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Előszó:

Tisztelt vásárló, Ön egy CE minősítéssel ellátott elektronikus pénztárgépet vásárolt, mely 
jelölés garantálja az Európai Unión belüli villamos szabványoknak való megfelelőséget. 
A  balesetek  elkerülése  érdekében  kérjük,  tartsa  be  az  alább  felsorolt  biztonsági 
előírásokat:

 A pénztárgép és az adapter kettős szigetelésű, nem szabad földelni!

 Ha a készülék hálózati kábele megsérül, azonnal forduljon a szakszervizhez!

 Ne üzemeltesse a készüléket törött, repedezett, hiányos karosszériával!

 A  burkolat  tisztítását  csak  enyhén  nedves  mosószeres  szivaccsal  végezze, 
oldószeres tisztítóeszközöket ne alkalmazzon!

 A  hálózati  kábelt  csak  gyári,  vagy  szakember  által  készített  hosszabbítóval 
használja!

 Sérült hálózati csatlakozó aljzatba ne üzemeltesse a készüléket!

 Kizárólag a gyárilag mellékelt speciális adaptert használja, ha meghibásodik, ne 
helyettesítse kereskedelmi forgalomban kapható más adapterrel!

 Nagy  áramfelvételű  berendezésekkel  (italhűtő,  ipari  sütő,  kávégép  stb…)  egy 
hálózati aljzatba ne csatlakoztassa a pénztárgépet, mert ez esetleg a pénztárgép 
meghibásodását okozhatja!

 Vizes helyiségbe csak az ide vonatkozó szabványok, előírások betartása mellett 
üzemeltesse a pénztárgépet. (Ilyen esetben célszerű a beépített akkumulátorról 
használni)

 Ha  a  pénztárgépbe  nagymennyiségű  folyadék  kerül,  azonnal  húzza  ki  a 
hálózatból,  kapcsolja  ki  és  forduljon  a  szakszervizhez.  Ne  próbálja  meg 
szétszedni, kiszárítani, és úgy üzemeltetni, mert életveszélyes!

 Ha  hideg  helyről  meleg  helyre  visszük,  a  bekapcsolással  legalább  egy  órát 
várjunk, amíg a gép átmelegszik.

 A  készüléket  csak  erre  a  gépre  kiképzett  engedéllyel  rendelkező  szakember 
javíthatja!
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Technikai jellemzők:

⇒ Szélesség: 165 mm, 

⇒ Magasság: 130 mm

⇒ Mélység:    300 mm

⇒ Súly:          1,5 Kg

⇒ Működési hőmérséklet:  0-40 °C

⇒ Relatív páratartalom: (30°C) max. 80%

⇒ Nyomás: 84-107kPa (630-800 Hgmm)

⇒ Feszültség:  24 V DC

⇒ Áramfelvétel:    1,5 A

⇒ Adapter típusa: DA-36A24

⇒ Belső akkumulátor: 2x7,2V/1,5Ah

Nyomtató:

⇒ Dupla termónyomtató, Czitizen LT-1320

⇒ Papír mérete: 37,5 mm x 60 mm (termópapír)

⇒ Automata papírkifogyás érzékelő

⇒ Sebesség: ~ 10 sor/sec

Kijelző:

⇒ Vevő : Egysoros 10 karakteres LCD kijelző

⇒ Kezelő: 2x20 soros háttér-világításos mátrix kijelző

Egyéb:

⇒ 9900 PLU

⇒ 30 gyűjtő (3+3+indirekt 24)

⇒ 6 kezelő (kódolható)
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Külsőleg csatlakoztatható egységek:

5

Adapter csatlakozó

PC vagy terminál

Mérleg / scanner

Kasszadoboz (24V) 

Külső billentyűzet
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Billentyűzet:

A  billentyűkön  szereplő  második  funkció  előhozására  szolgál.  Ellentétben  más 
géptípusoknál,  itt  folyamatosan  nyomva  kell  tartani  a  SHIFT  gombot,  és  úgy  kell 
megnyomni a kívánt funkció gombját, hogy a második funkció lépjen életbe.
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00….9 Szám billentyűk és szövegek bevitele

Gyűjtő1… Gyűjtő billentyűk az összegek beviteléhez

Gyűjtő Indirekt gyűjtő a 7-30 gyűjtőig

Szalagtovábbítás (Shift lenyomásánál nem működik!)

Szorzás

ÁR Indirekt ár megadás, Eurós fizetés

PLU Belső memória terület termékek számára

TÖRLÉS Hibás szám törlése, hibaüzenet megszüntetése.

SZTORNO Azonnali és tétel sztornó

EAN Vonalkód beadása

MÉRLEG Csatlakoztatott mérleg kiválasztása

Fiók nyitás

SHIFT Másodfunkciók előhozása

Pénz kivétel (Shift lenyomásával)

Pénz bevét (Shift lenyomásával) 

Kezelői kód beadása (Shift lenyomásával)

Be/Ki kapcsoló gomb

ÜZEMMÓD Üzemmód választó (REG, X, Z, PRG)

HITEL Hitelkártyás fizetés  

CSEKK Csekkes fizetés

Részösszeg  Részösszeg gomb, megmutatja a nyugta összegét, de nem zárja a
nyugtát. Programozáskor elfogadás.

KÉSZPÉNZ Zárja a nyugtát, engedélyezi a zárást.

-% Árengedmény (Shift lenyomásával)

+% Felár (Shift lenyomásával)
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Papírszalag cseréje:

Fejrögzítő

1. Felső burkolat
2. hátsó burkolat
3. Blokk szalag

4. Ellenőrző szalag
5. Papírszalag tartó
6. Ellenőrző szalag cséve

8

Kilazítva Rögzítve

Blokk szalag

Ellenőrző szalag

Ellenőrző szalag cséve
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 A papírszalagok mindig egyszerre fogynak ki, erre a kijelzőn felirat 
figyelmeztet.

 Nyissa ki a burkolatokat (1, 2)

 Vegye ki az ellenőrző szalag csévéjét (6)

 Vegye ki a papírszalag tartót (5)

 Hajtsa fel a fejrögzítőt és távolítsa el a maradék papírt

 Rögzítse a fejrögzítőt

 Tegye a papírszalagokat a tartóra, majd helyezze a helyére

 Az ellenőrző szalagot tolja be a nyomtató résén ütközésig, majd a 
továbbító gombbal fűzze be.

 A blokkszalaggal hasonlóképpen járjon el.

 Tekerje fel az ellenőrző szalagot a csévére és helyezze a helyére

 Ellenőrizze, néhány szalagtovábbítással, hogy minden működik, majd 
csukja be a burkolatokat (1, 2)

Max: 60 mm

37,5 mm

Figyelem:  Csak olyan  szalagot  vásároljon,  aminek a  hátulján  folyamatos  felirat 
tájékoztat  a  felhasználhatóságról,  eltarthatóságról  és  a  gyártóról.  A 
nyomtatás  után  a  szalagnak  5  évig  jól  láthatóan  meg  kell  őrizni  az 
adatokat!
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Mindennapi használat

Belső akkumulátor

A készülék rendelkezik belső akkumulátorral is mely rövid – néhány órás – áramszünet 
esetén  biztosítja  a  készülék  zavartalan  működését.  A  feltöltése  üzemelés  közben is 
lehetséges, de a tökéletes feltöltéshez üzemen kívül  16 órán keresztül  kell  tölteni.  A 
pénztárgép  nem  tartozik  az  akkumulátoros  besorolásba,  csak  segéd 
áramforásként van az akkumulátor beépítve!

Jelszó beírása

Miután bekapcsolta a pénztárgépet be kell ütnie a jelszót, amely azonosítja a kezelőt. Ha 
nem kéri  a  gép  a  jelszót,  akkor  már  az  üzembe helyezést  végző  szervizes  kollega 
belépett az Ön által megadott jelszóval.
Amennyiben ki  akar lépni,  nyomja meg a  SHIFT    gombokat.  Ilyenkor  a kijelzőn a 
JELSZÓ jelenik meg, és addig nem lehet a gépet használni, míg a helyes jelszóval be 
nem lépnek.
Belépés: Jelszó majd a SHIFT    gombok.

Napnyitás

A pénztárgép automata napnyitással van 
ellátva.  Minden  napnyitáskor  nyomtat 
egy bizonylatot, mely a visszakeresésnél 
segít a tájékozódásban.
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Egyszerű nyugta készítés

A  szerviz  az  előírt  adatokat  már 
beprogramozta  a  gépébe,  Önnek 
programozási feladata nincs.

100  --  Gyűjtő1
200  --  Gyűjtő2
300  --  Gyűjtő3
KÉSZPÉNZ

Áfa betűjele

Visszajáró kiszámítása

A visszajáró kiszámítása nem sokban tér 
el  az  előző  műveletsortól,  csak 
annyiban,  hogy meg kell  adni  a  kapott 
összeg nagyságát.

100  --  Gyűjtő1
200  --  Gyűjtő2
300  --  Gyűjtő3
RÉSZÖSSZEG
Kapott összeg (1000)
KÉSZPÉNZ
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Azonnali sztornó

A  mennyiben  a  hibás  tételt  a  beütés 
pillanatában észrevesszük, a SZTORNÓ 
gomb megnyomásával  a gép az utolsó 
tételt azonnal törli.

100  --  Gyűjtő1
200  --  Gyűjtő2
SZTORNÓ
KÉSZPÉNZ

Természetesen  a  nyugtát  nem  kell 
azonnal  lezárni,  lehet  folytatni  a  többi 
tétel beütésével.

Tétel sztornó

Abban  az  esetben,  ha  nem  az  utolsó 
tételt szeretnénk eltávolítani a még nem 
lezárt nyugtáról a következőképpen, kell 
eljárni:

100 --  Gyűjtő1
200 --  Gyűjtő2
SHIFT  (kétszer)
SZTORNÓ
KÉSZPÉNZ

(A  SHIFT  megnyomásakor  a  kijelző 
bal  szélén mutatja,  hogy hányadik  tétel 
fogja  sztornózni.  Többszöri 
lenyomásával kiválasztható a sztornózni 
kívánt összeg)

Természetesen  a  nyugtát  nem  kell 
azonnal  lezárni,  lehet  folytatni  a  többi 
tétel beütésével.
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Szorzás

Több  tétel,  egyszerűen  szorzás 
funkcióval  is  beüthető.  Ügyeljen  arra, 
hogy  mindig  a  tételszámot  üsse  be 
először,  mert  így  a  leolvasásoknál 
pontos  képet  fog kapni  a  darabszámra 
vonatkozólag is.

5  --  
1250  --  Gyűjtő1
KÉSZPÉNZ

Engedmény, felár

Adhat  tételre  árengedményt,  vagy 
felárat. 

100 --  Gyűjtő1
10 ---- SHIFT -%
200 -- Gyűjtő2
10 --  +%
KÉSZPÉNZ

Figyelem:  Az  engedménnyel/felárral 
csökkentett/növelt tételeket nem lehet 
sztornózni,  csak  nyugta-
megszakítással  lehet  a  nyugta  teljes 
tartalmával együtt elvetni.
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Részösszeg engedmény

Lehetőség van arra, hogy részösszegre 
adjon  kedvezményt.  Ilyen  esetben  a 
kedvezményt áfa gyűjtőnként kirészletezi 
a nyugtán.

100 --  Gyűjtő1
200 --  Gyűjtő2
300 --  Gyűjtő3
RÉSZSSZEG
10 --  SHIFT -%
KÉSZPÉNZ

Engedmény részletezése áfák szerint

Részösszeg felár

Lehetőség van arra, hogy részösszegre 
adjon felárat. Ilyen esetben a felárat áfa 
gyűjtőnként kirészletezi a nyugtán.

100 --  Gyűjtő1
200 --  Gyűjtő2
300 --  Gyűjtő3
RÉSZSSZEG
10 --  SHIFT +%
KÉSZPÉNZ

Felárak részletezése áfák szerint
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Részösszeg engedmény, felár sztornó

Indirekt gyűjtős eladás

Ellentétben  a  tétel  engedmény/felár 
esetében  itt  sztornózható  a  hibásan 
megadott  engedmény/felár,  majd  utána 
beüthető  a  helyes  engedmény/felár 
mértéke.

100  --  Gyűjtő1
200  --  Gyűjtő2
RÉSZSSZEG
10  --  SHIFT -%  (+%)
SZTORNÓ
RÉSZÖSSZEG
20  --  SHIFT -%  (+%)
KÉSZPÉNZ

Sztornózott tételek

A pénztárgép 30 gyűjtőt tud kezelni, de 
közvetlenül  csak  6  érhető  el.  Az  un. 
Indirekt módszerrel a többi (24) gyűjtő is 
elérhető, ha szükség van rá.

123  --  ÁR
8     --  GYŰJTŐ  (7-24)
KÉSZPÉNZ
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Hitelkártyás fizetés

Amennyiben  az  üzlete  rendelkezik 
bankkártya-elfogadó  terminállal  a 
pénztárgépen  lehetősége,  van  ezt 
megkülönböztetni  a  készpénzes 
vásárlásoktól.

100  --  Gyűjtő1
200  --  Gyűjtő2
HITEL

Csekkes fizetés

Amennyiben  az  üzletében elfogadják  a 
vásárlási  csekket  a  pénztárgépen 
lehetősége, van ezt megkülönböztetni a 
készpénzes vásárlásoktól.

100  --  Gyűjtő1
200  --  Gyűjtő2
CSEKK
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Euróval történő fizetés

Ha  a  pénztárgép  megfelelően  fel  van 
programozva  lehetőséget  ad  euróval 
történő fizetésre is. (Programozást kérje 
a szervizétől)

100  --  Gyűjtő1
200  --  Gyűjtő2
300  --  Gyűjtő3
RÉSZÖSSZEG
ÁR     (kiírja a kijelzőre a fizetendő 

összeget euróban)
Kapott euró beütése  (tizedesvessző 

használatával)
KÉSZPÉNZ

A visszajárót  mindig  forintban  kell  adni 
addig,  amíg  a  nemzeti  fizetőeszköz  a 
forint.

Pénz bevét és kivét

Abban az esetben, ha a napi 
eladásoktól  függetlenül 
pénzt  szeretne a kasszából 
kivenni, vagy behelyezni, és 
ezt  vezetni  is  szeretné  a 
következőképpen,  kell 
eljárnia.

100  --   SHIFT  EAN (vagy 
MÉRLEG)

KÉSZPÉNZ
Név  beadása (mint  a 

mobiltelefonokon)
RÉSZÖSSZEG
Ok beadása
RÉSZÖSSZEG

A  nevet  és  az  okot  nem 
kötelező kitölteni!
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PLU-s eladások

A pénztárgép 9900 termék árát, nevét és 
vonalkódját tudja rögzíteni, és így önnek, 
meg lesz a lehetősége vonalkód olvasó 
használatára,  vagy  kódszám  szerinti 
értékesítésre.  Az  adatokat  programozni 
kell, kérje szervize segítségét!

1  --  PLU
5 --  
1  --  PLU
RÉSZÖSSZEG
KÉSZPÉNZ

(A  példában  az  1.  PLU-ra  lett 
programozva a 100Ft-os ALMA)

Nyugta megszakítás

1. 2.

Kétféle megszakítás létezik:
1. Kezelő általi megszakítás
2.  Áramszünet  miatti 
megszakítás.

1.
100  --  Gyűjtő1
200  --  Gyűjtő2
300  --  Gyűjtő3
RÉSZÖSSZEG
SZTORNO
RÉSZÖSSZEG
KÉSZPÉNZ

2.
Ha  áramszünet  keletkezik 
nyugta  nyomtatás  közben  az 
áram helyreállását követően a 
nyitott nyugtát automatikusan, 
megszakítja.
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Jelentések

Teljes X jelentés

A  jelentések  elkészítéséhez  a 
pénztárgépet   „X”  állásba  kell 
„kapcsolni”.  Üsse  be  a  „2” majd  az 
ÜZEMMÓD gombot. X állásban a napi, 
vagy periodikus jelentéseket kérhet

X állás ---- KÉSZPÉNZ 

Soron következő zárás sorszáma

Áfa állítás ideje és mértéke

Napi bevételt módosító műveletek

Kasszaviszony

Nyugta statisztika

A működtető program ellenőrző száma

A napi zárás nullázza a jelentést!
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Gyűjtő periodikus jelentés

X állás --  Gyűjtő (bármelyik)

A gyűjtők bevételei
(korrekciós tényezőkkel módosított)

Gyűjtők bevételei összesen

A napi zárás nem nullázza a jelentést 
csak a gyűjtő zárás!

Kezelői periodikus jelentés

X állás – SHIFT 

Pénztárosok  szerint  bontja  szét  a 
bevételt.
(  A  példában  csak  egy  pénztáros 
használta a gépez)

A napi zárás nem nullázza a jelentést 
csak a pénztárosi zárás!
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PLU periodikus jelentés

X állás  --  SHIFT SZTORNO  --  PLU

Minden aznap használt PLU-t kiír. 
(darabszám, összeg)

Egyedi PLU kiírása is lehetséges:
X állás  --  PLU szám  --  SHIFT 
SZTORNO  --  PLU

PLU tartomány kiírása:
X állás  --  kezdő PLU szám –SHIFT +
% --  befejező PLU szám – SHIFT +% -- 
SHIFT SZTORNO -- PLU

A napi zárás nem nullázza a jelentést 
csak a PLU zárás!
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Adómemória adatai                                (zárásszám szerint, a példában 0032-0033)

X állás --  kezdő zárásszám (4 karakter)-- 
SHIFT  +%   --  befejező  zárásszám  (4 
karakter)  --  SHIFT +% -- SHIFT EAN

9 jegyű azonosító szám
Üzembe helyezés dátuma

Élesítéskori szoftver ellenőrző száma
Listázandó időszak

Áfa beállításának dátuma és értékei

Adómemória aznapi állása

Napi forgalom áfa szerinti szétbontásban

RAM törlés dátuma az ellenőrző számmal
(ezt csak a szerviz tudja elvégezni!)

Időszak összesítése áfa szerint

Adómemóriában tárolt összes bevétel

Amennyiben a kiíratás valamilyen  indok 
miatt  megszakad  (áramszünet, 
papírkifogyás)  a  gép  a  jelentést 
megszakítja és csak ismételt intervallum 
megadása után nyomtatható újra!
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Adómemória adatai        (dátum szerint, a példában 2005.05.06.-2005.05.11.)

X állás --  kezdő dátum (6 karakter)-- 
SHIFT  -%   --  befejező  dátum  (6 
karakter)  --  SHIFT -% -- SHIFT EAN

A formai  megjelenés  hasonló  az  előző 
adómemória  kiolvasáshoz,  csak  az 
adatok mások.
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Zárások

Napi zárás

A  jelentések  elkészítéséhez  a 
pénztárgépet   „Z”  állásba  kell 
„kapcsolni”.  Üsse  be  a  „3” majd  az 
ÜZEMMÓD gombot.  Z állásban a napi, 
vagy periodikus zárásokat kérhet, ezek a 
zárások  nullázzák  az  előző  részben 
szereplő jelentéseket.

Z állás --  KÉSZPÉNZ

Áfa szerinti bevétel

Napi korrekciós tényezők

Nyugta statisztika

Adómemóriában tárolt összes bevétel

Figyelem:
Napi  zárást  minden  olyan  napon 
készíteni  kell  amikor  az 
üzlet/szolgáltatás  üzemelt, 
függetlenül a napi bevétel mértékétől!
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A periodikus zárásokról bővebben

A  periodikus  zárásokat  külön  nem  mutatjuk  meg,  mert  formára  megegyezik  az 
előzőekben bemutatott periodikus jelentésekkel, (kivéve, hogy a fejléc alatt nem „X” 
szerepel, hanem „Z”) inkább a funkciójukat részletezzük ki.
A periodikus jelentésekről tudni kell, hogy valós adatot mindig csak az elvégzett napi 
zárás után tudnak adni, mert ilyenkor adódik hozzá a napi adatmennyiség a már a 
memóriatárban lévő adatokhoz. Ezek a leolvasások segítenek nyomon követni – a 
vezetők,  tulajdonosok  számára  –  napról  napra  az  egyes  adatok  változását, 
növekedését.  Fontos, ha ilyen jelentéseket szeretne használni,  hogy az időszakot 
előre rögzítse magában, mert az időszakot a végén egy zárással le kell zárni, hogy a 
következő  időszak  korrekt  gyűjtését  el  lehessen  kezdeni.  A  periodikus  időszak 
mindig  periodikus  zárástól  periodikus  zárásig  terjed.  Ha  elmulasztja  az  időszak 
lezárását, mindig meghosszabbodik a periódus annyival, amennyivel később zárja le.
Abban az esetben, ha Ön egy havi zárást szeretne készíteni a hónap első napján a 
napi  munka  megkezdése  előtt  el,  kell  készítenie,  azokat  a  zárásokat,  amelyeket 
gyűjteni  szeretné.  (Ilyenkor  lenullázzuk a  periodikus  gyűjtőket)  Ezután nincs  más 
dolga, mint üzemeltetni a készüléket és a hónap utolsó napi zárása után ismét el kell, 
készíteni a periodikus zárásokat, amelyeket a hó elején lenullázott.  Ilyenkor ismét 
nullázza őket, de a kinyomtatott adatok már az Ön előző havi adatait tartalmazza.
Ha napi jelentésekre van csak szüksége, sajnos akkor minden nap el kell készíteni 
azokat a zárásokat, amelyek adataira napi bontásban szeretne látni.

Zárás megnevezése Műveleti sor leírása
  
Összes PLU zárás Z állás -- SHIFT SZTORNÓ --  PLU
Egyedi PLU zárás Z állás – PLU száma -- SHIFT SZTORNÓ -- PLU

PLU tartományzárás Z állás -- kezdő PLU szám -- SHIFT +% -- befejező 
PLU szám -- SHIFT +% -- SHIFT SZTORNÓ -- PLU

Gyűjtő zárás Z állás -- GYŰJTŐ (bármelyik)
Kezelő zárás Z állás -- SHIFT 
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