLU CELKEM: 328.10
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************* Z *************
ZPRÁVA PLU
**************************
Jogurt velký
3.000Q
69.50
Černá káva
6.000Q
99.10
Práškový cukr
4.000Q
114.50
Bílé víno 0.7l
1.000Q
45.00
PLU CELKEM: 328.10

Uzávìrky
******************Z****************
DENNÍ ZPRÁVA
***********************************
*Z1#:
0001*
***********************************
ZPRÁVA DPT
***********************************
DPT1
3.000Q
69.50
DPT3
6.000Q
99.00
DPT5
4.000Q
114.50
DPT8
1.000Q
45.00
DPT CELKEM:
328.00
***********************************
ZPRÁVA-POKLADNÍCI
***********************************
Lukáčová
PRODEJ HOTOVOST
5Q
208.50
Roháčová
PRODEJ HOTOVOST
2Q
120.00
***********************************
FINANČNÍ ZPRÁVA
***********************************
GT1
57.70
GT2
53.00
GT3
-4.70
DPT [
19.00%
DPT \
0.00%
ZDAN. [
15.80
ZDAN. \
6.00
OSLOBOZENÉ
31.20
NET [
13.30
NET \
6.00
DAŇ [
2.50
DAŇ \
0.00

NETTO CELKEM
DAŇ CELKEM
PRODEJ CELKEM
4Q
PŘIRÁŽKA
1Q
SLEVA
1Q
VRÁCENÍ ZBOŽÍ
1Q
STORNO
1Q
ANULACE ÚČTENKY
1Q
HOTOVOST
2Q
ŠEK
1Q
KREDIT
1Q
VKLAD-HOTOVOST
1Q
VÝBĔR-HOTOVOST
1Q
VKLAD-ŠEK
1Q
VÝBĔR-ŠEK
1Q
HOTOVOST
ZÁSUVKA
ŠEK
ZÁSUVKA
KREDIT
ZÁSUVKA

50.50
2.50
53.00
1.50
-1.70
-3.00
-2.00
-6.00
9.00
15.00
29.00
100.00
123.00
123.00
456.00
-14.00
-318.00

29.00
ROZDÍL ZAOKROUJHLENÍ
0.00

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




***********************************
*Z1#:
0012*
*Z2#:
0001*
***********************************
ZPRÁVA DPT
***********************************
DPT1
3.000Q
69.50
DPT3
6.000Q
99.00
DPT5
4.000Q
114.50
DPT8
1.000Q
45.00
DPT CELKEM:
328.00
***********************************
ZPRÁVA-POKLADNÍCI
***********************************
Lukáčová
PRODEJ HOTOVOST
5Q
208.50
Roháčová
PRODEJ HOTOVOST
2Q
120.00
***********************************
FINANČNÍ ZPRÁVA
***********************************
GT1
57.70
GT2
53.00
GT3
-4.70
DPT [
19.00%
DPT \
0.00%
ZDAN. [
15.80
ZDAN. \
6.00
OSLOBOZENÉ
31.20
NET [
13.30
NET \
6.00
DAŇ [
2.50
DAŇ \
0.00

NETTO CELKEM
DAŇ CELKEM
PRODEJ CELKEM
4Q
PŘIRÁŽKA
1Q
SLEVA
1Q
VRÁCENÍ ZBOŽÍ
1Q
STORNO
1Q
ANULACE ÚČTENKY
1Q
HOTOVOST
2Q
ŠEK
1Q
KREDIT
1Q
VKLAD-HOTOVOST
1Q
VÝBĔR-HOTOVOST
1Q
VKLAD-ŠEK
1Q
VÝBĔR-ŠEK
1Q
HOTOVOST
ZÁSUVKA
ŠEK
ZÁSUVKA
KREDIT
ZÁSUVKA

50.50
2.50
53.00
1.50
-1.70
-3.00
-2.00
-6.00
9.00
15.00
29.00
100.00
123.00
123.00
456.00
-14.00
-318.00

29.00
ROZDÍL ZAOKROUJHLENÍ
0.00

81

VOLITELNÉ PØÍSLUŠENSTVÍ
POKLADNY

Volitelné pøíslušenství pokladny

Penìžní zásuvka

Pokladna Euro-200T umožòuje pøipojení vìtšiny penìžních zásuvek vybavených otvíracím zaøízením se solenoidem (12–15 V a odporem 14-27�). Pokladna má standardnì zabudované rozhraní pro automatické
otvírání zásuvky.
Zásuvka je s pokladnou propojená kablíkem, který umožòuje její automatické otvírání. Kablík s konektorem
umožòuje zásuvku pøi pøenášení pokladny pohodlnì odpojit. Malé provozy urèitì pøivítají možnost umístit zásuvku podle potøeby na libovolném místì a automaticky ji otvírat pomocí pokladny.
Obrázek 6.1 - Penìžní zásuvka

Dodávku a pøipojení penìžní zásuvky žádejte od svého autorizovaného prodejce pokladen Euro-200T.

Digitální váhy

Pokladna Euro-200T umožòuje pøipojení více druhù digitálních vah. K pokladnì je možné souèasne pøipojit
2 váhy. To je vhodné zejména v prodejnách s masem, kde jsou prvni váhy použitý pro masné výrobky a
druhé váhy slouži pro èestvé maso. Váhy jsou standardnì vybaveny sériovým rozhraním, kterým spolehlivì
komunikují s registraèními pokladnami Euro-200T. Mohou však být použity i cez pøipojení k pokladnì. Váhy
dodáváme s úøedním ovìøením a na požádání i komunikaèním kabelem.
Obrázek 6.2 - Digitální váhy

Dodávku a pøipojení elektronických vah žádejte od svého autorizovaného prodejce pokladen Euro-200T.

Skenery èárových kódù

Pokladna Euro-200T je standardnì vybavená rozhraním pro pøipojení skeneru èárových kódù. V pøípadì,
že jste se rozhodli pro používání snímaèù èárových kódù, tato kapitola se Vám pokusí poradit, jak si vybrat.
V každém pøípadì doporuèujeme nákup a pøipojení skeneru konzultovat s Vaším autorizovaným prodejcem
pokladen Euro-200T.
Skener èárových kódù pøipojujeme k pokladnì prostøednictvím zabudovaného sériového rozhraní RS-232.
Stejným rozhraním musí být vybaven i skener èárových kódù. Pro napájení skeneru pokladna poskytuje stejnosmìrné napìtí +5 V. Pøed pøipojením je tøeba skener i pokladnu správnì naprogramovat. Doporuèujem
užívat skenery s vlastním napájením skenera.
Pro práci s pokladnou doporuèujeme skenery Metrologic. Další informace žádejte od svého prodejce pokladen Euro-200T.
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Metrologic MS-5145 Eclipse
Ruèní skener bez stojanu se skenovánim po stlaèení tlaèítka (trigger). spùsob snímání je LED 650 nm ± 5 nm,
rychlost snímání je 72 øádkù/s, snímací vzdálenost 140 mm a minimální šiøka paprsku je 0,102 mm. Rozhraní
RS-232.
Obrázek 6.3 - Skener Metrologic MS-5145 Eclipse

Metrologic MS-7120 Orbit
Je vícesmìrový, velmi rychlý laserový snímaè èárového kódu. Zpùsob snímaní 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.
Obrázek 6.4 - Skener Metrologic MS-7120 Orbit

Metrologic MS-9520 Voyager
Ruèní velmi rychlý laserový skener èárových kódù, v nabídce také stojanová varianta. Zpùsob skenování je
LED 650 nm ± 10 nm, rychlost snímání je 72 øádkù/s, snímací vzdálenost 205 mm a minimální šiøka paprsku
je 0,132 mm.
Obrázek 6.5 - Skener Metrologic MS-9520 Vayager

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 každého uživatele jednoduchou záležitostí. Jeho rychlost snímání je 100 snímkù za sekundu a zpùsob snímaní CCD.
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Obrázek 6.6 - Skener Birch CD-108e

Informace o dalších druzích skenerù žádejte od svého autorizovaného prodejce pokladen Euro-200T. Kompletní seznam prodávaných skenerù najdete na stránce www.elcom.eu.

Platební terminály

Pokladna Euro-200T umožòuje pøipojení platebního terminálu pro platby kreditní kartou. K pokladnám Euro200T doporuèuje firma Elcom pøipojení platebních terminálù znaèky Dionica.
Obrázek 6.7 - Platební terminál

Dodávku a pøipojení platebního terminálu mùžete žádat v kterékoli poboèce banky.

Externí klávesnice

Pokladna Euro-200T umožòuje pøipojení více druhù externích klávesnic. Jednou z možností jsou klávesnice
EK 3000, které jsou ideálním doplòkem pokladního systému v obchodních provozech, protože obsluha je
velmi jednoduchá a rychlá. Klávesnice jsou plnì programovatelné a samozøejmì nabízí možnost výmìny
popiskù kláves. Každá klávesa klávesnice EK 3000 vydrží až 50 miliónù stlaèení, což je v porovnání s PC
klávesnicí 7 krát více. Pøihlašování pokladníkù zjednoduší používání RF readeru, který je možno ke klávesnici
EK 3000 naprogramovat.
Obrázek 6.8 - Externí klávesnice

Další výhodou proti PC klávesnici je libovolné rozložení kláves spolu s pøíjemným a estetickým vzhledem.
Klávesnice jsou vyrábìny v barevné škále. V atraktivní zelené a modré, v šedé nebo v napodobeninì døeva.
Klávesnice mohou být pøipojeny i k bìžným osobním poèítaèùm a zaøízením, které jsou vybaveny standardním vstupem PS/2. Klávesnice Elcom umožòují zákazníkùm nechat vyniknout jejich identitu a jedineènost.
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UV LED kontroler bankovek

Pokladna mùže byt vybavena UV LED kontrolerom bankovek. Vzhledem k tomu, že výskyt falešných bankovek je pomìrnì èastý, UV LED kontroler Vám mùže pomoci odlišit pravé bankovky od nepravých. Platnost
bankovky mùžete ovìøit pøímo prostøednictvím pokladny EURO - 200T a ušetøíte tak výdaje na nákup dalšího
pøíslušenství.

Externí bateriový box

Pomocí externího bateriového boxu mùžete prodloužit dobu provozu registraèní pokladny až o 8 hodin, v závislosti na rozsahu prodeje, tedy doby úètování na pokladnì.
Obrázek 6.9 - Externí bateriový box

Možnost propojení pokladen Euro-200T do jednotné LAN sítì
Tuto možnost pøipojení vám dává pøevodník Ethernet/RS-232.
Co tím získáte? Ušetøíte množství finanèních prostøedkù, protože propojení LAN Vám umožní vytvoøit jednu
pokladní síś, která mùže být složena z rùzných typù pokladen Elcom.

Doplnková programovatelná klávesnice

K pokladnici lze také pøipojit doplnkovou programovatelnou klávesnici. Tá obsahuje 10 tlaèidel, která jsou
standardne naprogramována jako PLU1 až PLU10. Ale funkce kláves si múžete zmìnit podle postupu v èásti
„Programováni pokladny“
Obrázek 6.10 - Programovatelná klávesnice (volitelné pøíslušenství) Euro-200T

Rozšiøujíci RS232 porty

Porty pokladnice lze rozšíøit o modul s dalšími dvìma RS232 porty. Takhle múžete k pokladne souèasne
pøipojit napø. váhy, skenr, platební terminál i PC.
požití rozhraní RS-485
Pøepojení pokladny popocí síte RS-485 zvìøte autorizovanému servisnímu støedisku.
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Programové vybavení Euro2A
K pokladnì Euro-200T se dodává i programové vybavení Euro2A, které slouží k pøípravì údajù naprogramování pokladen Euro-200T, její samotné nastavení. Umožòuje jednoduchou a pohodlnou úpravu a pøenos
všech zadávaných údajù pokladny (od nastavení systémových pøíznakù, pøes loga až po programování prodejních položek PLU a skupin zboží), zprostøedkuje zálohování údajù pokladny a zpracovává údaje o prodeji
a ještì mnoho jiných užiteèných funkcí.
Nejnovìjší verzi programu Euro2A si mùžete nahrát z naší internetové stránky http://www.elcom.eu.
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Pomoc v nouzi

INFORMAÈNÍ A CHYBOVÉ HLÁŠENÍ
Když je tøeba informovat obsluhu o aktuální èinnosti pokladny, nebo se pokladna dostane z jakékoliv príèiny
do chybového stavu, na displeji budou popsané jednotlivé zprávy nasledujúcimi hlášeními:
Tabulka 7.1 - Seznam hlášení pokladny
Popis

Význam

100%

K pokladnì není pøipojený externí zdroj napìtí. Zdrojem napìtí je interní akumulátor. Zobrazení stavu nabití interního akumulátoru.

DAÒ NEAKTIVNÍ

Daòovou hladinu není možné pøiøadit ke skupinì zboží nebo PLU.

DOPLATIT

Informace o hodnotì, kterou tøeba doplatit pro ukonèení nákupu.

DPT JE NEAKTÍVNÍ

Prodej pøes tuto skupinu zboží je zakázán.

ECR <--> PC

Probíhá komunikace mezi pokladnou a poèítaèem.

HESLO

Pro zapoèetí práce je tøeba zadat naprogramované heslo pokladníka.

HESLO UŽ EXISTUJE

Programované heslo je už pøiøazené jinému pokladníkovi.

Hlava pøehøátá

Informace o pøehøátí tepelné hlavy tiskárny. Po ochlazení hlavy bude
tisk pokraèovat.

CHYBA DATUMU

Nesprávnì zadané datum.

CHYBA KOMUNIKACE

Chyba komunikace mezi pokladnou a poèítaèem nebo platebním
terminálem.

CHYBA PØI ZPRACOVÁNÍ

Pøi platbì pøes platební terminál nastala chyba.

CHYBA PØÍZNAKU

Nesprávnì zadaný pøíznak.

CHYBNÁ OPERACE

Neoèakávaná operace. Nesprávnì zadaná posloupnost kláves.

CHYBNÉ PARAMETRY

Nesprávnì nastavené parametry pokladny.

CHYBÍ CENA ZBOŽÍ

Naprogramovaná cena zboží je nulová.

--Chybí papír--

V tiskárnì chybí papír. Otevøte kryt tiskárny a doplòte papírovou pásku.

KÓD UŽ EXISTUJE

Èárový kód je už naprogramovaný k jinému zboží.

PROG.CENA NEAKTIVNÍ

Nastavení pøíznaku DPT nebo PLU neumožòuje využít naprogramovanou cenu.

NEAKT. DAÒ. HLADINA

Skupina zboží nebo zboží je pøiøazeno k neaktivní daòové hladinì.

NEDOVOLENÝ ZÁSAH DO EPROM Pøivolejte servisního technika!
CHYBA VÁH

K pokladnì nejsou pøipojené elekronické váhy, nebo z nich nebyl
naètený údaj.

NEPØÍPUST. EURO FÁZE

Není možné pøejít do požadované Euro mìny, nebo je pokladnice
v etapì bez Euro mìny. Je nutné dodržet postup 1. - 2. - 3. etapa,
resp. není možno programovat kurs mìny dokud není pokladnice
alespoò v první etapì Euro mìny.

NEPØÍPUSTNÁ PLATBA

Pro platbu doplnkovou mìnou není možné použit zvolený typ platby.
Je možné platit pouze v hotovosti

NESLOUŽÍ JAKO DAÒ.DOKLAD

Údaje úètenky nejsou zapoèítané do finanèních údajù pokladny. Neplatný doklad.

NEZPRAC. ÈÁROVÝ KÓD

Èárový kód nebyl zpracovaný pøi prodeji.

NEZNÁMÝ KÓD

Èárový kód není pøiøazený žádnému zboží.
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ZÁPORNÝ STAV ZÁSOB

Naprogramovaný pøíznak PLU neumožòuje pøejít do záporného stavu zásob.

OTV. CENA NEAKTIVNÍ

Nastavení pøíznaku DPT (PLU) neumožòuje zadat cenu pøi úètovaní z klávesnice.

PLU JE NEAKTIVNÍ

Naprogramovaný pøíznak PLU neumožòuje prodej tohoto PLU.

PO UZÁVÌRCE

Od provedení denní uzávìrky nebyl vykonaný žádný prodej.

Pokraèuj v prodeji

Pokladna je pøipravená pokraèovat v prodeji.

PRODEJ .

Režim normálního prodeje. Údaje na úètence v R režimu jsou zapoèítavané
do GT

PRODEJ ZLOMK. MNOŽST.

Hodnota naprogramovaného pøíznaku zboží neumožòuje prodej zlomkového
množství tohoto zboží.

LIMIT DESETIN. MÍST

Prodávané množství zboží je zadáno na víc desetinných míst než je naprogramovaná hodnota 2. systémového pøíznaku.

LIMIT GT,UDÌLEJ UZÁV

Grandtotály dosáhly maximální hodnotu. Vykonejte denní a mìsíèní uzávìrku
a pøivolejte servisního technika.

LIMIT PLATBY KARTOU

Pøekroèená hodnota platby kreditní kartou.

PØEKROÈ. LIMIT ZÁSOB

Zásoba zboží pøekroèila maximální hodnotu.
Max. hodnota je 999 999,999.

PØEKROÈ.LIMIT NÁKUPU

Hodnota nákupu dosáhla maximální možnou hodnotu. Je tøeba ukonèit nákup.

LIMIT NÁSOBENÍ

Násobené množství pøekroèilo maximální hodnotu.
Max. hodnota je 10 000.

LIMIT ÈÍSLIC CENY

Pøekroèení naprogramované hodnoty HALO pro zadání ceny pøi prodeji.
Zkontrolujte naprogramovaný pøíznak skupiny zboží nebo PLU.

LIMIT PØIRÁŽKY-SLEVY

Pøekroèení naprogramované hodnoty limitu slevy nebo pøirážky. Zkontrolujte
naprogramování systémových pøíznakù slevy nebo pøirážky.

LIMIT DAÒ. HLAD.

Pøekroèení maximální hodnoty danì v konkrétní daòové hladinì od poslední
denní uzávìrky. Proveïte denní uzávìrku.

PØIR.SLEVA ZÁPOR.HOD

Na zápornou hodnotu není možné udìlat slevu nebo pøirážku.

Prn

Vypnutý tisk úètenky. Tisk je možné zapnout stlaèením tlaèítka .

Prosím èekejte

Pokladna vykonává operace, které budou trvat nìjaký èas.

CHYBA DATUMU

Zadání nesprávného data.

STISKNI MEZISOUÈET

Je potøeba stisknout klávesu (Mezisouèet).

STORNO NENÍ MOŽNÉ

Storno bylo vykonáno v nesprávné èásti prodeje.

TISK DUPLIKÁTU

Tiskárna tiskne duplikát poslední úètenky.

ZBOŽÍ NEBYLO PRODÁNO Zboží nebylo prodáno.
TØÍDÌNÍ KÓDÙ

Pokladna tøídí naprogramované èárové kódy.

UKONÈETE NÁKUP

Byl dosažen maximální poèet položek (101) v nákupu, nebo byl pøekroèen
maximální poèet øádkù, které je možné vytisknout na jedné úètence.

Udìlej denní uzáv.

Vykonejte denní uzávìrku.

ŠETRNÝ REŽIM

Šetrný režim. Z „úsporného režimu“ se vychází stlaèením klávesy  (REŽIM).

ZADEJ SERVISNÍ KÓD

Odblokování programovacího režimu je možné zadáním servisního kódu.

ZADEJ PLACENOU SUMU

Pøed ukonèením nákupu je tøeba zadat sumu, kterou platí zákazník.
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Zakázaný pøístup

Pokladník nemá právo pøístupu do tohoto režimu pokladny.

ZÁPORNÁ HODNOTA GT

Byla provedená operace, která by zpùsobila zápornou hodnotu Grandtotálu.

Zdvižená hlava

Na tiskárnì je zdvižená tepelná hlava. Uložte hlavu do pùvodní polohy.

TOVAR BEZ NÁZVU

Nebyl naprogramován název položky.

VYPNI A ZAPNI POKL.

Došlo k chybì bìhem èinnosti pokladny. Pro odstranìní problému je zapotøebí vypnout a znova zapnout pokladnu.

LIMITU ZÁP. POLOŽEK

Pøekroèení maximálního možného poètu záporných položek (záporná položka = refund) v rámci jedné denní uzávìrky. Je potøebné vykonat denní
uzávìrku.

LIMITU POÈTU SLEV

Pøekroèení maximálního možného poètu slev.

Nezjistitel.stav bat

Stav nabití baterie se nepodaøilo zjistit. Èinnost pokladny je zastavená, je
potøebné dobit baterii.

Slabá BAT.ukonè uèt.

Zpráva se zobrazí napø. pøi tlaèi úètenky, kdy je zapotøebí vìtší pøíkon elektrické energie. Stav akumulátoru umožní øádne užívání pokladny na omezenou dobu, napø. na dokonèení nákupu. Pokladnu je zapotøebí co nejdàív
pàipojit na adaptér.

Baterie témìø vybitá

Napìtí baterie pokleslo pod kritickou úroveò. Èinnost pokladny je zastavená,
je potøebné dobit baterii.

Zjišśování stavu bat

Probíhá zjišśování stavu nabití baterie.

RESET KÓD

Došlo k poškození obsahu pamìti, kontaktujte servisního technika.

Kontrola baterie

Probíhá zjišśování stavu nabití baterie.

Udìlej PLU uzáv.

Hlášení se objeví, pokud pøi pøechodu do 2. Euro fáze nebyla vykonána
Z-uzávìrka PLU

Udìlej DPT uzáv.

Hlášení se objeví, pokud pøi pøechodu do 2. Euro fáze nebyla vykonána
Z-uzávìrka DPT.

Udìlej uzáv. poklad.

Hlášení se objeví, pokud pøi pøechodu do 2. Euro fáze nebyla vykonána
Z-uzávìrka pokladníkù.

CHYBNÉ HESLO

Zadané heslo nebylo nalezeno v seznamu evidovaných hesel pokladníkù.

Vytisknìte el.žurnál

Je potøebné vytisknout elektronický žurnál.

ŽURNÁL POŠKOZEN

PC údaje jsou nesprávné (poškozené).

ŽURNÁL JE TÉMÌØ PLNÝ

Zaplnìní žurnálu pøekroèilo 95%, je zapotøebí co nejdøíve vytisknout žurnál, protože po pøekroèení 98% zaplnìní žurnálu už nelze zaèít další úètenku. PC údaje
jsou poškozené (nesprávnì).

ZAPLNENÍ ŽURNÁLU
PØEKROÈILO 80%

Místo v pamìti pokladny vyhrazeno pro elektronický žurnál se zaplòuje. Obdobné hlášení je i pro 90%.

NEDOVOLENÁ PLATBA

Když je hodnota nákupu záporná, není možné zadat hodnotu platby, s výjimkou platby v hotovosti.

PRÁZDNE VÁHY

Hmotnost pøijatá z vah je nulová. Není možné zaúètování položky v tomto
stavu.

NENASTAVÌNÉ VÁHY

Váhy nejsou naprogramovány v systémových pøíznacích.
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CO DÌLAT PØI VÝPADKU ELEKTRICKÉHO NAPÌTÍ
Výpadek elektrického napìtí

Výpadek elektrického napìtí nemá dopad na funkènost pokladny, protože pokladna je vybavena interním akumulátorem. Pokladna je po výpadku elektrického napìtí plnì funkèní, a je schopna provozu podle aktuálního
stavu nabití interního akumulátoru až 8 hodin.

Poruchy pokladny v dùsledku rušení v elektrické síti

Náhodné poruchy elektronických zaøízení bývají èasto zpùsobené rušením z elektrické sítì nebo elektromagnetickým rušením. V pøípadì velmi intenzívneho rušení ve Vaší oblasti, v pøípadì výrazného pøepìtí (vyšší
napìtí v síti) nebo podpìtí (nižší napìtí v síti) Vám pomùže instalace ochranného zaøízení, o kterou požádejte
autorizovaného prodejce nebo servisního technika.

SIGNALIZACE STAVU INTERNÍHO AKUMULÁTORU
Stav nabití vnitøního akumulátoru vyjadøuje procentní hodnota, která je zobrazována v levém horním rohu
displeje pro úètující bìhem zobrazování data a èasu. Tato procentuální hodnota je zároveò indikátorem toho,
že pokladna je napájena z interního akumulátoru (není k ní pøipojen externí zdroj napìtí). Èím je nabití akumulátoru vyšší, tím je i procento vyšší. Pøi silném vybití akumulátoru je nutné po pøipojení externího adaptéru
pokladnu vypnout hlavním vypínaèem a zapnout ji až po 15 minutách nabíjení! Vnitøní akumulátoø je dobíjený
po pøipojení adaptéru i pøi vypnuté pokladnì.
Zásady péèe o interní baterii:
• úplné nabití baterie trvá pøibližnì 8 hodin
• na poèátku provozu pokladny doporuèujeme nabít baterii na 100% a používáním ji vybít, až pokud pokladna nezaène signalizovat potøebu nabíjení. Tento proces je nutné provést alespoò tøikrát (prodloužení
životnosti baterie).
• pokud se zaène projevovat výrazné ztráty kapacity baterie, napø. zkracováním pracovního cyklu pokladny
na jedno nabití, doporuèujeme baterii co nejdøíve vymìnit.
• nabíjení resp. dobíjení baterií se provádí vždy pøi pøipojeném síśovém adaptéru.
Pøi používání pokladny bez externího zdroje napìtí mohou být detekované stavy interního akumulátoru, které
jsou na displeji úètujícího indikovány tìmito zprávami: “Slabá BAT. ukonè úèt. “, „Velmi slabá bat.“, “Kontrola
baterie“ a “Neznámý stav bat.“. Význam tìchto zpráv je popsán v tabulce 7.1 - Seznam hlášení pokladny.

TESTOVÁNÍ POKLADNY
Testování elektroniky displeje

Vlastní test elektroniky displeje postupnì zobrazí na obou displejích jednotlivé segmenty displeje.
Postup pøi spuštìní vlastního testu elektroniky displeje:
1) Pokladnu pøepnìte do programovacího režimu P stlaèením  (REŽIM)
2) Na numerické (èíselné) klávesnici postupnì stláèejte èísla:

3)

 – pro test displeje zákazníka
 – pro test displeje obsluhy
Stlaète tlaèítko  (NÁSOBIT).

Ukonèení testu displeje pokladna oznámi pípnutím. Podle potøeby mùžete pokraèovat v dalších testech.
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Testování tiskárny

Vlastní test tiskárny vytiskne na úètenku i na kontrolní pásku identifikaèní údaje pokladny Euro-200T, èíslo
verze, jej konfiguraci (poèet skupin zboží, poèet PLU), možnosti sériové komunikace, možnost fiskálního
režimu a celou sadu znakù ve standardní velikosti s pøiøazenými hexadecimálními kódy.
Postup pøi spuštìní vlastního testu tiskárny:
1) Pokladnu pøepnìte do programovacího režimu P stlaèením  (REŽIM)
2) Na numerické (èíselné) klávesnici postupnì stláèejte èísla .
3) Stlaète tlaèítko  (NÁSOBIT).

Test snímaní polohy hlavy tepelné tiskárny
Postup pøi spuštìní testu:
1) Pokladnu pøepnìte do režimu programování P stlaèením  (REŽIM)
2) Na èíselné klávesnici stisknìte èíslo .
3) Stisknìte tlaèítko  (NÁSOBIT).
Prùbìh testu:
1) Na displeji se zobrazí aktuální poloha hlavy tiskárny.
2) Pohybem mechanizmu zdvihání hlavy se mìní zobrazování polohy hlavy na displeji podle aktuální pozice
zdvihacího mechanizmu hlavy.
3) Test ukonèíte stisknutím libovolného tlaèítka na klávesnici.

Test snímaèù papírových pásek
Postup pøi spuštìní testu:
1) Pokladnu pøepnìte do režimu programování P stlaèením  (REŽIM)
2) Na èíselné klávesnici stisknìte èíslo .
3) Stisknìte tlaèítko  (NÁSOBIT).
Prùbìh testu:
1) Na displeji se zobrazí aktuální stav pøítomnosti papírových pásek v snímaèích.
2) Zasouváním a vysouváním papíru ze snímaèù se mìní zobrazování stavu pøítomnosti papíru na displeji
podle pøítomnosti papíru ve snímaèích.
3) Test ukonèíte stisknutím libovolného tlaèítka na klávesnici.

Testování klávesnice

Vlastní test klávesnice zobrazí po stlaèení klávesy na displeji pokladny název klávesy. Pomocí tohoto testu je
možné zjistit funkènost tlaèítek pokladny.
Postup pøi spuštìní vlastního testu klávesnice:
1) Pokladnu pøepnìte do programovacího režimu P stlaèením  (REŽIM)
2) Na numerické (èíselné) klávesnici stlaète èíslo .
3) Stlaète tlaèítko  (NÁSOBIT).
4) Stlaèajte postupnì jednotlivé tlaèítka klávesnice.
5) Test ukonèíte stlaèením tlaèítka  (CELKEM).
Když je tlaèítko funkèní, zobrazí se jeho pozice, kód a název na displeji. Stlaèením tlaèítka  (CELKEM) se
test klávesnice ukonèí.
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Test klávesnice 2

Test klávesnice 2 vyhodnocuje postupné stisknutí tlaèítek klávesnice. Pokud jsou stisknuty tlaèítka v pøesnì definovaném poøadí podle obrázku 8.1 a klávesnice nebo její øídící obvody nejsou poškozeny, test je ukonèen správnì.
Postup pøi spuštìní testu:
1. Pokladnu pøepnìte do režimu programování P stisknutím  (REŽIM)
2. Na èíselné klávesnici stisknìte èíslo .
3. Stisknìte tlaèítko  (NÁSOBIT).
Prùbìh testu:
Ve smìru šipek na obrázku 8. 1 stisknìte postupnì jednotlivá tlaèítka klávesnice. Pokud je stisknuto tlaèítko
v nesprávném poøadí, je zvukovou signalizací ohlášována chyba až po stisknutí správného (podle testu následujícího) tlaèítka.
Test klávesnice 2 je možné kdykoliv ukonèit stisknutím tlaèítka  (CELKEM).
Obrázek 7.1 - Klávesnice pokladny Euro-200T

Obrázek 7.2 - Programovatelná klávesnice (volitelné pøíslušenství)
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SERVISNÍ KÓDY POKLADNY
Kódy pøístupné z X režimu (  ):
•

Zapnutí/vypnutí oøezávání prodejní ceny položky (jednotková cena * množství): 



Na displeji se zobrazí:
0 – poèet zobrazovaných desetinných míst pro prodejní cenu položky podle nastavení 6. èíslice 1. systémového pøíznaku
1 – poèet zobrazovaných desetinných míst pro prodejní cenu položky podle vìtší z hodnot 4., nebo
5. èíslice 1. systémového pøíznaku
•

Zapnutí/vypnutí zobrazení jednotkové ceny položky na tøi desetinná místa: 



Na displeji se zobrazí:
0 – poèet zobrazovaných desetinných míst pro jednotkovou cenu položky podle nastavení 6. èíslice
1. systémového pøíznaku
1 – poèet zobrazovaných desetinných míst pro jednotkovou cenu položky bude 3 bez ohledu na nastavení 6. èíslice 1. systémového pøíznaku

jednotková cena položky
prodejní cena položky

Černý chléb
12*21.400 =256.80 [
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