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Tisztelt Vásárlónk!
Cégünk az Alt Cash Kft. a Sam4s pénztárgépek kizárólagos magyarországi forgalmazója.
Az NR-240 Online New modellrĘl további információkat találhat honlapunkon, az alábbi címen:
www.penztargepcentrum.hu

A weboldalon egyebek mellett megnézheti a készülék kezelését megkönnyítĘ videóinkat,
tájékozódhat a pénztárgép tulajdonosokra vonatkozó jogszabályokról és természetesen az
NR-240 Online New pénztárgép üzemeltetéséhez szükséges kellékeket is megrendelheti.

A www.penztargepcentrum.hu weblap mellett az alábbi oldalakon is hasznos információkkal látjuk el a
Sam4s pénztárgépek felhasználóit:
www.facebook.com/Penztargepcentrum
www.youtube.com/user/cashregistercenter
google.com/+pénztárgépcentrum
Az oldalakra a következĘ QR kódok beolvasásával is eljuthat:

Pénztárgépcentrum

Facebook

Youtube

Google+
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ElĘvigyázatossági rendszabályok

A készülék kettĘs szigeteléssel ellátott hálózati adapterrel, így nem csak védĘföldeléssel ellátott
aljzatba csatlakoztatható. A csatlakoztatás elĘtt gyĘzĘdjön meg mind az aljzat, az adapter és a
vezeték sértetlenségérĘl. Amennyiben sérülést észlel, ne csatlakoztassa az eszközt, és
haladéktalanul értesítse szerviz partnerét! Soha ne szerelje szét a pénztárgépet, azt csak az
adóhatóság által kibocsátott engedéllyel rendelkezĘ szerviz jogosult javítani, karbantartani!
Kérjük, kövesse az alábbi biztonsági, óvórendszabályokat a rongálódás és a lehetséges
kockázatok (mint pl. áramütés) megelĘzése, illetve elkerülése érdekében.
Biztosítsa, hogy ne maradjon nyitott rész, melyen keresztül illetéktelen személy – különös
tekintettel a gyermekekre – bedughatja ujjait, és veszélyes feszültséggel érintkezhet, melybe
beleértendĘ a különösen széles szellĘzĘnyílás, vagy a nem megfelelĘen elhelyezett ház, illetve
fiók.
Soha ne változtassa meg, vagy egészítse ki az eredeti mechanikai, vagy elektronikai kivitelét a
pénztárgépeknek. Az illetéktelen változtatás kockázatokat okozhat. A kivitelezésben történĘ
változtatás a gyártói garancia megszĦnését vonja maga után.
Bármely részegység és kábel, mely túlmelegedésbĘl, vagy egyéb problémából kifolyólag
meghibásodik, csak az eredeti specifikációval megegyezĘ jellemzĘkkel rendelkezĘ alkatrésszel
pótolható. Az esetleges problémát mindig idĘben észlelje és javíttassa.
Ügyeljen a vezetékek burkolatának sértetlenségére, különösen az éles szélek, illetve más
magas feszültségĦ vezetékek találkozásánál. EllenĘrizze, hogy az alkatrészek, kábelek nem
érintkeznek melegedĘ részegységekkel. Mindig vizsgálja meg a vezetékeket. Megnyúlt,
lekopott, vagy elszabadult vezeték esetén ne csatlakoztassa a hálózatba a készüléket. Ne
változtassa meg az alkatrészek, vagy alaplapok elhelyezését
A készülék és a hálózati adapter nem nedvesség álló, ezért bármilyen nedvességgel való
érintkezéstĘl óvni kell!
Üzemeltetési szabályok

Ne használja a pénztárgépet olyan hálózati csatlakozóról, melybe egyidejĦleg induktív jellegĦ
fogyasztók is csatlakoznak: pl. hĦtĘgép, villanymotor, klímaberendezés stb.
A pénztárgép és az AEE (Adóügyi EllenĘrzĘ Egység) rendelkezik beépített akkumulátorral. Ezt
az akkumulátort legalább kétévente ellenĘriztesse, mert ezen alkatrészek szavatossága két év.
Amennyiben hosszú ideig nem használja a pénztárgépet, akkor havonta egyszer, legalább 24
órára csatlakoztassa hálózatra és a fĘkapcsolót kapcsolja be. A kezelĘi állás maradjon OFF
állásban. Ez alatt az idĘ alatt a pénztárgépben lévĘ akkumulátor feltöltĘdik, így elkerülhetĘ,
hogy amikor használni szeretné a pénztárgépet, az nem fog megfelelĘen mĦködni.
A pénztárgép, csepegĘ víz ellen nem védett! Amennyiben folyadék ömlik a gépbe, akkor
azonnal húzza ki hálózati csatlakozót a fali csatlakozóból és értesítse a szervizt!
Folyadék
beömlésébĘl
eredĘ
meghibásodás
javítása
nem
garanciális!
A készüléket csak az adóhatóság által kibocsátott engedéllyel rendelkezĘ szerviz jogosult
javítani, karbantartani!
A pénztárgépen elhelyezett antennát letekerni, más típusra cserélni, vagy ezen a csatlakozón
keresztül bármilyen berendezést hozzá csatlakoztatni szigorúan tilos. Ezt csak pénztárgépes
szakember javíthatja. Ha hibát észlel, azonnal értesítse a szakszervizét.
Valamennyi adatátviteli eszköz bocsát ki olyan jeleket, amelyek más elektronikus eszközben
interferenciát okozhatnak. Az interferencia elkerülése érdekében a készüléket más elektronikus
eszköztĘl megfelelĘ távolságra helyezze el!
Az NR-240 Online New pénztárgép és az AEE (Adóügyi EllenĘrzĘ Egység) akkumulátorát a vásárlást
követĘen 24 órán keresztül tölteni szükséges! Ezért, a pénztárgépet az elektromos hálózatba kell
csatlakoztatni és a gép oldalán található fĘkapcsolót be kell kapcsolni! (bal oldalt az antenna mellett egy
zöld LED lámpa folyamatosan világítani fog)
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AlapvetĘ tulajdonságok és funkciók
MĦszaki adatok
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hálózati feszültség:
Adapter adatai:
Üzemi hĘmérséklet:
Páratartalom:
KijelzĘ:
VevĘ kijelzĘ:
Nyomtató:
Papír mérete:
Karakterek száma:

230V 50 Hz
9V DC 2A
0 - 45 C
30% ~ 80% (nem kicsapódó)
2x16 karakteres mátrixpontos
2x16 karakteres mátrixpontos
1 db thermo nyomtató
57,5 mm széles max. 52 mm átmérĘjĦ (35 méter)
32 karakter egy sorban

Méretek:
•
•

Gép:
Gép tömege:

225 X 326 X 124 mm
1,9 kg

Pénztárgép kapacitása, határértékei
•
•
•
•

GyĦjtĘk száma a billentyĦzeten: 12
Forgalmi gyĦjtĘk száma: 500
AEE kapacitása: 16 GB
Sorok maximális száma egy nyugtában: 396

Értékhatárok alap és felkészülési idĘszakban:
•
•
•
•

Egy tétel: max. 999 999 999 (Ft)
Egy nyugta végösszege: max. 999 999 999 (Ft)
Egy nap forgalma: max. 99 999 999 999 (Ft)
A GT: max. 9 999 999 999 999 999 (Ft)

Értékhatárok euró átállás után:
•
•
•
•

Egy tétel: max. 999 999,99 (euró)
Egy nyugta végösszege: max. 999 999,99 (euró)
Egy nap forgalma: max. 999 999 999,99 (euró)
A GT: max. 999 999 999 999,99 (euró)

További tulajdonságok:
•
•
•
•
•
•
•
•

6.

3000 árucikk nyitott, vagy fix áras cikk értékesítéséhez.
21 karakteres, programozható megnevezés az árucikkekhez, illetve funkciókhoz.
30 számjegyes azonosító az árucikkekhez (pl.: EAN kódokhoz).
99 árucsoport az árucikkek és gyĦjtĘk csoportba rendezéséhez.
10 eladó elkülönített kimutatással.
Árucikkenként 3 árszint
Az AEE (adóügyi ellenĘrzĘ egység) memória kártyája több mint öt évnyi adatot tud tárolni.
Kerekítés funkció. A pénztárgép, készpénzes fizetés esetén a fizetendĘt 0-ra vagy 5-re
kerekíti. (Ft és euró felkészülési idĘszakban)
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•
•
•
•
•

Számítógép, vonalkódolvasó, mérleg, kártyaolvasó csatlakoztatási lehetĘsége.
A felhasználó adószámát csak az Adóhatóság (NAV) tudja változtatni azáltal, hogy letölti
az AEE-be. A változás napi zárás után, a napi nyitáskor történik meg. EllenĘrizze, hogy a
pénztárgép a helyes adószámot nyomtassa ki.
ÁFA kulcsokat kizárólag az Adóhatóság (NAV) változtathatja meg azáltal, hogy letölti az
AEE-be a változást. A változás napi zárás után, a napi nyitáskor történik meg.
A fejléc adatokat kizárólag az Adóhatóság (NAV) változtathatja meg azáltal, hogy letölti az
AEE-be a változást. A változás napi zárás után, a napi nyitáskor történik meg.
A jelenlegi pénztárgépekre vonatkozó jogszabály az euró bevezetésének dátumát 2020.
január 01.-én írja elĘ. Az elĘre programozott napon, a napi nyitáskor, a gép figyelmeztet az
átállásra. Az átállás engedélyezése után, automatikusan átáll eurós üzemmódra. Az átállás
napja üzembe helyezéskor 2020.01.01. A NGM külön rendelkezhet ennek
megváltoztatásáról (szerviz által átállítható). A fenti dátum elĘtt 1 évvel (amennyiben a
szakhatóság másképpen nem rendelkezik) lép érvénybe az ún. „Felkészülési idĘszak”.

Üzemmódok (eladás, jelentés, zárás)
Az aktuális üzemmódok a kijelzĘn látható sorrendben, balról- jobbra választhatók ki. Az
üzemmódok között a „KULCS” billentyĦ többszöri lenyomásával, vagy gyorsabban az üzemmód
sorszámának beütése után, a „KULCS” billentyĦt lenyomva lehet váltani. Ennek feltétele, hogy
a legfelsĘ menüszintre lépjen vissza. Ehhez annyiszor nyomja le a TÖRLÉS billentyĦt, amíg a
kijelzĘ szöveges tartalma nem változik tovább.

•

OFF
A pénztárgép alvó állapotban. (Nincs kijelzĘ háttérvilágítás!)

•

R
Normál értékesítési üzemmód.

•

X
Jelentések üzemmód.

•

Z
Zárás üzemmód és idĘszaki gyĦjtĘk törlése.

•

P
Programozói üzemmód szervizek és felhasználók részére.
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A billentyĦzet

A zárójelben lévĘ jelzéseknek nincs funkciójuk ebben a modellben.
A számbillentyĦ területen (1-9; 0; 00; tizedesjel) és az 1-es; 2-es, 3-as gyĦjtĘ billentyĦkön
található betĦk, valamint jelek, a megnevezések programozásához szükségesek. Amikor a
betĦk és jelek használhatók, akkor a kijelzĘn az „SMS” jelzés világít.

A kijelzĘ

Akkumulátoros gépeknél megjelenik a töltés és akkumulátor állapot ikon

8.
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KezelĘi útmutató
FunkcióbillentyĦk leírása
A billentyĦ felirata
A szürke színĦ
számbillentyĦk és a
tizedesvesszĘ:

0

9
-tól

00

Mire való?

Számjegyek bevitelére szolgáló billentyĦk. A tizedespont
billentyĦ törtrészek, vagy mért mértékegységek szorzására,
illetve tizedest is tartalmazó, százalékos engedmény/felár
esetében használatos.

.
és

GyĦjtĘ billentyĦk:
1

12

-tĘl

-ig

PAPÍR
TOVÁBB

A gyĦjtĘ billentyĦk használatával történik a legegyszerĦbb
értékesítés. Az érték megadása, majd a kiválasztott gyĦjtĘ
lenyomása után megtörténik a tételsor nyomtatás és az eladás
regisztrálása. A 12 db gyĦjtĘbe regisztrált eladások értéke
elkülönítve nyilvántartható és szükség esetén kinyomtatható.
A papírszalag továbbítására szolgáló billentyĦ.

SZTORNÓ

A nyugtán belül egy korábban bevitt tétel törlésére használható.
A pénztárgép a pénzügyi jelentésben az azonnali sztornókat és
a korábban bevitt tételek sztornóját elkülönítve jeleníti meg.

AZONNALI
SZTORNÓ

Az utolsó árucikk törlésére „azonnali sztornózására” szolgál
(amikor már a gyĦjtĘ, vagy az árucikk billentyĦ le lett nyomva).

TÖRLÉS

Hibaüzenet, vagy a számbillentyĦzeten tévesen beütött számok
törlésére szolgál, mielĘtt azok kinyomtatásra kerülnek, illetve a
tévesen beütött szorzó törlésére, a tételsor kinyomtatása elĘtt.

Engedmény és felár
billentyĦk:
+%
(+)

MÉRLEG
(÷)

SZORZÁS
ÁRUCIKK

-%
(-)

–

Ezek a billentyĦk alapbeállításban tétel engedmény és felárszámításra alkalmasak. Ön által is beállíthatók, hogy az egész
vásárlás értékére (a részösszeg alapján) történjen a számítás.
Az engedmény vagy felár szabadon bevihetĘ, vagy elĘre
programozható egy adott értékre.
Ezzel a billentyĦvel lehet bekérni az árucikk súlyát a mérlegrĘl,
vagy mérleg nélkül súlyadatot bevinni. A mért, vagy kézzel
bevitt súly megjelenik a kijelzĘn. Az egységár, vagy az árucikk
kód megadása után a nyugtán nyomtatásra kerül a súly, az
egységár és a mért termék ára. Ha nincs mérleg csatlakoztatva,
akkor a súlyt a tizedespont használatával kell bevinni. A mérleg
billentyĦ használatát kötelezĘvé lehet tenni az árucikkekhez és
gyĦjtĘkhöz.
Több darab termék, szorzással történĘ eladására szolgál.
Programozás közben a szöveg törlésére használható
Az ÁRUCIKK billentyĦ a termékek kódszám szerinti
(kódszámos, vagy vonalkódos) értékesítésre ad lehetĘséget. A
használata elĘtt a pénztárgépbe be kell programozni a
termékjellemzĘket. (ár, név, áfa).

Alt Cash Kft. 1141 Bp., Fogarasi út 195-197 Tel.: +36-1 599-9161 www.penztargepcentrum.hu.
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ELADÓ

Az eladó bejelentkezésére használható. Több eladó esetén az
eladók forgalma és kassza tartalma elkülönítve kinyomtatható.
Eladó váltás mĦveletsor közben (nyugtakészítés) nem
megengedett. Másik eladó belépése elĘtt a korábbi eladónak ki
kell lépnie.
PÉNZ
BEVÉT

Ft váltópénz kasszába vitelére és nyilvántartására szolgál.
Növeli a „Kp fiókban” értéket. Nyugtakészítés (eladás folyamata
alatt) közben ez a billentyĦ nem használható!

PÉNZ
KIAD

Amikor a kasszából kell készpénzt kivenni, kivett érték
rögzítésére és nyilvántartására szolgál. Csökkenti a „Kp fiókban”
értéket. Nyugtakészítés (eladás folyamata alatt) közben ez a
billentyĦ nem használható!

___#___
KASSZA

A fiók kinyitására használható.
Akkor használjuk, amikor szeretnénk gyakran ismételt billentyĦleütéseket elvégeztetni a pénztárgéppel. Pl.:
programoztathatunk a „RÉSZÖSSZEG 10% engedmény,
KÉSZPÉNZ” gomblenyomásokat egyetlen gombra, vagy
különbözĘ jelentéseket fĦzethetünk össze.

MAKRÓ

Euró- Ft váltás
_€_
FT

Valutaváltás funkció a gomb leütése után hajtható végre. A
visszajárót a pénztárgép Ft-ban, euró átállás után €-ban
számolja. A nyíl a szöveg programozásánál a visszatörlés
(backspace) funkciót látja el.

VALUTA

Hitel összesen
HITEL

Csekk összesen
CSEKK

RÉSZÖSZEG

Készpénz összesen
KÉSZPÉNZ
ENTER (=)

Hitelkártyával történt fizetések kezelésére és nyilvántartására
szolgál. Leütésekor a nyugta elkészül, és a fiók kinyílik.
Az átvett érték kisebb, vagy egyenlĘ lehet, mint a fizetendĘ.
Visszajáró számítása alapbeállításban nem lehetséges.
Utalvánnyal történĘ fizetésre szolgál. Leütésekor a nyugta
elkészül, és a fiók kinyílik. Az átvett érték kisebb, vagy egyenlĘ
lehet, mint a fizetendĘ. Visszajáró számítása alapbeállításban
nem lehetséges.
A kijelzĘn és a nyugtán nyomtatásban megjeleníti az addigi
tételek részeredményét. Valutaváltás, vagy a teljes eladásra
számítandó engedmény/felár esetén kötelezĘ megnyomni.
Készpénzzel történĘ fizetések kezelésére és nyilvántartására
szolgál. Leütésekor a nyugta elkészül, és a fiók kinyílik. A
visszajáró számítása a gomb megnyomását megelĘzĘen az
átadott összeg bevitelével lehetséges, Visszajáró számításkor a
kijelzĘn és a nyugtában nyomtatva egyaránt megjelenik a
visszajáró összeg.

NYUGTA
MEGSZ.
(x)

Ezzel a billentyĦvel a megkezdett és nyitott nyugta szakítható
meg.

VISSZÁRU

Göngyöleg visszavételezésére szolgál nyugtán belül. Az adott
ÁFA kör érték határáig hajható végre visszavétel.

BetĦk és jelek a
különbözĘ
billentyĦkön
10.

Valutaváltás funkció a gomb leütését követĘen hajtható végre.
Euró átmeneti idĘszakban a visszajárót Ft-ban számolja a gép.
Eurós üzemmódban az €/Ft váltás megadása 100 egységre
történik.

Szöveg beírására használható programozáskor, a
mobiltelefonokon az SMS íráshoz megismert módon.
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További, a szerviz által létrehozható billentyĦk.
%4

%5

További 2 db % billentyĦ.
MAKRÓ
2

MAKRÓ
10

HITEL
2

HITEL
8

VALUTA
3

VALUTA
4

További 9 db makró billentyĦ.
További 7 db hitel billentyĦ.
További 2 db valutaváltó billentyĦ.

..
PÉNZ BE
2

PÉNZ BE
3

PÉNZ KI
2

PÉNZ KI
3

ÁRSZINT
1

ÁRSZINT
2

GÖNGYÖLEG

További 2 db pénz-bevétel billentyĦ.
További 2 db pénz-kiadás billentyĦ.
ÁRSZINT
3

Az ÁRSZINT billentyĦk az értékesítésre kerülĘ árucikk árát
módosítja a szintnek megfelelĘen. Például, ha egy üdítĘ
különbözĘ adagokban kerülhet értékesítésre, e gombok
használatával választhatjuk ki az árszintet, annak megfelelĘen,
hogy kicsi-, közepes-, vagy nagy adagban kerül-e értékesítésre,
vagy alkalmazható pizzériákban extra feltétes pizza
rendelésekor. Az árszint módosítás vonatkozhat egy tételre egy
nyugtán belül, vagy a teljes eladásra is.
A göngyöleg visszaváltásának lekezelésére szolgál.
(Pl.: üvegvisszaváltás, rekesz vagy raklap lekezelésére.)
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Mi az AEE?
AEE az Adóügyi EllenĘrzĘ Egység. Ezen keresztül kap forgalmi adatokat a NAV a
pénztárgéptĘl és ezen keresztül engedélyezi, vagy tiltja a pénztárgép megszemélyesítését (az
üzembe helyezést), vagy használatát. Az AEE-n keresztül a NAV, naponta több alkalommal
képes a pénztárgép forgalmát ellenĘrizni. EttĘl függetlenül az AEE minden nap forgalmi
adatokat küld a NAV szerverére. Az AEE a GSM mobiltelefon hálózat kommunikációs csatornáit
(GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA) használja a NAV adatkapcsolathoz. Ez az adatkapcsolat
titkosított és nem nyilvános. Ebbe a hálózatba kizárólag a NAV rendszerben regisztrált AEE
képes belépni és ott adatot küldeni, illetve fogadni. Az AEE mĦködéséhez szükséges
körülményeket az üzemeltetĘnek kell biztosítani. Az AEE antennáját nem szabad leszerelni,
leárnyékolni, vagy bármely módon zavarni.
Az online kapcsolat alól NAV felmentést adhat, ha a kapcsolat fenntartása 30 napon keresztül
nem lehetséges, illetve az költséghatékonyan nem kivitelezhetĘ. Ez esetben a pontos dátumidĘ ellenĘrzése és beállítása a felhasználó felelĘssége. Az online kapcsolat alól felmentett
felhasználóknak az adatszolgáltatást havonta kell teljesítenie a NAV felé. A pénztárgép az
online kapcsolat alól felmentett üzemmódra nem alkalmas.
Az AEE üzemállapotait 3 különbözĘ színĦ LED lámpa jelzi:
•
•
•

Zöld
Folyamatosan világít, ha az AEE a pénztárgéptĘl kap áramot.
Villog, ha az AEE a saját akkumulátorától kapja az áramot.
Sárga.
Folyamatosan világít, ha az AEE felépített adatkapcsolatban van a NAV szerverrel, villog, a
legutóbbi kapcsolódási kísérlet sikertelen volt, egyébként nem világít.
Piros
Villog, amikor az AEE meghibásodott.

Az AEE rendelkezik egy USB csatlakozóval, amelybe egy külsĘ USB tárolót (pendrive) lehet
csatlakoztatni a forgalmi adatok elektronikus formában történĘ átmentése érdekében. Az AEE
feliratú USB csatlakozó a pénztárgép hátsó frontján középen található.
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Az AEE és a pénztárgép szoftverének frissítése
A frissítést a NAV központi szerverérĘl tölti le az AEE. Amennyiben szoftverfrissítés érkezett a
pénztárgépre és az adóügyi nap zárva van, a frissítés automatikusan megtörténik. Ha nyitott a
nap, a napi zárás elvégzése elĘtt.„AEE-RE VÁRÁS IGEN=ENTER, NEM= TÖRLÉS” információ
jelenik meg a kijelzĘn. Ha a NEM-et választja, akkor elvégezheti azokat az idĘszaki zárásokat
és jelentéseket, amelyekre szüksége van, mert a frissítési folyamatban ezek tartalma törlĘdik.
Amennyiben, az igent választja, akkor elkészül a napi zárás (továbbá törlĘdnek az idĘszaki
forgalmi jelentések gyĦjtĘi) és megkezdĘdik az AEE, majd a pénztárgép szoftverének frissítése.
Ez a folyamat két részbĘl áll, frissítés kb. 25 perc és memóriakonverzió kb. 20 perc. A frissítés
végén a pénztárgép újraindul, majd a megszokott, bekapcsolás utáni állapotba kerül.
A frissítés közben ne kapcsolja ki a pénztárgépet!

Zárt adóügyi nap esetén a szükséges frissítés miatt 52D0 hibaüzenetet kap. Kapcsolja ki a
pénztárgépet 10 percre. Ez idĘ alatt az AEE frissítése megtörténik. Pénztárgép bekapcsolása
után kb. egy perc múlva a „programfrissítés” felirat kell megjelenjen. Miután befejezĘdik a
frissítés, ismét használható a pénztárgép.
Az AEE megtelés közeli állapotban.
Amikor az AEE-ben a szabad tárhely 100MB-ra csökken, akkor napnyitáskor hibaüzenet jelenik
meg. Ez esetben a törlés lenyomása után, a napi értékesítés megkezdhetĘ. Az értékesítés
zavartalanságának érdekében mielĘbb vegye fel a kapcsolatot a szervizzel az AEE csere
érdekében.
Az AEE megtelt.
Amikor az AEE nem képes a napi forgalmi adatok gyĦjtésére, tárolására akkor az "AEE
MEGTELT" hibaüzenet jelenik meg. Ekkor a pénztárgép napi értékesítésre nem használható
tovább, mert blokkolt állapotba kerül. Haladéktalanul értesítse a szervizt.
Mi a teendĘ, ha az AEE akkumulátora lemerült?
ElĘfordulhat, hogy a pénztárgép hosszabb ideig használaton kívül van, ilyenkor az AEE egység
akkumulátora teljesen lemerül.
A pénztárgép bekapcsolása után (ha az AEE akkumulátora túlságosan lemerült) elĘbb
feltöltĘdik az akkumulátor a biztonságos mĦködéshez szükséges szintre, csak ezután kapcsol
be. Ez a folyamat hosszabb ideig is eltarthat! Ilyenkor a kijelzĘn „AEE akku. töltés….” felirat
látható.

Pénztárgép szervizelése
A pénztárgépen minden évben azonos idĘben, (az üzembe helyezéstĘl számítva) kötelezĘen,
el kell végeztetnie az idĘszakos karbantartást, melyet a szerviz a gyártó/forgalmazó útmutatása
szerint végez el és dokumentál a gépnaplóba.
A pénztárgép eseti meghibásodása esetén elĘfordulhat, hogy a készüléken alaphelyzetbe
állítást kell végrehajtani. Ebben az esetben, (ellentétben a 2013.03.20. elĘtt engedélyezett
pénztárgépeknél) az adóügyi nap forgalma nem veszik el!
Amikor a pénztárgép alaphelyzetbe állítása nyitott adóügyi nap mellett történik, akkor a pénztárgép
automatikusan napi zárást nyomtat az addig keletkezett napi eladási értékekkel.
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Mi a nyugta?
A nyugta olyan nyomtatott adóügyi bizonylat, mely NAV által jóváhagyott AEE-n keresztül, a
pénztárgép nyomtatóján van kinyomtatva.
A nyugtának minimum az alábbi feltételeket kell teljesítenie:
ĨĞũůĠĐďĞŶĂǌĂůĄďďŝĂŬŶǇŽŵƚĂƚĄƐƌĂŬĞƌƺůŶĞŬ͗
• Vállalkozás neve
• Vállalkozás címe (a székhely)
• Bolt neve
• Bolt címe (a telephely)
• Vállalkozás adószáma
• Az elsĘ tételsor elĘtt „NYUGTA” felirat
látható.
• Dátum és pontos idĘ. Ezt minden
napnyitás után ellenĘrizze!
• A dátum utáni sorban a NAV ellenĘrzĘ
kód van nyomtatva.
• A nyugta utolsó sora minden esetben
tartalmazza az AP jelet és mellette a
betĦbĘl és számokból álló egyedi
pénztárgép azonosítót.


>d^,<&d͘
ϭϭϰϭhW^d
&ŽŐĂƌĂƐŝƷƚϭϵϱͲϭϵϳ
^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
WEdZ'WEdZhD
M^D͗ϭϭϭϭϭϭϭϭͲϭͲϭϭ

ͲͲͲͲͲEzh'dͲͲͲͲͲ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
'zq:dSϭ
ϭϬϬϬϬ
'zq:dSϮ
ϮϬϬϬϬ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ϯϬϬ&d
P^^^E


<ĠƐǌƉĠŶǌ͗
ϯϬϬ&d
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ůĂĚſ͗
>Mϭ
/KEz>d^D͗
ϭϮϯϰͬϭϮϯϰϱ
ϮϬϭϰ͘ϬϮ͘Ϯϳ͘
ϴ͗Ϭϭ
Es>>ESZS<M͗
ϭϮϰϱ
ϬϬϬϬϬϬϬϬϭ


Amikor a nyugta kinyomtatása nem teljesíthetĘ (pl.: mert kifogyott a papír), akkor a hiba
megszĦntetése után, a pénztárgép megszakítás bizonylatot nyomtat. Ezután ismételje meg a
nyugta rögzítésének lépéseit!
Amennyiben napi zárás nyomtatása közben fogy ki a papír, akkor a hiba megszĦntetése után a
napi zárás újra kinyomtatásra kerül.
Fontos, hogy amíg az AEE nem üzemel, addig nyugtakészítés nem lehetséges és eladási helyre nem
teheti a pénztárgépet!
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Forint, felkészülési és euró idĘszak
Az euró bevezetését, azaz a forint forgalomból való kivonásának és az euró hivatalos
pénznemmé tételének folyamatát a pénztárgépek mĦködésére vonatkozó szabályozás
szempontjából az alábbi fázisokra osztjuk:
•

Normál Ft idĘszak. A forint idĘszakban a hivatalos pénznem a forint. Ez a kézikönyv a
pénztárgép alapvetĘ kezelését Ft-os üzemmódban mutatja be.

A forint üzemmódot követĘ idĘszakok könnyen megérthetĘek, mert a kezelés alapvetĘ lépései nem
változnak.

•

Felkészülési idĘszak. Ennek idĘtartama az euró hivatalos pénznemmé tételét megelĘzĘ
tizenkét hónap. A felkészülési idĘszak idĘtartama rendeletben szabályozva változhat. Az
idĘszak során a hivatalos pénznem a forint, tehát a pénztárgép a forgalmat Ft-ban
regisztrálja. A vevĘ azonban fizethet euróval is. Ebben az idĘszakban minden nyugtán
megjelenik a fizetendĘ euróban is. Ez az idĘszak okozza a legnagyobb változást a
kezelésben is.
Ebben az idĘszakban a legfontosabb, hogy a fizetés során, majd el kell dönteni milyen
pénznemben, történik a fizetés: Ft vagy Euró. A visszajáró számítása továbbra is Ft-ban
történik.

A felkészülési idĘszak elsĘ napnyitása után az Euró váltási arányt a NAV küldi!
Fontos! Euró üzemmódra váltáskor az idĘszaki jelentések, zárások értéke és a PLU árak is
nullázódnak.
•

•

Euró üzemmód. Az elĘre programozott napon a pénztárgép átáll eurós üzemmódra. Az
átállás napja a megszemélyesítés folyamán 2020.01.01.-re áll be. Az NGM külön
rendelkezhet ennek megváltoztatásáról. Az euró hivatalos pénznemmé tételét követĘ
idĘszak, amelynek során a hivatalos pénznem az euró, a forintot a használatból
folyamatosan kivonják. Fizethetünk Ft-tal és euróval, de a visszajáró csak euró lehet.
Az átállás idĘpont elĘtt gondoskodni kell az idĘszaki gyĦjtĘk lekérdezésérĘl, mert az
automatikus átállás során a gép nullázza azokat!
Euró üzemmódról nem lehetséges Ft üzemmódra visszatérni.
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Üzembe helyezés
Tartozékok
•
•
•
•

Hálózati adapter.
1 tekercs papír.
Felhasználói kézikönyv.
1 antenna

Papírszalag behelyezése

A-B
Távolítsa el a nyomtatófedelet hátulról elĘre felé emelve
C-D
Húzza felfelé a nyomtató felsĘ részén elhelyezkedĘ papírtovábbító görgĘt, amíg teljesen
kinyílik. A kijelzĘkön: „Figyelem! Papír kifogyott” jelzés jelenhet meg.
E
Helyezze be a papírtekercset úgy, hogy a szalag alulról jöjjön felfelé.
F
Zárja vissza a papírtovábbító görgĘt, a mĦanyag tartószerkezetet közepén lenyomva, majd
tépje le a felesleges papírt
Helyezze vissza a nyomtató fedelet elĘröl hátrafele billentve, a képeken látható módon.
Megjegyzés: A pénztárgép csak hĘpapírral üzemeltethetĘ, nincs szükség festékre. A hĘpapírt csak
hivatalos helyen vásárolja és gyĘzĘdjön meg, hogy a hátoldalán a megfelelĘ szöveg rá van-e nyomtatva.
1) A hĘpapír pénztárgép vagy taxaméter hĘnyomtatóban használható.
2) A hĘpapírt Magyarországon elsĘként forgalomba hozó neve, címe.
3) A hĘpapír használhatóságának határideje (év, hó, nap).
16.
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4) Olvashatóságát megĘrzi 8 évig.
5) Olvashatóság feltételei.
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ElsĘ üzembe helyezés
A pénztárgépet a NAV által feljogosított szerviz helyezi üzembe. Ez a folyamat a
megszemélyesítés. Az online kapcsolat alól felmentett felhasználók pénztárgépét is csak olyan
helyen lehet megszemélyesíteni, ahol van megfelelĘ GSM kapcsolat.
A megszemélyesítéskor érvényes pontos dátum és idĘ a GSM hálózatból érkezik.
Fejléc adatok
A megszemélyesítés alkalmával érkezik a NAV szerverérĘl a pénztárgépet használó vállalkozás
neve, székhelyének és telephelyének címe, valamint az adószám. Ezek az adatok minden
nyugtán és nyomtatott bizonylaton megjelennek. A nyomtatásra kerülĘ adatokat ellenĘrizze!
A pénztárgépeket a rendeltetésszerĦ használathoz programozni szükséges!

Az alábbi programozásokat el kell végeznie az üzembe helyezĘ szerviznek:
Az eladások rögzítésére használandó gyĦjtĘk programozása, beállítása.

A pénztárgép napló és szerviz tevékenység
A pénztárgép üzembe helyezést végzĘ szerviznek kötelezĘ kitöltenie a gépnaplót. Ezt követĘen a
gépnaplót mindig a gép üzemeltetési helyén kell tartani!
A gépnapló szigorú számadású nyomtatvány, ezért megfelelĘen nyilvántartásba kell venni!
Ez a felhasználó felelĘssége.

A pénztárgép naplóba a felhasználónak kell kitölteni a "Meghibásodás dátuma, idĘpontja" és a
"Bejelentés azonosító" rovatokat. A gépnaplóba dokumentálni kell minden eseményt, változást,
ami a pénztárgép üzemeletetésével, illetve meghibásodásával kapcsolatos.
Amennyiben a gépnapló elveszik, vagy megsemmisül, akkor Önnek azonnal a szervizhez vagy
a pénztárgép forgalmazójához kell fordulnia a pótlásért! A gépnapló meglétét, helyes vezetését
a NAV munkatársai ellenĘrzik!
Lásd még, a gépnapló utolsó oldalán, a „Kitöltési útmutató”-t.
Bármilyen szerviztevékenység megkezdése elĘtt ajánlott kinyomtatni az idĘszaki X jelentést,
vagy az idĘszaki zárást a pénztárgéppel, amennyiben ez lehetséges!

Bekapcsolás
Helyezze a pénztárgépét egy megfelelĘen stabil és biztonságos helyre, ahol a késĘbbiek
folyamán üzemeltetni fogja. A megfelelĘ hely kiválasztásánál ügyeljen rá, hogy a pénztárgépet
ne érhesse közvetlen hĘhatás pl. hĘsugárzó, vagy radiátor, vagy folyadék pl. vizesblokk
közvetlen közelsége, esĘvíz bejutása stb. Ezt követĘen csatlakoztassa a gép adapterét
elektromos hálózatra. A készülék bekapcsolására a gép hátsó frontjának közepén elhelyezett
billenĘ kapcsoló szolgál. A billenĘ kapcsoló „ON” állásba kapcsolásával lehet a pénztárgépet
bekapcsolni. A pénztárgép teljes kikapcsolása a kapcsoló „OFF” állásba billentésével
lehetséges.
Amennyiben vásárolt a pénztárgéphez kasszadobozt vagy egyéb más perifériális eszközt, azt is
a bekapcsolás elĘtt csatlakoztassa a gép hátulján erre a célra elhelyezett csatlakozókba.

18.

Alt Cash Kft. 1141 Bp., Fogarasi út 195-197. Tel.: +36-1 599-9161 www.penztargepcentrum.hu

NR-240 ONLINE NEW pénztárgép felhasználói kézikönyv

Hátsó fronti csatlakozók

Adóügyi EllenĘrzĘ
Egység
csatlakozója
Csak PenDrive
csatlakoztatható!

USB portok
Vonalkód olvasó
Hálózati
adapter
csatlakozója
az adapter
szériatartozék

Soros portok
Számítógép (offline)
Vonalkódolvasó
Bankkártya terminal
Mérleg

Kasszafiók
csatlakozó
opciós tartozék

A csatlakoztatható eszközök használatához, a portokat megfelelĘen be kell állítani.
A portokat Ön is programozhatja.

Kasszafiók csatlakoztatása elĘtt (amennyiben nem a gyári kasszáról van szó) minden esetben kérje ki a
szakszervize véleményét!

Csak a gyári adaptert csatlakoztassa a készülékhez, mert egyéb esetben a készülék meghibásodhat.
(DC/9V/2A)
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Csatlakoztatható külsĘ eszközök (opcionális)

Asztali számítógép

Pultos vonalkód olvasó

Hordozható számítógép

Mérlegek

Bankkártya terminálok

Kézi vonalkód olvasó
Kasszafiók
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Számítógép kapcsolat
A hagyományos pénztárgépek és számítógépek között kiépített kapcsolat kizárólag a
pénztárgépgyártó, vagy az adott típusra forgalmazási engedéllyel rendelkezĘ forgalmazó által
biztosított beépülĘ (plug-in) szoftver modulon, illetve vezérlĘ (driver) szoftveren keresztül
történhet.

Zárt PLU üzemmód
Ebben az üzemmódban a számítógépes kapcsolat csak zárt adóügyi nap esetén mĦködik!

Zárt PLU üzemmódban (korábban offline néven megismert), feltölthetĘk az árucikkek adatai a
pénztárgépre (új árak, új cikkek, törölt cikkek stb.).
Az NR-240 Online New pénztárgép a forgalmazói driver program segítségével kapcsolódik a
számítógéphez. FizetĘs szolgáltatás, kód generálása szükséges.
A pénztárgép memóriában tárolható árucikkek száma korlátozott.
Napi nyitás elĘtt kell csatlakoztatni a számítógépet a pénztárgéphez. A számítógépen legyen
telepítve az üzemeléshez szükséges, a forgalmazó által biztosított program. A pénztárgépen
lépjen programozás üzemmódba. Ez után a számítógépen indítsa el a pénztárgéphez tartozó
programot. Ezt követĘen lehet elvégezni árucikk adatok áttöltését a pénztárgépre (nevek, árak,
vonalkódok, törlések), illetve az árucikk (PLU) eladási adatatok lehívását a pénztárgéprĘl.
Napnyitás után nem lehetséges a számítógép és a pénztárgép között árucikk és forgalmi
adatokat cserélni. Amennyibe erre a nap közben szükség van, akkor el kell végezni a napi
zárást, majd a szükséges adatcserék elvégezhetĘk a számítógép és a pénztárgép között.
Ebben az üzemmódban az NR-240 Online New pénztárgép a gyártói driver program
segítségével az árucikkek le/feltöltésére, törlésére az árucikk X1, X2, és Z1, Z2 jelentések
letöltésére alkalmas.

Nyitott PLU üzemmód
Nyitott PLU üzemmódban (korábban, online néven megismert), a számítógép és a pénztárgép
folyamatos kapcsolatban vannak. A kapcsolat a napnyitáskor felépül és a napi zárás végéig
folyamatos marad. Eladásakor a pénztárgép a számítógéptĘl kapja az árucikkre jellemzĘ
adatokat (név, ár, ÁFA). Amennyiben a számítógépes kapcsolat nem lehetséges, akkor eladás
sem lehet. Számítógép hiba esetén a boltvezetĘ a pénztárgép nyitott PLU üzemmódját
kikapcsolhatja, így folyamatos számítógép kapcsolat nélkül is folytatható a napi értékesítés.
Ez a felhasználási mód is csak a gyártó/forgalmazó által létrehozott driver programmal
mĦködtethetĘ
Az NR-240 Online New típusú pénztárgép képes arra, hogy a vonalkód olvasóval beolvasott,
vagy a pénztárgép billentyĦzetén beütött termékkódot lekérdezze a számítógéptĘl, és a
visszakapott adatok alapján értékesítse a cikket, majd a tételsor kinyomtatása után az
értékesítést továbbítsa a számítógépre. LehetĘség van vevĘazonosításra, ezáltal a megfelelĘ
árszint automatikus kiválasztására. Ebben az üzemmódban, nyitott nap mellett, az árucikk
adatbázisban történĘ változásokról azonnal értesül a pénztárgép (pl.: fogyasztói ár változása, új
termék érkezése), továbbá a pénztárgépen történt értékesítések adatai is azonnal láthatóak a
számítógépes adatbázisban.
További információért hívja pénztárgépszervizt, vagy a forgalmazót.
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Dátum és idĘ
Az AEE a GSM hálózatról állítja be a dátumot és a pontos idĘt. Ekkor nem lehetséges órát illetve
dátumot állítani!

Amikor a pénztárgép 10 napnál hosszabb ideig nem volt bekapcsolva. Az AEE belsĘ
akkumulátora lemerült és a feltöltés után nincs elérhetĘ GSM hálózat, akkor az AEE dátum/idĘ
beállítását kéri. Ezt a pénztárgép "Mai dátum?" hibaüzenettel jelzi.
Az AEE-be történt utolsó bejegyzésnél korábbi dátum, vagy hiányos dátum/idĘ bevitel estén, a
pénztárgép visszautasítja a mĦveletet. Amennyiben az aktuális dátumtól késĘbbi dátumot állít
be, amikor nincs érvényes dátum/óra, azt az AEE nem tiltja meg! Figyeljen a dátum és idĘ
beállításkor! Érvénytelen dátum/idĘ beállítás esetén, nem készíthetĘ az elĘírásoknak megfelelĘ
nyugta a pénztárgéppel! Az AEE a GSM hálózatról képes a dátum/idĘ helyes beállítására.
Ekkor, a dátum/idĘ beállhat egy korábbi idĘpontra is. Hibás dátum/idĘ beállítással készített
nyugták is eljutnak a NAV szerveréhez, ezért a hibás beállítással történt nyugtakészítés késĘbb
vizsgálatot vonhat maga után.
•

Üsse be a helyes dátumot 6 karakterrel (Pl.: 2013.05.26)
1

•

3

0

5

2

6

KÉSZPÉNZ
ENTER

Üsse be a helyes idĘt 4 karakterrel (Pl.: 12 óra 28 perc)
1

2

2

8

KÉSZPÉNZ
ENTER

Elfogadásra kerül az idĘ-dátum állítás Ön által beütött értékei és a pénztárgép beáll üzemkész
eladás módba. Amennyiben az AEE rendelkezik megfelelĘ órával és dátummal a beállítást
figyelmen kívül hagyja.
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Eladó bejelentkezés és kijelentkezés
A pénztárgépet maximum 10 kezelĘ kezelheti. JelentĘsége, hogy az eladó jelentésen az eladó
forgalma külön-külön jelenik meg. Valamint beállítható, hogy az eladó által végzett egyéb
mĦveleteket is megjelenítse. Alapesetben az 1.Eladó aktív (nincs jelszó), a többi eladó inaktív.
A pénztárgép a nyomtatott jelentéseken, nyugtán, Eladó1-10-ig jelöli a pénztárosokat, de
lehetĘség van név programozására is. Beállítható még, hogy minden nyugta után kötelezĘen be
kelljen jelentkeznie az eladónak. Továbbá, hogy az eladónak van-e zárási és sztornózási
jogosultsága. LehetĘség van az eladó automatikus kiléptetésére jelentés készítés után. Ha a
menüben marad, akkor a pénztárgép 30 másodperc után kijelentkezteti. Ez ügyben kérje a
szerviz segítségét!
Bejelentkezés eladó sorszámmal
Üsse be az eladó kódot (alaphelyzetben ez 1-tĘl 10), majd nyomja meg az ELADÓ billentyĦt.
Ezt a funkciót a szervizzel engedélyeztetni kell. (Pl.: 4-es eladó bejelentkezése)

4

ELADÓ

Kódolt bejelentkezés
LehetĘség van kóddal (max. 15 alfanumerikus karakter) történĘ bejelentkezésre is. A
bejelentkezéshez adja meg az eladó sorszámát majd nyomja meg az ELADÓ billentyĦt.
Ezután adja meg a bejelentkezési kódot (A kódokat programoznia kell elĘtte).

?

?

?

?

?

?

?

?

KP.FIZET
ENTER (=)

Eladó kódja maximum 15 karakter lehet.
Kijelentkezés
Az aktuális eladó, mindkét esetben a 0 (nulla), majd az ELADÓ billentyĦ megnyomásával tud
kijelentkezni.

0

ELADÓ
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Napi nyitás
A nap elsĘ bizonylatának a váltópénz beadásának kell lennie. Az NGM idevonatkozó rendelete
értelmében minden pénztárgépen a nap megnyitásával egyidejĦleg be kell ütni az aktuális
váltópénz összegét, mert e nélkül a pénztárgép nem mĦködhet. A váltópénz beütésével
egyidejĦleg a napnyitás is megtörténik. Figyelem: A Ft érték csak 0-ra, vagy 5-re végzĘdhet!
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Árucikk értékesítése
Minden értékesítés, mely az Ön NR-240 Online New pénztárgépén végrehajtásra kerül, nyitott-,
vagy elĘre-programozott gyĦjtĘkkel, vagy árucikk adatbázis alapján történhet.
12 darab gyĦjtĘ gomb található a billentyĦzeten a nem adatbázis alapú (közvetlen) értékesítés
esetén.
Ez a legegyszerĦbb értékesítési módszer. Csak a termék árát kell megadni, majd a kiválasztott
gyĦjtĘt lenyomni. Ezután a tételsor ki lesz nyomtatva. Ezzel a módszerrel csak az eladások
összértékét és darabszámát tudjuk nyilvántartani. Nem kapunk információt arról, hogy milyen
termékeket adtunk el.
Amikor az egyes termékekrĘl pontos eladási adatokra van szükség (pl.: egy eladott árucikk
mennyisége, összértéke), akkor egyedi árucikket rögzíthetünk a pénztárgép memóriájába.
Ekkor az árucikk kód beütésével, majd a billentyĦzeten elhelyezkedĘ ÁRUCIKK gomb
megnyomásával tudunk árucikket értékesíteni, ez a mĦvelet fordítva is elvégezhetĘ ÁRUCIKK
gomb megnyomás után adja meg az árucikk kódját. 3000 árucikk programozható a
pénztárgépbe
Vonalkód olvasóval is történhet értékesítés. Ekkor az árucikk vonalkódját kell a pénztár-gépbe
programozni. (pl.: a 13 jegyĦ EAN kódot). Ez után a vonalkód beolvasása kiváltja a termék
eladását a pénztárgép érintése nélkül.
Tétel ismétlést az ÁRUCIKK billentyĦ újbóli lenyomásával történhet.
Beállításhoz, és a lehetĘségekrĘl kérje szervizpartnere segítségét!
A gyĦjtĘkbe értékesített termékek, illetve az eladott árucikkekrĘl kinyomtathatók a forgalmi
adatok.
A forgalmi adatok nyomtatását lásd az „X” és „Z” jelentések részben.

24.
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Nyitott GyĦjtĘs eladás
A pénztárgép használata a nyitott gyĦjtĘvel a legegyszerĦbb. Az ilyen módon történĘ tétel
eladás és nyugta készítés a legismertebb pénztárgép felhasználási mód.

1ƌũĂďĞĂƚĠƚĞůĠƌƚĠŬĠƚĂƐǌĄŵďŝůůĞŶƚǇƾǌĞƚĞŶ͘
WĠůĚĄƵůĂǌĞůĂĚĄƐĠƌƚĠŬĞ͗Ϯϵϵ͘&ƚ͗

2

9

9

EǇŽŵũĂŵĞŐĂŵĞŐĨĞůĞůƅ'zq:dSďŝůůĞŶƚǇƾƚ͘
WĠůĚĄƵů'zq:dSϭ͗
1

EǇŽŵũĂŵĞŐĂ<^WEďŝůůĞŶƚǇƾƚ
KÉSZPÉNZ
ENTER (=)


>d^,<&d͘
ϭϭϰϭhW^d
&ŽŐĂƌĂƐŝƷƚϭϵϱͲϭϵϳ
^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
WEdZ'WEdZhD
M^D͗ϭϭϭϭϭϭϭϭͲϭͲϭϭ

ͲͲͲͲͲEzh'dͲͲͲͲͲ
'zq:dSϭ
ϮϵϵϬϬ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
Ϯϵϵ&d
P^^^E͗
<^WE͗
ϯϬϬ&d
<Z<1d^͗
ϭ&d
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ůĂĚſ͗
>Mϭ
/KEz>d^D͗
ϬϬϬϭͬϬϬϬϬϭ
ϮϬϭϰ͘ϬϮ͘Ϯϳ͘
ϴ͗Ϭϱ
Es>>ESZS<M͗
ϭϮϰϱ
ϬϬϬϬϬϬϬϬϭ


ElĘre programozott gyĦjtĘ(k)
Az elĘre programozott GYĥJTė billentyĦkkel a beállított áron értékesítheti a termékeket. Így a
hibás tételérték bevitele minimalizálható, illetve kizárható. Beállításhoz, és a lehetĘségekrĘl
kérje szervizpartnere segítségét, illetve tanulmányozza a programozási részt!.

EǇŽŵũĂŵĞŐĂŵĞŐĨĞůĞůƅ͕ďĞƉƌŽŐƌĂŵŽǌŽƚƚ
'zq:dSďŝůůĞŶƚǇƾƚ͘
WĠůĚĄƵů͕ĞďďĞŶĂǌĞƐĞƚďĞŶĂ'zq:dSϱďŝůůĞŶƚǇƾ
ϱϵϵ&ƚͲƌĂǀĂŶĞůƅƌĞƉƌŽŐƌĂŵŽǌǀĂ͗
5

EǇŽŵũĂŵĞŐĂ<^WEďŝůůĞŶƚǇƾƚ
KÉSZPÉNZ
ENTER (=)


>d^,<&d͘
ϭϭϰϭhW^d
&ŽŐĂƌĂƐŝƷƚϭϵϱͲϭϵϳ
^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
WEdZ'WEdZhD
M^D͗ϭϭϭϭϭϭϭϭͲϭͲϭϭ

ͲͲͲͲͲEzh'dͲͲͲͲͲ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
'zq:dSϱ
ϱϵϵϬϬ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ϱϵϵ&d
P^^^E͗

<^WE͗
ϲϬϬ&d
<Z<1d^͗
ϭ&d
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ůĂĚſ͗
>Mϭ
/KEz>d^D͗
ϬϬϬϭͬϬϬϬϬϮ
ϮϬϭϰ͘ϬϮ͘Ϯϳ͘
ϴ͗Ϭϵ
Es>>ESZS<M͗
ϭϮϰϱ
ϬϬϬϬϬϬϬϬϭ
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Tételismétlés
Nyitott, vagy elĘprogramozott GYĥJTė billentyĦvel az utolsó tétel eladása (a tételsor)
megismételhetĘ. Ehhez a GYĥJTė gombot egymás után többször kell lenyomni. Árucikk alapú
értékesítés esetén (pl. árucikk kódos, vonalkódos), az árucikk billentyĦ többszöri lenyomásával
ismételhetĘ az utolsó tétel eladás. A kijelzĘn ilyenkor megjelenik a tételismétlések darabszáma.

dĠƚĞůŝƐŵĠƚůĠƐŶǇŝƚŽƚƚŐǇƾũƚƅǀĞů͗
ĚũĂŵĞŐĂǌĄƌƵĐŝŬŬĠƌƚĠŬĠƚ͗

2

9

9

EǇŽŵũĂŵĞŐĂ'zq:dSϭďŝůůĞŶƚǇƾƚ͗
1

ǌŽŶŽƐĄƌŽŶƚƂƌƚĠŶƅ͕ŵĞŐŝƐŵĠƚĞůƚ
ĠƌƚĠŬĞƐşƚĠƐĠŚĞǌŶǇŽŵũĂŵĞŐŵĠŐĞŐǇƐǌĞƌĂ
'zq:dSϭďŝůůĞŶƚǇƾƚ͗
1

ŵŝŬŽƌŶŝŶĐƐƚƂďďƚĠƚĞů͕ŶǇŽŵũĂŵĞŐĂ<^WE
ďŝůůĞŶƚǇƾƚ
KÉSZPÉNZ
ENTER (=)

ǌşŐǇŬĞůĞƚŬĞǌĞƚƚŶǇƵŐƚĂƚĂƌƚĂůŵĂ͕ŵĞŐĞŐǇĞǌŝŬĂ
ŶǇŝƚŽƚƚŐǇƾũƚƅƐƚĠƚĞůŝƐŵĠƚůĠƐŬŽƌŬĠƐǌƺůƅǀĞů͘

26.


>d^,<&d͘
ϭϭϰϭhW^d
&ŽŐĂƌĂƐŝƷƚϭϵϱͲϭϵϳ
^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
WEdZ'WEdZhD
M^D͗ϭϭϭϭϭϭϭϭͲϭͲϭϭ

ͲͲͲͲͲEzh'dͲͲͲͲͲ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
'zq:dSϭ
ϮϵϵϬϬ
'zq:dSϭ
ϮϵϵϬϬ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ϱϵϴ&d
P^^^E͗

<^WE͗
ϲϬϬ&d

<Z<1d^͗
Ϯ&d
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ůĂĚſ͗
>Mϭ
/KEz>d^D͗
ϬϬϬϭͬϬϬϬϬϯ
ϮϬϭϰ͘ϬϮ͘Ϯϳ͘
ϴ͗ϭϬ
Es>>ESZS<M͗
ϭϮϰϱ
ϬϬϬϬϬϬϬϬϭ
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Eladás szorzással
Amikor több darabot értékesítünk ugyanazon termékbĘl, a SZORZÁS billentyĦ használatával
adható meg a kívánt mennyiség. ElĘször vigyük be az értékesítendĘ mennyiséget (0,001-tĘl
999,999-ig), majd nyomjuk meg a SZORZÁS billentyĦt. Súly alapján történĘ értékesítés esetén
lehetĘség van töredék mennyiség bevitelére ugyancsak a SZORZÁS billentyĦ használatával.
Ez a mód egyaránt használható nyitott- és elĘre programozott ÁRUCIKK esetében is.

Egész mennyiség értékesítése
mƐƐĞďĞĂǀĄƐĄƌŽůƚĐŝŬŬĚĂƌĂďƐǌĄŵĄƚĠƐŶǇŽŵũĂ
ŵĞŐĂ^KZ^ďŝůůĞŶƚǇƾƚ͘
WĠůĚĄƵů͕ϰĚĂƌĂďƚĞƌŵĠŬĠƌƚĠŬĞƐşƚĠƐĞĞƐĞƚĠŶ͕ƺƐƐĞ
ůĞĂŶƵŵĞƌŝŬƵƐďŝůůĞŶƚǇƾǌĞƚĞŶĂϰͲĞƐďŝůůĞŶƚǇƾƚ͕
ŵĂũĚŶǇŽŵũĂŵĞŐĂ^KZ^ďŝůůĞŶƚǇƾƚ͗

4
SZORZÁS

ĚũĂŵĞŐĂǌĄƌƵĐŝŬŬĞŐǇƐĠŐĄƌĄƚ͘>ĞŐǇĞŶĂǌ
ĄƌƵĐŝŬŬĞŐǇƐĠŐĄƌĂϭϵϵ&ƚ͗

1

9

9

EǇŽŵũĂŵĞŐĂ'zq:dSϭďŝůůĞŶƚǇƾƚ͗
1

&ŽůǇƚĂƚŚĂƚũĂĞŐǇƷũĂďďĄƌƵĐŝŬŬďĞƺƚĠƐĠǀĞůǀĂŐǇĂ
<^WEͬEdZďŝůůĞŶƚǇƾǀĞůůĞǌĄƌŚĂƚũĂĂ
ŶǇƵŐƚĄƚ͘

>d^,<&d͘
ϭϭϰϭhW^d
&ŽŐĂƌĂƐŝƷƚϭϵϱͲϭϵϳ
^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
WEdZ'WEdZhD
M^D͗ϭϭϭϭϭϭϭϭͲϭͲϭϭ

ͲͲͲͲͲEzh'dͲͲͲͲͲ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ϰΎϭϵϵ&ƚͬĚď
'zq:dSϭ
ϳϵϲϬϬ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ϳϵϲ&d
P^^^E͗

<^WE͗
ϳϵϱ&d
<Z<1d^͗
Ͳϭ&d
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ůĂĚſ͗
>Mϭ
/KEz>d^D͗
ϬϬϬϭͬϬϬϬϬϰ
ϮϬϭϰ͘ϬϮ͘Ϯϳ͘
ϴ͗ϭϭ
Es>>ESZS<M͗
ϭϮϰϱ
ϬϬϬϬϬϬϬϬϭ


Törtrészes mennyiség értékesítése
mƐƐĞďĞĂŵĞŶŶǇŝƐĠŐĞƚĂƚŝǌĞĚĞƐƉŽŶƚ
ŚĂƐǌŶĄůĂƚĄǀĂů͕ŵĂũĚŶǇŽŵũĂŵĞŐĂ^KZ^
ďŝůůĞŶƚǇƾƚĂǌĂůĄďďŝƉĠůĚĂƐǌĞƌŝŶƚ͕ĂŚŽůĂ
ŵĞŶŶǇŝƐĠŐϯ͘ϳϱŬŐ͗
;DĂǆ͗͘ϯƚŝǌĞĚĞƐũĞŐǇŚĂƐǌŶĄůŚĂƚſͿ

3

.

7

5
SZORZÁS

sŝŐǇĞďĞĂǌĞŐǇƐĠŐĄƌĂƚĂŶƵŵĞƌŝŬƵƐďŝůůĞŶƚǇƾǌĞƚ
ŚĂƐǌŶĄůĂƚĄǀĂů
;Wů͗͘ĞŐǇƐĠŐĄƌ͗ϵϵ&ƚͬŬŐͿ͗

9

9

EǇŽŵũĂŵĞŐĂŬŝǀĄůĂƐǌƚŽƚƚ'zq:dSďŝůůĞŶƚǇƾƚ͗
;Wů͗͘'ǇƾũƚƅϭͿ
1

&ŽůǇƚĂƚŚĂƚũĂĞŐǇƷũĂďďĄƌƵĐŝŬŬďĞƺƚĠƐĠǀĞůǀĂŐǇĂ
<^WEͬEdZďŝůůĞŶƚǇƾǀĞůůĞǌĄƌŚĂƚũĂĂ
ŶǇƵŐƚĄƚ͘


>d^,<&d͘
ϭϭϰϭhW^d
&ŽŐĂƌĂƐŝƷƚϭϵϱͲϭϵϳ
^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
WEdZ'WEdZhD
M^D͗ϭϭϭϭϭϭϭϭͲϭͲϭϭ

ͲͲͲͲͲEzh'dͲͲͲͲͲ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ϯ͕ϳϱϬĚďΎϵϵ&ƚͬĚď
'zq:dSϭ
ϯϳϭϬϬ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
P^^^E͗
ϯϳϭ&d

<^WE͗
ϯϳϬ&d
<Z<1d^͗
Ͳϭ&d
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ůĂĚſ͗
>Mϭ
/KEz>d^D͗
ϬϬϬϭͬϬϬϬϬϱ
ϮϬϭϰ͘ϬϮ͘Ϯϳ͘
ϴ͗ϭϮ
Es>>ESZS<M͗
ϭϮϰϱ
ϬϬϬϬϬϬϬϬϭ
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Egytételes értékesítés
Az egytételes értékesítés esetén az árucikk eladás és a nyugta automatikusan elkészül,
készpénzes fizetéssel lezárva. Ez a mĦködés egy elĘreprogramozott termék (pl. belépĘjegy,
fagyi stb.) gyors kiszolgálására használható. Ehhez egy GYĥJTė gomb lenyomás, vagy árucikk
kód beütés, majd az ÁRUCIKK gomb megnyomás elegendĘ, a KÉSZPÉNZ gombot nem kell
lenyomni. A nyugta kinyomtatása után a kassza kinyílik. Beállításhoz, és a lehetĘségekrĘl kérje
szervizpartnere segítségét, illetve tanulmányozza a programozási részt!

ǌĂĨƵŶŬĐŝſĐƐĂŬĂŬŬŽƌŵƾŬƂĚŝŬ͕ŚĂĂ'zq:dS͕
ǀĂŐǇZh/<<ƉƌŽŐƌĂŵŽǌĄƐŬŽƌďĞĄůůşƚŽƚƚĂĂǌ
ĞŐǇƚĠƚĞůĞƐŵƾŬƂĚĠƐƚ͊
EǇŽŵũĂŵĞŐĂǌĞůƅƌĞďĞĄůůşƚŽƚƚŐǇƾũƚƅďŝůůĞŶƚǇƾƚ
;ǀĂŐǇĂĚũĂŵĞŐĂǌĄƌĂƚĠƐŶǇŽŵũĂŵĞŐĂǌ
ĞŐǇƚĠƚĞůĞƐĞůĂĚĄƐƌĂďĞĄůůşƚŽƚƚŶǇŝƚŽƚƚŐǇƾũƚƅ
ďŝůůĞŶƚǇƾƚͿ͘
ƉĠůĚĂ͗ĞůĂĚĄƐĂϲͲŽƐ'zq:dSͲďĞ͗
6

&ŽůǇƚĂƚŚĂƚũĂĞŐǇƷũĂďďĄƌƵĐŝŬŬďĞƺƚĠƐĠǀĞůǀĂŐǇĂ
<^WEͬEdZďŝůůĞŶƚǇƾǀĞůůĞǌĄƌŚĂƚũĂĂ
ŶǇƵŐƚĄƚ͘





>d^,<&d͘
ϭϭϰϭhW^d
&ŽŐĂƌĂƐŝƷƚϭϵϱͲϭϵϳ
^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
WEdZ'WEdZhD
M^D͗ϭϭϭϭϭϭϭϭͲϭͲϭϭ

ͲͲͲͲͲEzh'dͲͲͲͲͲ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
'zq:dSϲ
ϮϵϵϬϬ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
Ϯϵϵ&d
P^^^E͗

<^WE͗
ϯϬϬ&d
<Z<1d^͗
ϭ&d
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ

ůĂĚſ͗
>Mϭ
/KEz>d^D͗
ϬϬϬϭͬϬϬϬϬϲ
ϮϬϭϰ͘ϬϮ͘Ϯϳ͘
ϴ͗ϭϰ
Es>>ESZS<M͗
ϭϮϰϱ
ϬϬϬϬϬϬϬϬϭ


Nyitott áras árucikk értékesítése
A nyitott áras árucikk eladás hasonló a gyĦjtĘs eladáshoz, de ekkor az áru kódját meg kell adni,
majd az árucikk gombot le kell nyomni. Nyitott áras árucikket akkor célszerĦ használni, amikor a
termék ára gyakran változik, vagy ha az ár a programozáskor még nem ismert. Beállításhoz, és
a lehetĘségekrĘl kérje szervizpartnere segítségét, illetve tanulmányozza a programozási részt!
sŝŐǇĞďĞĂǌĄƌƵĐŝŬŬĂǌŽŶŽƐşƚſũĄƚ͕ŵĂũĚŶǇŽŵũĂ
ŵĞŐĂǌZh/<<ďŝůůĞŶƚǇƾƚ͘
Ɖů͘ĞŐǇϮϭͲĞƐŬſĚƷĄƌƵĐŝŬŬĞůĂĚĄƐĂ͗

2

1

ÁRUCIKK

ŬĠƐǌƺůĠŬǀĄƌĂŬŽǌŝŬĂǌĄƌŵĞŐĂĚĄƐĄƌĂ͘mƐƐĞďĞĂ
ƚĞƌŵĠŬĄƌĄƚ͘

4

9

7

5

/ƐŵĠƚŶǇŽŵũĂŵĞŐĂǌZh/<<ďŝůůĞŶƚǇƾƚ͘
ÁRUCIKK

&ŽůǇƚĂƚŚĂƚũĂĞŐǇƷũĂďďĄƌƵĐŝŬŬďĞƺƚĠƐĠǀĞůǀĂŐǇĂ
<^WEͬEdZďŝůůĞŶƚǇƾǀĞůůĞǌĄƌŚĂƚũĂĂ
ŶǇƵŐƚĄƚ͘


28.


>d^,<&d͘
ϭϭϰϭhW^d
&ŽŐĂƌĂƐŝƷƚϭϵϱͲϭϵϳ
^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
WEdZ'WEdZhD
M^D͗ϭϭϭϭϭϭϭϭͲϭͲϭϭ

ͲͲͲͲͲEzh'dͲͲͲͲͲ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ZhEs
ϰϵϳϱϬϬ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
P^^^E͗
ϰϵϳϱ&d

<^WE͗
ϰϵϳϱ&d
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ

ůĂĚſ͗
>Mϭ
/KEz>d^D͗
ϬϬϬϭͬϬϬϬϬϳ
ϮϬϭϰ͘ϬϮ͘Ϯϳ͘
ϴ͗ϭϵ
Es>>ESZS<M͗
ϭϮϰϱ
ϬϬϬϬϬϬϬϬϭ
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ElĘprogramozott áras árucikk értékesítése
Ez a funkció akkor mĦködik, ha az árucikket elĘre beprogramozta! A beállításhoz kérje
szervizpartnere segítségét, illetve tanulmányozza a programozási részt!
ĚũĂŵĞŐĂǌĄƌƵĐŝŬŬĂǌŽŶŽƐşƚſƐǌĄŵĄƚĠƐŶǇŽŵũĂ
ŵĞŐĂǌZh/<<ďŝůůĞŶƚǇƾƚ͗
;ĂǌĄƌƵĐŝŬŬƉƌŽŐƌĂŵŽǌŽƚƚĄƌĂ͗ϯϱϬ&ƚͿ


>d^,<&d͘
ϭϭϰϭhW^d
&ŽŐĂƌĂƐŝƷƚϭϵϱͲϭϵϳ
ÁRUCIKK
1
2
^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
WEdZ'WEdZhD
M^D͗ϭϭϭϭϭϭϭϭͲϭͲϭϭ
>ĞŚĞƚƅƐĠŐǀĂŶĂǌĞůƅƌĞƉƌŽŐƌĂŵŽǌŽƚƚĄƌƚſůĞůƚĠƌŶŝ͘

ŬŬŽƌĂǌĄƌƵĐŝŬŬĞƚϭĚďͲŽƐƐǌŽƌǌſǀĂůŬĞůů
ͲͲͲͲͲEzh'dͲͲͲͲͲ
ĠƌƚĠŬĞƐşƚĞŶŝ͘ǌĂŵƾŬƂĚĠƐĂǌĄƌƵĐŝŬŬ
ƉƌŽŐƌĂŵŽǌĄƐĂŬŽƌĞŶŐĞĚĠůǇĞǌŚĞƚƅ͕ŝůůĞƚǀĞƚŝůƚŚĂƚſ͘ ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
Zh&
ϯϱϬϬϬ
mƐƐĞďĞĂƐǌŽƌǌſƚ;ϭͿ͕ŵĂũĚĂǌĄƌƵĐŝŬŬ
Zh&
ϮϵϵϬϬ
ĂǌŽŶŽƐşƚſũĄƚ͗
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
1
1
2 ÁRUCIKK
ϲϰϵ&d
P^^^E͗
SZORZÁS

<^WE͗
ϲϱϬ&d
ŬĠƐǌƺůĠŬǀĄƌĂŬŽǌŝŬĂǌĄƌŵĞŐĂĚĄƐƌĂ͗
<Z<1d^͗
ϭ&d
ÁRUCIKK
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
2
9
9
ůĂĚſ͗
>Mϭ
/KEz>d^D͗
ϬϬϬϭͬϬϬϬϬϴ
&ŽůǇƚĂƚŚĂƚũĂĞŐǇƷũĂďďĄƌƵĐŝŬŬďĞƺƚĠƐĠǀĞůǀĂŐǇĂ ϮϬϭϰ͘ϬϮ͘Ϯϳ͘
ϴ͗Ϯϭ
<^WEͬEdZďŝůůĞŶƚǇƾǀĞůůĞǌĄƌŚĂƚũĂĂ
Es>>ESZS<M͗
ϭϮϰϱ
ŶǇƵŐƚĄƚ͘
ϬϬϬϬϬϬϬϬϭ


Több darab, azonos árucikk értékesítése szorzással.
Amikor egyszerre több darabot értékesít, a SZORZÁS billentyĦvel megadható mennyiség
(darabszám, vagy a súly). ElĘször üsse be a mennyiséget (0,001-tĘl 999,999-ig), majd nyomja
meg a SZORZÁS billentyĦt. A szorzás használható nyitott- és rögzített áras árucikkek esetében
is.
sŝŐǇƺŬďĞĂŵĞŶŶǇŝƐĠŐĞƚ;ƉĠůĚĄŶŬƐǌĞƌŝŶƚƺƐƐƺŬ
ůĞĂϰͲĞƐďŝůůĞŶƚǇƾƚĂŶƵŵĞƌŝŬƵƐďŝůůĞŶƚǇƾǌĞƚĞŶͿ͕
ŵĂũĚŶǇŽŵũĂŵĞŐĂ^KZ^ďŝůůĞŶƚǇƾƚ͗

4
SZORZÁS

ĚũĂŵĞŐĂZh/<<ĂǌŽŶŽƐşƚſƐǌĄŵĄƚĠƐŶǇŽŵũĂ
ŵĞŐĂǌZh/<<ďŝůůĞŶƚǇƾƚ͘
;ĂƉĠůĚĂƐǌĞƌŝŶƚŝĄƌϭϮϴ&ƚͿ

3

ÁRUCIKK

&ŽůǇƚĂƚŚĂƚũĂĞŐǇƷũĂďďĄƌƵĐŝŬŬďĞƺƚĠƐĠǀĞůǀĂŐǇĂ
<^WEͬEdZďŝůůĞŶƚǇƾǀĞůůĞǌĄƌŚĂƚũĂĂ
ŶǇƵŐƚĄƚ͘


>d^,<&d͘
ϭϭϰϭhW^d
&ŽŐĂƌĂƐŝƷƚϭϵϱͲϭϵϳ
^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
WEdZ'WEdZhD
M^D͗ϭϭϭϭϭϭϭϭͲϭͲϭϭ

ͲͲͲͲͲEzh'dͲͲͲͲͲ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ϰ͕ϬϬϬĚďΎϭϮϴ&ƚͬĚď
Zhϯ
ϱϭϮϬϬ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
P^^^E͗
ϱϭϮ&d

<^WE͗
ϱϭϬ&d
<Z<1d^͗
ͲϮ&d
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ůĂĚſ͗
>Mϭ
/KEz>d^D͗
ϬϬϬϭͬϬϬϬϬϵ
ϮϬϭϰ͘ϬϮ͘Ϯϳ͘
ϴ͗Ϯϱ
Es>>ESZS<M͗
ϭϮϰϱ
ϬϬϬϬϬϬϬϬϭ
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Törtrészes árucikk értékesítése
Ha súly (vagy más mértékegység, pl.: centiméter, deciliter, stb.) szerint értékesít egy terméket,
akkor a töredékmennyiség bevitelével és a SZORZÁS billentyĦ használatával teheti ezt meg.
ůƅƐǌƂƌĂĚũĂŵĞŐĂŶƵŵĞƌŝŬƵƐďŝůůĞŶƚǇƾŬ
ŚĂƐǌŶĄůĂƚĄǀĂů;ĂƚŝǌĞĚĞƐƉŽŶƚŽƚŝƐďĞůĞĠƌƚǀĞͿĂ
ŵĞŶŶǇŝƐĠŐĞƚ͕ŵĂũĚŶǇŽŵũĂŵĞŐĂ^KZ^
ďŝůůĞŶƚǇƾƚ͘WĠůĚĂ͗ϯ͘ϳϱŬŐƚĞƌŵĠŬĠƌƚĠŬĞƐşƚĠƐĞ͗
;DĂǆ͘ϯƚŝǌĞĚĞƐũĞŐǇͿ



3

7

5
SZORZÁS

ĚũĂŵĞŐĂZh/<<ĂǌŽŶŽƐşƚſƐǌĄŵĄƚĠƐŶǇŽŵũĂ
ŵĞŐĂǌZh/<<ďŝůůĞŶƚǇƾƚ͗
ÁRUCIKK

3

&ŽůǇƚĂƚŚĂƚũĂĞŐǇƷũĂďďĄƌƵĐŝŬŬďĞƺƚĠƐĠǀĞůǀĂŐǇĂ
<^WEͬEdZďŝůůĞŶƚǇƾǀĞůůĞǌĄƌŚĂƚũĂĂ
ŶǇƵŐƚĄƚ͘


>d^,<&d͘
ϭϭϰϭhW^d
&ŽŐĂƌĂƐŝƷƚϭϵϱͲϭϵϳ
^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
WEdZ'WEdZhD
M^D͗ϭϭϭϭϭϭϭϭͲϭͲϭϭ

ͲͲͲͲͲEzh'dͲͲͲͲͲ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ϯ͕ϳϱϬĚďΎϭϮϴ&ƚͬĚď
Zhϯ
ϰϴϬϬϬ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ϰϴϬ&d
P^^^E͗

<^WE͗
ϰϴϬ&d
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ůĂĚſ͗
>Mϭ
/KEz>d^D͗
ϬϬϬϭͬϬϬϬϭϬ
ϮϬϭϰ͘ϬϮ͘Ϯϳ͘
ϴ͗Ϯϱ
Es>>ESZS<M͗
ϭϮϰϱ
ϬϬϬϬϬϬϬϬϭ

Bizonylaton belüli göngyöleg kezelés
LehetĘség van tételek értékesítése közben a göngyöleg értékével csökkenteni a nyugta
végösszegét, a visszáru (göngyöleg) billentyĦ használatával.
ƌƚĠŬĞƐşƚƐĞĂƚĠƚĞůĞŬĞƚ͕ĞǌƵƚĄŶŶǇŽŵũĂŵĞŐĂ
ŐƂŶŐǇƂůĞŐďŝůůĞŶƚǇƾƚ;ŶĞŵĂůĂƉďĞĄůůşƚĄƐͿĠƐĂĚũĂŵĞŐĂ
ŐƂŶŐǇƂůĞŐƚĠƚĞůĞŬĞƚ͘DĂũĚǌĄƌũĂůĞĂďŝǌŽŶǇůĂƚŽƚ͘
WĠůĚĂ͗

2

0

0

1

6

0

0

1

ĚũĂŵĞŐĂŐƂŶŐǇƂůĞŐƚĠƚĞůĞŝƚ͘
Visszárú

3

2

5

SZORZÁS

EǇŽŵũĂŵĞŐĂ<W͘&/dďŝůůĞŶƚǇƾƚĂůĞĨŝǌĞƚƚĞƚĠƐŚĞǌ͘


>d^,<&d͘
ϭϭϰϭhW^d
&ŽŐĂƌĂƐŝƷƚϭϵϱͲϭϵϳ
^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
WEdZ'WEdZhD
M^D͗ϭϭϭϭϭϭϭϭͲϭͲϭϭ

ͲͲͲͲͲEzh'dͲͲͲͲͲ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
'Ǉƾũƚƅͺϭ
ϮϬϬϬϬ
'Ǉƾũƚƅͺϭ
ϲϬϬϬϬ
Ͳϯ͕ϬϬϬĚďΎϮϱ&ƚͬĚď
'Ǉƾũƚƅͺϭ
ͲϳϱŐϬϬ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
P^^^E͗
ϳϮϱ&d

<^WE͗
ϳϮϱ&d
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ůĂĚſ͗
>Mϭ
/KEz>d^D͗
ϬϬϬϭͬϬϬϬϭϬ
ϮϬϭϰ͘ϬϮ͘Ϯϳ͘
ϴ͗Ϯϱ
Es>>ESZS<M͗
ϭϮϰϱ
ϬϬϬϬϬϬϬϬϭ

A beütött göngyöleg tételek törölhetĘk a „Göngyöleg sztornó” funkcióval, a beütött göngyöleg
tétel után a GÖNGYÖLEG-SZTORNÓ billentyĦ kombináció használatával.

30.
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Eladás a pénztárgéphez csatlakoztatott mérleggel
A MÉRLEG funkciógomb lenyomása után, a kijelzĘn megjelenik a mért súly. Az ár megadása
után, nyomja le azt a GYĥJTė billentyĦt, amely a megmért áruhoz tartozik. Árucikk kód alapú
értékesítés esetén, vonalkód olvasóval, vagy a termékkóddal is eladható a megmért áru. A
mérleggel történĘ eladás, kötelezĘvé tehetĘ mérendĘ áru eladáskor.
A mérleg használathoz a soros port megfelelĘ beállítása szükséges. Kérje szervizpartnere segítségét,
vagy tanulmányozza az ide vonatkozó programozási részt!

,ĞůǇĞǌǌĞĂƚĞƌŵĠŬĞƚĂŵĠƌůĞŐƌĞ͘
EǇŽŵũĂůĞĂDZ>'ďŝůůĞŶƚǇƾƚ͘
MÉRLEG
(÷)

ƐƷůǇŵĞŐũĞůĞŶŝŬĂŬŝũĞůǌƅŶ;Ɖů͗͘Ϭ͕ϮϱϬǆͿ͘
EǇŝƚŽƚƚŐǇƾũƚƅŚĂƐǌŶĄůĂƚĂĞƐĞƚĠŶ͕ĂĚũĂŵĞŐĂ
ƚĞƌŵĠŬĞŐǇƐĠŐĄƌĄƚĂƐǌĄŵďŝůůĞŶƚǇƾǌĞƚ
ŚĂƐǌŶĄůĂƚĄǀĂů͘ƉĠůĚĄďĂŶϯϬϬ&ƚͲŽƚ͗

3

0

0

EǇŽŵũĂŵĞŐĂƚĞƌŵĠŬŚĞǌƚĂƌƚŽǌſ'zq:dS
ďŝůůĞŶƚǇƾƚ;Ɖů͗͘'zq:dSϭͿ͗
1

&ŽůǇƚĂƚŚĂƚũĂĞŐǇƷũĂďďĄƌƵĐŝŬŬďĞƺƚĠƐĠǀĞůǀĂŐǇĂ
<^WEͬEdZďŝůůĞŶƚǇƾǀĞůůĞǌĄƌŚĂƚũĂĂ
ŶǇƵŐƚĄƚ͘


>d^,<&d͘
ϭϭϰϭhW^d
&ŽŐĂƌĂƐŝƷƚϭϵϱͲϭϵϳ
^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
WEdZ'WEdZhD
M^D͗ϭϭϭϭϭϭϭϭͲϭͲϭϭ

ͲͲͲͲͲEzh'dͲͲͲͲͲ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
Ϭ͕ϮϱϬŬŐΎϯϬϬ
'zq:dSϭ
ϳϱϬϬ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
P^^^E͗
ϳϱ&d

<^WE͗
ϳϱ&d
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ůĂĚſ͗
>Mϭ
/KEz>d^D͗
ϬϬϬϭͬϬϬϬϭϭ
ϮϬϭϰ͘ϬϮ͘Ϯϳ͘
ϴ͗Ϯϱ
Es>>ESZS<M͗
ϭϮϰϱ
ϬϬϬϬϬϬϬϬϭ
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Súlymérték kézi bevitele
A termék súlyát kézzel is meg lehet adni abban az esetben, ha a mérleg billentyĦ
programozása szerint ez megengedett. Töredék érték bevitelekor használja a számbillentyĦzet
tizedespont billentyĦjét.
,ĞůǇĞǌǌĞĂƚĞƌŵĠŬĞƚĂŵĠƌůĞŐƌĞ͘
ĚũĂŵĞŐĂƚĞƌŵĠŬƐƷůǇĄƚ͘ƉĠůĚĂƐǌĞƌŝŶƚϭ͕ϱŬŐ͘
ƚŝǌĞĚĞƐũĞŐǇĞŬĞůƅƚƚƚŝǌĞĚĞƐƉŽŶƚŽƚŝƐŚĂƐǌŶĄůŶŝ
ŬĞůů͊hƚĄŶĂ͕ŶǇŽŵũĂŵĞŐĂDZ>'ďŝůůĞŶƚǇƾƚ͗

1



5

MÉRLEG
(÷)

EǇŝƚŽƚƚŐǇƾũƚƅŚĂƐǌŶĄůĂƚĂĞƐĞƚĠŶ͕ĂĚũĂŵĞŐĂ
ƚĞƌŵĠŬĞŐǇƐĠŐĄƌĄƚĂƐǌĄŵďŝůůĞŶƚǇƾǌĞƚ
ŚĂƐǌŶĄůĂƚĄǀĂů͘ƉĠůĚĄďĂŶϯϬϬ&ƚͲŽƚ͗

3

0

0

EǇŽŵũĂŵĞŐĂ'zq:dSͬZh/<<ďŝůůĞŶƚǇƾƚ
;Ɖů͗͘'zq:dSϭͿ
1

&ŽůǇƚĂƚŚĂƚũĂĞŐǇƷũĂďďĄƌƵĐŝŬŬďĞƺƚĠƐĠǀĞůǀĂŐǇĂ
<^WEͬEdZďŝůůĞŶƚǇƾǀĞůůĞǌĄƌŚĂƚũĂĂ
ŶǇƵŐƚĄƚ͘




>d^,<&d͘
ϭϭϰϭhW^d
&ŽŐĂƌĂƐŝƷƚϭϵϱͲϭϵϳ
^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
WEdZ'WEdZhD
M^D͗ϭϭϭϭϭϭϭϭͲϭͲϭϭ

ͲͲͲͲͲEzh'dͲͲͲͲͲ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ

ϭ͕ϱϬŬŐΎϯϬϬ
'zq:dSϭ
ϰϱϬϬϬ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
P^^^E͗
ϰϱϬ&d

<^WE͗
ϰϱϬ&d
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ

ůĂĚſ͗
>Mϭ
/KEz>d^D͗
ϬϬϬϭͬϬϬϬϭϮ
ϮϬϭϰ͘ϬϮ͘Ϯϳ͘
ϴ͗Ϯϱ
Es>>ESZS<M͗
ϭϮϰϱ
ϬϬϬϬϬϬϬϬϭ


A Százalék billentyĦk mĦködése
A % billentyĦ felprogramozható felár, vagy engedmény számítására, az értékesítés összegére
(részösszeg), vagy a tétel árára vonatkoztatva. Az alaphelyzeti beállításban nyitott mĦködére és
tétel/részösszeg engedmény, illetve felár számítására van beállítva. LehetĘség van %-ban,
vagy összegben megadott engedmény, vagy felár használatára is. Az értékek
elĘreprogramozhatók (a %, vagy az összeg). Az alábbiakban a lehetséges beállításokból láthat
néhány példát. A százalék billentyĦket Ön is programozhatja programozás üzemmódban a
„BILLENTYĥ PRG.” menüpontban. A beállításhoz, kérje szervizpartnere segítségét, illetve
tanulmányozza a programozási részt!
Figyelem:
Engedmény, illetve felárszámítás után, a korábbi tételt nem lehet sztornózni. Hiba esetén a nyugta
megszakítására van lehetĘség!
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ElĘreprogramozott %-os engedmény tételre
ǌĂůĄďďŝƉĠůĚĄďĂŶ͕ĂǌĞŶŐĞĚŵĠŶǇ;ͲйͿŐŽŵďϭϬ
йͲŽƐ͕ĞŶŐĞĚŵĠŶǇƐǌĄŵŽůĄƐƌĂůĞƚƚƉƌŽŐƌĂŵŽǌǀĂ͘
ĚũĂĞůĂǌĄƌƵĐŝŬŬĞƚ͘
EǇŽŵũĂŵĞŐĂͲйďŝůůĞŶƚǇƾƚ͗
-%
(-)

ǌĞŶŐĞĚŵĠŶǇĂƵƚŽŵĂƚŝŬƵƐĂŶůĞǀŽŶĄƐƌĂŬĞƌƺůĂ
ƚĠƚĞůďƅů͘
&ŽůǇƚĂƚŚĂƚũĂĞŐǇƷũĂďďĄƌƵĐŝŬŬďĞƺƚĠƐĠǀĞůǀĂŐǇĂ
<^WEͬEdZďŝůůĞŶƚǇƾǀĞůůĞǌĄƌŚĂƚũĂĂ
ŶǇƵŐƚĄƚ͘


>d^,<&d͘
ϭϭϰϭhW^d
&ŽŐĂƌĂƐŝƷƚϭϵϱͲϭϵϳ
^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
WEdZ'WEdZhD
M^D͗ϭϭϭϭϭϭϭϭͲϭͲϭϭ

ͲͲͲͲͲEzh'dͲͲͲͲͲ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
Zh
ϰϴϬϬϬ
E'DEz͗ͲϭϬ͕ϬϬй
E'DEz͗
ͲϰϴϬϬ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ϰϯϮ&d
P^^^E͗
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ

<^WE͗
ϰϯϬ&d
<Z<1d^͗
ͲϮ&d
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ůĂĚſ͗
>Mϭ
/KEz>d^D͗
ϬϬϬϭͬϬϬϬϭϯ
ϮϬϭϰ͘ϬϮ͘Ϯϳ͘
ϴ͗Ϯϱ
Es>>ESZS<M͗
ϭϮϰϱ
ϬϬϬϬϬϬϬϬϭ


Megadott %-os engedmény tételre
Szükség esetén Ön 2 egész és 2 tizedes jegy hosszúságú % arányt tud bevinni a pénztárgépbe
ĚũĂĞůĂǌĄƌƵĐŝŬŬĞƚ͘
ĚũĂŵĞŐĂƐǌĄǌĂůĠŬŽƐĠƌƚĠŬĞƚ͘dŝǌĞĚĞƐũĞŐǇĞŬ
ďĞǀŝƚĞůĞĞƐĞƚĠŶŚĂƐǌŶĄůũĂĂƚŝǌĞĚĞƐƉŽŶƚ
ďŝůůĞŶƚǇƾƚ͘
WĠůĚĄƵůϭͬϯͲŽƐĄƌĐƐƂŬŬĞŶƚĠƐďĞǀŝƚĞůĞ͗

3

3



3

3

EǇŽŵũĂŵĞŐĂͲйďŝůůĞŶƚǇƾƚ͘
-%
(-)

ǌĞŶŐĞĚŵĠŶǇĠƌƚĠŬĞĂƵƚŽŵĂƚŝŬƵƐĂŶůĞǀŽŶĄƐƌĂ
ŬĞƌƺů͘
&ŽůǇƚĂƚŚĂƚũĂĞŐǇƷũĂďďĄƌƵĐŝŬŬďĞƺƚĠƐĠǀĞůǀĂŐǇĂ
<^WEͬEdZďŝůůĞŶƚǇƾǀĞůůĞǌĄƌŚĂƚũĂĂ
ŶǇƵŐƚĄƚ͘




>d^,<&d͘
ϭϭϰϭhW^d
&ŽŐĂƌĂƐŝƷƚϭϵϱͲϭϵϳ
^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
WEdZ'WEdZhD
M^D͗ϭϭϭϭϭϭϭϭͲϭͲϭϭ


ͲͲͲͲͲEzh'dͲͲͲͲͲ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
Zh
ϰϴϬϬϬ
E'DEz͗Ͳϯϯ͕ϯϯй
E'DEz͗
ͲϭϲϬϬϬ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
P^^^E͗
ϯϮϬ&d

<ĠƐǌƉĠŶǌ͗
ϯϮϬ&d
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ůĂĚſ͗
>Mϭ
/KEz>d^D͗
ϬϬϬϭͬϬϬϬϭϰ
ϮϬϭϰ͘ϬϮ͘Ϯϳ͘
ϴ͗ϯϬ
Es>>ESZS<M͗
ϭϮϰϱ
ϬϬϬϬϬϬϬϬϭ
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Értékesítés összegén alapuló %-os felár
A % mértéke lehet elĘprogramozott, vagy nyitott (manuális bevitelt igénylĘ) érték. Alábbi
példánkban nyitott, 15% mértékĦ felárat alkalmaztunk

ĚũĂĞůĂǌ͕ĄƌƵĐŝŬŬĞŬĞƚ͘
EǇŽŵũĂŵĞŐĂZ^P^^'ďŝůůĞŶƚǇƾƚ͗
RÉSZÖSZEG

ĚũĂŵĞŐĂƐǌĄǌĂůĠŬŽƐĨĞůĄƌŵĠƌƚĠŬĠƚ
;Wů͗͘ϭϱй͘Ϳ͗

1

5

+%
(+)

ĨĞůĄƌĂƵƚŽŵĂƚŝŬƵƐĂŶŶƂǀĞůŝĂǌĠƌƚĠŬĞƐşƚĠƐ
ƂƐƐǌĞŐĠƚ͘
&ŽůǇƚĂƚŚĂƚũĂĞŐǇƷũĂďďĄƌƵĐŝŬŬďĞƺƚĠƐĠǀĞůǀĂŐǇĂ
<^WEͬEdZďŝůůĞŶƚǇƾǀĞůůĞǌĄƌŚĂƚũĂĂ
ŶǇƵŐƚĄƚ͘


>d^,<&d͘
ϭϭϰϭhW^d
&ŽŐĂƌĂƐŝƷƚϭϵϱͲϭϵϳ
^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
WEdZ'WEdZhD
M^D͗ϭϭϭϭϭϭϭϭͲϭͲϭϭ

ͲͲͲͲͲEzh'dͲͲͲͲͲ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
Zh
ϭϮϯϬϬ
Zh
ϰϱϲϬϬ
Z^P^^'
ϱϳϵ
Z͘P͘&>Z͗ϭϱ͕ϬϬй
Z͘P͘>W͗
ϱϳϵ
P^^'
ϴϳ
Z͘P͘&>Z͗
ϭϴϬϬ
Z͘P͘&>Z͗
ϲϵϬϬ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ϲϲϲ&d
P^^^E͗

<^WE͗
ϲϲϱ&d
<Z<1d^͗
Ͳϭ&d
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ůĂĚſ͗
>Mϭ
/KEz>d^D͗
ϬϬϬϭͬϬϬϬϭϱ
ϮϬϭϰ͘ϬϮ͘Ϯϳ͘
ϴ͗ϯϭ
Es>>ESZS<M͗
ϭϮϰϱ
ϬϬϬϬϬϬϬϬϭ


Árszint billentyĦ
Az árszint funkció használata esetén ugyanazon ÁRUCIKK, vagy GYĥJTė max. 3 féle
különbözĘ, elĘreprogramozott áron értékesíthetĘ. (például a normál 1-es ár helyett másik 2 féle
áron értékesíti ugyan azt a terméket / szolgáltatást mĦszaktól-, napszaktól-, szezontól függĘen).
Az árszint billentyĦkkel lehet átváltani az árszintek között.
Az árszint billentyĦket az alábbi mĦködésre lehet programoztatni:
•
•
•

Váltás árucikkenként, például három egyforma termék vásárlásakor a harmadik ára
kedvezĘbb. A tétel eladás után visszaáll az 1-es árszint.
Váltás a nyugta lezárásáig, például törzsvevĘ kiszolgálása esetén. A nyugta lezárása után
visszaáll az 1-es árszint.
Tartás, vagyis a kiválasztott árszint szerinti értékesítés történik. Az árszintek közötti váltás
az ÁRSZINT billentyĦkkel lehetséges. Például 20:00 és 6:00 óra között emelt árat
használhatunk.

Ha Ön a pénztárgép árszint lehetĘségének használata mellet dönt, akkor a szervizzel az árszint
billentyĦt létre kell hozni a billentyĦzeten.
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Árszint váltás

ǌĂůĄďďŝƉĠůĚĄďĂŶĂǌĄƌƐǌŝŶƚďŝůůĞŶƚǇƾŵƾŬƂĚĠƐĞ
ĂǌĂůĂƉĠƌƚĞůŵĞǌĞƚƚͣǀĄůƚĄƐĄƌƵĐŝŬŬĞŶŬĠŶƚ͘͟
ĚũĂŵĞŐĂǌĞůƅƉƌŽŐƌĂŵŽǌŽƚƚĄƌƵĐŝŬŬ
ĂǌŽŶŽƐşƚſƐǌĄŵĄƚĠƐŶǇŽŵũĂŵĞŐĂǌZh/<<
ďŝůůĞŶƚǇƾƚ͘>ĞŐǇĞŶĞǌĂǌϭͲĞƐŬſĚƐǌĄŵƷĄƌƵ͕ĂŵĞůǇ
ϭϭϬϬ&ƚͲŽƐĞŐǇƐĠŐĄƌƵƚĞƌŵĠŬƌĞůĞƚƚƉƌŽŐƌĂŵŽǌǀĂ͕
ĂǌϭͲĞƐĄƌƐǌŝŶƚƐǌĞƌŝŶƚ͘

1

ÁRUCIKK

EǇŽŵũĂŵĞŐĂǌZ^/EdϮďŝůůĞŶƚǇƾƚ͘
ÁRSZINT
2

ĚũĂŵĞŐŝƐŵĠƚĂǌĞŐǇĞƐĄƌƵĐŝŬŬŬſĚŽƚ͕ŵĂũĚ
ŶǇŽŵũĂŵĞŐĂǌZh/<<ďŝůůĞŶƚǇƾƚ͘WĠůĚĄŶŬ
ƐǌĞƌŝŶƚĂǌϭͲĞƐŬſĚƷĄƌƵϮ͘ĄƌƐǌŝŶƚƐǌĞƌŝŶƚŝ
ĞŐǇƐĠŐĄƌĂϭϬϬϬ&ƚ͘ŵƾǀĞůĞƚƵƚĄŶǀŝƐƐǌĂĄůůĂǌϭͲ
ĞƐĄƌƐǌŝŶƚ͘

1

ÁRUCIKK

&ŽůǇƚĂƚŚĂƚũĂĞŐǇƷũĂďďĄƌƵĐŝŬŬďĞƺƚĠƐĠǀĞůǀĂŐǇĂ
<^WEͬEdZďŝůůĞŶƚǇƾǀĞůůĞǌĄƌŚĂƚũĂĂ
ŶǇƵŐƚĄƚ͘




>d^,<&d͘
ϭϭϰϭhW^d
&ŽŐĂƌĂƐŝƷƚϭϵϱͲϭϵϳ
^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
WEdZ'WEdZhD
M^D͗ϭϭϭϭϭϭϭϭͲϭͲϭϭ


ͲͲͲͲͲEzh'dͲͲͲͲͲ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
Zhϭ
ϭϭϬϬϬϬ
Zhϭ
ϭϬϬϬϬϬ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ϮϭϬϬ&d
P^^^E͗


<^WE͗
ϮϭϬϬ&d
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ůĂĚſ͗
>Mϭ
/KEz>d^D͗
ϬϬϬϭͬϬϬϬϭϲ
ϮϬϭϰ͘ϬϮ͘Ϯϳ͘
ϴ͗ϯϯ
Es>>ESZS<M͗
ϭϮϰϱ
ϬϬϬϬϬϬϬϬϭ



Az árszint váltás funkció alkalmazható GYĥJTė használat esetén is, ekkor az árszint billentyĦ
lenyomása után a megfelelĘ GYĥJTė billentyĦt kell lenyomni.
Figyelem:
Az árszintváltás csak abban az esetben mĦködik, ha a szerviz megfelelĘen beprogramozta!
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Azonnali sztornó és sztornó használata
Azonnali sztornó (Utolsó értékesített árucikk sztornója)

>d^,<&d͘
ϭϭϰϭhW^d
ĨƵŶŬĐŝſŶǇŝƚŽƚƚŶǇƵŐƚĂĞƐĞƚĠŶĂZ^P^^'
ŐŽŵďŵĞŐŶǇŽŵĄƐĄƚŵĞŐĞůƅǌƅĞŶĂǌƵƚŽůũĄƌĂ
&ŽŐĂƌĂƐŝƷƚϭϵϱͲϭϵϳ
ĞůĂĚŽƚƚĄƌƵĐŝŬŬĞƚƐǌƚŽƌŶſǌǌĂĂǌĞůĂĚĄƐďſů͘
^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
ĚũŽŶĞůĄƌƵĐŝŬŬĞŬĞƚ͘
WEdZ'WEdZhD
,ĂĂǌƵƚŽůƐſƚĠƚĞůďĞǀŝƚĞůĞƵƚĄŶŬŝĚĞƌƺů͕ŚŽŐǇ
M^D͗ϭϭϭϭϭϭϭϭͲϭͲϭϭ
ĞůƺƚĠƐƚƂƌƚĠŶƚ͕ǀĂŐǇĂsĞǀƅŵĄƐĐŝŬŬĞƚǀĄůĂƐǌƚĂ

ďĞǀŝƚƚŚĞůǇĞƚƚ͕ĂŬŬŽƌŶǇŽŵũĂŵĞŐĂŵĞŐĂǌ
ͲͲͲͲͲEzh'dͲͲͲͲͲ
KEE>/^dKZEMďŝůůĞŶƚǇƾƚ͕ŵĞůǇŶĞŬŚĂƚĄƐĄƌĂ ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
Zh
ϭϮϯϬϬ
ĂǌƵƚŽůũĄƌĂƌƂŐǌşƚĞƚƚƚĠƚĞůƐŽƌ;ĄƌƵĐŝŬŬͿ
Zh
ϰϱϲϬϬ
ĂƵƚŽŵĂƚŝŬƵƐĂŶƐǌƚŽƌŶſǌĄƐƌĂ;ƚƂƌůĠƐƌĞͿŬĞƌƺů͘
Zh
ͲϰϱϲƐϬϬ
AZONNALI
SZTORNÓ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
P^^^E͗
ϭϮϯ&d
&ŽůǇƚĂƚŚĂƚũĂĞŐǇƷũĂďďĄƌƵĐŝŬŬďĞƺƚĠƐĠǀĞůǀĂŐǇĂ 
<^WE͗
ϭϮϱ&d
<^WEͬEdZďŝůůĞŶƚǇƾǀĞůůĞǌĄƌŚĂƚũĂĂ
<Z<1d^͗
Ϯ&d
ŶǇƵŐƚĄƚ͘
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ůĂĚſ͗
>Mϭ
/KEz>d^D͗
ϬϬϬϭͬϬϬϬϭϳ
ϮϬϭϰ͘ϬϮ͘Ϯϳ͘
ϴ͗ϯϱ
Es>>ESZS<M͗
ϭϮϰϱ
ϬϬϬϬϬϬϬϬϭ


Sztornó (tétel törlése nyugtából)
A nyugtán belül értékesített termék törlését biztosítja. A sztornó billentyĦ beállítható, hogy csak
az elĘre feljogosított eladók tudnak sztornózni.

ǌĞůĂĚĄƐƐŽƌĄŶ͕ĂŶǇƵŐƚĄďĂƌƂŐǌşƚĞƚƚĄƌƵƐǌƚŽƌŶſũĄŚŽǌ
ŶǇŽŵũĂŵĞŐĂZ^P^^'͕ŵĂũĚĂ^dKZEM
ďŝůůĞŶƚǇƾƚ͘
RÉSZÖSZEG

SZTORNÓ

'ǇƾũƚƅďƅůƚƂƌƚĠŶƅƐǌƚŽƌŶſĞƐĞƚĠŶ͘ĂĚũĂŵĞŐĂƚĞƌŵĠŬ
ĄƌĄƚ͕ŵĂũĚŶǇŽŵũĂŵĞŐĂǌƚĂ'zq:dSďŝůůĞŶƚǇƾƚ͕
ĂŚŽŶŶĂŶƐǌƚŽƌŶſǌŶŝŬĞůůĂǌĠƌƚĠŬĞƚ͘Ɖů͗͘'zq:dSϭ

1

2

3

1

'ǇŽƌƐŬſĚŽƐĄƌƵĐŝŬŬƐǌƚŽƌŶſĞƐĞƚĠŶ͕ĂƐǌƚŽƌŶſǌĂŶĚſ
ĄƌƵĐŝŬŬŬſĚũĄƚŬĞůůďĞşƌŶŝ͕ŵĂũĚůĞŶǇŽŵŶŝĂǌZh/<<
ŐŽŵďŽƚ͘Wů͗͘

1

ÁRUCIKK

sŽŶĂůŬſĚŽƐĄƌƵĞƐĞƚĠŶŽůǀĂƐƐĂďĞĂƚĞƌŵĠŬŬſĚŽƚ͘
ƐǌƚŽƌŶſŵĞŐƚƂƌƚĠŶŝŬ͘
&ŽůǇƚĂƚŚĂƚũĂĞŐǇƷũĂďďĄƌƵĐŝŬŬďĞƺƚĠƐĠǀĞůǀĂŐǇĂ
<^WEͬEdZďŝůůĞŶƚǇƾǀĞůůĞǌĄƌŚĂƚũĂĂŶǇƵŐƚĄƚ͘

36.



>d^,<&d͘
ϭϭϰϭhW^d
&ŽŐĂƌĂƐŝƷƚϭϵϱͲϭϵϳ
^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
WEdZ'WEdZhD
M^D͗ϭϭϭϭϭϭϭϭͲϭͲϭϭ

ͲͲͲͲͲEzh'dͲͲͲͲͲ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
'zq:dSϭ
ϭϮϯϬϬ
'zq:dSϮ
ϰϱϲϬϬ
'zq:dSϯ
ϳϴϵϬϬ
Z^P^^'͗
ϭϯϲϴ
'zq:dSϭ
ͲϭϮϯϬϬ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
P^^^E͗
ϭϮϰϱ&d

<^WE͗
ϭϮϰϱ&d
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ůĂĚſ͗
>Mϭ
/KEz>d^D͗
ϬϬϬϭͬϬϬϬϭϴ
ϮϬϭϰ͘ϬϮ͘Ϯϳ͘
ϴ͗ϯϲ
Es>>ESZS<M͗
ϭϮϰϱ
ϬϬϬϬϬϬϬϬϭ
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Értékesítés összegének képzése
Az NR-240 típusú pénztárgép 20 féle fizetési mód kezelésére nyújt lehetĘséget az értékesítési
bevétel csoportosításának céljára. Ezek közül a készpénzes (KP.FIZET), a valutás (€/FT), az
utalványos (CSEKK) és a bankkártyás (HITEL) fizetési módok kezelésére az alapértelmezett
billentyĦkiosztáson megtalálhatóak a funkciókhoz rendelt kezelĘgombok. Beállításhoz, illetve a
használat lehetĘségeirĘl kérje szervizpartnere segítségét!

Az eladás részösszege
A részösszeg billentyĦvel megtekinthetĘ az aktuális nyugta összege. A részösszeg billentyĦ
használata elĘnyös, mert csökkenti a hibás nyugták számát. A nyugta lezárása elĘtt lehetĘség
van egy vagy több tétel törlésére, vagy a nyugta megszakításra. A lezárás után javításra már
nincs lehetĘség. A részösszeg billentyĦ használata kötelezĘvé tehetĘ, így elkerülhetĘ a nyugta
véletlen lezárása.

Adja el a termékeket.
Nyomja meg RÉSZÖSSZEG billentyĦt.
RÉSZÖSZEG

Az értékesítés eddig rögzített termékeinek összértéke nyomtatásra kerül a nyugtán és
megjelenik a pénztáros és a vevĘoldali kijelzĘn.

Készpénzes fizetés

ĚũĂĞůĂƚĞƌŵĠŬĞŬĞƚ͘
ŬĠƐǌƉĠŶǌĞƐĠƌƚĠŬĞƐşƚĠƐƂƐƐǌĞƐşƚĠƐĠƌĞŶǇŽŵũĂŵĞŐ
Ă<^WEďŝůůĞŶƚǇƾƚ͗
KÉSZPÉNZ
ENTER (=)

ŶǇƵŐƚĂůĞǌĄƌĄƐŵĞŐƚƂƌƚĠŶŝŬ͕ĂŬŝũĞůǌƅŬƂŶŵĞŐũĞůĞŶŝŬ
ĂǀŝƐƐǌĂũĄƌſĠƌƚĠŬĞ͘




>d^,<&d͘
ϭϭϰϭhW^d
&ŽŐĂƌĂƐŝƷƚϭϵϱͲϭϵϳ
^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
WEdZ'WEdZhD
M^D͗ϭϭϭϭϭϭϭϭͲϭͲϭϭ

ͲͲͲͲͲEzh'dͲͲͲͲͲ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
'zq:dSϭ
ϭϮϯϬϬ
'zq:dSϮ
ϮϬϬϬϬ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ϯϮϯ&d
P^^^E͗

<^WE͗
ϯϮϱ&d
<Z<1d^͗
Ϯ&d
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ůĂĚſ͗
>Mϭ
/KEz>d^D͗
ϬϬϬϭͬϬϬϬϮϬ
ϮϬϭϰ͘ϬϮ͘Ϯϳ͘
ϵ͗Ϭϲ
Es>>ESZS<M͗
ϭϮϰϱ
ϬϬϬϬϬϬϬϬϭ
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Készpénzes fizetés visszajáró összeg számításával

ĚũĂĞůĂƚĞƌŵĠŬĞŬĞƚ͕ŵĂũĚŶǇŽŵũĂŵĞŐĂ
Z^P^^'ďŝůůĞŶƚǇƾƚ͘
RÉSZÖSZEG

sŝŐǇĞďĞĂsĞǀƅĄůƚĂůĄƚĂĚŽƚƚƂƐƐǌĞŐĞƚ͘
ƉĠůĚĄďĂŶϮϬϬϬ&ƚͲŽƚ͘

2

0

00

EǇŽŵũĂŵĞŐĂ<^WEͬ&/dďŝůůĞŶƚǇƾƚ͗
KÉSZPÉNZ
ENTER (=)

ŬŝũĞůǌƅŬƂŶŵĞŐũĞůĞŶŝŬĂǀŝƐƐǌĂũĄƌſƂƐƐǌĞŐ͘






>d^,<&d͘
ϭϭϰϭhW^d
&ŽŐĂƌĂƐŝƷƚϭϵϱͲϭϵϳ
^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
WEdZ'WEdZhD
M^D͗ϭϭϭϭϭϭϭϭͲϭͲϭϭ

ͲͲͲͲͲEzh'dͲͲͲͲͲ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
'zq:dSϭ
ϭϮϯϬϬ
'zq:dSϮ
ϮϬϬϬϬ
'zq:dSϯ
ϯϬϬϬϬ
Z^P^^'
ϲϮϯ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
P^^^E͗
ϲϮϯ&d

<^WE͗
ϮϬϬϬ&d
s/^^:ZM͗
ϭϯϳϱ&d
<Z<1d^͗
Ϯ&d
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ůĂĚſ͗
>Mϭ
/KEz>d^D͗
ϬϬϬϭͬϬϬϬϮϭ
ϮϬϭϰ͘ϬϮ͘Ϯϳ͘
ϵ͗Ϭϴ
Es>>ESZS<M͗
ϭϮϰϱ
ϬϬϬϬϬϬϬϬϭ


Utalvánnyal fizetés

hƚĂůǀĄŶŶǇĂůƚƂƌƚĠŶƅĨŝǌĞƚĠƐĞƐĞƚĠŶ͕ĂƉĠŶǌƚĄƌŐĠƉŶĞŵ
ŬĞƌĞŬşƚ͘
ĚũŽŶĞůĄƌƵĐŝŬŬĞŬĞƚ͘
ǌĠƌƚĠŬĞƐşƚĠƐƂƐƐǌĞƐşƚĠƐĠŚĞǌŶǇŽŵũĂŵĞŐĂ^<<
ďŝůůĞŶƚǇƾƚ͗
CSEKK

&ŝŐǇĞůĞŵ͗
ǌƵƚĂůǀĄŶŶǇĂůĨŝǌĞƚĠƐĞƐĞƚĠŶĂŵĂŐǇĂƌŽƌƐǌĄŐŝ
ŐǇĂŬŽƌůĂƚŶĂŬŵĞŐĨĞůĞůƅĞŶ͕ĂŬĂƉŽƚƚƂƐƐǌĞŐŶĞŵůĞŚĞƚ
ŶĂŐǇŽďď͕ŵŝŶƚĂĨŝǌĞƚĞŶĚƅ͘ĐƐĞŬŬĨŝǌĞƚĠƐŶĠůŶŝŶĐƐ
ǀŝƐƐǌĂũĄƌſƐǌĄŵşƚĄƐ͊dƷůĨŝǌĞƚĠƐĞƐĞƚĠŶĂͣƌƚĠŬƚƷů
ŶĂŐǇ͊͟ŚŝďĂƺǌĞŶĞƚũĞůĞŶŝŬŵĞŐĂŬŝũĞůǌƅŬƂŶ͘

38.




>d^,<&d͘
ϭϭϰϭhW^d
&ŽŐĂƌĂƐŝƷƚϭϵϱͲϭϵϳ
^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
WEdZ'WEdZhD
M^D͗ϭϭϭϭϭϭϭϭͲϭͲϭϭ

ͲͲͲͲͲEzh'dͲͲͲͲͲ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
'zq:dSϭ
ϭϮϬϬϬ
'zq:dSϮ
ϮϬϬϬϬ
'zq:dSϯ
ϯϬϬϬϬ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
P^^^E͗
ϲϮϬ&d

'zͲhd>sEz͗
ϲϮϬ&d
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ůĂĚſ͗
>Mϭ
/KEz>d^D͗
ϬϬϬϭͬϬϬϬϮϮ
ϮϬϭϰ͘ϬϮ͘Ϯϳ͘
ϵ͗Ϭϴ
Es>>ESZS<M͗
ϭϮϰϱ
ϬϬϬϬϬϬϬϬϭ
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Terheléses (bankkártyás, hitelkártyás) fizetés
A hitelkártyás, bankkártyás fizetések kezelésére a HITEL billentyĦk használhatóak. Több
billentyĦt lehet definiálni a billentyĦzetre (pl. a kártyatípus azonosítása céljára, HITEL 2: VISA
kártyák, HITEL 3: Mastercard, stb.). Az alapbeállítás szerinti billentyĦzeten egy hitel gomb került
elhelyezésre. Ha többet szeretne, kérje szervizese segítségét.

ĂŶŬŬĄƌƚǇĄǀĂůƚƂƌƚĠŶƅĨŝǌĞƚĠƐĞƐĞƚĠŶ͕ĂƉĠŶǌƚĄƌŐĠƉ
ŶĞŵŬĞƌĞŬşƚ͘
sĠŐĞǌǌĞŶĄƌƵĐŝŬŬĞůĂĚĄƐƚ͘
EǇŽŵũĂŵĞŐĂďŝůůĞŶƚǇƾǌĞƚĞŶĞůŚĞůǇĞǌĞƚƚ,/d>
ďŝůůĞŶƚǇƾƚ͗
HITEL



&ŝŐǇĞůĞŵ͗
ĂŶŬŬĄƌƚǇĄƐ͕ŚŝƚĞůŬĄƌƚǇĄƐĨŝǌĞƚĠƐĞƐĞƚĠŶ͕ĂũĞůĞŶůĞŐŝ
ŵĂŐǇĂƌƐǌĂďĄůǇǌĄƐŽŬƐǌĞƌŝŶƚƚƷůĨŝǌĞƚĠƐŶĞŵ
ĞŶŐĞĚĠůǇĞǌĞƚƚ͘ƉĠŶǌƚĄƌŐĠƉĂƉŽŶƚŽƐƂƐƐǌĞŐ
ĨŝǌĞƚƚĞƚĠƐĠƚǀĄƌũĂĞů͊dƷůĨŝǌĞƚĠƐĞƐĞƚĠŶ͕ĂͣƌƚĠŬƚƷů
ŶĂŐǇ͟ũĞůĞŶŝŬŵĞŐĂŬŝũĞůǌƅŬƂŶ͘


>d^,<&d͘
ϭϭϰϭhW^d
&ŽŐĂƌĂƐŝƷƚϭϵϱͲϭϵϳ
^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
WEdZ'WEdZhD
M^D͗ϭϭϭϭϭϭϭϭͲϭͲϭϭ

ͲͲͲͲͲEzh'dͲͲͲͲͲ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
'zq:dSϭ
ϭϮϯϬϬ
'zq:dSϯ
ϯϬϬϬϬ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ϰϮϯ&d
P^^^E͗

E<<Zdz͗
ϰϮϯ&d
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ůĂĚſ͗
>Mϭ
/KEz>d^D͗
ϬϬϬϭͬϬϬϬϮϯ
ϮϬϭϰ͘ϬϮ͘Ϯϳ͘
ϵ͗ϭϬ
Es>>ESZS<M͗
ϭϮϰϱ
ϬϬϬϬϬϬϬϬϭ


Többféle fizetĘeszköz elfogadása (vegyes fizetés)
Egy vásárlás többféle fizetĘeszközzel befejezhetĘ, ha a vevĘ a nyugta végösszegét több
különbözĘ fizetĘeszközzel kívánja kifizetni. Például, egy 2000 Ft összértékĦ eladás 1000 Ft
utalvánnyal, míg a maradék 1000 Ft készpénzzel is kifizethetĘ. Utalvánnyal, illetve
bankkártyával történĘ fizetés esetén a túlfizetés nem megengedet!

ĚũĂĞůĂǌĄƌƵƚ͕ĄƌƵŬĂƚ͘
ĚũĂŵĞŐĂsĞǀƅĄůƚĂůŵĞŐĂĚŽƚƚƵƚĂůǀĄŶǇƂƐƐǌĞŐĠƚ͘
ƉĠůĚĄďĂŶϭϬϬϬ&ƚ͘
EǇŽŵũĂŵĞŐĂ^<<ďŝůůĞŶƚǇƾƚ͗

1

0

00

CSEKK

ŬŝũĞůǌƅŶŵĞŐũĞůĞŶŝŬĂŚĄƚƌĂůĠŬƂƐƐǌĞŐĞ͘
ĚũĂŵĞŐĂŵĄƐŝŬĨŝǌĞƚĠƐŝŵſĚŚŽǌƚĂƌƚŽǌſƂƐƐǌĞŐĞƚ͕
ŵĂũĚŶǇŽŵũĂŵĞŐĂŵĞŐĨĞůĞůƅĨŝǌĞƚĠƐŝŵſĚďŝůůĞŶƚǇƾƚ͘
Ɖů͗͘<^WE͗

1

0

00

KÉSZPÉNZ
ENTER (=)

ŵĞŶŶǇŝďĞŶǀĂŶŵĂƌĂĚĠŬĨŝǌĞƚĞŶĚƅ͕ƚŽǀĄďďŝĨŝǌĞƚĠƐŝ
ŵſĚŽŬŝƐŚĂƐǌŶĄůŚĂƚſŬ͘
Wů͗͘ŬĠƐǌƉĠŶǌ͕ƵƚĂůǀĄŶǇ͕ďĂŶŬŬĄƌƚǇĂƐƚď͘
,ĂĂďĞƺƚƂƚƚĠƌƚĠŬĞŐǇĞŶůƅ͕ǀĂŐǇŶĂŐǇŽďď
ĂĨŝǌĞƚĞŶĚƅƂƐƐǌĞŐĠŶĠů͕ĂŶǇƵŐƚĂůĞǌĄƌĄƐƌĂ͕
ďĞĨĞũĞǌĠƐƌĞŬĞƌƺů͘




>d^,<&d͘
ϭϭϰϭhW^d
&ŽŐĂƌĂƐŝƷƚϭϵϱͲϭϵϳ
^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
WEdZ'WEdZhD
M^D͗ϭϭϭϭϭϭϭϭͲϭͲϭϭ

ͲͲͲͲͲEzh'dͲͲͲͲͲ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
'zq:dSϭ
ϰϱϬϬϬ
'zq:dSϮ
ϭϮϱϬϬϬ
'zq:dSϯ
ϯϬϬϬϬ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ϮϬϬϬ&d
P^^^E͗

<^WE͗
ϭϬϬϬ&d
E<<Zdz͗
ϭϬϬϬ&d
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ůĂĚſ͗
>Mϭ
/KEz>d^D͗
ϬϬϬϭͬϬϬϬϮϰ
ϮϬϭϰ͘ϬϮ͘Ϯϳ͘
ϵ͗ϭϰ
Es>>ESZS<M͗
ϭϮϰϱ
ϬϬϬϬϬϬϬϬϭ
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Valutával történĘ fizetés kezelése
A billentyĦzeten az €/Ft használható az euró valutás fizetés elfogadására. A valuta árfolyamot
és nevet Ön is programozhatja, amikor az adóügyi nap zárva van.

ĚũŽŶĞůĄƌƵĐŝŬŬĞƚ͘
EǇŽŵũĂŵĞŐĂΦͬ&ƚďŝůůĞŶƚǇƾƚ͘
;ĂƉĠůĚĄďĂŶϭĞƵƌſсϮϳϯ͕ϴϴϴ&ƚͿ
_€_
FT

ĚũĂŵĞŐĂǀĂůƵƚĄďĂŶĞůĨŽŐĂĚŽƚƚƂƐƐǌĞŐĞƚ͕Ϯ
ƚŝǌĞĚĞƐƉŽŶƚŽƐƐĄŐŐĂů͘
;ƉĠůĚĄďĂŶϭϬ͕ϬϬΦ͘Ϳ
EǇŽŵũĂŵĞŐĂΦͬ&ƚďŝůůĞŶƚǇƾƚ͘
;ĂƉĠůĚĄďĂŶϭĞƵƌſсϮϳϯ͕ϴϴϴ&ƚͿ

1

0

.

00

_€_
FT

ŬŝũĞůǌƅŶŵĞŐũĞůĞŶŝŬĂǀŝƐƐǌĂũĄƌſƂƐƐǌĞŐ͘
ǀŝƐƐǌĂũĄƌſƂƐƐǌĞŐŵŝŶĚŝŐĨŽƌŝŶƚďĂŶŬĞƌƺů
ŬŝƐǌĄŵşƚĄƐƌĂ͊




>d^,<&d͘
ϭϭϰϭhW^d
&ŽŐĂƌĂƐŝƷƚϭϵϱͲϭϵϳ
^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
WEdZ'WEdZhD
M^D͗ϭϭϭϭϭϭϭϭͲϭͲϭϭ

ͲͲͲͲͲEzh'dͲͲͲͲͲ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
'zq:dSϭ
ϰϱϬϬϬ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
P^^^E͗
ϰϱϬ&d

Ƶƌſ͗ϭϬ͘ϬϬΦ
Ϯϳϯϵ&d
Z&K>zD͗Ϯϳϯ͘ϴϴϴ&dͬhZ
s/^^:ZM͗
ϮϮϵϬ&d
<Z<1d^͗
ϭ&d
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ůĂĚſ͗
>Mϭ
/KEz>d^D͗
ϬϬϬϭͬϬϬϬϮϱ
ϮϬϭϰ͘ϬϮ͘Ϯϳ͘
ϵ͗Ϯϭ
Es>>ESZS<M͗
ϭϮϰϱ
ϬϬϬϬϬϬϬϬϭ


Nyugta-megszakítás
A nyugtamegszakítás billentyĦ használatával, Ön megszakíthatja a nyugtát, illetve a
göngyölegjegyet. A nyugta megszakítás egy nulla összértékĦ nyugta kiadását eredményezi. A
megszakított nyugták darabszáma a napi záráson ellenĘrizhetĘ.

ĚũĂĞů͕ĂƚĞƌŵĠŬĞ;ŬĞͿƚ͘
EǇŽŵũĂŵĞŐ͕ĂEzh'dͲD'^͘ďŝůůĞŶƚǇƾƚ͘
NYUGTA
MEGSZ.
(x)

ŶǇƵŐƚĂĂƵƚŽŵĂƚŝŬƵƐĂŶůĞǌĄƌſĚŝŬϬ&ƚͲĂů




>d^,<&d͘
ϭϭϰϭhW^d
&ŽŐĂƌĂƐŝƷƚϭϵϱͲϭϵϳ
^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
WEdZ'WEdZhD
M^D͗ϭϭϭϭϭϭϭϭͲϭͲϭϭ

ͲͲͲͲͲEzh'dͲͲͲͲͲ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
'zq:dSϭ
ϭϬϬϬϬ
Ezh'dͲ
D'^<1d^
Ϭ&d
P^^^E͗
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
/KEz>d^D͗
ϬϬϬϭͬϬϬϬϮϲ
ϮϬϭϰ͘ϬϮ͘Ϯϳ͘
ϵ͗Ϯϰ
Es>>ESZS<M͗
ϭϮϰϱ
ϬϬϬϬϬϬϬϬϭ
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Sztornó bizonylat készítése
A pénztárgép az érvényes elĘírásoknak megfelelĘen kétpéldányos bizonylatot készít és a
sztornó értékét, a kifizetett készpénzt a kassza összegbĘl levonja.
Figyelem!. Amennyiben a kaszában lévĘ készpénz kevesebb, mint a sztornó értéke, akkor
„NINCS ELEGENDė ÖSSZEG A KASSZÁBAN” szöveg jelenik meg a kijelzĘkön. Ekkor a
bizonylat megszakítása után, váltópénzt kell a kasszába befizetni.
A bizonylat készítése jogosultsághoz kötött.

EǇŽŵũĂůĞĂ^dKZEMďŝůůĞŶƚǇƾƚ͘

>d^,<&d͘
ϭϭϰϭhW^d
SZTORNÓ
&ŽŐĂƌĂƐŝƷƚϭϵϱͲϭϵϳ
^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
WEdZ'WEdZhD
ŵĂũĚĂůĞĨĞůĠŶǇşůůĂů
M^D͗ϭϭϭϭϭϭϭϭͲϭͲϭϭ
HITEL1

ͲͲͲͲ^dKZEMͲͲͲͲ
ͲͲͲ/KEz>dͲͲͲ
ǀĄůĂƐƐǌĂĂͣ^ǌƚŽƌŶſďŝǌŽŶǇůĂƚ͟ŵĞŶƺƉŽŶƚŽƚ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ĠƐŶǇŽŵũĂŵĞŐĂ<W͘&/dďŝůůĞŶƚǇƾƚ͘
Zd//KEz>d<>d͕
d/Wh^͕
KP.FIZET
^D͗

ϮϬϭϭ͘ϭϭ͘ϭϭ͘ϭϯ͘ϯϯ

EzͬzϬϯϭϬϬϬϮϱͬϬϬϲϭͬϬϬϬϬϲ
ĚũĂŵĞŐĂƐǌƚŽƌŶſŽŬĄƚ͘

sĄůĂƐƐǌĂŬŝĂŶǇŝůĂŬƐĞŐşƚƐĠŐĠǀĞů͕
ssS͗
ŚŽŐǇŶǇƵŐƚĄƚǀĂŐǇƐǌĄŵůĄƚƐǌĞƌĞƚŶĞƐǌƚŽƌŶſǌŶŝĠƐ 'ĄďŽƌ'ĄďŽƌ
ŶǇŽŵũĂŵĞŐĂ<W͘&/dďŝůůĞŶƚǇƾƚ͘
ϳϳϳϳϳϳϳͲϳͲϳϳ
mƐƐĞďĞĂǌĞƌĞĚĞƚŝďŝǌŽŶǇůĂƚǌĄƌĄƐƐǌĄŵĄƚ͕
ϭϭϱϰƵĚĂƉĞƐƚ^ĂƐƵƚĐĂϭ͘
;ďŝǌŽŶǇůĂƚƐǌĄŵĞůƐƅŶĠŐǇŬĂƌĂŬƚĞƌĞͿ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
mƐƐĞďĞĂǌĞƌĞĚĞƚŝďŝǌŽŶǇůĂƚƐŽƌƐǌĄŵĄƚ͕
/<<^D
;ďŝǌŽŶǇůĂƚƐǌĄŵƵƚŽůƐſƂƚŬĂƌĂŬƚĞƌĞͿ͕
DEEz͘D͘͘
'z^'Z
mƐƐĞďĞĂǌĞƌĞĚĞƚŝďŝǌŽŶǇůĂƚĚĄƚƵŵĄƚ͕ŵĂũĚ
D'Es^
Zd<ͬ&
ĂǌŝĚĞũĠƚ͕
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ǌƵƚĄŶĂĚũĂŵĞŐĂǀĞǀƅŶĞǀĠƚ͕ĐşŵĠƚ͕ĂĚſƐǌĄŵĄƚ ϲϱϰϯϮϭ
;ŚĂǀĂŶŽůǇĂŶͿ͘
Ͳϭ͕ϬϬϬĚď
ϭϬϬ
ǌĞŬƵƚĄŶǀŝŐǇĞĨĞůĂďŝǌŽŶǇůĂƚƚĠƚĞůĞŝƚ͘
'zm:dSϭ
ϭϬϬƐϬϬ
ĂďŝǌŽŶǇůĂƚůĞǌĄƌĄƐĄŚŽǌŶǇŽŵũĂůĞĂ<W͘&/d
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ŐŽŵďŽƚ͕ĠƐǀĄůĂƐƐǌĂŬŝĂĨĞůͲůĞŶǇŝůĂŬƐĞŐşƚƐĠŐĠǀĞů ʹϮϭ͕Ϯϲй͗
ϭϬϬ
ĂďŝǌŽŶǇůĂƚŬĠƐǌşƚĠƐŽŬĄƚ͘
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
<W͘&/dďŝůůĞŶƚǇƾůĞŶǇŽŵĄƐĂƵƚĄŶŬŝŶǇŽŵƚĂƚſĚŝŬ P^^^E͗
ͲϭϬϬ&d
ĂďŝǌŽŶǇůĂƚŬĠƚƉĠůĚĄŶǇďĂŶ͘

ssSZ^Z</&/ds͗
ϭϬϬ&d

^dKZEMK<͗

ƚĠǀĞƐďŝǌŽŶǇůĂƚƚşƉƵƐŬŝďŽĐƐĄƚĄƐĂ


͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͘͘
>M
ssS

ϭ͘W>Ez

/KEz>d^D͗

^ͬϬϬϬϬϬϬϬϭͬϬϬϳϬͬϬϬϬϬϭ
ϮϬϭϰ͘ϬϮ͘Ϯϳ͘
ϵ͗ϮϮ
Es>>ESZS<M͗
ϭϮϰϱ
ͲͲͲͲ^dKZEMͲͲͲͲ
ͲͲͲ/KEz>dͲͲͲ
ϬϬϬϬϬϬϬϬϭ
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Visszáru bizonylat készítése
A pénztárgép az érvényes elĘírásoknak megfelelĘen kétpéldányos bizonylatot készít és a
visszáru értékét, a kifizetett készpénzt a kassza összegbĘl levonja.
Figyelem!. Amennyiben a kaszában lévĘ készpénz kevesebb, mint a visszáru értéke, akkor
„NINCS ELEGENDė ÖSSZEG A KASSZÁBAN ” szöveg jelenik meg a kijelzĘkön. Ekkor a
bizonylat megszakítása után, váltópénzt kell a kasszába befizetni.
A bizonylat készítése jogosultsághoz kötött.

EǇŽŵũĂůĞĂ^dKZEMďŝůůĞŶƚǇƾƚ͘
SZTORNÓ

majd a lefelé nyíllal
HITEL1

ǀĄůĂƐƐǌĂĂͣsŝƐƐǌĄƌƵďŝǌŽŶǇůĂƚ͘͟ŵĞŶƺƉŽŶƚŽƚ͘
EǇŽŵũĂŵĞŐĂ<W͘&/dďŝůůĞŶƚǇƾƚ͘
KP.FIZET

ĚũĂŵĞŐĂǀŝƐƐǌĄƌƵďŝǌŽŶǇůĂƚŽŬĄƚ͘
sĄůĂƐƐǌĂŬŝĂŶǇŝůĂŬƐĞŐşƚƐĠŐĠǀĞů͕
ŚŽŐǇŶǇƵŐƚĄƚǀĂŐǇƐǌĄŵůĄƚƐǌĞƌĞƚŶĞǀŝƐƐǌĄƌƵǌŶŝ
ĠƐŶǇŽŵũĂŵĞŐĂ<W͘&/dďŝůůĞŶƚǇƾƚ͘
mƐƐĞďĞĂǌĞƌĞĚĞƚŝďŝǌŽŶǇůĂƚǌĄƌĄƐƐǌĄŵĄƚ͕
;ďŝǌŽŶǇůĂƚƐǌĄŵĞůƐƅŶĠŐǇŬĂƌĂŬƚĞƌĞͿ
mƐƐĞďĞĂǌĞƌĞĚĞƚŝďŝǌŽŶǇůĂƚƐŽƌƐǌĄŵĄƚ͕
;ďŝǌŽŶǇůĂƚƐǌĄŵƵƚŽůƐſƂƚŬĂƌĂŬƚĞƌĞͿ͕ĞǌƵƚĄŶ
Wů͗ŝǌŽŶǇůĂƚƐǌĄŵ͗ϬϬϳϱͬϬϬϬϰϱĞďďƅůĂ
ǌĄƌĄƐƐǌĄŵ͗ϬϬϳϱǀĞǌĞƚƅŶƵůůĄŬĂƚŶĞŵŬĞůůďĞǀŝŶŶŝ͘
ŝǌŽŶǇůĂƚƐŽƌƐǌĄŵĂ͗ϰϱ
mƐƐĞďĞĂǌĞƌĞĚĞƚŝďŝǌŽŶǇůĂƚĚĄƚƵŵĄƚ͕ŵĂũĚ
ĂǌŝĚĞũĠƚ͕
ǌƵƚĄŶĂĚũĂŵĞŐĂǀĞǀƅŶĞǀĠƚ͕ĐşŵĠƚ͕ĂĚſƐǌĄŵĄƚ
;ŚĂǀĂŶŽůǇĂŶͿ͘
ǌĞŬƵƚĄŶǀŝŐǇĞĨĞůĂďŝǌŽŶǇůĂƚƚĠƚĞůĞŝƚ
ĂďŝǌŽŶǇůĂƚůĞǌĄƌĄƐĄŚŽǌŶǇŽŵũĂůĞĂ<W͘&/d
ŐŽŵďŽƚ͘<W͘&/dďŝůůĞŶƚǇƾůĞŶǇŽŵĄƐĂƵƚĄŶ
ŬŝŶǇŽŵƚĂƚſĚŝŬĂďŝǌŽŶǇůĂƚŬĠƚƉĠůĚĄŶǇďĂŶ͘




>d^,<&d͘
ϭϭϰϭhW^d
&ŽŐĂƌĂƐŝƷƚϭϵϱͲϭϵϳ
^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
WEdZ'WEdZhD
M^D͗ϭϭϭϭϭϭϭϭͲϭͲϭϭ

ͲͲͲͲs/^^ZhͲͲͲͲ
ͲͲͲͲ/KEz>dͲͲͲͲ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ

Zd//KEz>d<>d͕
d/Wh^͕
^D͗

ϮϬϭϭ͘ϭϭ͘ϭϭ͘ϭϯ͘ϯϯ

EzͬzϬϯϭϬϬϬϮϱͬϬϬϲϭͬϬϬϬϬϲ

ssS͗
'ĄďŽƌ'ĄďŽƌ
ϭϭϱϰƵĚĂƉĞƐƚ^ĂƐƵƚĐĂϭ͘
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
/<<^D
DEEz͘D͘͘
'z^'Z
D'Es^
Zd<ͬ&
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ϲϱϵϴϲϱ
Ͳϭ͕ϬϬϬĚď
ϭϬϬ
'zm:dSϭ
ͲϭϬϬǀϬϬ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ʹϮϭ͕Ϯϲй͗
ϭϬϬ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ͲϭϬϬ&d
P^^^E͗

ssSZ^Z</&/ds͗
ϭϬϬ&d

s/^^ZhK<͗
ŚŝďĄƐĄƌƵ

͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͘͘
>M
ssS

ϭ͘W>Ez

/KEz>d^D͗


sͬϬϬϬϬϬϬϬϭͬϬϬϳϬͬϬϬϬϬϭ
ϮϬϭϰ͘ϬϮ͘Ϯϳ͘
ϵ͗ϮϮ
Es>>ESZS<M͗
ϭϮϰϱ
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Göngyölegkezelés
A pénztárgép az érvényes elĘírásoknak megfelelĘen kétpéldányos bizonylatot készít és a
göngyöleg értékét, a kifizetett készpénzt a kassza összegbĘl levonja. A göngyölegkezelés
alkalmazható üveg, rekesz, raklap, visszaváltás pénztárgépen történĘ kezelésére.
Figyelem!
A göngyöleg ára, vevĘ részére történĘ kifizetésnek a feltétele, hogy elegendĘ készpénz legyen
a kasszában. Amennyiben a kaszában lévĘ készpénz kevesebb, mint a göngyöleg értéke,
akkor „NINCS ELEGENDė ÖSSZEG A KASSZÁBAN ” szöveg jelenik meg a kijelzĘkön. Ekkor a
göngyölegjegy megszakítása után, váltópénzt kell a kasszába befizetni.
EǇŽŵũĂůĞĂ^dKZEMďŝůůĞŶƚǇƾƚ͘
SZTORNÓ

sĄůĂƐƐǌĂĂͣ'ƂŶŐǇƂůĞŐũĞŐǇ͟ŵĞŶƺƉŽŶƚŽƚ͘
EǇŽŵũĂŵĞŐĂ<W͘&/dďŝůůĞŶƚǇƾƚ͘
mƐƐĞďĞĂŐƂŶŐǇƂůĞŐĚĂƌĂďƐǌĄŵĄƚ͕ŵĂũĚŶǇŽŵũĂ
ůĞĂƐǌŽƌǌĄƐďŝůůĞŶƚǇƾƚ
4
SZORZÁS

mƐƐĞďĞĂŐƂŶŐǇƂůĞŐĠƌƚĠŬĠƚĠƐŶǇŽŵũĂůĞĂ
ŵĞŐĨĞůĞůƅŐǇƾũƚƅďŝůůĞŶƚǇƾƚ͘ƌƵĐŝŬŬ͕ŬſĚĂůĂƉƷ
ĠƌƚĠŬĞƐşƚĠƐĞƐĞƚĠŶ͕ŽůǀĂƐƐĂĂďĞĂŐƂŶŐǇƂůĞŐ
ǀŽŶĂůŬſĚŽƚ͘mƐƐĞďĞĂǌĄƌƵĐŝŬŬŬſĚŽƚŵĂũĚ
ŶǇŽŵũĂůĞĂǌĄƌƵĐŝŬŬďŝůůĞŶƚǇƾƚ͘
2

5

4/8

;Ɖů͗͘ŐǇƾũƚƅϴсϬ͕ϱ>mǀĞŐͿ
ůĞǌĄƌĄƐŚŽǌŶǇŽŵũĂŵĞŐĂ
Ă<W͘&/dďŝůůĞŶƚǇƾƚ͘

ŐƂŶŐǇƂůĞŐũĞŐǇŬĠƚƉĠůĚĄŶǇďĂŶůĞƐǌ
ŬŝŶǇŽŵƚĂƚǀĂ͕ĂǌĞůƐƅƉĠůĚĄŶǇƵƚĄŶĂŵĄƐŽĚŝŬ
ĞůƅƚƚƌƂǀŝĚƐǌƺŶĞƚĞƚƚĂƌƚĂƉĠŶǌƚĄƌŐĠƉ͕ŚŽŐǇĂǌ
ĞůƐƅƉĠůĚĄŶǇŬƂŶŶǇĞďďĞŶůĞƚĠƉŚĞƚƅůĞŐǇĞŶ͘



>d^,<&d͘
ϭϭϰϭhW^d
&ŽŐĂƌĂƐŝƷƚϭϵϱͲϭϵϳ
^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
WEdZ'WEdZhD
M^D͗ϭϭϭϭϭϭϭϭͲϭͲϭϭ

Ͳ͘Ͳ͘Ͳ͘s/^^ZhͲͲͲ
ͲͲͲ/KEz>dͲͲͲ
'PE'zP>':'z
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ

CIKKSZÁM

DEEz͘D͘͘
'z^'Z
D'Es^
Zd<ͬ&
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ϭϮϯϰϱϲ
ͲϰĚď͘
Ϯϱ
ms'Ϭ͕ϱ>
ͲϭϬϬŐϬϬ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ʹϱ͕ϬϬй
ͲϭϬϬ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
P^^^E͗
ͲϭϬϬ&d

ssSZ^Z</&/ds͗
ϭϬϬ&d
ϭ͘W>Ez

/KEz>d^D͗

sͬϬϬϬϬϬϬϬϭͬϬϬϬϭͬϬϬϬϬϭ
ϮϬϭϰ͘ϬϮ͘Ϯϳ͘
ϵ͗ϮϮ
Es>>ESZS<M͗
ϭϮϰϱ
ͲͲͲͲs/^^ZhͲͲͲͲ
ͲͲͲͲ/KEz>dͲͲͲͲ
ϬϬϬϬϬϬϬϬϭ
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Nem adóügyi funkciók
Fiók nyitása
A KASSZA/# gomb megnyomásával kinyitható a fiók akkor, ha még nincs megkezdett
mĦveletsor. Ez a funkció letiltható. A kassza külön megvásárolható, kérje szakszervize
segítségét.
EǇŽŵũĂŵĞŐĂǌ<^^ͬηďŝůůĞŶƚǇƾƚ͗

KASSZA#

ĨŝſŬŬŝŶǇşůŝŬĠƐͣ<^^&/M<Ez/d^͟ďŝǌŽŶǇůĂƚ
ŬĞƌƺůŬŝŶǇŽŵƚĂƚĄƐƌĂ͘ďŝǌŽŶǇůĂƚŶǇŽŵƚĂƚĄƐĂ
ůĞƚŝůƚŚĂƚſ;ůĄƐĚ͗ŝůůĞŶƚǇƾŬƉƌŽŐƌĂŵŽǌĄƐĂͿ

44.



>d^,<&d͘
ϭϭϰϭhW^d
&ŽŐĂƌĂƐŝƷƚϭϵϱͲϭϵϳ
^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
WEdZ'WEdZhD
M^D͗ϭϭϭϭϭϭϭϭͲϭͲϭϭ

ͲͲEDMm'z/ͲͲ
ͲͲͲ/KEz>dͲͲͲ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ

<^^&/M<Ez/d^

ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ůĂĚſ͗
>Mϭ
ϮϬϭϰ͘ϬϮ͘Ϯϳ͘
ϵ͗Ϯϲ
Es>>ESZS<M͗
ϭϮϰϱ
ͲͲEDMm'z/ͲͲ
ͲͲͲ/KEz>dͲͲͲ
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Kifizetés a fiókból (PÉNZ KI)
A kifizetés funkció, a kasszában lévĘ fölösleges (pl.: nagycímletĦ) készpénz és utalvány, illetve
a napi ügymenet miatt szükséges készpénzkivétel rögzítésére szolgál. Ha többféle
fizetĘeszközt szeretnénk kivenni, egyenként egymás után külön bizonylaton teheti meg. A forint
értéke csak 0-ra, vagy 5-re végzĘdhet. Pénz kivétel csak nyitott napnál lehetséges!

mƐƐĞďĞĂŬĂƐƐǌĄďſůŬĠƐǌƉĠŶǌďĞŶƚƂƌƚĠŶƅƉĠŶǌ
ŬŝǀĠƚĞůƂƐƐǌĞŐĠƚĠƐŶǇŽŵũĂŵĞŐĂWE</
ďŝůůĞŶƚǇƾƚ

1

00

00

PÉNZ
KI

ĚũĂŵĞŐĂƉĠŶǌĞƐǌŬƂǌƚşƉƵƐĄƚ͕;ĞǌůĞŚĞƚ͗
,/d>͕s>hd͕^<<͕<^WEͿ
ŵĞŐĨĞůĞůƅďŝůůĞŶƚǇƾŵĞŐŶǇŽŵĄƐĄǀĂů͘
WĠůĚĄƵů͗
KP.FIZET
ENTER (=)

<ŝĨŝǌĞƚĠƐŽŬĂĂͣĨĞů͟ĠƐͣůĞ͟ŶǇşůƐĞŐşƚƐĠŐĠǀĞů
ǀĄůĂƐǌƚŚĂƚſŬŝ͘
sĠŐƺůŶǇŽŵũĂŵĞŐĂ<W͘&/dďŝůůĞŶƚǇƾƚ͘
KP.FIZET
ENTER (=)


>d^,<&d͘
ϭϭϰϭhW^d
&ŽŐĂƌĂƐŝƷƚϭϵϱͲϭϵϳ
^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
WEdZ'WEdZhD
M^D͗ϭϭϭϭϭϭϭϭͲϭͲϭϭ

ͲͲWEDK'^ͲͲ
ͲͲͲ/KEz>dͲͲͲ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
<^WE͗
ϭϬϬϬϬ&ƚ
<ŝĨŝǌĞƚĠƐŽŬĂ͗

ĨƂůƂǌĠƐ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ůĂĚſ͗
>Mϭ
/KEz>d^D͗
DϬϬϲϭͬϬϬϬϬϱ
ϮϬϭϰ͘ϬϮ͘Ϯϳ͘
ϵ͗ϯϬ
Es>>ESZS<M͗
ϭϮϰϱ
ϬϬϬϬϬϬϬϬϭ



&ŝŐǇĞůĞŵ͗
ƐĂŬĂŶŶǇŝƉĠŶǌƚůĞŚĞƚŬŝǀĞŶŶŝ͕ĂŵĞŶŶǇŝĂ
ŬĂƐƐǌĄďĂŶǀĂŶ͘ŬĂƐƐǌĄďĂŶůĠǀƅƉĠŶǌĠƌƚĠŬĞŶĞŵ
ůĞŚĞƚŶĞŐĂƚşǀ͊
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Befizetés a fiókba (PÉNZ BE)
A pénz befizetés a kasszába akkor lehet szükséges, ha a napi váltó pénz elfogyott és további
váltó bevitele szükségessé válik. Pénz befizetés csak nyitott napnál lehetséges!

mƐƐĞďĞĂŬĂƐƐǌĄďſůŬĠƐǌƉĠŶǌďĞŶƚƂƌƚĠŶƅƉĠŶǌŬŝǀĠƚĞů
ƂƐƐǌĞŐĠƚĠƐŶǇŽŵũĂŵĞŐĂWEďŝůůĞŶƚǇƾƚ

1

00


>d^,<&d͘
ϭϭϰϭhW^d
&ŽŐĂƌĂƐŝƷƚϭϵϱͲϭϵϳ
^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
WEdZ'WEdZhD
M^D͗ϭϭϭϭϭϭϭϭͲϭͲϭϭ

ͲͲWEDK'^ͲͲ
ͲͲͲ/KEz>dͲͲͲ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
<ĠƐǌƉĠŶǌ͗
ϭϬϬϬϬ&ƚ
ĞĨŝǌĞƚĠƐŽŬĂ͗

ĚşũďĞƐǌĞĚĠƐ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ůĂĚſ͗
>Mϭ
/KEz>d^D͗
DͬϬϬϲϯͬϬϬϬϬϱ
ϮϬϭϰ͘ϬϮ͘Ϯϳ͘
ϵ͗ϯϰ
Es>>ESZS<M͗
ϭϮϰϱ

ϬϬϬϬϬϬϬϬϭ


00

PÉNZ
BE

ĚũĂŵĞŐĂƉĠŶǌĞƐǌŬƂǌƚşƉƵƐĄƚ͕;ĞǌůĞŚĞƚ͗
,/d>͕s>hd͕^<<͕<^WEͿ
ŵĞŐĨĞůĞůƅďŝůůĞŶƚǇƾŵĞŐŶǇŽŵĄƐĄǀĂů͘
WĠůĚĄƵů͗
KP.FIZET
ENTER (=)

<ŝĨŝǌĞƚĠƐŽŬĂĂͣĨĞů͟ĠƐͣůĞ͟ŶǇşůƐĞŐşƚƐĠŐĠǀĞů
ǀĄůĂƐǌƚŚĂƚſŬŝ͘
sĠŐƺůŶǇŽŵũĂŵĞŐĂ<W͘&/dďŝůůĞŶƚǇƾƚ͘
KP.FIZET
ENTER (=)

&ŝŐǇĞůĞŵ͗
ƐĂŬĂŶŶǇŝƉĠŶǌƚůĞŚĞƚŬŝǀĞŶŶŝ͕ĂŵĞŶŶǇŝĂŬĂƐƐǌĄďĂŶ
ǀĂŶ͘ŬĂƐƐǌĄďĂŶůĠǀƅƉĠŶǌĠƌƚĠŬĞŶĞŵůĞŚĞƚŶĞŐĂƚşǀ͊

Használati jogosultság
Amennyiben Ön a pénztárgépét, bérli és a díjfizetést havi, vagy más rendszerességgel egyenlíti
ki, és a szerviz beprogramozta az egyes bérleti idĘszakok végét, akkor a lejáratként
beprogramozott dátum elérésekor a pénztárgép „ÍRJA BE A KÓDOT” hibaüzenetet fog adni és
nyugta kiadás nem lehetséges. Ebben az esetben hívja fel a bérbeadót aki megadhatja ezt a
kódot.
Írja be a kódot eladás üzemmódban, majd nyomja meg a KP.Fizet billentyĦt.
Pl., ha a kód „123456789”:

1

46.

2

3

4

5

6

7

8

9

KP. Fizet
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Euró felkészülési idĘszak
Az euró hivatalos bevezetése elĘtti egy évben, lehetĘség van Ft és euró fizetĘeszközök vegyes
használatára. A felkészülési idĘszak automatikusan elindul a pénztárgépen, amennyiben a NAV
szerverrĘl megérkezett az utasítás. Amennyiben ez hiányzik, akkor a nyugta megkezdésekor
„Nincs érvényes euró átállási dátum.” hibaüzenet jelenik meg a kijelzĘn.

Fizetés forinttal, visszajáró forint
ůĂĚĄƐǀĠŐĠŶ͕ƺƐƐĞďĞĂǌĄƚǀĞƚƚ&ƚĠƌƚĠŬĞƚ͘;&ƚĠƌƚĠŬ
ĐƐĂŬϬͲƌĂ͕ǀĂŐǇϱͲƌĞǀĠŐǌƅĚŚĞƚ͘Ϳ

5

0

00

EǇŽŵũĂůĞĂ<^WEďŝůůĞŶƚǇƾƚ
KÉSZPÉNZ
ENTER (=)

,ĂĂǌĄƚǀĞƚƚƂƐƐǌĞŐƚƂďďŵŝŶƚĂĨŝǌĞƚĞŶĚƅ͕ĂŬŬŽƌĂ
ŶǇƵŐƚĂůĞǌĄƌĄƐƌĂŬĞƌƺů͘ǀŝƐƐǌĂũĄƌſ&ƚĂŶǇƵŐƚĄŶĠƐĂ
ŬŝũĞůǌƅŬƂŶŝƐŽůǀĂƐŚĂƚſ͘
,ĂĂǌĄƚǀĞƚƚƂƐƐǌĞŐŬĞǀĞƐĞďď͕ĂŬŬŽƌĂŵĠŐĨŝǌĞƚĞŶĚƅ
&ƚͲďĂŶŵĞŐũĞůĞŶŝŬĂŬŝũĞůǌƅŬƂŶ͘




>d^,<&d͘
ϭϭϰϭhW^d
&ŽŐĂƌĂƐŝƷƚϭϵϱͲϭϵϳ
^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
WEdZ'WEdZhD
M^D͗ϭϭϭϭϭϭϭϭͲϭͲϭϭ

ͲͲͲͲͲEzh'dͲͲͲͲͲ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
'zm:dSϭ
ϮϬϬϬϬϬ
Z^P^^'͗
ϮϬϬϬ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
P^^^E͗
ϮϬϬϬ&ƚ
ƵƌſďĂŶ͗
ϳ͕ϯϬhZ
Z&K>zD͗Ϯϳϯ͕ϴϴϴ&ƚͬhZ

<^WE͗
ϱϬϬϬ&ƚ
s/^^:ZM͗
ϯϬϬϬ&ƚ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ůĂĚſ͗
>Mϭ
/KEz>d^D͗
ϬϬϯϯͬϬϬϬϬϭ
ϮϬϭϯ͘Ϭϯ͘Ϯϳ͘
Ϭϵ͗Ϯϰ
Es>>EPZS<M͗
',Ϭϱ
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Fizetés euróval, visszajáró forint

ůĂĚĄƐǀĠŐĠŶ͕ŶǇŽŵũĂůĞĂǌͣΦ&ƚ͟ďŝůůĞŶƚǇƾƚ͘ŬŬŽƌĂ
ŬŝũĞůǌƅŶŵĞŐũĞůĞŶŝŬĂĨŝǌĞƚĞŶĚƅĞƵƌſͲďĂŶ͘
_€_
FT

mƐƐĞďĞĂǌĄƚǀĞƚƚĞƵƌſĠƌƚĠŬĞƚ͘

2

0

EǇŽŵũĂůĞĂhZMͬ&KZ/EdďŝůůĞŶƚǇƾƚ͘
_€_
FT


,ĂĂǌĄƚǀĞƚƚƂƐƐǌĞŐƚƂďďŵŝŶƚĂĨŝǌĞƚĞŶĚƅ͕ĂŬŬŽƌĂ
ŶǇƵŐƚĂůĞǌĄƌĄƐƌĂŬĞƌƺů͘ǀŝƐƐǌĂũĄƌſ&ƚĂŶǇƵŐƚĄŶĠƐĂ
ŬŝũĞůǌƅŬƂŶŝƐŽůǀĂƐŚĂƚſ͘
,ĂĂǌĄƚǀĞƚƚƂƐƐǌĞŐŬĞǀĞƐĞďď͕ĂŬŬŽƌĂŵĠŐĨŝǌĞƚĞŶĚƅ
&ƚͲďĂŶŵĞŐũĞůĞŶŝŬĂŬŝũĞůǌƅŬƂŶ͘

48.




>d^,<&d͘
ϭϭϰϭhW^d
&ŽŐĂƌĂƐŝƷƚϭϵϱͲϭϵϳ
^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
WEdZ'WEdZhD
M^D͗ϭϭϭϭϭϭϭϭͲϭͲϭϭ

ͲͲͲͲͲEzh'dͲͲͲͲͲ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
'zm:dSϭ
ϯϬϬϬϬϬ
Z^P^^'
ϯϬϬϬ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ϯϬϬϬ&ƚ
P^^^E͗
ƵƌſďĂŶ͗
ϭϬ͕ϵϱhZ
Z&K>zD͗Ϯϳϯ͕ϴϴϴ&ƚͬhZ

hZM͗ϮϬ͕ϬϬhZ
ϱϰϳϴ&ƚ
s/^^:ZM͗
ϮϰϴϬ&ƚ
<Z<1d^͗
ͲϮ&ƚ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ůĂĚſ͗
>Mϭ
/KEz>d^D͗
ϬϬϯϯͬϬϬϬϬϰ
ϮϬϭϯ͘Ϭϯ͘Ϯϳ͘
Ϭϵ͗ϰϱ
Es>>ESZS<M͗
ϭϯϰϵϳ
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Euró Átállás
Az elĘre programozott napon a gép automatikusan átáll eurós üzemmódra. A felkészülési és
euró átállás dátumot a szerviz állítja be üzembe helyezéskor. Az NGM rendeletben határozza
meg az átállás dátumokat. Az euró hivatalos pénznemmé tételét követĘ idĘszak, amelynek
során a hivatalos pénznem az euró, a forintot a használatból folyamatosan kivonják. Euró
átállás után a fizetĘeszköz lehet euró és forint, a visszajáró csak euró lehet.
Az átállás idĘpont elĘtt gondoskodni kell az idĘszaki gyĦjtĘk lekérdezésérĘl, mert az automatikus átállás
során a gép nullázza azokat! Az átálláskor a PLU árak is nullázódnak. Az euró átállás után az eurós
üzemmódból nem lehetséges visszaállni forint üzemmódra!

A 2014-ben érvényes rendelet szerint, az euró bevezetésének dátuma 2020. január 01.
A Nemzet Gazdasági Minisztériumi ezt az idĘpontot megváltoztathatja. Kérje a pénztárgép
szervizt az átállási dátum helyes beállítására!


ďĞĄůůşƚŽƚƚĞƵƌſĄƚĄůůĄƐŶĂƉũĄŶ;ǀĂŐǇĂǌŝĚƅƉŽŶƚƵƚĄŶŝ
>d^,<&d͘
ĞůƐƅŚĂƐǌŶĄůĂƚŬŽƌͿĂǀĄůƚſƉĠŶǌďĞƺƚĠƐĞƵƚĄŶ
ϭϭϰϭhW^d
ĞůŬĞǌĚƅĚŝŬĂǌĄƚĄůůĄƐ͘
&ŽŐĂƌĂƐŝƷƚϭϵϱͲϭϵϳ

^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
ͣ&ŝŐǇĞůĞŵ͊DŝŶĚĞŶũĞůĞŶƚĠƐĠƐĞůƅƌĞƉƌŽŐƌĂŵŽǌŽƚƚĄƌ
WEdZ'WEdZhD
ŶƵůůĄǌſĚŝŬ͊ƵƌſŵſĚǀĄůƚĄƐƚĞŶŐĞĚĠůǇĞǌŝ͍͟
M^D͗ϭϭϭϭϭϭϭϭͲϭͲϭϭ
ƺǌĞŶĞƚũĞůĞŶŝŬŵĞŐ͘

dƂƌůĠƐďŝůůĞŶƚǇƾŵĞŐŶǇŽŵĄƐĄƌĂĨĠůďĞƐǌĂŬĂĚĂŵƾǀĞůĞƚ
hZKDM
>>1d^
ĠƐǀĠŐƌĞŚĂũŚĂƚſĂŬĂůĞŬĠƌĚĞǌĠƐĞŬ͘

,ĂŵĞŐŶǇŽŵũĂĂ<^WEͬEdZďŝůůĞŶƚǇƾƚĂǌ
Z^K<^D͗
ϱ
ĄƚĄůůĄƐŵĞŐƚƂƌƚĠŶŝŬ͘
'PE'zP>1ddd&KZ'>KD
;'dͿ;&ƚͿ͗
KÉSZPÉNZ

ϯϱϲϵϰϯ
ENTER
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
<ŝŶǇŽŵƚĂƚũĂĂǌĄƚĄůůĄƐďŝǌŽŶǇůĂƚŽƚĠƐǀĠŐƌĞŚĂũƚũĂĂ
ϮϬϮϬ͘Ϭϭ͘Ϭϭ͘
Ϭϴ͗ϬϮ
ŬŽƌĄďďĂŶĞůŬĞǌĚĞƚƚŶĂƉŶǇŝƚĄƐƚ͘
Es>>ESZS<M͗
',Ϭϱ


>d^,<&d͘
ϭϭϰϭhW^d
&ŽŐĂƌĂƐŝƷƚϭϵϱͲϭϵϳ
^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
WEdZ'WEdZhD
M^D͗ϭϭϭϭϭϭϭϭͲϭͲϭϭ

ͲWEdZEz/d^Ͳ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
<ĠƐǌƉĠŶǌĞƐŶǇŝƚſŬĠƐǌůĞƚ͗

Ϭ͕ϬϬhZ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ůĂĚſ͗
>Mϭ
ϮϬϮϬ͘Ϭϭ͘Ϭϭ͘
Ϭϴ͗ϬϮ
Es>>ESZS<M͗
&Ϭϴϰ
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Euró hivatalos bevezetése utáni idĘszak
Az euró bevezetése után, a visszajáró csak euró lehet, de forint is elfogadható fizetĘeszközként. Az automatikus euró átállás folyamat része, hogy a pénztárgép átszámítja az
átállás elĘtt beprogramozott euró - forint váltási arányt, így ekkor nincs tennivaló.

Fizetés forinttal, visszajáró euró
ĚũŽŶĞůƚĞƌŵĠŬĞŬĞƚ͕ŵĂũĚĂǌĞůĂĚĄƐǀĠŐĠŶ͕ŶǇŽŵũĂůĞ
ĂǌͣΦ&ƚ͟ďŝůůĞŶƚǇƾƚ͘ŬŝũĞůǌƅŶŵĞŐũĞůĞŶŝŬĂĨŝǌĞƚĞŶĚƅ
ĠƌƚĠŬĨŽƌŝŶƚďĂŶ͘
_€_
FT

mƐƐĞďĞĂǌĄƚǀĞƚƚ&ƚĠƌƚĠŬĞƚ

5

0

00

EǇŽŵũĂůĞĂǌhZMͬ&KZ/EdďŝůůĞŶƚǇƾƚ
_€_
FT

,ĂĂǌĄƚǀĞƚƚƂƐƐǌĞŐƚƂďďŵŝŶƚĂĨŝǌĞƚĞŶĚƅ͕ĂŬŬŽƌĂ
ŶǇƵŐƚĂůĞǌĄƌĄƐƌĂŬĞƌƺů͘ǀŝƐƐǌĂũĄƌſĂŶǇƵŐƚĄŶĠƐĂ
ŬŝũĞůǌƅŬƂŶŝƐŽůǀĂƐŚĂƚſ͘,ĂĂǌĄƚǀĞƚƚƂƐƐǌĞŐŬĞǀĞƐĞďď͕
ĂŬŬŽƌĂŵĠŐĨŝǌĞƚĞŶĚƅĞƵƌſďĂŶŵĞŐũĞůĞŶŝŬĂ
ŬŝũĞůǌƅŬƂŶ͘
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>d^,<&d͘
ϭϭϰϭhW^d
&ŽŐĂƌĂƐŝƷƚϭϵϱͲϭϵϳ
^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
WEdZ'WEdZhD
M^D͗ϭϭϭϭϭϭϭϭͲϭͲϭϭ

ͲͲͲͲͲEzh'dͲͲͲͲͲ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
'zm:dSϭ
ϭϮ͕ϬϬϬϬ
'zm:dSϮ
ϱ͕ϬϬϬϬ
Z^P^^'
ϭϳ͕ϬϬ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ϭϳ͕ϬϬhZ
P^^^E͗
&ŽƌŝŶƚďĂŶ͗
ϰϲϱϱ,h&
Z&K>zD͗Ϭ͕ϬϬϯϲϱϮhZͬ,h&


&KZ/Ed͗ϱϬϬϬ,h&
ϭϴ͕ϮϲhZ
s/^^:ZM͗
ϭ͕ϮϲhZ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ůĂĚſ͗
>Mϭ
/KEz>d^D͗
ϬϬϯϯͬϬϬϬϬϭ
ϮϬϮϬ͘Ϭϭ͘Ϭϭ͘
Ϭϵ͗ϰϵ
Es>>ESZS<M͗
ϴϬϱ
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Fizetés euróval, visszajáró euró
ǌĞůĂĚĄƐǀĠŐĠŶ͕ŶǇŽŵũĂůĞĂZ^P^^'ďŝůůĞŶƚǇƾƚ͘
ŬŝũĞůǌƅŶŵĞŐũĞůĞŶŝŬĂĨŝǌĞƚĞŶĚƅĠƌƚĠŬ͘
RÉSZÖSZEG

mƐƐĞďĞĂǌĄƚǀĞƚƚΦĠƌƚĠŬĞƚ͘

2

0

EǇŽŵũĂůĞĂ<^WEďŝůůĞŶƚǇƾƚ
KÉSZPÉNZ
ENTER (=)

,ĂĂǌĄƚǀĞƚƚƂƐƐǌĞŐƚƂďďŵŝŶƚĂĨŝǌĞƚĞŶĚƅ͕ĂŬŬŽƌĂ
ŶǇƵŐƚĂůĞǌĄƌĄƐƌĂŬĞƌƺů͘ǀŝƐƐǌĂũĄƌſĂŶǇƵŐƚĄŶĠƐĂ
ŬŝũĞůǌƅŬƂŶŝƐŽůǀĂƐŚĂƚſ͘,ĂĂǌĄƚǀĞƚƚƂƐƐǌĞŐŬĞǀĞƐĞďď͕
ĂŬŬŽƌĂŵĠŐĨŝǌĞƚĞŶĚƅĞƵƌſďĂŶŵĞŐũĞůĞŶŝŬĂ
ŬŝũĞůǌƅŬƂŶ͘


>d^,<&d͘
ϭϭϰϭhW^d
&ŽŐĂƌĂƐŝƷƚϭϵϱͲϭϵϳ
^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
WEdZ'WEdZhD
M^D͗ϭϭϭϭϭϭϭϭͲϭͲϭϭ

ͲͲͲͲͲEzh'dͲͲͲͲͲ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
'zm:dSϭ
ϭϮ͕ϬϬϬϬ
'zm:dSϮ
ϱ͕ϬϬϬϬ
Z^P^^'
ϭϳ͕ϬϬ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
P^^^E͗
ϭϳ͕ϬϬhZ
&ŽƌŝŶƚďĂŶ͗
ϰϲϱϱ,h&
Z&K>zD͗Ϭ͕ϬϬϯϲϱϮhZͬ,h&


<^WE͗
ϮϬ͕ϬϬhZ
s/^^:ZM͗
ϯ͕ϬϬhZ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ůĂĚſ͗
>Mϭ
/KEz>d^D͗
ϬϬϯϯͬϬϬϬϬϭ
ϮϬϮϬ͘Ϭϭ͘Ϭϭ͘
Ϭϵ͗ϰϵ
Es>>ESZS<M͗
ϴϬϱ
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„X” jelentések (lekérdezések)
Áttekintés
Az alábbi fejezetben található jelentések mindegyike, az X módba lépés után végezhetĘk el.
Az alábbi eljárások hajthatóak végre X módban:
•
•

X jelentések készítése
Készpénz meghatározás

A jelentések menüben az alábbi menüpontok találhatók:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. Pénztár-jelentés
2. Pénzügyi jelentések
3. Óránkénti jelentések
4. GyĦjtĘ jelentés
5. Árucikk jelentése
6. Eladó jelentés
7. Csoport jelentés
8. Forgalm/nap
9. Árucikk készlet
10. FizetĘeszközök
11. Készpénz meghatározás
12. ÁFA alcsoportok
13. AEE lista dátum alapján
14. AEE lista sorszám alapján
15. Bizonylat összesítĘ

X Jelentések készítése
A rendszer által elkészített jelentések két alapvetĘ kategóriába sorolhatóak:
•
•

X jelentések, melyek kiolvassák a megfelelĘ összesítéseket, azok törlése (nullázása)
nélkül,
valamint Z jelentések, melyek a kiolvasást követĘen törlik az egyes regisztereket.
Természetesen az adóügyi szempontból tárolt adatok nem nullázódnak, azok a pénztárgép
teljes élettartama alatt göngyölĘdnek.

A legtöbb jelentés elkészíthetĘ mindkét módban, de néhány, mint például a „KP. a fiókban” és
az „ÁRUCIKK –tól –ig” jelentés csak X módban futtatható.
Néhány jelentés alakilag egyezĘ, de különbözĘ idĘszakra lebontott módon készülhet. Ezek a
jelentések a lekérdezési periódus szerinti összesítéseket végzik el és írják ki (ami lehet akár
mĦszak, heti, havi, évi periódus). Az X jelentések a dátum szerinti periodikus jelentések
elkészítését hajtják végre, a regiszterek törlése nélkül, míg a Z jelentések ugyanezen listázások
végrehajtását követĘen a megfelelĘ gyĦjtĘket, regisztereket nullázzák a nyomtatás végén.
Az X1 tartalma a napi eladások során folyamatosan növekszik majd a Z1 zárásakor annak
tartalma törlĘdik, és ezzel egyidejĦleg az X2-ben gyĦjtésre kerül. Z2 zárás esetén csak a Z2
gyĦjtĘ tartalma törlĘdik, a X1 tartalma változatlan marad. Pl.: Ha a Z1 zárásokat naponta a Z2
zárást havonta végezzük, akkor lesz napi és havi adatunk is ugyanarról az adathalmazról. Ha
kíváncsi, hogy mekkora a napi és havi áfa bontásban szereplĘ bevétele akkor a megfelelĘ
zárások napi és havi kinyomtatásával megtudhatja. Akár azt is regisztrálhatja, hogy a napszak
52.
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melyik idĘintervallumában van nagyobb, ill. kisebb forgalom napi és havi szinten is. Statisztikai
vizsgálatokhoz, összehasonlításhoz, könyvelési segédanyagnak is megfelelĘ.

X jelentés üzemmódba lépés
Az X jelentés üzemmódba a kulcs billentyĦvel lehet belépni. Az „X” jelentés menübe lépéshez a
KÉSZPÉNZ billentyĦt kell lenyomni. Ez után, a menü sorszámával, vagy a nyíl billentyĦk
segítségével lehet lépkedni a jelentések között.
A jelentések két mélységben vannak gyĦjtve a pénztárgépben. Amikor, az elsĘ szintĦ zárás (a
Z1 zárásokat lásd késĘbb) elkészült, akkor a gyĦjtött forgalom átkerül a második szintbe. Az X1
és X2 jelentések mindenkor zárás, tehát nullázás nélküli történĘ kiolvasások. Amíg nem készült
Z1 zárás, addig a X2 jelentés tartalma nulla marad.
Lépjen a kulcs billentyĦvel „X” módba, majd nyomja le a KÉSZPÉNZ billentyĦt.
KÉSZPÉNZ
ENTER (=)

„X” jelentés üzemmód menüben, közvetlen sorszám megadással, vagy a fel- le nyíl billentyĦk
segítségével kiválaszthatja azt a menüt, ahonnan a jelentést nyomtatni kívánja. Az alábbiakban
néhány X jelentés kiválasztását láthatja.
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Pénztár-jelentés
ŵĞŶŶǇŝďĞŶŵĠŐŶĞŵůĠƉĞƚƚďĞĂǌyũĞůĞŶƚĠƐĞŬ
ŵĞŶƺďĞ͕ĂŬŬŽƌĂ<h>^ďŝůůĞŶƚǇƾǀĞůůĠƉũĞŶy
ŵſĚďĂ͕ŵĂũĚŶǇŽŵũĂůĞĂ<^WEďŝůůĞŶƚǇƾƚ͘;Ă
ŬŝũĞůǌƅŶĂǌyũĞůǌĠƐǀŝůĄŐşƚͿ
KÉSZPÉNZ
ENTER (=)

1ƌũĂďĞĂũĞůĞŶƚĠƐƐŽƌƐǌĄŵŽƚсϭ͘;ǀĂŐǇĂŶǇŝůĂŬ
ƐĞŐşƚƐĠŐĠǀĞůǀĄůĂƐƐǌĂŬŝĂǌͣϭ͘WEdZ:>͘͟
ŵĞŶƺƚ͘Ϳ

1
EǇŽŵũĂůĞĂ<^WEďŝůůĞŶƚǇƾƚ͘
KÉSZPÉNZ
ENTER (=)

A pénztár-jelentés csak nyitott nap esetén
nyomtatható ki.




>d^,<&d͘
ϭϭϰϭhW^d
&ŽŐĂƌĂƐŝƷƚϭϵϱͲϭϵϳ
^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
WEdZ'WEdZhD
M^D͗ϭϭϭϭϭϭϭϭͲϭͲϭϭ

ͲͲEDMm'z/ͲͲ
ͲͲͲ/KEz>dͲͲͲ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
WEdZ:>Ed^

&d
EW/&KZ'>KD͗
ϱϬϬϬ
'zsd>͗
<^WE͗
ϱϬϬϬ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ĞǀĠƚĞůĞŬƂƐƐǌ͗
ϭϬϬϬϬ

^dKZEM͗
Ϭ
s/^^Zh͗
ϰϯϲϴ
'z</^͗
Ϭ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
<ŝĂĚĄƐŽŬƂƐƐǌ͗
ϰϯϲϴ

<ĞƌĞŬşƚĠƐŶĠůŬƺůŝĨŝſŬƚĂƌƚĂůŽŵ͗

ϱϲϯϮ
<ĞƌĞŬşƚĠƐĞŬƂƐƐǌĞŐĞ͗
Ͳϰ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
<ŽƌƌŝŐĄůƚĨŝſŬƚĂƌƚĂůŽŵ͗
ϱϲϮϴ

<^WE͗
ϭϱϮ
hZM͗
ϮϬ͕ϬϬhZ
ϱϰϳϴ
Z&K>zD͗Ϯϳϯ͕ϴϴϴ&ƚͬhZ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
&ŝǌĞƚƅĞƐǌŬƂǌƂŬƂƐƐǌĞƐĞŶ͗
ϭϰϯϬϬ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ůĂĚſ͗
>Mϭ
ϮϬϭϰ͘ϬϮ͘Ϯϳ͘
ϭϬ͗ϬϬ
Es>>ESZS<M͗
ϭϮϰϱ

ͲͲEDMm'z/ͲͲ
ͲͲͲ/KEz>dͲͲͲ


Pénzügyi jelentés készítése
Amennyiben még nem lépett be a jelentések menübe, akkor a KULCS billentyĦvel lépjen X
módba, majd nyomja le a KÉSZPÉNZ billentyĦt. (a kijelzĘn az X jelzés világít)
KÉSZPÉNZ
ENTER (=)

A számbillentyĦzeten üsse le a 2-es billentyĦt, majd nyomja le a KÉSZPÉNZ billentyĦt, vagy a
fel-le nyilak segítségével válassza ki a „2.PÉNZÜGYI JEL.” menüt.

2

KÉSZPÉNZ
ENTER (=)

A nyilak segítségével válassza ki a jelentést: X1, X2
54.
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A nyomtatáshoz nyomja le a KÉSZPÉNZ billentyĦt.
KÉSZPÉNZ
ENTER (=)

Készpénz meghatározás
Ezzel a funkcióval a kasszában található, a pénztáros által megszámolt fizetĘeszközök
nyomtatásra kerülnek, így összevethetĘ a pénztárgép által számolt összeggel. A készpénz
meghatározás használata kötelezĘvé tehetĘ a pénztáros számára a jelentések elĘtt. A
megkezdett készpénz meghatározást papír kifogyás, vagy áramszünet után mindenképpen el
kell végezni.
ŵĞŶŶǇŝďĞŶŵĠŐŶĞŵůĠƉĞƚƚďĞĂǌyũĞůĞŶƚĠƐĞŬ
ŵĞŶƺďĞ͕ĂŬŬŽƌĂ<h>^ďŝůůĞŶƚǇƾǀĞůůĠƉũĞŶy
ŵſĚďĂ͕ŵĂũĚŶǇŽŵũĂůĞĂ<^WEďŝůůĞŶƚǇƾƚ͘;Ă
ŬŝũĞůǌƅŶ͗yũĞůǌĠƐͿ
KÉSZPÉNZ
ENTER (=)

ƐǌĄŵďŝůůĞŶƚǇƾǌĞƚĞŶşƌũĂďĞĂϭϭͲĞƚ
;ǀĂŐǇĂĨĞůͲůĞŶǇŝůĂŬƐĞŐşƚƐĠŐĠǀĞůŬŝǀĄůĂƐǌƚŚĂƚſĂ
ŬĠƐǌƉĠŶǌŵĞŐŚĂƚĄƌŽǌĄƐŵĞŶƺͿ͘EǇŽŵũĂůĞĂ
<^WEďŝůůĞŶƚǇƾƚ͘

1

1

KÉSZPÉNZ
ENTER (=)

ĚũĂŵĞŐĂŬĠƐǌƉĠŶǌƂƐƐǌĞŐĠƚĠƐŶǇŽŵũĂŵĞŐ
<^WE͘ǌĠƌƚĠŬĞŬĞƚ͕ĂŬĄƌĐşŵůĞƚĞŶŬĠŶƚŝƐďĞ
ůĞŚĞƚşƌŶŝ͘

2

1

5

0

5

KÉSZPÉNZ
ENTER (=)





>d^,<&d͘
ϭϭϰϭhW^d
&ŽŐĂƌĂƐŝƷƚϭϵϱͲϭϵϳ
^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
WEdZ'WEdZhD
M^D͗ϭϭϭϭϭϭϭϭͲϭͲϭϭ
ͲͲEDMm'z/ͲͲ
ͲͲͲ/KEz>dͲͲͲ

&/M<dZd>KDD',dZK^

<^WE͗
ϮϭϱϬϱ
'zͲ^<<
ϰϬϬϬ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ůĂĚſ͗
>Mϭ
ϮϬϬϵ͘Ϭϯ͘Ϯϳ͘
Ϭϵ͗ϬϬ
Es>>ESZS<M͗
ϭϮϰϱ
ͲͲEDMm'z/ͲͲ
ͲͲͲ/KEz>dͲͲͲ



ĚũĂŵĞŐĂƵƚĂůǀĄŶǇŽŬƂƐƐǌĞŐĠƚ͖ŶǇŽŵũĂŵĞŐĂ
^<<ďŝůůĞŶƚǇƾƚ͘ǌĠƌƚĠŬĞŬĞƚ͕ĂŬĄƌĐşŵůĞƚĞŶŬĠŶƚ
ŝƐďĞůĞŚĞƚşƌŶŝ͘

4

0

00

CSEKK

ǀĠŐĠŶŶǇŽŵũĂůĞĂ<^WEďŝůůĞŶƚǇƾƚ
ĂŵĞŐŚĂƚĄƌŽǌĄƐďĞĨĞũĞǌĠƐĠŚĞǌ͘
KÉSZPÉNZ
ENTER (=)
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X jelentések összefoglaló táblázata
Jelentés
módja

Kulcsállás

X
X1
X2
X1
X2
X1
X2

X
X
X
X
X
X
X

X1

X

X2

X

X1
X2

X
X

X1

X

X2

X

X1
X2

X
X

X1

X

X2

X

X1
X2
X2
X1

X
X
X
X

ÁRUCIKK KÉSZLET
-tól/-ig

X1

X

FIZETė ESZKÖZÖK

X

X

KÉSZPÉNZ
MEGHATÁROZÁS.

X1

X

ÁFA CSOPORTOK

X1

X

Jelentés típusa
PÉNZTÁR-JELENTÉS
PÉNZÜGYI
JELENTÉS
ÓRÁNKÉNTI
JELENTÉS
GYĥJTė JELENTÉS

GYĥJTė
-tól/-ig

ÁRUCIKK JELENTÉS

ÁRUCIKK
-tól/-ig

ELADÓ JELENTÉS

ELADÓK
-tól/ -ig

CSOPORT
JELENTÉS
FORGALOM/NAP
ÁRUCIKK KÉSZLET

56.

BillentyĦleütési sorrend
(minden esetben lépjen a legfelsĘ
menüszintre a TÖRLÉS billentyĦvel)
1 – KÉSZPÉNZ
2 – KÉSZPÉNZ – 1 – KÉSZPÉNZ
2 – KÉSZPÉNZ – 2 – KÉSZPÉNZ
3 – KÉSZPÉNZ – 1 – KÉSZPÉNZ
3 – KÉSZPÉNZ – 2 – KÉSZPÉNZ
4 – KÉSZPÉNZ – 1 – KÉSZPÉNZ
4 – KÉSZPÉNZ – 2 – KÉSZPÉNZ
4 – KÉSZPÉNZ – 3 – KÉSZPÉNZ –
(kezdĘ) GYĥJTė – (záró) GYĥJTė
4 – KÉSZPÉNZ – 4 – KÉSZPÉNZ –
(kezdĘ) GYĥJTė – (záró) GYĥJTė
5 – KÉSZPÉNZ – 1 – KÉSZPÉNZ
5 – KÉSZPÉNZ – 2 – KÉSZPÉNZ
5 – KÉSZPÉNZ – 3 – KÉSZPÉNZ –
kezdĘ árucikk kódszám – ÁRUCIKK –
záró árucikk kódszám – ÁRUCIKK
5 – KÉSZPÉNZ – 4 – KÉSZPÉNZ –
kezdĘ árucikk kódszám – ÁRUCIKK –
záró árucikk kódszám – ÁRUCIKK
6 – KÉSZPÉNZ – 1 – KÉSZPÉNZ
6 – KÉSZPÉNZ – 2 – KÉSZPÉNZ
6 – KÉSZPÉNZ – 3 – KÉSZPÉNZ –
kezdĘ eladó sorszám – ELADÓ –
záró eladó sorszám – ELADÓ
6 – KÉSZPÉNZ – 4 – KÉSZPÉNZ –
kezdĘ eladó sorszám – ELADÓ –
záró eladó sorszám – ELADÓ
7 – KÉSZPÉNZ – 1 – KÉSZPÉNZ
7 – KÉSZPÉNZ – 2 – KÉSZPÉNZ
8 – KÉSZPÉNZ
9 – KÉSZPÉNZ – 1 – KÉSZPÉNZ
9 – KÉSZPÉNZ – 2 – KÉSZPÉNZ –
kezdĘ árucikk kódszám – ÁRUCIKK –
záró árucikk kódszám – ÁRUCIKK
10 – KÉSZPÉNZ
11 – KÉSZPÉNZ –készpénz összeg beírása
– KÉSZPÉNZ – csekk összeg beírása –
CSEKK – KÉSZPÉNZ
12 – KÉSZPÉNZ – ÁFA kulcs kiválasztás
(A=1…D=5) – KÉSZPÉNZ
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AEE LISTA DÁTUM
alapján

X

X

13 – KÉSZPÉNZ

AEE LISTA
SORSZÁM alapján

X

X

14 – KÉSZPÉNZ

BIZONYLAT
ÖSSZESÍTė

X

X

15 – KÉSZPÉNZ
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„Z” jelentések (zárások)
Áttekintés
Az alábbi fejezetben található jelentések mindegyike Z üzemmódban hajtandó végre (lásd a 7.
oldalon). A „Z” jelentés üzemmódba lépéshez a kulcs billentyĦvel Z üzemmódba, majd a „Z”
jelentés menübe lépéshez a KÉSZPÉNZ billentyĦt kell lenyomni. (a kijelzĘn a Z jelzés világít)
Minden zárás a kiválasztott jelentés törlésével (nullázásával) jár együtt. A zárás után, a gyĦjtött
az adatok, még egyszer nem nyomtathatók ki. Az adóügyi napi zárás automatikusan
újranyomtatódik, amíg a napi zárás nyomtatása nem sikeres.
A jelentések menüben az alábbi menüpontok találhatók:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„1.NAPI ZÁRÁS” = Az adóügyi nap zárása
„2.PÉNZÜGYI ZÁRÁS” = Pénzügyi forgalom nullázása
„3.ÓRÁNKÉNTI ZÁR. = Óránkénti forgalom nullázása
„4.GYĥJTė ZÁRÁS” = GyĦjtĘk forgalmának nullázása
„5.”ÁRUCIKK ZÁRÁS” = Árucikkek (PLU-k) forgalmának nullázása
„6.”ELADÓ ZÁRÁS” = Eladók szerinti forgalom nullázása
„7.CSOPORT ZÁRÁS” = Csoportok szerinti forgalom nullázása
„8.FORG.ÖSSZ./NAP” = Naponkénti bontású forgalmi jelentés nullázása
„9.KÉSZLET ZÁRÁS” = Árucikk (PLU) készlet nullázása

Z (nullázással járó) jelentések készítése
A jelentések két mélységben vannak gyĦjtve a pénztárgépben. Amikor az elsĘ szintĦ zárás a Z1
elkészült, akkor a gyĦjtött forgalom átkerül a Z2-be. Amíg nem készült Z1 zárás, addig a Z2
zárás tartalma nulla marad. Az alább szereplĘ táblázatban foglaltuk össze az összes zárást,
mellyel a pénztárgép rendelkezik.

58.
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Z jelentések összefoglaló táblázata
A kulcs billentyĦvel lépjen „Z” üzemmódba, majd nyomja le a KÉSZPÉNZ billentyĦt. (a kijelzĘn a
Z jelzés világít)
Ezzel zárások menübe lépett. A menü sorszámával, vagy a fel- le nyíl billentyĦk segítségével
lehet választani a zárásjelentések között.
Jelentés típusa

Jelentés
módja

Kulcsállás

BillentyĦleütési sorrend
(minden esetben lépjen a legfelsĘ
menüszintre a TÖRLÉS billentyĦvel)

NAPI ZÁRÁS

Z

Z

1 – KÉSZPÉNZ

PÉNZÜGYI
ZÁRÁS

Z1

Z

2 – KÉSZPÉNZ – 1 – KÉSZPÉNZ

Z2

Z

2 – KÉSZPÉNZ – 2 – KÉSZPÉNZ

Z1

Z

3 – KÉSZPÉNZ – 1 – KÉSZPÉNZ

Z2

Z

3 – KÉSZPÉNZ – 2 – KÉSZPÉNZ

Z1

Z

4 – KÉSZPÉNZ – 1 – KÉSZPÉNZ

Z2

Z

4 – KÉSZPÉNZ – 2 – KÉSZPÉNZ

Z1

Z

5 – KÉSZPÉNZ – 1 – KÉSZPÉNZ

Z2

Z

5 – KÉSZPÉNZ – 2 – KÉSZPÉNZ

Z1

Z

6 – KÉSZPÉNZ – 1 – KÉSZPÉNZ

Z2

Z

6 – KÉSZPÉNZ – 2 – KÉSZPÉNZ

Z1

Z

7 – KÉSZPÉNZ – 1 – KÉSZPÉNZ

Z2

Z

7 – KÉSZPÉNZ – 2 – KÉSZPÉNZ

FORGALOM/NAP

Z2

Z

8 – KÉSZPÉNZ

KÉSZLET ZÁRÁS

Z

Z

9 – KÉSZPÉNZ

ÓRÁNKÉNTI
ZÁRÁS
GYĥJTė ZÁRÁS
ÁRUCIKK ZÁRÁS
ELADÓ ZÁRÁS
CSOPORT ZÁRÁS

A kötelezĘ Napi Zárás (Napi Forgalmi Jelentés)
A zárás tartalma az NGM rendeletben meghatározott elvárásoknak megfelel.

Napi zárás csak nyitott nap esetén hajtható végre.
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>ĠƉũĞŶďĞŵſĚďĂ͕ŵĂũĚŶǇŽŵũĂůĞĂ<^WE
ďŝůůĞŶƚǇƾƚ͘;ĂŬŝũĞůǌƅŶĂũĞůǌĠƐǀŝůĄŐşƚͿ
KÉSZPÉNZ
ENTER (=)

1ƌũĂďĞĂŶĂƉŝǌĄƌĄƐũĞůĞŶƚĠƐƐŽƌƐǌĄŵĄƚĂ
ƐǌĄŵďŝůůĞŶƚǇƾǌĞƚĞŶ͘
;ǀĂŐǇĂŶǇşůďŝůůĞŶƚǇƾŬŬĞůǀĄůĂƐƐǌĂŬŝĂǌϭ͘EW/Z^
ŵĞŶƺƚͿ

1
EǇŽŵũĂůĞĂ<^WEďŝůůĞŶƚǇƾƚ͘
KÉSZPÉNZ
ENTER (=)



Napi
bevételek áfa
bontásban

Napi korrekciós
tételek

Kiadott nyugták és
megszakított nyugták száma
Sztornó és visszáru bizonylatok
darabszáma.
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>d^,<&d͘
ϭϭϰϭhW^d
&ŽŐĂƌĂƐŝƷƚϭϵϱͲϭϵϳ
^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
WEdZ'WEdZhD
M^D͗ϭϭϭϭϭϭϭϭͲϭͲϭϭ

ͲEW/&KZ'>D/Ͳ
ͲͲͲͲ:>Ed^ͲͲͲͲ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
Z^^KZ^D
ϬϬϭϮ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ʹϬϱ͕ϬϬй͗
ϭϱϵϬ
ʹϭϴ͕ϬϬй͗
Ϯϱϴϱ
ʹϮϳ͕ϬϬй͗
ϭϰϳϴϳ
ʹ:d͗
Ϭ
ʹdD͗
Ϭ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
EW/&KZ'>KD;&dͿ
ϭϴϵϲϮ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
&>ZP^^^E͗
ϰϱϵ
^dKZEMP^^^E͗
ϱϬϬ
E'DEzP^^^E͗
ϭϱϳϴ
s/^^ZhP^^^E͗
ϭϱϬϬ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
Ezh'd<^D͗
ϮϬ
'z^Zq^1ddd^D><^D͗
Ϭ
Ezh'd<^͘^D><^D͗
ϮϬ
D'^<1d^K<^D͗
ϭ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
^dKZEM/KEz>dK<^D͗
Ϭ
^dKZEM/͘P^^͗͘
Ϭ
s/^^Zh/KEz>dK<^D͗
ϭ
s/^^Zh/͘P^^͗͘
Ϭ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
'PE'z͘&KZ'>KD;'dͿ;&ƚͿ

ϭϮϱϵϭϰϳ
ϮϬϭϰ͘Ϭϯ͘ϮϬ͘
ϭϬ͗Ϭϴ
Es>>ESZS<M͗
ϭϮϰϱ
ϬϬϬϬϬϬϬϬϭ
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PROGRAMOZÁS
Általános leírás
Az NR-240 Online New pénztárgép szoftvere modern technológiával készült, így sokkal több
lehetĘséget biztosít a felhasználó számára, hogy önállóan (szerviz segítség nélkül)
programozhassa a készüléket. A programozáshoz belépési kód szükséges, mely alapesetben
"0000", Amelyet Ön is megváltoztathat.
Belépés program üzemmódba
A kulcs billentyĦvel lépjen PGM állásba.
KijelzĘ üzenet: Programozás
Nyomja meg a KP.FIZET billentyĦt.
KP.FIZET
ENTER (=)

KijelzĘ üzenet: Belépési kód:
Üsse be a négyjegyĦ belépési kódot, amely alaphelyzetben: 0000, majd nyomja le a KP.FIZET
billentyĦt.

0

0

0

0

KP.FIZET
ENTER (=)

A program üzemmód az alábbi fĘmenükkel rendelkezik, amelyek között a le és a fel nyilakkal
tallózhat (lépkedhet), majd a KP.FIZET gomb lenyomásával választhat.
•
•
•

„1. Beállítások”
Programozási lehetĘségek a felhasználó és a szerviz számára.
„2.Lekérdezés.”
Programozási paraméterek kinyomtatása a felhasználó és a szerviz számára.
„3.AEE adatok”
Az AEE adatok mentése és kinyomtatása.

A fĘmenük további almenüket tartalmaznak, amelyek között a le/fel nyilakkal navigálhat. A
menürendszer 3 szint mélységĦ. Például: Az árucikk csoport nevének programozása a
PROGRAMOZÁS fĘmenü, CSOPORT PROGRAMOZÁS csoportján belül a második alcsoport.
Az egyes menüpontok kiválasztása lehetséges a menü számának megadásával is. A menü
száma a fĘcsoport, csoport, alcsoport felépítést követi. A csoportok számát a KP.FIZET gomb
lenyomása tagolja. Például: Az árucikk csoport nevének programozása 1 KP 3 KP 2 KP
beütésével direkt elérhetĘ.
A következĘ részben részletesen leírjuk, hogy milyen programozási lehetĘségei vannak
program módban. Kérjük, hogy az elĘzĘ oldalt mindenképpen olvassa el, hogy tisztába legyen a
belépés pontos menetével.
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A programozás menü
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

GyĦjtĘ programozás
Árucikk programozása
Csoport programozása
Eladók programozása
Határértékek programozása
FizetĘeszközök programozása
Portok programozása
BelépĘ kód programozása
Szövegek programozása
BillentyĦk programozása
Makró programozása

Programozás csak zárt nap esetén lehetséges!

GyĦjtĘ programozás
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

GyĦjtĘ státusz
GyĦjtĘ ÁFA alcsoport
GyĦjtĘ L1 érték korlát, vagy rögzített ár
GyĦjtĘ L2 érték korlát, vagy rögzített ár
GyĦjtĘ L3 érték korlát, vagy rögzített ár
GyĦjtĘ név
GyĦjtĘ csoport
GyĦjtĘ cikkszám
GyĦjtĘ mennyiségi egység

GyĦjtĘ státusz
Új gyĦjtĘ létrehozásakor, vagy módosításakor szükséges programozni.
A kulcs billentyĦvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a
KP.Fizet billentyĦt.
Üsse be:

1

KP.FIZET
ENTER (=)

1

KP.FIZET
ENTER (=)

KijelzĘ üzenet: „1. GyĦjtĘ státusz”
Nyomja meg a KP. Fizet billentyĦt.
KP.FIZET
ENTER (=)

Nyomja meg a programozni kívánt gyĦjtĘt,
1/5

KijelzĘ üzenet:”GYĥJTė #1”
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Adja be az 5 jegyĦ státusz kódot N1-N5
N1:ÁFA kulcs sorszáma (1=A5%, 2=B 18%, 3= C 27%, 4= D AJT, 5=E TAM)
N2: (0=nem, 1=elĘre programozott ár, 2=felülírhatja az elĘre programozott ára, 4=egytételes,
5=elĘre programozott+egytételes, 7= 1-tĘl 4-ig együtt használja.
N3: (0=nem, 1=kötelezĘ kiegészítĘ szám, 2=folyadék mennyiség, 4=inaktív)
N4: (0=nem, 1=mérhetĘ, 2=adalékanyag, 4= kötelezĘ adalékanyag bevitele)
N5:(0=nem, 1=árucikk számláló nem nullázódik Z1 jelentés elkészítésekor
Az N értékei összeadhatóak, amikor egyszerre több funkció is szükséges, kivéve az N1
esetében. (Pl.: ha az N2=3, akkor az eladáskor az elĘreprogramozott ár módosítható, ha pedig
az N2=5 akkor a gyĦjtĘ elĘre programozott és egytételes, azaz a nyugta automatikusan
lezáródik készpénzfizetéssel a gyĦjtĘ billentyĦ lenyomása után.) A legegyszerĦbb esetben csak
az ÁFA kulcsot kell gyĦjtĘhöz rendelni, ilyenkor az N1 értékét adja meg, a többi legyen 0.
(Pl.: a 27%-os gyĦjtĘ beállítása)

3

00 00

KP.FIZET
ENTER (=)

Ismételje meg a lépéseket, ha további gyĦjtĘket szeretne programozni.

GyĦjtĘ Áfa alcsoport programozás
Ennek a használata az ide vonatkozó NGM rendelet alapján csak 2019.01.01-tĘl lesz
bevezetve.
Ne programozza az ÁFA alcsoportokat!

A kulcs billentyĦvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a
KP.Fizet billentyĦt.
Üsse be:

1

KP.FIZET
ENTER (=)

1

KP.FIZET
ENTER (=)

Üsse be a „2 GyĦjtĘ ÁFA alcsoport” menü sorszámát.

2

KP.FIZET
ENTER (=)

KijelzĘ üzenet: GYĥJTė?
Nyomja meg a programozni kívánt gyĦjtĘt,
1/5

KijelzĘ üzenet: GYĥJTė #1
Adja meg a két számjegyĦ alcsoportot és nyomja meg a KP. Fizet billentyĦt.
Például:

2

2

KP.FIZET
ENTER (=)

Ismételje meg a lépéseket, ha további gyĦjtĘket szeretne programozni.
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GyĦjtĘ értékkorlát vagy rögzített árprogramozás
Abban az esetben kell programoznia, ha meg szeretné akadályozni az elütésekbĘl eredĘ
papírmunkát, (beállíthatja, hogy mekkora legyen a gyĦjtĘbe beüthetĘ maximális összeg) vagy
ha olyan gyĦjtĘt kíván létrehozni, ami fix áras. (Pl.: fagylaltnál 1 gombóc ára)
Ez a pénztárgép 3 árszintet tud kezelni. Mind a hármat azonos eljárással kell beállítani a
különbség a menüpontban az, hogy a 2. árszint programozásába a 4 KP, a harmadik árszint
programozásába az 5 KP megadásával tud belépni!
A kulcs billentyĦvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a
KP.Fizet billentyĦt.
Üsse be:

1

KP.FIZET
ENTER (=)

1

KP.FIZET
ENTER (=)

Üsse be a „3.GyĦjtĘ L1 érték…” menü sorszámát.

3

KP.FIZET
ENTER (=)

4

vagy2. árszint
KijelzĘ üzenet: „GyĦjtĘ?”

KP.FIZET
ENTER (=)

5
vagy 3. árszint

KP.FIZET
ENTER (=)

Nyomja meg a programozni kívánt gyĦjtĘt.
1/5

KijelzĘ üzenet: GYĥJTė #1,
Adja meg a gyĦjtĘ maximális érték korlátját. A nulla érték megszünteti a korlát mértékét.
Amennyiben rögzített áras gyĦjtĘt kíván létrehozni - üsse be a rögzített árat maximum 9
számjeggyel. Rögzített ár esetén a státusz-programozásnál a gyĦjtĘ N2 értékét be kell állítani!
Például a maximált érték:

1

2

5

00

KP.FIZET
ENTER (=)

Ismételje meg a lépéseket, ha további gyĦjtĘket szeretne programozni.
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GyĦjtĘ név
Az alapértelmezett GYĥJTė megnevezést meglehet változtatni (Pl.: étel, ital, dohányáru, stb.)
maximum 21 karakter hosszan.
A kulcs billentyĦvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a
KP.Fizet billentyĦt.
Üsse be:
KP.FIZET
ENTER (=)

1

KP.FIZET
ENTER (=)

1

Üsse be a „6.GyüjtĘ név” menü sorszámát
KP.FIZET
ENTER (=)

6

KijelzĘ üzenet:”GyĦjtĘ?”
Nyomja meg a programozni kívánt gyĦjtĘt.

Pl.: gyĦjtĘ 1:

1/5

KijelzĘ üzenet: GYĥJTė #1
A kijelzĘn az SMS felirat világít minden olyan programozási lépéskor amikor karakterek bevitele
szükséges!
Üsse be a szöveget a billentyĦk alsó részén található betĦkkel. A betĦ kiválasztás a
mobiltelefonoknál megszokott módon, SMS íráshoz hasonlóan történik. Egy másodpercen belül
kell a következĘ betĦt kiválasztani, mert a rendszer automatikusan tovább lép. Ezt a kijelzĘn a
kurzor jelzi.
Például az ÉTEL szöveg beírása az alábbi billentyĦkkel lehetséges:

3
3x

7
5x

3
2x

5
3x

A kijelzĘ felsĘ sorában található S betĦ jelzi, hogy milyen típusú betĦt fog megjeleníteni. Lehet
nagybetĦ és kisbetĦ. Váltás a tizedes pont megnyomásával lehetséges, és a kijelzĘn
ellenĘrizhetĘ.
.

Ha javítani szeretne, rendelkezésre áll a visszatörlés (backspace) lehetĘsége, amely a VALUTA
billentyĦvel használható.
A végén, nyomja meg a KP.FIZET billentyĦt.
KP.FIZET
ENTER (=)

Ismételje meg a lépéseket, ha további gyĦjtĘket szeretne programozni.

GyĦjtĘ csoport programozása
Abban az esetben hasznos programozni a csoportokat, ha a különbözĘ (egyedi) termékek
azonos árucsoportot képviselnek. Pl.: Használt babaruha, új- saját babaruha, új bizományosi
babaruha stb. a babaruhák csoportjába tartoznak. A havi leolvasásnál a csoportjelentésben,
zárásban összegyĦjtve nyomtatásra kerül az összes eladott babaruha.
Alt Cash Kft. 1141 Bp., Fogarasi út 195-197 Tel.: +36-1 599-9161 www.penztargepcentrum.hu.
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A kulcs billentyĦvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a
KP.Fizet billentyĦt.
Üsse be:

1

KP.FIZET
ENTER (=)

1

KP.FIZET
ENTER (=)

Üsse be a „7. GyĦjtĘ csoport” menü sorszámát

7

KP.FIZET
ENTER (=)

KijelzĘ üzenet:”GyĦjtĘ?”
Nyomja meg a programozni kívánt gyĦjtĘt,
1/5

KijelzĘ üzenet: GYĥJTė #1
Adja meg két számjeggyel a csoport kódot. Maximum 3 különbözĘ csoporthoz kapcsolható egy
gyĦjtĘ. Mindig üsse be mind a 6 számjegyet.
Például a kettes (babaruhák) csoporthoz kapcsolás:
0

2

00

00

KP.FIZET
ENTER (=)

Ismételje meg a lépéseket, ha további gyĦjtĘket szeretne programozni.

GyĦjtĘ cikkszám
A gyĦjtĘhöz hozzá lehet rendelni cikkszámot.
A kulcs billentyĦvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a
KP.Fizet billentyĦt.
Üsse be:

1

KP.FIZET
ENTER (=)

1

KP.FIZET
ENTER (=)

Üsse be a „8. GyĦjtĘ cikkszám” menü sorszámát

8

KP.FIZET
ENTER (=)

KijelzĘ üzenet: „GyĦjtĘ?”.
Nyomja meg a programozni kívánt gyĦjtĘ gombot.
1/5

KijelzĘ üzenet: GYĥJTė #1
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A bevihetĘ azonosító maximum 10 karakter hosszú lehet. A számokat számbillentyĦkkel. a
betĦket és jeleket SMS billentyĦkkel viheti be
Például 58-25-00 beírása, a számok között kötĘjellel, a következĘ képen lehetséges:

5
1x

8
1x

2

1
2x

1x

5
1x

0

1
2x

1x

0
1x

A kijelzĘ felsĘ sorában található S betĦ jelzi, hogy milyen típusú betĦt fog megjeleníteni. Lehet
nagybetĦ és kisbetĦ. Váltás a tizedes pont megnyomásával lehetséges, és a kijelzĘn
ellenĘrizhetĘ.
.

Ha javítani szeretne, rendelkezésre áll a visszatörlés (backspace) lehetĘsége, amely a VALUTA
billentyĦvel használható.
A végén, nyomja meg a KP.FIZET billentyĦt.
KP.FIZET
ENTER (=)

Ismételje meg a lépéseket, ha további gyĦjtĘket szeretne programozni.

GyĦjtĘ mennyiségi egység
A gyĦjtĘkhöz 10 féle mennyiségi egység rendelhetĘ. A mennyiségi egységek a szövegek
programozásánál adhatóak meg, 1-10-ig, majd ezek rendelhetĘk a gyĦjtĘkhöz. Alaphelyzetben
az összes gyĦjtĘ az 1-es mennyiségi egységhez van rendelve.
A kulcs billentyĦvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a
KP.Fizet billentyĦt.
Üsse be:

1

KP.FIZET
ENTER (=)

1

KP.FIZET
ENTER (=)

Üsse be a „9. GyĦjtĘ mennyiségi egység” menü sorszámát

9

KP.FIZET
ENTER (=)

KijelzĘ üzenet: „GyĦjtĘ?”
Nyomja meg a programozni kívánt gyĦjtĘt.
1/5

KijelzĘ üzenet: GYĥJTė #1
SzámbillentyĦvel adja meg a kiválasztott mennyiségi egységet 1-és 10 között.
Nyomja meg a KP.FIZET billentyĦt
KP.FIZET
ENTER (=)

Ismételje meg a lépéseket, ha további gyĦjtĘket szeretne programozni.
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Árucikk program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Árucikk státusz
Árucikk áfa alcsoport
Árucikk L1 ár vagy rögzített ár-programozás
Árucikk L2 ár vagy rögzített ár-programozás
Árucikk L3 ár vagy rögzített ár-programozás
Árucikk név
Árucikk csoport
Árucikk raktár
Árucikk kapcsolás
Árucikk cikkszám
Árucikk Mennyiségi Egység
Árucikk törlés
Összes árucikk törlése

Árucikk státusz-programozás
Abban az esetben, kell programoznia, ha új árucikket szeretne létrehozni, vagy a meglévĘkön
szeretne módosítani. A pénztárgép 3 000 termék nevét, árát, vonalkódját és egyéb paraméterit
képes tárolni. Egy megfelelĘ vonalkód olvasó csatlakoztatásával a programozás után gyorsabb
vonalkódos értékesítést tud létrehozni.
A kulcs billentyĦvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a
KP.Fizet billentyĦt.
Üsse be:

1

KP.FIZET
ENTER (=)

2

KP.FIZET
ENTER (=)

Üsse be az „1. Árucikk státusz” menü sorszámát

1

KP.FIZET
ENTER (=)

KijelzĘ üzenet:” Árucikk kód?”
Üsse be azt az árucikk kódszámot, amelyiket programozni akarja, majd nyomja le a KP.FIZET
billentyĦt.
Az árucikk kódja 30 karakteres alfanumerikus. Ezt a kódot kell megadni a programozások
során.
Ez a kód lehet egyszerĦ (12345) vagy bonyolult (PRT156879AS).
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Adja be az 5 jegyĦ státusz kódot N1-N5
N1:ÁFA kulcs sorszáma (1=A5%, 2=B 18%, 3=C 27%, 4=D AJT, 5=E TAM)
N2: (0=nem, 1=elĘre programozott ár, 2=felülírhatja az elĘre programozott árat, 4=egytételes,
5=elĘre programozott+egytételes, 7= 1-tĘl 4-ig együtt használja.
N3: (0=nem, 1=kötelezĘ kiegészítĘ szám, 2=folyadék mennyiség, 4=inaktív)
N4: (0=nem, 1=mérhetĘ, 2=adalékanyag, 4= kötelezĘ adalékanyag bevitele)
N5:(0=nem, 1=árucikk számláló nem nullázódik Z1 jelentés elkészítésekor, 2=eladáskor a
készletet csökkenti)
Az N értékei összeadhatóak, ha egyszerre több funkció is szükséges, kivéve az N1 esetében.
(Pl.: ha az N2=3 akkor az eladáskor a kezelĘ módosíthatja az elĘre programozott árat, ha pedig
az N2=5 akkor a gyĦjtĘ elĘre programozott és egytételes, azaz a nyugta automatikusan
lezáródik a gyĦjtĘ beütése után.)
Pl.: 27%-os árucikk nyitott árral:

3

0

0

00

KP.FIZET
ENTER (=)

Ismételje meg a lépéseket, ha további árucikket szeretne programozni.

Árucikk Áfa alcsoport
Ennek a használata az ide vonatkozó NGM rendelet alapján csak 2019.01.01-tĘl lesz
bevezetve.
Ne programozza az ÁFA alcsoportokat!

A kulcs billentyĦvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a
KP.Fizet billentyĦt.
Üsse be:

1

KP.FIZET
ENTER (=)

2

KP.FIZET
ENTER (=)

Üsse be a „2 Árucikk ÁFA alcsoport” menü sorszámát

2

KP.FIZET
ENTER (=)

KijelzĘ üzenet: „Árucikk kód?”
Üsse be azt az árucikk kódszámot, amelyiket programozni szeretné, majd nyomja le a
KP.FIZET billentyĦt.
Az árucikk kódja 30 karakteres alfanumerikus. Ezt a kódot kell megadni a programozások
során.
Ez a kód lehet egyszerĦ (12345) vagy bonyolult (PRT156879AS).
Adja meg a két számjegyĦ (NN) alcsoportot és nyomja meg a KP. Fizet billentyĦt.
Például:

2

2

KP.FIZET
ENTER (=)

Ismételje meg a lépéseket, ha további árucikket szeretne programozni.
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Árucikk érték korlát vagy rögzített árprogramozás
Ez a pénztárgép 3 árszintet tud kezelni. Mind a hármat azonos eljárással kell beállítani a
különbség a menüpontban az, hogy a 2. árszint programozásába a 4 KP, a harmadik árszint
programozásába az 5 KP megadásával tud belépni!
A kulcs billentyĦvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a
KP.Fizet billentyĦt.
Üsse be:

1

KP.FIZET
ENTER (=)

2

KP.FIZET
ENTER (=)

Üsse be a „3. Árucikk L1 ár vagy rögzített ár-programozás” menü sorszámát

3

KP.FIZET
ENTER (=)

4

vagy 2. árszint
KijelzĘ üzenet:”Árucikk kód?”

KP.FIZET
ENTER (=)

5
vagy 3. árszint

KP.FIZET
ENTER (=)

Üsse be azt az árucikk kódszámot, amelyiket programozni szeretné, majd nyomja le a
KP.FIZET billentyĦt.
Az árucikk kódja 30 karakteres alfanumerikus. Ezt a kódot kell megadni a programozások
során.
Ez a kód lehet egyszerĦ (12345) vagy bonyolult (PRT156879AS).
Adja meg az árucikk árát, vagy nyitott árucikk esetén az érték korlátot,. A nulla érték
megszünteti a korlát értékét és visszaáll a maximálisra. Rögzített ár esetén a státuszprogramozásnál a N2 értékét 1-re kell beállítani! Például 1500 Ft beállítása:

1

5

00

KP.FIZET
ENTER (=)

Ismételje meg a lépéseket, ha további árucikket szeretne programozni.

Árucikk név-programozás
Abban az esetben kell programoznia, ha szeretne nevet adni az árucikknek. (javasolt)
A kulcs billentyĦvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a
KP.Fizet billentyĦt.
Üsse be:

1

KP.FIZET
ENTER (=)

2

KP.FIZET
ENTER (=)

Üsse be a „6. Árucikk név-programozás” menü sorszámát

6

KP.FIZET
ENTER (=)

KijelzĘ üzenet:”Árucikk kód?”
Üsse be azt az árucikk kódszámot, amelyiket programozni szeretné, majd nyomja le a
KP.FIZET billentyĦt.
Az árucikk kódja 30 karakteres alfanumerikus. Ezt a kódot kell megadni a programozások
során.
Ez a kód lehet egyszerĦ (12345) vagy bonyolult (PRT156879AS).
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Üsse be a szöveget a billentyĦkön található betĦkkel. A betĦ kiválasztás a mobiltelefonoknál
megszokott módon, SMS íráshoz hasonlóan történik. Egy másodpercen belül kell a következĘ
betĦt
kiválasztani,
mert
a
rendszer
automatikusan
tovább
lép.
Pl.: az ALMA szöveg beírása az alábbi gyĦjtĘ billentyĦkkel lehetséges:

2
1x

5
3x

5
4x

2
1x

A kijelzĘ felsĘ sorában található S betĦ jelzi, hogy milyen típusú betĦt fog megjeleníteni. Lehet
nagybetĦ és kisbetĦ. Váltás a tizedes pont megnyomásával lehetséges, és a kijelzĘn
ellenĘrizhetĘ.
.

Ha javítani szeretne, rendelkezésre áll a visszatörlés (backspace) lehetĘsége, amely a VALUTA
billentyĦvel használható.
A végén, nyomja meg a KP.FIZET billentyĦt.
KP.FIZET
ENTER (=)

Ismételje meg a lépéseket, ha további árucikket szeretne programozni.

Árucikk csoport programozása
Abban az esetben hasznos programozni a csoportokat, ha a különbözĘ (egyedi) termékek
azonos árucsoportot képviselnek. Pl.: Jonatán alma, Golden alma, Jonagold alma stb. az almák
csoportjába tartoznak. A havi leolvasásnál a csoportjelentésben, zárásban összegyĦjtve
nyomtatásra kerül az összes eladott alma.
A kulcs billentyĦvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a
KP.Fizet billentyĦt.
Üsse be:

1

KP.FIZET
ENTER (=)

2

KP.FIZET
ENTER (=)

Üsse be az „7. Árucikk csoport programozás” menü sorszámát

7

KP.FIZET
ENTER (=)

KijelzĘ üzenet:”Árucikk kód?”
Üsse be azt az árucikk kódszámot, amelyiket programozni szeretné, majd nyomja le a
KP.FIZET billentyĦt.
Az árucikk kódja 30 karakteres alfanumerikus. Ezt a kódot kell megadni a programozások
során.
Ez a kód lehet egyszerĦ (12345) vagy bonyolult (PRT156879AS).
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Adja meg két számjeggyel a csoport kódot. Maximum 3 csoporthoz rendelhet egy árucikket.
Mindig üsse be mind a 6 számjegyet.
Például a négyes csoporthoz rendelés (Almák):

0

4

00 00

KP.FIZET
ENTER (=)

Ismételje meg a lépéseket, ha további árucikket szeretne programozni.

Árucikk raktárkészlet programozás
Ha pénztárgépen szeretne raktárkészletet vezetni, akkor a termékeinek meg kell adni a
mennyiségét (bevételezés).Értékesítéskor a pénztárgép levonja az eladott mennyiséget a
készletbĘl.
A kulcs billentyĦvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a
KP.Fizet billentyĦt.
Üsse be:

1

KP.FIZET
ENTER (=)

2

KP.FIZET
ENTER (=)

Üsse be a „8. Árucikk raktárkészlet programozás” menü sorszámát

8

KP.FIZET
ENTER (=)

KijelzĘ üzenet:”Árucikk kód?”
Üsse be azt az árucikk kódszámot, amelyiket programozni szeretné, majd nyomja le a
KP.FIZET billentyĦt.
Az árucikk kódja 30 karakteres alfanumerikus. Ezt a kódot kell megadni a programozások
során.
Ez a kód lehet egyszerĦ (12345) vagy bonyolult (PRT156879AS).
Rögzítse a készleten lévĘ mennyiséget (max. 9 számjegy), majd nyomja meg a KP.FIZET
billentyĦt. A nyilvántartás 3 tizedes jegy pontossággal történik.
Pl.: a1,5 db-os készlet bevitele:

1

.

5

KP.FIZET
ENTER (=)

Ismételje meg a lépéseket, ha további árucikket szeretne programozni.
Figyelem: Ha szeretné látni a készlet csökkenést, (készlet-jelentés) ne felejtse el az árucikkek státusznál
az N5=2-re állítani.
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Árucikk kapcsolás-programozás
Abban az esetben kell programoznia, ha egy termékhez mindig adni kell egy másik terméket,
de a másik terméket külön is lehet értékesíteni. (Pl.: a ruhanemĦhöz mindig kell adni nylon
szatyrot)
A kulcs billentyĦvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a
KP.Fizet billentyĦt.
Üsse be:

1

KP.FIZET
ENTER (=)

2

KP.FIZET
ENTER (=)

Üsse be a „9. Árucikk kapcsolás-programozás” menü sorszámát

9

KP.FIZET
ENTER (=)

KijelzĘ üzenet:”Árucikk kód?”
Üsse be azt az árucikk kódszámot, amelyiket programozni szeretné, majd nyomja le a
KP.FIZET billentyĦt.
Az árucikk kódja 30 karakteres alfanumerikus. Ezt a kódot kell megadni a programozások
során.
Ez a kód lehet egyszerĦ (12345) vagy bonyolult (PRT156879AS).
Adja meg annak az árucikknek a kódját, amelyiket kapcsolni kívánja az elĘzĘ pontban megadott
árucikkhez, majd nyomja meg a KP.FIZET billentyĦt. Ha törölni szeretné az árucikk kapcsolást,
akkor ne adjon meg kódot, csak nyomja meg a KP.FIZET billentyĦt.
Ismételje meg a lépéseket, ha további árucikket szeretne programozni.

Árucikk cikkszám
Az árucikkekhez hozzá lehet rendelni cikkszámot
A kulcs billentyĦvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a
KP.Fizet billentyĦt.
Üsse be:

1

KP.FIZET
ENTER (=)

2

KP.FIZET
ENTER (=)

Üsse be a „10. Árucikk cikkszám” menü sorszámát

1

0

KP.FIZET
ENTER (=)

KijelzĘ üzenet:”Árucikk kód?”
Üsse be azt az árucikk kódszámot, amelyiket programozni szeretné, majd nyomja le a
KP.FIZET billentyĦt.
Az árucikk kódja 30 karakteres alfanumerikus. Ezt a kódot kell megadni a programozások
során.
Ez a kód lehet egyszerĦ (12345) vagy bonyolult (PRT156879AS).
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A bevihetĘ azonosító maximum 10 karakter hosszú lehet. A számokat számbillentyĦkkel. a
betĦket és jeleket SMS billentyĦkkel viheti be..
Például 58-25-00 beírása, a számok között kötĘjellel, a következĘ képen lehetséges:

5
1x

8
1x

2

1
2x

1x

5
1x

0

1
2x

1x

0
1x

A kijelzĘ felsĘ sorában található S betĦ jelzi, hogy milyen típusú betĦt fog megjeleníteni. Lehet
nagybetĦ és kisbetĦ. Váltás a tizedes pont megnyomásával lehetséges, és a kijelzĘn
ellenĘrizhetĘ.
.

Ha javítani szeretne, rendelkezésre áll a visszatörlés (backspace) lehetĘsége, amely a VALUTA
billentyĦvel használható.
A végén, nyomja meg a KP.FIZET billentyĦt.
KP.FIZET
ENTER (=)

Ismételje meg a lépéseket, ha további árucikket szeretne programozni.

Árucikk mennyiségi egység
Az árucikkekhez 10 féle mennyiségi egység rendelhetĘ. A mennyiségi egységek a szövegek
programozásánál adhatók meg, 1-10-ig, majd ezek rendelhetĘk az árucikkekhez.
Alaphelyzetben az összes árucikk az 1-es mennyiségi egységhez van rendelve. A mennyiségi
egység szöveget a szövegprogramozás menüben lehet programozni.
A kulcs billentyĦvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a
KP.Fizet billentyĦt.
Üsse be:

1

KP.FIZET
ENTER (=)

2

KP.FIZET
ENTER (=)

Üsse be a „11.Árucikk mennyiségi egység” menü sorszámát

1

1

KP.FIZET
ENTER (=)

KijelzĘ üzenet: Árucikk kód?
Üsse be azt az árucikk kódszámot, amelyiket programozni szeretné, majd nyomja le a
KP.FIZET billentyĦt.
Az árucikk kódja 30 karakteres alfanumerikus. Ezt a kódot kell megadni a programozások
során.
Ez a kód lehet egyszerĦ (12345) vagy bonyolult (PRT156879AS).
SzámbillentyĦvel adja meg a kiválasztott mennyiségi egységet 1-és 10 között.
Nyomja meg a KP.FIZET billentyĦt
KP.FIZET
ENTER (=)

Ismételje meg a lépéseket, ha további árucikket szeretne programozni.
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Árucikk törlése
Figyelem: A törlés elĘtt árucikk Z1 és Z2 zárást kell készíteni!

A kulcs billentyĦvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a
KP.Fizet billentyĦt.
Üsse be:

1

KP.FIZET
ENTER (=)

2

KP.FIZET
ENTER (=)

Üsse be a „12. Árucikk törlése” menü sorszámát

1

2

KP.FIZET
ENTER (=)

KijelzĘ üzenet: Árucikk kód?
Üsse be azt az árucikk kódszámot, amelyiket törölni szeretné, majd nyomja le a KP.FIZET
billentyĦt.
Az árucikk kódja 30 karakteres alfanumerikus. Ezt a kódot kell megadni a programozások
során.
Ez a kód lehet egyszerĦ (12345) vagy bonyolult (PRT156879AS).
Ismételje meg a lépéseket, ha további árucikket szeretne törölni.

Összes árucikk törlése
A kulcs billentyĦvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a
KP.Fizet billentyĦt.
Üsse be:

1

KP.FIZET
ENTER (=)

2

KP.FIZET
ENTER (=)

Üsse be a „13. Összes árucikk törlése” menü sorszámát

1

3

KP.FIZET
ENTER (=)

KijelzĘ üzenet: Biztosan törli az összes árucikket?
KP.FIZET=”I” TÖRÖL=”N”
Ha törölni szeretné nyomja meg a KP.FIZET, ha nem akkor a TÖRLÉS billentyĦt
KP.FIZET
ENTER (=)

vagy

TÖR
LÉS
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Csoportok programozása
1. Csoport státusz
2. Csoport név
Csoportképzéssel egy csoportba tudjuk gyĦjteni az azonos jellemzĘvel rendelkezĘ termékek
eladására használt gyĦjtĘk és árucikkek értékesítési eredményeit (pl. termékcsoport
fogyásának azonosítására, mint tejtermékek, üdítĘitalok, kenyér- és péksütemény, mĦszaki
cikkek, stb.). Minden árucikk egyszerre hozzárendelhetĘ több, legfeljebb három különbözĘ
csoporthoz. (pl. a kifli a kifli csoportba és a pékáru csoportba is tartozik)
A státuszprogramozással a csoportot be lehet állítani „nem hozzáadandó” státuszúra. Így a
csoport jelentés listában megjelenik az adott csoport eladási darabszáma és értéke, de a
csoportok összesen, darab és érték sorhoz nem lesz hozzáadva. Ez akkor hasznos, ha például
a pékárukat egy csoporthoz rendeli, de van kifli és zsemle csoport is. Ez esetben a pékáruk
csoport már tartalmazza a kifli és zsemle eladásokat, ezért a kifli és zsemle csoportokat már
nem kell a csoport összesítĘhöz hozzáadni. Ezzel a módszerrel három szintĦ csoportosítást
lehet létrehozni. Arra érdemes ügyelni, hogy ne keresztbe csoportosítson!
A Csoport név programozással egyedi nevek adhatók a csoportnak, mellyel a csoport
könnyebben azonosítható a csoportjelentéseken.

Csoport státusz-programozás
A kulcs billentyĦvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a
KP.Fizet billentyĦt.
Üsse be:

1

KP.FIZET
ENTER (=)

3

KP.FIZET
ENTER (=)

Üsse be a „1.Csoport státusz-programozás” menü sorszámot

1

KP.FIZET
ENTER (=)

KijelzĘ üzenet:”Csoport száma?”
Üsse be a csoport számát (1-99), melyet programozni kívánja,majd nyomja le a KP.FIZET
gombot.

1

KP.FIZET
ENTER (=)

Adja meg a státusz kódot N1
N1: (0=nem, 1=csoport összesítĘje szerepeljen a csoportok teljes összesítĘjében)
1

KP.FIZET
ENTER (=)

Ismételje meg a lépéseket, ha további csoportot szeretne programozni.
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Csoport név-programozás
Megadhatja a csoport nevét maximum 20 karakter hosszan.
A kulcs billentyĦvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a
KP.Fizet billentyĦt.
Üsse be:
KP.FIZET
ENTER (=)

1

KP.FIZET
ENTER (=)

3

Üsse be a „2.Csoport név-programozás” menü sorszámot
KP.FIZET
ENTER (=)

2

KijelzĘ üzenet: „Csoport száma?”
Üsse be a csoport számát melyet programozni kíván,majd nyomja le a KP.FIZET gombot.
KP.FIZET
ENTER (=)

1

Üsse be a szöveget a billentyĦkön található betĦkkel. A betĦ kiválasztás a mobiltelefonoknál
megszokott módon, SMS íráshoz hasonlóan történik. Egy másodpercen belül kell a következĘ
betĦt kiválasztani, mert a rendszer automatikusan tovább lép. Pl.: BABARUHA szöveg beírása:

2
3x

2
1x

2
3x

2
1x

7
3x

8
1x

4
2x

2
1x

A kijelzĘ felsĘ sorában található S betĦ jelzi, hogy milyen típusú betĦt fog megjeleníteni. Lehet
nagybetĦ és kisbetĦ. Váltás a tizedes pont megnyomásával lehetséges, és a kijelzĘn
ellenĘrizhetĘ.
.

Ha javítani szeretne, rendelkezésre áll a visszatörlés (backspace) lehetĘsége, amely a VALUTA
billentyĦvel használható.
A végén, nyomja meg a KP.FIZET billentyĦt.
KP.FIZET
ENTER (=)

Ismételje meg a lépéseket, ha további csoportot szeretne programozni.
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Eladók Programozása
1. Eladó státusz
2. Eladó név
3. Eladó jelszó
Eladók száma alapbeállításban 10.
A programozások csak kijelentkezett eladók esetén hajthatóak végre.
Ha az ELADÓ kap jelszót (max 15 alfanumerikus karakter) ,akkor azzal tud belépni.
A pénztárgép kezelĘje („ELADÓ”) programozási opcióit az alábbi, különféle programozási
eljárásokkal tudjuk beállítani:

Eladó státusz-programozás
A kulcs billentyĦvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a
KP.Fizet billentyĦt.
Üsse be:

1

KP.FIZET
ENTER (=)

4

KP.FIZET
ENTER (=)

Üsse be az „1.Eladó státusz-programozás” menü sorszámát

1

KP.FIZET
ENTER (=)

KijelzĘ üzenet:” Eladó száma?”
Üsse be az eladó számát, melyet programozni kívánja,majd nyomja le a KP.FIZET gombot. Az
eladók száma 1-tĘl 10 ig választható.
Adja meg a státusz értékét.
Az eladó státusz programozása az eladó aktív, inaktív állapotot és a SZTORNÓ jogosultságot
határozza meg, az alábbiak szerint:
0=aktív de nem jogosult sztornóra
1=inaktív és nem jogosult sztornóra
2=aktív és jogosult a sztornóra
3=inaktív és jogosult a sztornóra
A SZTORNÓ jogosultságot a billentyĦ státuszánál is be kell állítani.
Ezután nyomja meg a Kp. Fizet billentyĦt.
KP.FIZET
ENTER (=)

Ismételje meg a lépéseket, ha további eladót szeretne programozni.
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Eladó név-programozás
Eladó név-programozása egy egyedi, maximum 20 karakter hosszú megnevezés bevitelének
lehetĘségét biztosítja minden eladó részére.
A kulcs billentyĦvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a
KP.Fizet billentyĦt.
Üsse be:
KP.FIZET
ENTER (=)

1

KP.FIZET
ENTER (=)

4

Üsse be a „2. Eladó név programozás” menü sorszámot
KP.FIZET
ENTER (=)

2

KijelzĘ üzenet:” Eladó száma?”
Üsse be az eladó számát, melyet programozni kívánja,majd nyomja le a KP.FIZET gombot.
KP.FIZET
ENTER (=)

1

KijelzĘ üzenet: „Eladó név”
Üsse be a szöveget a billentyĦkön található betĦkkel. A betĦ kiválasztás a mobiltelefonoknál
megszokott módon, SMS íráshoz hasonlóan történik. Egy másodpercen belül kell a következĘ
betĦt kiválasztani, mert a rendszer automatikusan tovább lép. Pl.: KISS ÁGI szöveg beírása:

5
2x

4
3x

7
4x

7
4x

0
1x

4

2
2x

1x

4
3x

A kijelzĘ felsĘ sorában található S betĦ jelzi, hogy milyen típusú betĦt fog megjeleníteni. Lehet
nagybetĦ és kisbetĦ. Váltás a tizedes pont megnyomásával lehetséges, és a kijelzĘn
ellenĘrizhetĘ.
.

Ha javítani szeretne, rendelkezésre áll a visszatörlés (backspace) lehetĘsége, amely a VALUTA
billentyĦvel használható.
A végén, nyomja meg a KP.FIZET billentyĦt.
KP.FIZET
ENTER (=)

Ismételje meg a lépéseket, ha további nevet szeretne programozni.
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Eladó jelszó-programozás
A kulcs billentyĦvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a
KP.Fizet billentyĦt.
Üsse be:

1
•

KP.FIZET
ENTER (=)

4

KP.FIZET
ENTER (=)

Üsse be az „1.Eladó jelszó-programozás” menü sorszámát

3

KP.FIZET
ENTER (=)

KijelzĘ üzenet:” Eladó száma?”
Üsse be az eladó számát, melyet programozni kívánja,majd nyomja le a KP.FIZET gombot.
Ezután adja meg a 15 karakterbĘl álló jelszót a billentyĦk segítségével (SMS és szám).
További eladók programozásához nyomja meg a KP:FIZET billentyĦt.

Határértékek programozása
A pénztárgépen a következĘ limitek állíthatók be:
•
•
•
•

Kasszafiók készpénz maximum
Tétel egységár maximum
Tétel összérték maximum
Bizonylat összesen maximum

Kasszafiók értékmaximum beállítás
E funkcióval a fiókba kerülĘ teljes fizetĘeszköz állományra vonatkozó felsĘ korlátot állíthatjuk
be. Hatására figyelmeztetĘ üzenet jelenik meg a kijelzĘn abban az esetben, ha az aktuális
értékesítés és készpénz fizettetés összegével a beállított limitnél nagyobb mennyiségĦ
készpénz lesz a fiókban. Az üzenet kijelzĘrĘl való törléshez nyomja meg a TÖRLÉS billentyĦt.
Az üzenet minden értékesítésnél meg fog jelenni egészen addig, míg a fiókban lévĘ
készpénzállományt nem csökkentjük a „Pénz Ki” funkció használatával.
A kulcs billentyĦvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a
KP.Fizet billentyĦt.
Üsse be:

1

KP.FIZET
ENTER (=)

5

KP.FIZET
ENTER (=)

KijelzĘ üzenet: „Kasszafiók készpénz maximum”
Nyomja meg a KP. Fizet billentyĦt
KP.FIZET
ENTER (=)
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Üsse be a maximális kasszafiók összeget legfeljebb 8 helyértékkel, majd nyomja meg
KP.FIZET billentyĦt Pl.: 350.000Ft beállítása

3

5

00 00

KP.FIZET
ENTER (=)

Tétel egységár maximum
E funkcióval a bizonylat egy tételének értékhatárát állíthatjuk be. Hatására figyelmeztetĘ üzenet
jelenik meg a kijelzĘn abban az esetben, ha az aktuális tétel értéke eléri a beállított limitet. Az
üzenet kijelzĘrĘl való törléshez nyomja meg a TÖRLÉS billentyĦt
A kulcs billentyĦvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a
KP.Fizet billentyĦt.
Üsse be:

1

KP.FIZET
ENTER (=)

5

KP.FIZET
ENTER (=)

Ezután nyomja meg a

2

KP.FIZET
ENTER (=)

billentyĦt.

Üsse be az Ön által meghatározott összeget legfeljebb 8 helyértékkel, majd nyomja meg
KP.FIZET billentyĦt Például 350.000Ft beállítása

3

5

00 00

KP.FIZET
ENTER (=)

Tétel összérték maximum
E funkcióval a bizonylat egy tétel összérték határát állíthatjuk be. Hatására figyelmeztetĘ üzenet
jelenik meg a kijelzĘn abban az esetben, ha az aktuális tétel összértéke eléri a beállított limitet.
Az üzenet kijelzĘrĘl való törléshez nyomja meg a TÖRLÉS billentyĦt
A kulcs billentyĦvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a
KP.Fizet billentyĦt.
Üsse be:

1
•

5

KP.FIZET
ENTER (=)

Ezután nyomja meg a

3
•

KP.FIZET
ENTER (=)

KP.FIZET
ENTER (=)

billentyĦt.
Üsse be az Ön által meghatározott összeget legfeljebb 8 helyértékkel, majd nyomja
meg KP.FIZET billentyĦt
Pl.: 350.000Ft beállítása

3

5

00 00

KP.FIZET
ENTER (=)
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Bizonylat összesen maximum
E funkcióval a bizonylat összérték határát állíthatjuk be. Hatására figyelmeztetĘ üzenet jelenik
meg a kijelzĘn abban az esetben, ha az aktuális értéke eléri a beállított limitet. Az üzenet
kijelzĘrĘl való törléshez nyomja meg a TÖRLÉS billentyĦt.
A kulcs billentyĦvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a
KP.Fizet billentyĦt.
Üsse be:

1

KP.FIZET
ENTER (=)

5

KP.FIZET
ENTER (=)

Ezután nyomja meg a

4

KP.FIZET
ENTER (=)

billentyĦt.

Üsse be az Ön által meghatározott összeget legfeljebb 8 helyértékkel, majd nyomja meg
KP.FIZET billentyĦt Pl.: 350.000Ft beállítása

3

5

00 00

KP.FIZET
ENTER (=)

FizetĘeszközök programozása
1.
2.
3.
4.
5.

Fiz.eszk. opció
Fiz. eszk. név
Fiz. eszk. jel
Fiz. eszk. váltási arány
Fiz. eszk. kerekítési egység

FizetĘeszköz opciók programozása
A kulcs billentyĦvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a
KP.Fizet billentyĦt.
Üsse be:

1

KP.FIZET
ENTER (=)

6

KP.FIZET
ENTER (=)

KijelzĘ üzenet:”1.Fiz.eszk.opciók programozása”
20db pénzeszköz programozható (1-tĘl 20-ig), melyek használata a 20db pénzeszköz gombbal
lehetséges (szervizes programozást igényel)
Nyomja meg a KP.Fizet gombot és adja meg a programozni kívánt pénzeszköz sorszámát (1:
készpénz, 2: hitel, 3: csekk és 4,5 nem programozhatóak), és nyomja meg a KP. Fizet
billentyĦt.
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FizetĘeszközök - funkcióbillentyĦ opciós táblázat
Cím

OPCIÓ

ÉRTÉK

Visszajáró számítása átvett összeg
beütésével kötelezĘ?

Igen = 1
Nem = 0

Átvett összeg lehet kevesebb a
fizetendĘnél?

Igen = 2
Nem = 0

Fiókot nyitja?

Igen = 4
Nem =0

N2

Visszajáró adható a fizetĘeszközbĘl?

Igen = 1
Nem =0

N3

FizetĘeszköz típusa

Inaktív fizetĘeszk.=0
Készpénz=1
Bankkártya=2
Egyéb(Bon)=3
Valuta=4

N1

N4

Bankkártya olvasó

ala
p

0

0

Nincs=0
Soros port1=1
Soros port2=2

Adja meg az N1N2N3N4 opciókat, és nyomja meg a KP. Fizet billentyĦt.
N 1-2-3-4 értéke a hozzátartozó választási lehetĘségek értékeinek összege. PL. Ha mind a
három állítást szeretné:átvett összeg beütése kötelezĘ, az átvett összeg lehet kevesebb a
beütöttnél és átvételkor a fiókot nyissa ki, akkor N1 értéket állítsa 7-re!
N1: 1: átvett összeg beütése kötelezĘ
2: átvett összeg lehet kevesebb a fizetendĘnél
4: fiókot nyitja
N2: 1: visszajáró adható a fizetĘeszközbĘl
N3: pénzeszköz típusa:

0: inaktív fizetĘeszköz, 1: készpénz,
2: bankkártya, 3: egyéb (bon), 4: valuta

N4: bankkártya terminál: 0: nincs, 1: serial #1 2: serial #2
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FizetĘeszközök nevének programozása
A kulcs billentyĦvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a
KP.Fizet billentyĦt.
Üsse be:
KP.FIZET
ENTER (=)

1

6

KP.FIZET
ENTER (=)

Nyomja meg a következĘ billentyĦket.
KP.FIZET
ENTER (=)

2

Adja meg a fizetĘeszköz sorszámát és adja meg a pénzeszköz nevét az SMS bill. segítségével.
A valuta neveket nagybetĦvel kell megadni! A végén nyomja meg a KP.Fizet billentyĦt.
•
•
•
•
•
•
•

ERZSU - Erzsébet utalványesetén
SZÉCHK - Széchenyi-kártya esetén
AJÁND - Ajándék utalvány esetén
HĥSÉG - HĦségkártya esetén
SMART - Smartcard esetén
GÖNGY - göngyölegjegy esetén
KUPON - Kupon esetén egyéb esetben a fizetĘeszköz nevét kell eltárolni

FizetĘeszközök jelének programozása
A kulcs billentyĦvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a
KP.Fizet billentyĦt.
Üsse be:

1

KP.FIZET
ENTER (=)

6

KP.FIZET
ENTER (=)

Nyomja meg a következĘ billentyĦket.

3

KP.FIZET
ENTER (=)

Adja meg a fizetĘeszköz sorszámát ezután adja meg valuta típusú pénzeszköz esetén a 3
karakteres jelölését (pl: RON, HUF, EUR, USD) csak az MNB által használt jel adható meg.
Nem valuta típusú fizetĘeszköz esetben hagyja üresen, majd nyomja le a KÉSZPÉNZ billentyĦt

84.

Alt Cash Kft. 1141 Bp., Fogarasi út 195-197. Tel.: +36-1 599-9161 www.penztargepcentrum.hu

NR-240 ONLINE NEW pénztárgép felhasználói kézikönyv

FizetĘeszközök váltási arányának programozása
A kulcs billentyĦvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a
KP.Fizet billentyĦt.
Üsse be:

1

KP.FIZET
ENTER (=)

6

KP.FIZET
ENTER (=)

Nyomja meg a következĘ billentyĦket.

4

KP.FIZET
ENTER (=)

Adja meg a fizetĘeszköz sorszámát ezután adja meg a váltási arányt 6 értékes számjeggyel (ha
a pénzeszköz típusa valuta, egyéb esetben adjon meg 1-et) és nyomja le a KÉSZPÉNZ
billentyĦt
Például 1,00000

vagy 123,456 vagy 1,23456

vagy 1 vagy ....

FizetĘeszközök kerekítési egységének programozása
A kulcs billentyĦvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a
KP.Fizet billentyĦt.
Üsse be:

1

KP.FIZET
ENTER (=)

6

KP.FIZET
ENTER (=)

Nyomja meg a következĘ billentyĦket.

5

KP.FIZET
ENTER (=)

Adja meg a fizetĘeszköz sorszámát ezután adja meg a kerekítési egységet (pl: 0,01 eurónál,
vagy 5 forintnál) és nyomja le a KÉSZPÉNZ billentyĦt
Az így felprogramozott pénzeszköz úgy válik használhatóvá, ha a hozzá tartozó pénzeszköz
gombot allokálják a billentyĦzetre (szervizes programozást igényel).
A fizetĘeszközök programozása nagy körültekintést igényel, mert helytelen mĦködést okozhat!
Például: ha a forint kerekítés nem 5, hanem 3.
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Portok programozása
A pénztárgépen 2db soros RJ és 2 db USB csatlakozó található. Az AEE feliratú USB
csatlakozóba csak pendrive csatlakoztatható! A soros portok alkalmasak arra, hogy a
pénztárgéphez mérleget vonalkód olvasót, számítógépet, vagy bankkártya terminált, az USB
portokhoz vonalkód olvasót csatlakoztasson A portokat a csatlakozatott készülék igényeinek
megfelelĘen be lehet állítani.

Soros portok programozása
Soros portok programozásánál meg kell adni:a port számát (1 vagy 2), a sebességet, a
kapcsolat opcióit és az eszköz típusát. Csak ezt követĘen fog megfelelĘen együttmĦködni a
pénztárgép a csatlakoztatott eszközzel. A szükséges beállításokat a csatlakoztatni kívánt
eszköz kezelési útmutatójában találja meg!
A kulcs billentyĦvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a
KP.Fizet billentyĦt.
Üsse be:

1

KP.FIZET
ENTER (=)

7

KP.FIZET
ENTER (=)

A nyíl billentyĦkkel válassza ki a programozandó port menüjét, majd nyomja meg a KP.FIZET
billentyĦt.
CSEKK

HITEL KP.FIZET
ENTER (=)

Menüpontok:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SERIAL #1 sebesség programozás
SERIAL #1 opciók programozás
SERIAL #1 eszköz programozás
SERIAL #2 sebesség programozás
.SERIAL #2 opciók programozás
SERIAL #2 eszköz programozás

Az értékek beállítása után a KP. Fizet billentyĦ lenyomásával érvényesíti a beállításokat (kinyomtatva).
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Soros portok beállítási lehetĘségei:
válassza ki a 1 KP 7 KP 1 KP -val az "1. SERIAL #1 port sebesség programozása", vagy a 1 KP
7 KP 4 KP -val a "4. SERIAL #2 port sebesség programozása" menüpontot.
itt adható meg az átviteli sebesség:
•
•
•
•
•
•
•
•

0: 115200
1: 57600
2: 38400
3: 19200
4:
9600
5:
4800
6:
2400
7:
1200

válassza ki a 1 KP 7 KP 2KP -val a "2. SERIAL #1 port opciók programozása", vagy a 1 KP 7
KP 5 KP "5. SERIAL #2 port opciók programozása" menüpontot.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

itt adható meg az átvitel egyéb paraméterei:
0:
8 bit adat, nincs paritás, 1 stop bit
1:
8 bit adat, nincs paritás, 2 stop bit
2:
7 bit adat, nincs paritás, 1 stop bit
3:
7 bit adat, nincs paritás, 2 stop bit
4:
8 bit adat, páros paritás, 1 stop bit
5:
8 bit adat, páros paritás, 2 stop bit
6:
7 bit adat, páros paritás, 1 stop bit
7:
7 bit adat, páros paritás, 2 stop bit
8:
8 bit adat, páratlan paritás, 1 stop bit
9:
8 bit adat, páratlan paritás, 2 stop bit
10: 7 bit adat, páratlan paritás, 1 stop bit
11: 7 bit adat, páratlan paritás, 2 stop bit

válassza ki a 1 KP 7 KP 3 KP -val a "3. SERIAL #1 port eszköz programozása", vagy a 1 KP 7
KP 6 KP -val a "6. SERIAL #2 port eszköz programozása" menüpontot.
itt adható meg a használt eszköz:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

0: nincs
1: PC beállítás
2: offline PLU kapcsolat
3: online PLU kapcsolat
4: szkenner
5: mérleg - CAS
6: mérleg - NCI
7: EFT - OTP
8: EFT - K&H
9: EFT - First Data
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USB portok programozása
A kulcs billentyĦvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a
KP.Fizet billentyĦt.
Üsse be:

1

KP.FIZET
ENTER (=)

7

KP.FIZET
ENTER (=)

Ezután nyomja meg a

7

KP.FIZET
ENTER (=)

billentyĦt. KijelzĘ üzenet:”Serial 1.# port sebesség programozása”.
A nyíl billentyĦkkel lehet lépkedni a portok között és a KP:FIZET billentyĦvel választható ki az
USB port.
ELA
DÓ

•

HITE KP.FIZET
L1
ENTER (=)

Adja meg az eszköz számát( 0-szkenner HÍD, 1-szkenner CDC). Nyomja meg a Kp.
Fizet gombot.

KP.FIZET
ENTER (=)

KijelzĘ üzenet: KÉREM VÁRJON… ÚJRAINDULÁS
A pénztárgép beállítja az USB portot a választásnak megfelelĘen.

Opcionálisan csatlakoztatható eszközök beállításai
Személyi számítógép (PC) beállítása:
Lépjen programozás menübe a "Hiba! A hivatkozási forrás nem található." fejezetben leírtak
szerint.
Válassza
ki
azt
a
portot
amelyeikhez
a
PC-t
csatlakoztatta:
1.PORT #1 PROG., 2.PORT #2 PROG.
Állítsa be a soros paramétereket, amelyet a PC-n futó program használ:
Adatátviteli sebesség; Paritás; Adatbitek; Stop bitek
Legtöbb esetben nem kell ezeket a paramétereket megváltoztatni. Szükség esetén
tájékozódjon program dokumentációjában.
Válassza ki az eszköz programozás menüt és állítsa be az eszköz típust PC
Vonalkód olvasó beállítása:
Lépjen programozás menübe.
Válassza ki azt a portot amelyeikhez a vonalkód olvasót csatlakoztatta:
Soros vonalkódolvasó esetén választható: 1.PORT #1 PROG., 2.PORT #2 PROG.
USB vonalkódolvasó esetén választható az USB port.
A 1.PORT #1 PROG. és 2.PORT #2 PROG. választása esetén állítsa be a soros
paramétereket, amelyet a vonalkód olvasó használ:
Adatátviteli sebesség; Paritás; Adatbitek; Stop bitek
Legtöbb esetben nem kell ezeket a paramétereket megváltoztatni. Szükség esetén
tájékozódjon a vonalkód olvasó leírásában.
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Bankkártya olvasó beállítása:
Lépjen programozás menübe.
Válassza ki azt a portot amelyeikhez a bankkártya olvasót csatlakoztatta:
Választható portok menüjének nevei: 1.PORT #1 PROG., 2.PORT #2 PROG.
Állítsa be a soros paramétereket, amelyet a bankkártya olvasó használ:
Adatátviteli sebesség; Paritás; Adatbitek; Stop bitek
Legtöbb esetben nem kell ezeket a paramétereket megváltoztatni. Szükség esetén
tájékozódjon a bankkártya olvasó leírásában.
Válassza ki az "Egység típusát" menüt és állítsa be a bankkártya olvasó eszközt= 3:EFT
(Elektronikus FizetĘ Terminál)
Válassza ki a használandó bankkártya olvasót típust:7: OTP; 8: K&H; 9: FIRST DATA
Gyakran használt kártya olvasók beállítási adatai:
OTP terminál:
=============
- 1200 baud
- 7E1 (7 adatbit, Even parity (páratlan paritás), 1 stop bit)
K&H terminál:
=============
- 19200 baud
- 8N1 (8 adatbit, None parity (nincs paritás), 1 stop bit)
FirsData terminál:
==================
- 9600 baud- 7E1 (7 adatbit, Even parity (páratlan paritás), 1 stop bit)
A terminál használatot a FizetĘeszközök programozásánál is be kell állítani.
Mérleg beállítása:
Lépjen programozás menübe.
Válassza ki azt a portot amelyeikhez a mérleget csatlakoztatta:
Választható portok menüjének nevei: 1.PORT #1 PROG., 2.PORT #2 PROG.
Állítsa be a soros paramétereket, amelyet a mérleg használ:
Adatátviteli sebesség; Paritás; Adatbitek; Stop bitek
Legtöbb esetben nem kell ezeket a paramétereket megváltoztatni. Szükség esetén
tájékozódjon a mérleg leírásában.
Válassza ki az "Egység típusát" menüt és állítsa be a mérleg eszközt 5:CAS, 6:NCI
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Belépési kód programozása
A kulcs billentyĦvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a
KP.Fizet billentyĦt.
Üsse be:
KP.FIZET
ENTER (=)

1

8

KP.FIZET
ENTER (=)

KijelzĘ üzenet:”Jelenlegi kód?”
Adja meg a jelenlegi belépési kódot, és nyomja meg a KP.FIZET billentyĦt.
?

?

?

?

KP.FIZET
ENTER (=)

KijelzĘ üzenet: ÚJ KÓD:
Adja meg az új belépési kódot maximum 15 számjegyen, és nyomja meg a KP.FIZET billentyĦt.
?

?

?

?

KP.FIZET
ENTER (=)

Kinyomtatja a változás tényét, de biztonsági okból, a beírt kódot nem.

Szövegek programozása
1.
2.
3.
4.
5.

KijelzĘ reklám programozása nyitott nap esetén
KijelzĘ reklám programozása zárt nap esetén
Pénztár azonosító programozása
Lábléc sorok programozása
Mennyiségi egységek programozása

KijelzĘ reklám programozása
Önnek lehetĘsége van egy un. futó kijelzĘ reklám programozására. A szöveg szabadon
beírható, de maximum 99 karakter hosszú lehet.. Használat szüneteiben a nyitott nap reklám
íródik a kijelzĘre, zárást követĘen pedig a zárt naphoz programozott.
A kulcs billentyĦvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a
KP.Fizet billentyĦt.
Üsse be:

1

KP.FIZET
ENTER (=)

9

KP.FIZET
ENTER (=)

Üsse be a „1.KIJELZė REKLÁM” menü sorszámot

1

KP.FIZET
ENTER (=)

2
vagy

KP.FIZET
ENTER (=)

KijelzĘ üzenet:” Reklám szöveg…”
Üsse be a szöveget a billentyĦkön található betĦkkel. A betĦ kiválasztás a mobiltelefonoknál megszokott
módon, SMS íráshoz hasonlóan történik. Egy másodpercen belül kell a következĘ betĦt kiválasztani, mert a
rendszer automatikusan tovább lép
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A kijelzĘ felsĘ sorában található S betĦ jelzi, hogy milyen típusú betĦt fog megjeleníteni. Lehet
nagybetĦ és kisbetĦ. Váltás a tizedes pont megnyomásával lehetséges, és a kijelzĘn
ellenĘrizhetĘ.
.

Ha javítani szeretne, rendelkezésre áll a visszatörlés (backspace) lehetĘsége, amely a VALUTA
billentyĦvel használható.
A végén, nyomja meg a KP.FIZET billentyĦt.
KP.FIZET
ENTER (=)

Pénztár azonosító programozása
Abban az esetben, ha az Ön üzletében több pénztárgép van érdemes a pénztárgépeket
egyedileg azonosítani a könnyebb azonosítás végett. A pénztár azonosító a pénztárgép
bizonylatain kinyomtatásra kerül, melynek alapján az egyes bizonylaton beazonosíthatóvá válik,
hogy melyik gépen került a tranzakció végrehajtásra.
A kulcs billentyĦvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a
KP.Fizet billentyĦt.
Üsse be:

1

KP.FIZET
ENTER (=)

9

KP.FIZET
ENTER (=)

3

KP.FIZET
ENTER (=)

KijelzĘ üzenet: „Pénztár azon.:
Üsse be a pénztár azonosítót maximum 10 karakteren, majd nyomja meg KP.FIZET billentyĦt
.Például a 3-as pénztár:

3

KP.FIZET
ENTER (=)
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Lábléc sorok programozása
A nyugta végén, a fizetési rész után, nyomtatásra kerülhet egy elĘreprogramozott szöveg.
Ez
lehet
elköszönĘ
üzenetet,
reklám
felhívás,
kedvezmény
lehetĘség
stb.
Erre 6 sor,soronként 32 karakter áll rendelkezésére.
A kulcs billentyĦvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a
KP.Fizet billentyĦt.
Üsse be:

1

KP.FIZET
ENTER (=)

9

KP.FIZET
ENTER (=)

Üsse be a „4.Lábléc sorok…" menü sorszámot

4

KP.FIZET
ENTER (=)

KijelzĘ üzenet: 1.LÁBLÉC SOR:1
Üsse be a programozni kívánt sor számát, majd nyomja le a KP.FIZET billentyĦt.

3

KP.FIZET
ENTER (=)

KijelzĘ üzenet:”3. lábléc:”
Üsse be a szöveget a billentyĦkön található betĦkkel. A betĦ kiválasztás a mobiltelefonoknál
megszokott módon, SMS íráshoz hasonlóan történik. Egy másodpercen belül kell a következĘ
betĦt kiválasztani, mert a rendszer automatikusan tovább lép
A kijelzĘ felsĘ sorában található S betĦ jelzi, hogy milyen típusú betĦt fog megjeleníteni. Lehet
nagybetĦ és kisbetĦ. Váltás a tizedes pont megnyomásával lehetséges, és a kijelzĘn
ellenĘrizhetĘ.
.

Ha javítani szeretne, rendelkezésre áll a visszatörlés (backspace) lehetĘsége, amely a VALUTA
billentyĦvel használható.
A végén, nyomja meg a KP.FIZET billentyĦt.
KP.FIZET
ENTER (=)

Ismételje meg a lépéseket, ha több sort szeretne programozni.
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•

Mennyiségi egységek programozása
A gyĦjtĘknél és árucikkeknél használt mennyiségi egységek itt adhatók meg. 10 féle
mennyiségi egység programozható, melyeknek sorszáma (1-10)..
A kulcs billentyĦvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a
KP.Fizet billentyĦt.
Üsse be:

1

KP.FIZET
ENTER (=)

9

KP.FIZET
ENTER (=)

Üsse be a „5. Mennyiségi egységek…" menü sorszámot

5

KP.FIZET
ENTER (=)

KijelzĘ üzenet:”Mennyiségi egység sorszáma?”
Üsse be a módosítandó mennyiségi egységet (1-10-ig), majd nyomja le a KP.FIZET billentyĦt.
Például a 2-es mennyiségi egység programozása:

2

KP.FIZET
ENTER (=)

KijelzĘ üzenet:”2. Me.egys.:”
Üsse be a szöveget a billentyĦkön található betĦkkel. A betĦ kiválasztás a mobiltelefonoknál
megszokott módon, SMS íráshoz hasonlóan történik. Egy másodpercen belül kell a következĘ
betĦt kiválasztani, mert a rendszer automatikusan tovább lép
A kijelzĘ felsĘ sorában található S betĦ jelzi, hogy milyen típusú betĦt fog megjeleníteni. Lehet
nagybetĦ, és kisbetĦ. Váltás a tizedes pont megnyomásával lehetséges, és a kijelzĘn
ellenĘrizhetĘ.
.

Ha javítani szeretne, rendelkezésre áll a visszatörlés (backspace) lehetĘsége, amely a VALUTA
billentyĦvel használható.
A végén, nyomja meg a KP.FIZET billentyĦt.
KP.FIZET
ENTER (=)

Ismételje meg a lépéseket, ha többet szeretne programozni.
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BillentyĦk programozása
1. BillentyĦ opciók programozása
2. BillentyĦk maximum,vagy fix értékének programozása

BillentyĦ opciók programozása
A kulcs billentyĦvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a
KP.Fizet billentyĦt.
Üsse be:

1

KP.FIZET
ENTER (=)

1

0

KP.FIZET
ENTER (=)

KijelzĘ üzenet: „1. BillentyĦ opciók programozása"
Üsse be a „1. BillentyĦ opciók programozása" menü sorszámot.

1

KP.FIZET
ENTER (=)

KijelzĘ üzenet:”Melyik bill.-t?
Nyomja meg azt a billentyĦt amelyiket programozni szeretné és írja be az opciós számot, majd
nyomja meg a Készpénz billentyĦt.
Pl.: a "RÉSZÖSSZEG billentyĦ használata kötelezĘ" opció beállítása:

2

0

KP.FIZET
ENTER (=)

N1 értéke 2 és N2 értéke 0 (mivel a táblázatban nem szerepel).
Ismételje meg a lépéseket, ha további billentyĦ opciót szeretne programozni.
A következĘ oldalakon a funkcióbillentyĦk opciós táblázatai láthatók.
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Ahol nincs a táblázatba N2 értéke megadva, ott N2 értéke=0

RÉSZÖSSZEG -FunkcióbillentyĦ opciós táblázat
Cím
N1

OPCIÓ

ÉRTÉK

BillentyĦ inaktív?

Igen = 1
Nem = 0

Fizetés elĘtt RÉSZÖSZEG lenyomása kötelezĘ?

Igen = 2
Nem = 0

alap
0

NYUGTA MEGSZAKÍTÁS - FunkcióbillentyĦ opciós táblázat
Cím
N1

OPCIÓ
BillentyĦ inaktív?

ÉRTÉK
Igen = 1
Nem = 0

alap
0

PÉNZ BE -FunkcióbillentyĦ opciós táblázat
Cím
N1

OPCIÓ
BillentyĦ inaktív?

ÉRTÉK
Igen = 1
Nem = 0

alap
0

PÉNZ KI - FunkcióbillentyĦ opciós táblázat
Cím
N1

OPCIÓ
BillentyĦ inaktív?

ÉRTÉK
Igen = 1
Nem = 0

alap
0

%1(+) - FunkcióbillentyĦ opciós táblázat
Cím
N1

N2

OPCIÓ

ÉRTÉK

Nyitott százalék alkalmazása:

0 vagy 4

Nyitott összeg alkalmazása:

1 vagy 5

ElĘre programozott százalék nem írható felül

2

ElĘre programozott összeg nem írható felül

3

ElĘre programozott százalék felül írható

6

ElĘre programozott összeg felül írható

7

BillentyĦ inaktív

0 vagy 4

Engedmény elĘzĘ tételre

1

Engedmény részösszegre

2

Engedmény tételre és részösszegre is

3

Felár tételre

5

Felár részösszegre

6

Felár tételre és részösszegre is

7

alap

N1= 0

N2=7
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%2(-) - FunkcióbillentyĦ opciós táblázat
Cím
N1

N2

OPCIÓ

ÉRTÉK

Nyitott százalék alkalmazása:

0 vagy 4

Nyitott összeg alkalmazása:

1 vagy 5

ElĘre programozott százalék nem írható felül

2

ElĘre programozott összeg nem írható felül

3

ElĘre programozott százalék felül írható

6

ElĘre programozott összeg felül írható

7

BillentyĦ inaktív

0 vagy 4

Engedmény elĘzĘ tételre

1

Engedmény részösszegre

2

Engedmény tételre és részösszegre is

3

Felár tételre

5

Felár részösszegre

6

Felár tételre és részösszegre is

7

alap

N1= 0

N2=3

SZTORNÓ - FunkcióbillentyĦ opciós táblázat
Cím

OPCIÓ

ÉRTÉK

BillentyĦ inaktív?

Igen = 1
Nem = 0

Csak a jogosult eladó sztornózhat?

Igen = 2
Nem = 0

N1

alap
0

AZONNALI SZTORNÓ -FunkcióbillentyĦ opciós táblázat
Cím

OPCIÓ

ÉRTÉK

BillentyĦ inaktív?

Igen = 1
Nem = 0

Csak a jogosult eladó sztornózhat?

Igen = 2
Nem = 0

N1

alap
0

FIÓKNYITÁS - FunkcióbillentyĦ opciós táblázat
Cím

96.

OPCIÓ

ÉRTÉK

alap

N1

FIÓKNYITÁS funkció inaktív?

Igen = 1
Nem = 0

0

N2

Nyomtatás tiltása FIÓKNYITÁS billentyĦ
megnyomásakor?

Igen = 1
Nem = 0

0
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MÉRLEG -FunkcióbillentyĦ opciós táblázat
Cím
N1

N2

OPCIÓ

ÉRTÉK

BillentyĦ inaktív?

Igen = 1
Nem = 0

Manuális súlybevitel engedélyezett?

Igen = 2
Nem = 0

Súly mértékegységének jele a manuális
bevitelhez.

Kg = 1
Db = 0

alap
0

0

BillentyĦk maximum, vagy fix értékének programozása
Ezzel a programozással a maximális bevihetĘ érték korlátozható, vagy elĘreprogramozott (fix)
érték rögzíthetĘ az adott funkcióbillentyĦhöz, annak opciós beállításától függĘen.
Maximált, vagy fix érték beállítható a KÉSZPÉNZ, CSEKK, HITEL, vagy a % billentyĦkre.
A kulcs billentyĦvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a
KP.Fizet billentyĦt.
Üsse be:

1

KP.FIZET
ENTER (=)

1

0

KP.FIZET
ENTER (=)

KijelzĘ üzenet:”1.BillentyĦ opciók programozása”
Üsse be a „2.BillentyĦk maximum, vagy fix értékének pr…." menü sorszámot.

2

KP.FIZET
ENTER (=)

KijelzĘ üzenet:”Melyik bill.-?”
Nyomja meg azt a billentyĦt amelyiket programozni szeretné és írja be az értékét, majd nyomja
meg a Készpénz billentyĦt.
Ismételje meg a lépéseket, ha további billentyĦt szeretne programozni.
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Makró programozása
A MAKRÓ billentyĦ lenyomása után a pénztárgép elvégzi a beprogramozott mĦveletsort. Ezzel
gyorsítható a nyugta kiadás. Egy makró billentyĦ alá, legfeljebb 50 darab billentyĦleütést lehet
tárolni. Maximum10 darab makró billentyĦt lehet felprogramozni a pénztárgép billentyĦzetére.
A kulcs billentyĦvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a
KP.Fizet billentyĦt.
Üsse be:

1

KP.FIZET
ENTER (=)

1

1

KP.FIZET
ENTER (=)

KijelzĘ üzenet: Melyik MAKRÓ-t?
Nyomja meg a MAKRÓ billentyĦt.
?

KijelzĘ üzenet: MAKRO # makró:
Üsse be egymás után azokat a funkciógombokat, amelyeket a MAKRO billentyĦ lenyomására el
szeretne
végeztetni
a
pénztárgéppel.
Pl.: Bizonyos összegĦ vásárlás felett 10% kedvezményt szeretne biztosítani a teljes vásárlási
értékbĘl, majd zárja le a nyugtát:
RÉSZÖSSZEG

1

0

%2
(-)

KP.FIZET
ENTER (=)

Amikor az összes billentyĦt lenyomta, amit a makró billentyĦvel szeretne használni, nyomja
meg ismételten a MAKRO billentyĦt. A pénztárgép befejezi a bizonylatot és visszatér a MAKRO
programozás fĘmenübe.
?
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Programok nyomtatása
LehetĘség van a beprogramozott adatok kinyomtatására az átprogramozás elĘtt, vagy
ellenĘrzés céljából..
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

GyĦjtĘ lista
Árucikk lista
Csoport lista
Eladó lista
Határértékek lekérdezés
FizetĘeszközök
Portok
BelépĘ kód
Szöveg lekérdezés
BillentyĦ opciók
Makró lista

GyĦjtĘ lista nyomtatása
A kulcs billentyĦvel lépjen a „Lekérdezés” menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a
KP.Fizet billentyĦt.
Üsse be a „1.GyĦjtĘ lista” menü sorszámát

2

KP.FIZET
ENTER (=)

1

KP.FIZET
ENTER (=)

A pénztárgép bekéri a lista kezdĘ és záró elem számát, az értékek között KP:FIZET billentyĦt
kell használni. Ha nem ad meg kezdĘt akkor 1 tĘl listáz, ha nem ad meg zárót akkor az utolsóig.
A FizetĘeszközök lista hasonlóan mĦködik, de a többi lista teljesen kinyomtatódik.

Árucikk lista nyomtatása
A kulcs billentyĦvel lépjen a „Lekérdezés” menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a
KP.Fizet billentyĦt.
Üsse be a „2. Árucikk lista” menü sorszámát

2

KP.FIZET
ENTER (=)

2

KP.FIZET
ENTER (=)

A pénztárgép bekéri az árucikk kódját utána a KP:FIZET billentyĦt kell használni.
A pénztárgép kinyomtatja a kért adatokat.

Többi program lista nyomtatása
A többi programozási lista kinyomtatásához a nyíl billentyĦkkel kiválasztható a nyomtatandó
lista, majd a KP.FIZET billentyĦ megnyomása után megkezdĘdik a nyomtatás.
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AEE adatok (Adóügyi EllenĘrzĘ Egység)
1.
2.
3.
4.

USB adatmentés
Adóügyi adatok
AEE, GSM infó
Hálózat keresése

Az AEE-ben (Adóügyi EllenĘrzĘ Egység) tárolt napi zárás szintĦ adatok lementhetĘk egy
formázott (FAT32) pendrive-ra. A pendrive-ot a készülék oldalsó frontján elhelyezett AEE
felirattal ellátott USB csatlakozóba kell bedugni. Max 16GB -os memória használható.
Az adatok megtekintéséhez vásároljon KONTROLLSZALAG PROGRAMOT!
Belépés az AEE adatok fĘmenübe
A kulcs billentyĦvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a
KP.Fizet billentyĦt.
Üsse be a „3. AEE adatok” menüpont sorszámot

3

KP.FIZET
ENTER (=)

USB Adatmentés
A kulcs billentyĦvel lépjen a programozás menübe. Adja meg a kódot (0000) és nyomja meg a
KP.Fizet billentyĦt.
Üsse be a „1. USB adatmentés” menü sorszámot

3

KP.FIZET
ENTER (=)

1

KP.FIZET
ENTER (=)

KijelzĘ üzenet:” KezdĘ dátum:

ÉÉ.HH.NN”

Üsse be a kezdĘ dátumot ahonnan indítani szeretné a mentést, majd nyomja meg a KP.FIZET
billentyĦt. Pl.: 2014.03.01.
1

4

0

3

0

1

KP.FIZET
ENTER (=)

KijelzĘ üzenet:” Záró dátum: ÉÉ.HH.NN”
Üsse be a végsĘ dátumot ameddig a mentést szeretné, majd nyomja meg a KP.FIZET
billentyĦt. Pl.: 2014.03.15.
1

4

0

3

1

5

KP.FIZET
ENTER (=)

A mentés végén, a kijelzĘn megjelenik az „Adatmentés: OK” felirat.

A„ napizarasok.txt” file adatok olvasása
A pendrive-ra mentett adatokat, számítógép segítségével lehet olvasni. Az adatok tartalmazzák
a megszemélyesítés idĘpontját, a pénztárgép számát az áfák mértékét és a napi zárások
adatait, késĘbb az euró átállást. Többféle programmal lehet megjeleníteni a napizarasok.txt
tartalmát. Erre a célra a legoptimálisabb a jegyzettömb, vagy "Word Pad". Az adathordozón
megjelenĘ többi adat fájl, az XML fájlok, kiolvasásához az "Internet Explorer", vagy más XML
fájl megjelenítĘ használható.
A „napizarasok.txt”-ben elmentett adatok (példa):

~I~2013.05.08.~11:10:00~A55443322
100.
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~V~2013.05.08.~A05.00~~B18.00~~C27.00~~D00.00~AJT~E00.00~TAM
~C~1~2013.05.08.~1~0~150~0~6343~4324~10817
~C~1~2013.05.08.~2~654322~423~4523643~54~0~5189259
~V~2013.05.22.~A03.00~~B15.00~~C27.00~~D00.00~AJT~E00.00~TAM
~C~1~2013.05.23.~3~100~0~0~0~0~5189359
~M~2013.06.22.~13:25~11~5189359
~D~1~2013.07.08.~4~0~1.50~0~63.43~43.24~108.17
~D~1~2013.07.08.~5~6543.22~4.23~5236.43~0.54~0~11892.59
Magyarázat

Az adat jelzése
~I~
Megszemélyesítés
adatai.

az

adattartalomhoz:

Az adat tartalom az elválasztó jelekkel (~) együtt
[megszemélyesítés dátuma]~[megszemélyesítés idĘpontja]~
[9 jegyĦ azonosító szám (az AP szám)]

~V~
ÁFA kulcs
változás adatai.

[ÁFA kulcs változás dátuma]~[A ÁFA kulcs %]~[B ÁFA kulcs %]~
[C ÁFA kulcs %]~[D ÁFA kulcs %]~[E ÁFA kulcs %]

~C~ és ~D~
Napi zárás
adatok. (euró
üzemmódban, a
zárás jelzése:~D~)

[vállalkozók száma]~[napi zárás dátuma]~[napi zárás sorszáma]~
[A ÁFA napi forgalom]~[B ÁFA napi forgalom]~
[C ÁFA napi forgalom]~[DÁFA napi forgalom]~
[EÁFA napi forgalom]~[göngyölített forgalom (GT) összege]

~M~
Euró üzemmód
beállítás.

[euró üzemmód beállítás dátuma]~[a beállítás idĘpontja]~
[zárások száma]~[forint módban göngyölített forgalom (GT) összege]
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Elmentett kommunikációs adatok:

Minden könyvtár legfeljebb 100 db kommunikációs file-t tartalmazhat. A file-ok nevei
tartalmazzák az AP számot, a dátumot és a másodpercre pontos idĘt is.

102.
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A file-ok XML kódolásúak, ezért böngészĘvel a legegyszerĦbb megjeleníteni. A böngészĘk
közül a Microsoft Internet Explorer illeszkedik a legjobban a file-okhoz.
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Adóügyi adatok
Ebben a menüpontban az adóügyi adatokat tudja egyszerre kinyomtatni. Ez a funkció
megkönnyíti és meggyorsítja a gép átadása elĘtti adatellenĘrzést.
.

AEE/GSM infó
Ebben a menüpontban az AEE-rĘl és a GSM modulról tudhatunk meg információkat.
AEE tulajdonságai(Itt található az AEE-ben lévĘ SD kártya állapota az AEE típusa, hardver és
szoftver verziószáma.)
AEE állapot(Itt található az AP szám, zárások száma, az utolsó GT, az utolsó bejegyzett
idĘpont, az AEE dátum, idĘ és érvényessége)
GSM állapot(Itt találhatók a GSM szolgáltató adatai, IMEI, IMSI, ICCID, GSM SW verzió, AEE
akkumulátor feszültség, GSM jelerĘsség.)
NAV státusz
Utolsó NAV kommunikáció idĘpontja
Bizonylat minta a mellékletben található.

Hálózat keresése:
Ez a funkció ellenĘrzi a GSM szolgáltatást. Ha rendben van a hálózat „OK” felirat jelenik meg a
kijelzĘn.

Hiba üzenetek
A készülék kétsoros kijelzĘje révén minden hibaüzenetet szöveges formában jelenít meg így
hibakódok kiírására nem kerül sor. Hiba esetén az üzenetet kérjük, olvassa be a szerviz
bejelentés során így megkönnyítheti szervizesének a javításra való felkészülést.

104.
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Melléklet
További bizonylatok forint és felkészülési idĘszak



>d^,<&d͘
ϭϭϰϭhW^d
&ŽŐĂƌĂƐŝƷƚϭϵϱͲϭϵϳ
^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
WEdZ'WEdZhD
M^D͗ϭϭϭϭϭϭϭϭͲϭͲϭϭ

ͲͲEDMm'z/ͲͲ
ͲͲͲ/KEz>dͲͲͲ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ

'ǇƾũƚƅũĞůĞŶƚĠƐ
yϭũĞůĞŶƚĠƐ͗
ϬϬϬϬϭ

'zq:dSͺϮ
ϭ͕ϬϬϬĚď

ϲϵ
'zq:dSͺϯ
Ϯ͕ϬϬϬĚď

ϵϰ

PƐƐǌĞƐşƚƅ͗
ϯ͕ϬϬϬ

ϭϲϯ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ůĂĚſ͗
>Mϭ
ϮϬϭϲ͘Ϭϭ͘Ϭϭ͘
Ϭϴ͗ϬϮ
Es>>ESZS<M͗
&Ϭϴϰ
ͲͲEDMm'z/ͲͲ
ͲͲͲ/KEz>dͲͲͲ

>d^,<&d͘
ϭϭϰϭhW^d
&ŽŐĂƌĂƐŝƷƚϭϵϱͲϭϵϳ
^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
WEdZ'WEdZhD
M^D͗ϭϭϭϭϭϭϭϭͲϭͲϭϭ

ͲͲEDMm'z/ͲͲ
ͲͲͲ/KEz>dͲͲͲ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ

MƌĄŶŬĠŶƚŝũĞůĞŶƚĠƐ
yϭũĞůĞŶƚĠƐ͗
ϬϬϬϬϭ

ϭϯ͗ϬϬʹϭϰ͗ϬϬ
Ěď
Ϯ
ƂƐƐǌ
ϭϳϬϵ
ĂƌĄŶǇ
ϭϬϬ͕ϬϬй

PƐƐǌĞƐşƚƅ͗
Ϯ

ϭϳϬϵ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ůĂĚſ͗
>Mϭ
ϮϬϭϲ͘Ϭϭ͘Ϭϭ͘
Ϭϴ͗ϬϮ
Es>>ESZS<M͗
',Ϭϱ
ͲͲEDMm'z/ͲͲ
ͲͲͲ/KEz>dͲͲͲ

>d^,<&d͘
ϭϭϰϭhW^d
&ŽŐĂƌĂƐŝƷƚϭϵϱͲϭϵϳ
^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
WEdZ'WEdZhD
M^D͗ϭϭϭϭϭϭϭϭͲϭͲϭϭ

ͲͲEDMm'z/ͲͲ
ͲͲͲ/KEz>dͲͲͲ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ

ůĂĚſŝũĞůĞŶƚĠƐ
yϭũĞůĞŶƚĠƐ͗
ϬϬϬϬϭ

>Mͺϭ
ϭϬ

ϭϳϬϵ͕ϬϬ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ůĂĚſ͗
>Mϭ
ϮϬϭϲ͘Ϭϭ͘Ϭϭ͘
Ϭϴ͗ϬϮ
Es>>ESZS<M͗
&Ϭϴϰ
ͲͲEDMm'z/ͲͲ
ͲͲͲ/KEz>dͲͲͲ

>d^,<&d͘
ϭϭϰϭhW^d
&ŽŐĂƌĂƐŝƷƚϭϵϱͲϭϵϳ
^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
WEdZ'WEdZhD
M^D͗ϭϭϭϭϭϭϭϭͲϭͲϭϭ

ͲͲEDMm'z/ͲͲ
ͲͲͲ/KEz>dͲͲͲ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ

ƐŽƉŽƌƚũĞůĞŶƚĠƐ
yϭũĞůĞŶƚĠƐ͗
ϬϬϬϬϭ


PƐƐǌĞƐşƚƅ͗
Ϭ͕ϬϬϬ

Ϭ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ůĂĚſ͗
>Mϭ
ϮϬϭϲ͘Ϭϭ͘Ϭϭ͘
Ϭϴ͗ϬϮ
Es>>ESZS<M͗
',Ϭϱ
ͲͲEDMm'z/ͲͲ
ͲͲͲ/KEz>dͲͲͲ
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>d^,<&d͘
ϭϭϰϭhW^d
&ŽŐĂƌĂƐŝƷƚϭϵϱͲϭϵϳ
^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
WEdZ'WEdZhD
M^D͗ϭϭϭϭϭϭϭϭͲϭͲϭϭ

ͲͲEDMm'z/ͲͲ
ͲͲͲ/KEz>dͲͲͲ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ

WĠŶǌƺŐǇŝũĞůĞŶƚĠƐ
yϭũĞůĞŶƚĠƐ͗
ϬϬϬϬϭ

&ďƌƵƚƚſ͗
ϵϬ
&ďƌƵƚƚſ͗
ϯϮϯ
&ďƌƵƚƚſ͗
ϰϬϲ
&ďƌƵƚƚſ͗
ϰϮϬ
&ďƌƵƚƚſ͗
ϰϳϬ
&ƚĂƌƚĂůŽŵ͗
ϰ
&ƚĂƌƚĂůŽŵ͗
ϰϵ
&ƚĂƌƚĂůŽŵ͗
ϴϲ
&ƚĂƌƚĂůŽŵ͗
Ϭ
&ƚĂƌƚĂůŽŵ͗
Ϭ
EĞƚƚſĞůĂĚĄƐ͗
Ϯ

ϭϱϳϬ
ƌƵƚƚſĞůĂĚĄƐ͗
ϭϳϬϵ
<^WE
ϯ

ϮϲϳϭϬ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ůĂĚſ͗
>Mϭ
ϮϬϭϲ͘Ϭϭ͘Ϭϭ͘
Ϭϴ͗ϬϮ
Es>>ESZS<M͗
&Ϭϴϰ
ͲͲEDMm'z/ͲͲ
ͲͲͲ/KEz>dͲͲͲ
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>d^,<&d͘
ϭϭϰϭhW^d
&ŽŐĂƌĂƐŝƷƚϭϵϱͲϭϵϳ
^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
WEdZ'WEdZhD
M^D͗ϭϭϭϭϭϭϭϭͲϭͲϭϭ

ͲͲEDMm'z/ͲͲ
ͲͲͲ/KEz>dͲͲͲ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ

MƌĄŶŬĠŶƚŝũĞůĞŶƚĠƐ
yϭũĞůĞŶƚĠƐ͗
ϬϬϬϬϭ

ϭϯ͗ϬϬʹϭϰ͗ϬϬ
Ěď
Ϯ
ƂƐƐǌ
ϭϳϬϵ
ĂƌĄŶǇ
ϭϬϬ͕ϬϬй

PƐƐǌĞƐşƚƅ͗
Ϯ

ϭϳϬϵ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ

ůĂĚſ͗
>Mϭ
ϮϬϭϲ͘Ϭϭ͘Ϭϭ͘
ϭϴ͗ϬϮ
Es>>ESZS<M͗
',Ϭϱ
ͲͲEDMm'z/ͲͲ
ͲͲͲ/KEz>dͲͲͲ
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>d^,<&d͘
ϭϭϰϭhW^d
&ŽŐĂƌĂƐŝƷƚϭϵϱͲϭϵϳ
^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
WEdZ'WEdZhD
M^D͗ϭϭϭϭϭϭϭϭͲϭͲϭϭ

ͲͲEDMm'z/ͲͲ
ͲͲͲ/KEz>dͲͲͲ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ

W>hũĞůĞŶƚĠƐ
<ĞǌĚƅƐŽƌƐǌĄŵ͗
ϭ
ĄƌſƐŽƌƐǌĄŵ͗
ϯϬϬ
yϭũĞůĞŶƚĠƐ͗
ϬϬϬϬϭ

W>hͺϬϬ
ϭ͕ϬϬϬĚď

Ϯϱ
W>hͺϬϮ
ϭ͕ϬϬϬĚď

ϲϱ
W>hͺϬϭ
ϭ͕ϬϬϬĚď

Ϯϱϰ
W>hͺϭϮ
ϭ͕ϬϬϬĚď

ϯϭϮ

PƐƐǌĞƐşƚƅ͗
ϰ͕ϬϬϬ

ϲϱϲ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ůĂĚſ͗
>Mϭ
ϮϬϭϲ͘Ϭϵ͘Ϭϭ͘
Ϭϵ͗ϬϮ
Es>>ESZS<M͗
&Ϭϴϰ
ͲͲEDMm'z/ͲͲ
ͲͲͲ/KEz>dͲͲͲ

>d^,<&d͘
ϭϭϰϭhW^d
&ŽŐĂƌĂƐŝƷƚϭϵϱͲϭϵϳ
^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
WEdZ'WEdZhD
M^D͗ϭϭϭϭϭϭϭϭͲϭͲϭϭ

ͲͲEDMm'z/ͲͲ
ͲͲͲ/KEz>dͲͲͲ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ

&ŽƌŐĂůŽŵͬEĂƉ
yϭũĞůĞŶƚĠƐ͗
ϬϬϬϬϭ

ϯ
Ěď
Ϯ
ƂƐƐǌ
ϭϳϬϵ
ĂƌĄŶǇ
ϭϬϬ͕ϬϬй

PƐƐǌĞƐşƚƅ͗
Ϯ

ϭϳϬϵ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ůĂĚſ͗
>Mϭ
ϮϬϭϲ͘Ϭϴ͘Ϭϭ͘
ϭϴ͗ϬϮ
Es>>ESZS<M͗
',Ϭϱ
ͲͲEDMm'z/ͲͲ
ͲͲͲ/KEz>dͲͲͲ


>d^,<&d͘
ϭϭϰϭhW^d
&ŽŐĂƌĂƐŝƷƚϭϵϱͲϭϵϳ
^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
WEdZ'WEdZhD
M^D͗ϭϭϭϭϭϭϭϭͲϭͲϭϭ

ͲͲEDMm'z/ͲͲ
ͲͲͲ/KEz>dͲͲͲ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ

&ĐƐŽƉŽƌƚ

ϬϬ
Ϯϱ
ϬϮ
ϲϱ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ůĂĚſ͗
>Mϭ
ϮϬϭϲ͘ϭϬ͘Ϭϭ͘
Ϭϴ͗ϮϮ
Es>>ESZS<M͗
&Ϭϴϰ
ͲͲEDMm'z/ͲͲ
ͲͲͲ/KEz>dͲͲͲ

>d^,<&d͘
ϭϭϰϭhW^d
&ŽŐĂƌĂƐŝƷƚϭϵϱͲϭϵϳ
^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
WEdZ'WEdZhD
M^D͗ϭϭϭϭϭϭϭϭͲϭͲϭϭ

ͲͲEDMm'z/ͲͲ
ͲͲͲ/KEz>dͲͲͲ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ

ƌƵĐŝŬŬŬĠƐǌůĞƚ
yϭũĞůĞŶƚĠƐ͗
ϬϬϬϬϭ

W>hͺϬϮ
ϱϬϭ͕ϬϬϬ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ůĂĚſ͗
>Mϭ
ϮϬϭϲ͘ϭϭ͘Ϭϭ͘
Ϭϵ͗ϬϮ
Es>>ESZS<M͗
',Ϭϱ
ͲͲEDMm'z/ͲͲ
ͲͲͲ/KEz>dͲͲͲ
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>d^,<&d͘
ϭϭϰϭhW^d
&ŽŐĂƌĂƐŝƷƚϭϵϱͲϭϵϳ
^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
WEdZ'WEdZhD
M^D͗ϭϭϭϭϭϭϭϭͲϭͲϭϭ

ͲͲEDMm'z/ͲͲ
ͲͲͲ/KEz>dͲͲͲ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ

&ŝǌĞƚƅĞƐǌŬƂǌƂŬ

<^WE
ϯ

ϮϲϳϭϬ
E<<Zdz
Ϭ

Ϭ
'zͲ^<<
Ϭ

Ϭ
'zͲhd>sEz
Ϭ

Ϭ
hZM
Ϭ

Ϭ͕ϬϬ
Z^h
Ϭ

Ϭ
^,<
Ϭ

Ϭ
:E
Ϭ

Ϭ
,q^'
Ϭ

Ϭ
^DZd
Ϭ

Ϭ
'PE'z
Ϭ

Ϭ
<hWKE
Ϭ

Ϭ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ůĂĚſ͗
>Mϭ
ϮϬϭϲ͘ϭϭ͘Ϭϭ͘
Ϭϴ͗ϬϮ
Es>>ESZS<M͗
&Ϭϴϰ
ͲͲEDMm'z/ͲͲ
ͲͲͲ/KEz>dͲͲͲ
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>d^,<&d͘
ϭϭϰϭhW^d
&ŽŐĂƌĂƐŝƷƚϭϵϱͲϭϵϳ
^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
WEdZ'WEdZhD
M^D͗ϭϭϭϭϭϭϭϭͲϭͲϭϭ

ͲͲEDMm'z/ͲͲ
ͲͲͲ/KEz>dͲͲͲ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ

Z^dK<>/^d
<ĞǌĚƅǌĄƌĄƐĚĄƚƵŵ͗
ϮϬϭϲ͘Ϭϭ͘Ϭϭ͘
sĠŐǌƅǌĄƌĄƐĚĄƚƵŵ͗
ϮϬϭϳ͘Ϭϭ͘Ϭϭ͘

ϬϬϬϬϭ
ϮϬϭϲ͘ϭϭ͘Ϭϯ͘
͗
Ϭ
͗
Ϯϱϲ
͗
ϴϵϲ
͗
Ϭ
͗
Ϭ
EĂƉŝĨŽƌŐ͗͘
ϭϭϱϮ
'd͗
ϭϭϱϮ

ϬϬϬϬϮ
ϮϬϭϲ͘ϭϭ͘Ϭϯ͘
͗
Ϭ
͗
ϭϳϰ
͗
Ϭ
͗
Ϭ
͗
Ϭ
EĂƉŝĨŽƌŐ͗͘
ϭϳϰ
'd͗
ϭϯϮϲ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ůĂĚſ͗
>Mϭ
ϮϬϭϲ͘ϭϭ͘Ϭϯ͘
ϭϴ͗ϬϮ
Es>>ESZS<M͗
',Ϭϱ
ͲͲEDMm'z/ͲͲ
ͲͲͲ/KEz>dͲͲͲ
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>d^,<&d͘
ϭϭϰϭhW^d
&ŽŐĂƌĂƐŝƷƚϭϵϱͲϭϵϳ
^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
WEdZ'WEdZhD
M^D͗ϭϭϭϭϭϭϭϭͲϭͲϭϭ

ͲͲEDMm'z/ͲͲ
ͲͲͲ/KEz>dͲͲͲ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ

<dEWK^/KEz>dͲP^^^1dS

EǇƵŐƚĂ;ϯϰͿ
ϬϬϬϮͬϬϬϬϬϭ
ϮϬϭϲ͘ϭϭ͘Ϭϯ͘ϭϮ͗ϱϵ
ϭϳϰ
EǇƵŐƚĂ;ϵϰϴͿ
ϬϬϬϯͬϬϬϬϬϭ
ϮϬϭϲ͘ϭϭ͘Ϭϯ͘ϭϯ͗ϮϮ
ϭϲϯ
EǇƵŐƚĂ;ϰϲϯϮϳͿ
ϬϬϬϯͬϬϬϬϬϮ
ϮϬϭϲ͘ϭϭ͘Ϭϯ͘ϭϯ͗ϮϮ
ϭϱϰϲ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ϮϬϭϲ͘ϭϭ͘Ϭϯ͘
ϭϰ͗ϬϮ
Es>>ESZS<M͗
&Ϭϴϰ
ͲͲEDMm'z/ͲͲ
ͲͲͲ/KEz>dͲͲͲ

>d^,<&d͘
ϭϭϰϭhW^d
&ŽŐĂƌĂƐŝƷƚϭϵϱͲϭϵϳ
^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
WEdZ'WEdZhD
M^D͗ϭϭϭϭϭϭϭϭͲϭͲϭϭ

ͲͲEDMm'z/ͲͲ
ͲͲͲ/KEz>dͲͲͲ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
'zq:dS><Z^

'Ǉƾũƚƅϭ
ͲŶĠǀ͗
'zq:dSͺϭ
ͲĄĨĂ͗
ϬϬ
ͲĐŝŬŬƐǌĄŵ͗

ͲŵĞŶŶǇŝƐĠŐŝĞŐǇƐĠŐ
ϭ
ͲĄƌͬŵĂǆ>ϭ
Ϭ
ͲĄƌͬŵĂǆ>Ϯ
Ϭ
ͲĄƌͬŵĂǆ>ϯ
Ϭ
ͲĐƐŽƉŽƌƚη>ϭ
Ϭ
ͲĐƐŽƉŽƌƚη>Ϯ
Ϭ
ͲĐƐŽƉŽƌƚη>ϯ
Ϭ
ͲŽƉĐŝſŬ͗

ĞůƅƌĞƉƌŽŐ͘ƌ͗
E
ĄƌĨĞůƺůşƌŚĂƚſ͗
E
ĞŐǇƚĠƚĞůĞƐ
E
ŬƂƚĞůĞǌƅŬŝĞŐ͗͘
E
ŝŶĂŬƚşǀ
E
ŵĠƌĞŶĚƅ
E
ĂĚĂůĠŬ
E
ĂĚĂůĠŬŬƂƚĞůĞǌƅ͗
E
ŶĞŵŶƵůůĄǌǌĂ͗
E
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ůĂĚſ͗
>Mϭ
ϮϬϭϲ͘Ϭϴ͘Ϭϭ͘
ϭϮ͗ϬϮ
Es>>ESZS<M͗
',Ϭϱ
ͲͲEDMm'z/ͲͲ
ͲͲͲ/KEz>dͲͲͲ
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>d^,<&d͘
ϭϭϰϭhW^d
&ŽŐĂƌĂƐŝƷƚϭϵϱͲϭϵϳ
^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
WEdZ'WEdZhD
M^D͗ϭϭϭϭϭϭϭϭͲϭͲϭϭ

ͲͲEDMm'z/ͲͲ
ͲͲͲ/KEz>dͲͲͲ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ

ͲͲͲWĠŶǌƚĄƌŐĠƉĂĚĂƚŽŬͲͲͲ
ZƚşƉƵƐ͗

^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
,tǀĞƌǌŝſ͗
EZͲϮϰϬǀϭ͘Ϭ
&tǀĞƌǌŝſ͗
ZͺĐŽƌĞǀϭ͘ϱ͘ϲ͘ϭ,h
&tŬĠƐǌşƚƅ͗
ůƚĂƐŚ<Ĩƚ͘
&tĚĄƚƵŵ͗
ϮϬϭϲ͘ϭϭ͘Ϭϯ͘Ϭϵ͗ϰϴ͗Ϭϳ
dydǀĞƌǌŝſ͗
ĂďĐͺǀϭ
WƐǌĄŵ͗
zϬϮϮϬϬϬϳϮ
ZĨŝƌŵǁĂƌĞŚĂƐŚ͗
ϲϭϴϱϮϬϳϬϵϲϭϯϰϴϬϭϱ&Ϭϱ&ϱϲ
ϴϲϲϭϲϱϳϬϰϯϱϮϬϬϳϭϰϳϵϵ

ͲͲͲĂĚĂƚŽŬͲͲͲ
ƚşƉƵƐ͗
/W^ͲͲϭϬϭ
,tǀĞƌǌŝſ͗
,ϬϮ
^tǀĞƌǌŝſ͗


s͘Ϭ͘ϯϰ͘ϱϲϳϱ͘Ϭ;sϬϬϱϭͿ
^ŬĄƌƚǇĂŵĠƌĞƚĞ͗
ϭϱϭϵϴD
^ŬĄƌƚǇĂƐǌĂďĂĚŚĞůǇ͗
ϭϱϭϳϰD
ŬŬƵ͘ĨĞƐǌ͗͘
ϰ͘ϭϳs

ͲͲͲ'^DĂĚĂƚŽŬͲͲͲ
'^DŵŽĚƵůƚşƉƵƐ͗
^/ZZ^>ϴϬϴϮ
'^DŵŽĚƵů^tǀĞƌǌŝſ͗
ϭ͘Ϯ͘ϲϬ
^/DŬĄƌƚǇĂ͗
d>KD
'^DƐǌŽůŐĄůƚĂƚſ͗


sK&KE,hE'Zz
'^DũĞůĞƌƅƐƐĠŐ͗
ϭϯͬϮ
/D/͗
ϯϱϮϱϲϭϬϱϭϭϱϱϲϬϬ
/D^/͗
ϮϯϮϬϯϯϵϬϬϬϬϳϰϭϭ
//͗
ϴϵϰϯϬϰϬϮϵϬϭϮϬϬϬϳϰϭϭϴ
ͲͲͲ<ĂƉĐƐŽůĂƚŝĂĚĂƚŽŬͲͲͲ
WEƐƚĄƚƵƐǌ͗
Ϯ
EsƐƚĄƚƵƐǌ͗
sE
hƚŽůƐſŬŽŵŵ͗͘
ϮϬϭϲ͘ϭϬ͘Ϭϰ͘ϭϬ͗Ϭϲ͗Ϯϱ

ͲͲͲEǇŽŵƚĂƚſĂĚĂƚŽŬͲͲͲ
EǇŽŵƚĂƚſ&ǁǀĞƌǌŝſ͗
ǀϭ͘Ϭ͘Ϯ͘ϰ

ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ϮϬϭϲ͘ϭϭ͘Ϭϯ͘
ϭϰ͗ϬϮ
Es>>ESZS<M͗
&Ϭϴϰ
ͲͲEDMm'z/ͲͲ
ͲͲͲ/KEz>dͲͲͲ

110.

>d^,<&d͘
ϭϭϰϭhW^d
&ŽŐĂƌĂƐŝƷƚϭϵϱͲϭϵϳ
^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
WEdZ'WEdZhD
M^D͗ϭϭϭϭϭϭϭϭͲϭͲϭϭ

ͲͲEDMm'z/ͲͲ
ͲͲͲ/KEz>dͲͲͲ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ĚſƺŐǇŝĂĚĂƚŽŬ

WƐǌĄŵ͗
zϬϮϮϬϬϬϳϮ
ͲͲͲŬƚƵĄůŝƐ&ĂĚĂƚŽŬ͗ͲͲͲ
Ͳ&ϭ
ϱ͕ϬϬй
Ͳ&Ϯ
ϭϴ͕ϬϬй
Ͳ&ϯ
Ϯϳ͕ϬϬй
Ͳ&ϰ
Ϭ͕ϬϬй
Ͳ&ϱ
Ϭ͕ϬϬй

ͲͲͲ&ĄƚĄůůĄƐĂĚĂƚŽŬ͗ͲͲͲ
ƚĄůůĄƐŝĚĞũĞ͗

ϬϬϬϬ͘ϬϬ͘ϬϬϬϬ͗ϬϬ͗ϬϬ

Ͳ
Ϭй
Ͳ
Ϭй
Ͳ
Ϭй
Ͳ
Ϭй
Ͳ
Ϭй

ͲͲͲƵƌſĄƚĄůůĄƐĂĚĂƚŽŬ͗ͲͲͲ
ƚŵĞŶĞƚŝŝĚƅƐǌĂŬŬĞǌĚĞƚĞ͗

ϮϬϮϬ͘Ϭϭ͘Ϭϭ͘Ϭϴ͗ϬϬ͗ϬϬ
ƵƌſĄƚĄůůĄƐŝĚĞũĞ͗

ϮϬϮϭ͘Ϭϭ͘Ϭϭ͘Ϭϴ͗ϬϬ͗ϬϬ
<ŝǀĞǌĞƚĠƐŝŝĚƅƐǌĂŬǀĠŐĞ͗

ϮϬϮϮ͘Ϭϭ͘Ϭϭ͘Ϭϴ͗ϬϬ͗ϬϬ
ƵƌſĄƌĨŽůǇĂŵ͗
Ϯϳϯ͕ϴϴϴ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ϮϬϭϲ͘Ϭϴ͘Ϭϭ͘
ϭϮ͗ϬϮ
Es>>ESZS<M͗
',Ϭϱ
ͲͲEDMm'z/ͲͲ
ͲͲͲ/KEz>dͲͲͲ
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Visszáru bizonylatok felkészülési idĘszakban



>d^,<&d͘
ϭϭϰϭhW^d
&ŽŐĂƌĂƐŝƷƚϭϵϱͲϭϵϳ
^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
WEdZ'WEdZhD
M^D͗ϭϭϭϭϭϭϭϭͲϭͲϭϭ

Ͳ͘Ͳ͘Ͳ͘s/^^ZhͲͲͲ
ͲͲͲ/KEz>dͲͲͲ
'PE'zP>':'z
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
CIKKSZÁM

DEEz͘D͘͘
'z^'Z
D'Es^
Zd<ͬ&
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ϭϮϯϰϱϲ
ͲϰĚď͘
Ϯϱ
ms'Ϭ͕ϱ>
ͲϭϬϬŐϬϬ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ʹϱ͕ϬϬй
ͲϭϬϬ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ͲϭϬϬ&d
P^^^E͗
ƵƌſďĂŶ͗
ͲϬ͕ϮϱhZ
Z&K>zD͗Ϯϳϯ͕ϴϴϴ&ƚͬhZ

ssSZ^Z</&/ds͗
ϭϬϬ&d
ϭ͘W>Ez

/KEz>d^D͗

sͬϬϬϬϬϬϬϬϭͬϬϬϬϭͬϬϬϬϬϭ
ϮϬϭϰ͘ϬϮ͘Ϯϳ͘
Es>>ESZS<M͗

ϵ͗ϮϮ
ϭϮϰϱ

ͲͲͲͲs/^^ZhͲͲͲͲ
ͲͲͲͲ/KEz>dͲͲͲͲ
ϬϬϬϬϬϬϬϭ


>d^,<&d͘
ϭϭϰϭhW^d
&ŽŐĂƌĂƐŝƷƚϭϵϱͲϭϵϳ
^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
WEdZ'WEdZhD
M^D͗ϭϭϭϭϭϭϭϭͲϭͲϭϭ

ͲͲͲͲ^dKZEMͲͲͲͲ
ͲͲͲ/KEz>dͲͲͲ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
Zd//KEz>d<>d͕
d/Wh^͕
^D͗

ϮϬϭϰ͘ϬϮ͘ϬϮ͘ϭϯ͘ϯϯ

EzͬϬϬϬϬϬϬϬϭͬϭϬϬϲϭͬϬϬϬϬϲ

ssS͗
'ĄďŽƌ'ĄďŽƌ
ϳϳϳϳϳϳϳͲϳͲϳϳ
ϭϭϱϰƵĚĂƉĞƐƚ^ĂƐƵƚĐĂϭ͘
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
/<<^D
DEEz͘D͘͘
'z^'Z
D'Es^
Zd<ͬ&
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ϲϱϰϯϮϭ
Ͳϭ͕ϬϬϬĚď
ϭϬϬ
'zm:dSϭ
ϭϬϬƐϬϬ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ʹϮϭ͕Ϯϲй͗
ϭϬϬ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ͲϭϬϬ&d
P^^^E͗
ƵƌſďĂŶ͗
ͲϬ͕ϮϱhZ
Z&K>zD͗Ϯϳϯ͕ϴϴϴ&ƚͬhZ

ssSZ^Z</&/ds͗
ϭϬϬ&d

^dKZEMK<͗

ƚĠǀĞƐďŝǌŽŶǇůĂƚƚşƉƵƐŬŝďŽĐƐĄƚĄƐĂ


͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͘͘
>M
ssS

ϭ͘W>Ez

/KEz>d^D͗

^ͬϬϬϬϬϬϬϬϭͬϬϬϳϬͬϬϬϬϬϭ
ϮϬϭϰ͘ϬϮ͘Ϯϳ͘
ϵ͗ϮϮ
Es>>ESZS<M͗
ϭϮϰϱ
ͲͲͲͲ^dKZEMͲͲͲͲ
ͲͲͲ/KEz>dͲͲͲ
ϬϬϬϬϬϬϬϭ
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Bizonylatok EURÓ módban.



>d^,<&d͘
ϭϭϰϭhW^d
&ŽŐĂƌĂƐŝƷƚϭϵϱͲϭϵϳ
^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
WEdZ'WEdZhD
M^D͗ϭϭϭϭϭϭϭϭͲϭͲϭϭ

ͲWdZEz/d^Ͳ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
<ĠƐǌƉĠŶǌĞƐŶǇŝƚſŬĠƐǌůĞƚ͗

ϱϬ͕ϬϬhZ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ůĂĚſ͗
>Mϭ
ϮϬϭϰ͘ϬϮ͘Ϯϳ͘
ϴ͗Ϭϭ
Es>>ESZS<M͗
ϭϮϰϱ
ϬϬϬϬϬϬϬϬϭ


>d^,<&d͘
ϭϭϰϭhW^d
&ŽŐĂƌĂƐŝƷƚϭϵϱͲϭϵϳ
^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
WEdZ'WEdZhD
M^D͗ϭϭϭϭϭϭϭϭͲϭͲϭϭ

ͲͲWEDK'^ͲͲ
ͲͲͲ/KEz>dͲͲͲ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
<^WE͗
ϱ͕ϬϬhZ
<ŝĨŝǌĞƚĠƐŽŬĂ͗

ĨƂůƂǌĠƐ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ůĂĚſ͗
>Mϭ
/KEz>d^D͗
DϬϬϲϭͬϬϬϬϬϱ
ϮϬϭϰ͘ϬϮ͘Ϯϳ͘
ϵ͗ϯϬ
NAV ELLENėRZė KÓD:

1A2B45

ϬϬϬϬϬϬϬϬϭ
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>d^,<&d͘
ϭϭϰϭhW^d
&ŽŐĂƌĂƐŝƷƚϭϵϱͲϭϵϳ
^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
WEdZ'WEdZhD
M^D͗ϭϭϭϭϭϭϭϭͲϭͲϭϭ

Ͳ͘Ͳ͘Ͳ͘s/^^ZhͲͲͲ
ͲͲͲ/KEz>dͲͲͲ
'PE'zP>':'z
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ

CIKKSZÁM

DEEz͘D͘͘
'z^'Z
D'Es^
Zd<ͬ&
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ϭϮϯϰϱϲ
Ͳϰ͕ϬϬϬĚď͘
Ϯ
ms'Ϭ͕ϱ>
Ͳϴ͕ϬϬŐϬϬ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ʹϱ͕ϬϬй
ϴ͕ϬϬ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
Ͳϴ͕ϬϬhZ
P^^^E͗
&ŽƌŝŶƚďĂŶ͗
ͲϮϭϵϭ,h&
Z&K>zD͗Ϭ͕ϬϬϯϲϱϭhZͬ,h&

ssSZ^Z</&/ds͗
ϴ͕ϬϬhZ
ϭ͘W>Ez

/KEz>d^D͗

sͬϬϬϬϬϬϬϬϬϭͬϬϬϬϭͬϬϬϬϬϭ
ϮϬϭϰ͘ϬϮ͘Ϯϳ͘
Es>>ESZS<M͗

ϵ͗ϮϮ
ϭϮϰϱ

ͲͲͲͲs/^^ZhͲͲͲͲ
ͲͲͲͲ/KEz>dͲͲͲͲ
ϬϬϬϬϬϬϬϬϭ

>d^,<&d͘
ϭϭϰϭhW^d
&ŽŐĂƌĂƐŝƷƚϭϵϱͲϭϵϳ
^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
WEdZ'WEdZhD
M^D͗ϭϭϭϭϭϭϭϭͲϭͲϭϭ

ͲͲͲͲ^dKZEMͲͲͲͲ
ͲͲͲ/KEz>dͲͲͲ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
Zd//KEz>d<>d͕
d/Wh^͕
^D͗

ϮϬϭϰ͘ϬϮ͘ϬϮ͘ϭϯ͘ϯϯ 

EzͬϬϬϬϬϬϬϬϬϭͬϬϬϲϭͬϬϬϬϬϲ

ssS͗
'ĄďŽƌ'ĄďŽƌ
ϳϳϳϳϳϳϳͲϳͲϳϳ
ϭϭϱϰƵĚĂƉĞƐƚ^ĂƐƵƚĐĂϭ͘
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
/<<^D
DEEz͘D͘͘
'z^'Z
D'Es^
Zd<ͬ&
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ϲϱϰϯϮϭ
Ͳϭ͕ϬϬϬĚď
ϭ͘
'zm:dSϭ
ϭ͕ϬϬƐϬϬ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ʹϮϭ͕Ϯϲй͗
ϭ͕ϬϬ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
P^^^E͗
Ͳϭ͕ϬϬhZ
&ŽƌŝŶƚďĂŶ͗
ͲϮϳϰ,h&
Z&K>zD͗Ϭ͕ϬϬϯϲϱϭhZͬ,h&

ssSZ^Z</&/ds͗
ϭ͕ϬϬhZ

^dKZEMK<͗

ƚĠǀĞƐďŝǌŽŶǇůĂƚƚşƉƵƐŬŝďŽĐƐĄƚĄƐĂ


͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͘͘
>M
ssS

ϭ͘W>Ez

/KEz>d^D͗


^ͬϬϬϬϬϬϬϬϬϭͬϬϬϳϬͬϬϬϬϬϭ
ϮϬϭϰ͘ϬϮ͘Ϯϳ͘
ϵ͗ϮϮ
Es>>ESZS<M͗
ϭϮϰϱ
ͲͲͲͲ^dKZEMͲͲͲͲ
ͲͲͲ/KEz>dͲͲͲ
ϬϬϬϬϬϬϬϬϭ
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>d^,<&d͘
ϭϭϰϭhW^d
&ŽŐĂƌĂƐŝƷƚϭϵϱͲϭϵϳ
^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
WEdZ'WEdZhD
M^D͗ϭϭϭϭϭϭϭϭͲϭͲϭϭ

ͲEW/&KZ'>D/͘Ͳ
ͲͲͲͲ:>Ed^ͲͲͲͲ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
Z^^KZ^D
ϭϮ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ʹϬϱ͕ϬϬй͗
ϭϱ͕ϵϬ
ʹϭϴ͕ϬϬй͗
Ϯϱ͕ϴϱ
ʹϮϳ͕ϬϬй͗
ϭϰϳ͕ϴϳ
ʹ:d͗
Ϭ
ʹdD͗
Ϭ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
EW/&KZ'>KD͗;hZͿ
ϭϴϵ͕ϲϮ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
&>ZP^^^E͗
ϰ͕ϱϵ
^dKZEMP^^^E͗
ϱ͕ϬϬ
E'DEzP^^^E͗
ϭϱ͕ϳϴ
s/^^ZhP^^^E͗
ϭϱ͕ϬϬ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
Ezh'd<^D͗
ϮϬ
'z^Zq^1ddd^D><^D͗
Ϭ
Ezh'd<^͘^D><^D͗
ϮϬ
D'^<1d^K<^D
ϭ
WEDK'^/͘ͲK<^D͗
Ϯ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
^dKZEM/͘^D͗
Ϭ
^dKZEM/͘P^^͗͘
Ϭ
^dKZEM/͘P^^͗͘
Ϭ
^dKZEM/͘P^^͗͘
Ϭ
^dKZEM/͘P^^͗͘
Ϭ
^dKZEM/͘P^^͗͘
Ϭ
^dKZEM/͘P^^͗͘
Ϭ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
s/^^Zh/͘^D͗
Ϭ
s/^^Zh/P^^͗͘
Ϭ
s/^^Zh/P^^͗͘
Ϭ
s/^^Zh/P^^͗͘
Ϭ
s/^^Zh/P^^͗͘
Ϭ
s/^^Zh/P^^͗͘
Ϭ
s/^^Zh/P^^͗͘
Ϭ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
'PE'zP>'P^^^E͗͗
Ϭ
'PE'zP>'P^^^E͗͗
Ϭ
'PE'zP>'P^^^E͗͗
Ϭ
'PE'zP>'P^^^E͗͗
Ϭ
'PE'zP>'P^^^E͗͗
Ϭ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
'PE'z͘&KZ'>KD
;'dͿ;hZͿ͗
ϭϮϱϵϭ͕ϰϳ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ϮϬϭϰ͘Ϭϯ͘ϮϬ͘
ϭϬ͗Ϭϴ
Es>>ESZS<M͗
ϭϮϰϱ
ϬϬϬϬϬϬϬϬϭ
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>d^,<&d͘
ϭϭϰϭhW^d
&ŽŐĂƌĂƐŝƷƚϭϵϱͲϭϵϳ
^Dϰ^EZͲϮϰϬKE>/EEt
WEdZ'WEdZhD
M^D͗ϭϭϭϭϭϭϭϭͲϭͲϭϭ

ͲͲEDMm'z/ͲͲ
ͲͲͲ/KEz>dͲͲͲ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
WEdZ:>Ed^

hZ
EW/&KZ'>KD͗
ϱϬ͕ϬϬ
'zsd>͗
<^WE͗
ϱϬ͕ϬϬ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ĞǀĠƚĞůĞŬƂƐƐǌ͗
ϭϬϬ͕ϬϬ

^dKZEM͗
Ϭ͕ϬϬ
s/^^Zh͗
ϰϯ͕ϲϴ
'z</^͗
Ϭ͕ϬϬ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
<ŝĂĚĄƐŽŬƂƐƐǌ͗
ϰϯ͕ϲϴ

<ĞƌĞŬşƚĠƐŶĠůŬƺůŝĨŝſŬƚĂƌƚĂůŽŵ͗

ϱϲ͕ϯϮ
<ĞƌĞŬşƚĠƐĞŬƂƐƐǌĞŐĞ͗
Ϭ͕ϬϬ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
<ŽƌƌŝŐĄůƚĨŝſŬƚĂƌƚĂůŽŵ͗
ϱϲ͕ϯϮ

<^WE͗
ϱϱ͕ϭϬ
&KZ/Ed͗
ϯϯϱ,h&
ϭ͕ϮϮ
Z&K>zD͗Ϭ͕ϬϬϯϲϱϭhZͬ,h&
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
&ŝǌĞƚƅĞƐǌŬƂǌƂŬƂƐƐǌĞƐĞŶ͗
ϱϲ͕ϯϮ
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ůĂĚſ͗
>Mϭ
ϮϬϭϰ͘ϬϮ͘Ϯϳ͘
ϭϬ͗ϬϬ
Es>>ESZS<M͗
ϭϮϰϱ
ͲͲEDMm'z/ͲͲ
ͲͲͲ/KEz>dͲͲͲ
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