CASIO FE-810
ELEKTRONIKUS PÉNZTÁRGÉP

CASIO FE-810

Ennek a pénztárgépnek a minőségét a CE márkajelzés felhelyezése
tanúsítja.

Biztonsági követelmények
Mielőtt a pénztárgépet a villamos hálózathoz csatlakoztatná, győződjön meg, hogy a földelés az
érvényben lévő biztonsági előírások szerint lett elkészítve.
A pénztárgépet egy hozzá közel eső és könnyen hozzáférhető hálózati csatlakozóba dugjuk.
Tartózkodjunk a hálózati kábel házilagos meghosszabbításától. Csak földelt és megfelelő érvastagságú (
min. 3 x 0,75 Cu) a MEEI által engedélyezett hosszabbítót használjunk!
Ne használjuk a gépet vízhez közel, vagy hőforrás felett, illetve annak közelében.
A gép tisztítása kihúzott hálózati csatlakozó mellett enyhén nedves semleges mosószeres ruhával
történhet.
Csak a forgalmazó által előírt kellékanyagokat és tartozékokat használjuk a készülékhez, mert a
helytelen anyagok használatából eredő hibákért a forgalmazó felelősséget nem vállal!
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A festékkazetta cseréje
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A kétpéldányos papírszalag cseréje
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Általános tudnivalók

Nyomtató fedél

vevő kijelző

Nyugta szalag

Kezelő kijelző

Billentyűzet

Kasszadoboz
Kulcsos üzemmód kapcsoló
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KIJELZŐ
Kezelői kijelző

Numerikus
számok
Műveleti
üzenetek
PLU: a beprogramozott árak és nevek előhívásának jelzése
AMOUNT: összeg
DEPT: gyűjtő
TOTAL: végösszeg
CHANGE: visszajáró összeg
LOW-BATT.: belső akkumulátor gyenge (Hívja a szervizt!)

Vevő kijelző (hátsó)

TOTAL: végösszeg
CHANGE: visszajáró összeg
A hátsó vevőkijelző a jobb láthatóság érdekében tornyos kialakítású.

Billentyűzet
Az alábbi billentyűzet áll rendelkezésre az általános feladatok elvégzésére. Ezen belül mindegyik
billentyűhöz egyedi program beállítás rendelhető.
Ha a két nullás billentyű helyett a három nullás billentyű szükséges, akkor ez a gép beállításakor
megválasztható.
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Numerikus billentyűzet
1 ~ 9 Az összegek vagy más adatok, mennyiségek,
00 és . referenciaszámok, nullák bevitelére szolgál. A
tizedespont csak a tört mennyiség beadására szolgál.
Gyűjtő billentyűk
1 - 8 Nyilvántartja és összesíti a különböző gyűjtőkbe bevitt
tételeket. Használatával az előre beprogramozott tételek
ismételt bevitelére vagy a tételek szorzással együtt történő
használatára való.
Funkció billentyűk
Papír

C

Papíradagoló billentyű. Folyamatos nyomvatartás mellett
továbbítja a papírtekercset.
Törlés billentyű, törli a hibás beviteleket és a hibajelzéseket,
leállítja a hangjelzést a különböző hibák esetén, törli a dátum
és idő üzemmódot.

KP FIZET

HITEL

Regisztrálja a befizetett készpénzt a fizetendő összeggel,
vagy anélkül. Programozásnál a különböző részfeladatok
lezárására szolgál.
A hitel billentyű regisztrálja a hitel ill. hitelkártyával
fizetett vásárlásokat

CSEKK

Csekk billentyű regisztrálja a nem készpénzben fizetett
vásárlásokat.
Programozással
egyedi
igényeknek
megfelelően testre szabható.

BEVIT

Készpénzbevétel billentyű, a nem eladásból származó
készpénz betétel a kasszába.
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Készpénz kivét billentyű, a nem forgalomhoz tartozó
készpénz kivétele a fiókból. (Pl: fölözés)

KIVÉT

%

Százalék billentyű, árengedmények, vagy felárak
számításához. Egyedi követelményeknek megfelelően testre
szabható.

Mínusz

Mínusz billentyű, egy konkrét összeget lehet vele levonni a
gyűjtő vagy a fizetendő összegből.

TÉTEL
TÖRLÉS

Hiba korrekció billentyű, az utolsó beütött tétel törlésére,
érvénytelenítésére szolgál.

Visszáru, törli a gyűjtőkbe, PLU-ba stb… bevitt
adatokat.( nem csak az utolsót, hanem bármelyiket )

VISSZÁRÚ

#/NS

A # nem eladással kapcsolatos műveletek, mint pl.: személyi
azonosító, kártyaszám, stb. beütésére szolgál a nyugta kezdése
előtt. Az NS a kasszafiók forgalomtól független kinyitására
szolgál.

PLU

PLU billentyűk, előre beprogramozott árukat lehet vele
előhívni.

RÉSZÖSSZ

Részösszeg billentyű, az adott műveletek részösszegét
Jelzi ki, a nyugta lezárása előtt. Kötelező használata
programozható.

SZOR
IDŐ

Az X a szorzás billentyű, az IDŐ gomb megnyomására, a
műveletek között, megjeleníti az időt és az aktuális dátumot.

Mindennapos használat
Üzemmódok

Az üzemmód választó kapcsoló PRG
állását csak az erre kijelölt szerviz
szakember használhatja!
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OFF - a gép kikapcsolt – nem áramtalanított – állapota
REG - a nyugtaadási állapot
REG2 – nyugtaadási állapot, 8-16 gyűjtők igénybe vételével
X - napi leolvasási állapot
Z - napi forgalmi jelentés (napi zárás) állapota
Az üzemmódok előállításához két típusú kulcsot mellékel a forgalmazó.
OP – kezelői, pénztárosi kulcs, csak OFF és REG üzemmódok
használatát engedélyezi.
OW – Üzletvezetői kulcs, OFF, REG, REG2, X, Z, használatát
teszi lehetővé.

Egyszerű kezelés
Dátum és idő kijelzése
Ha a pénztárgép használaton kívül van, akkor a kijelzőn megjeleníthető az idő az X/IDŐ gomb
lenyomásával. Ugyanennek a billentyűnek a többszöri megnyomásával váltakozva a dátum és idő
látható a kijelzőn.
Az időjelzés folyamatosan a kijelzőn marad, ezért a pénztárgép a C gomb lenyomásáig lezárva marad.

Áfa módosítása
Az áfát csak és kizárólag szerviz szakembere módosíthatja, házilagos módosítása illegális. Ha E11
hibaüzenetet ír ki a kijelzőre a gép feltétlenül értesítse a szakszervizt! A beállított áfák mértéke a jelen
érvényben lévő áfa jogszabályok szerint: 0,5%, 15%, 25%, AJT, TAM.

Napnyitás
A készülék automata napnyitással van ellátva, minden napi munka megkezdésekor egy napnyitás
bizonylattal kezdi a munkát.
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Kasszafiók kinyitása
Nyomja meg a #/NS billentyűt és a pénztárgép kinyitja a fiókot, természetesen egy rövid fejléc nélküli
üzenetet fog mindig nyomtatni.

Nyugta kiadása
Írja be a kívánt összeget, majd nyomjon meg egy gyűjtő billentyűt, - ekkor a bevitt összeg nyomtatásra
kerül – majd annyiszor ismételje meg, ahány beütendő tételt, szeretne a nyugtára rögzíteni, majd a
műveletsort a KP FIZET gomb benyomásával, fejezheti be.
összeg

gyűjtő

KP FIZET

123 Ft

3 gyűjtő

123 Ft

Nyugtázási tétel ismétlése
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Közvetlenül egy adott gyűjtőből történt számlázás után ugyanannak a gyűjtőbillentyűnek a
megnyomásával (előzőleg semmilyen összeget sem kell beírni) további ugyanakkora összegű tételt lehet
számlázni.
összeg

gyűjtő

gyűjtő

123 Ft

3 gyűjtő

3 gyűjtő

gyűjtő

KP FIZET

3 gyűjtő

369 Ft

Adott mennyiség szorzása
A tételszám és egységár szorzását úgy lehet elvégezni, hogy először beírja a mennyiséget – ha kell
tizedes vesszővel – majd megnyomja a SZOR/ IDŐ billentyűt majd beírja az egységárat, a gyűjtőt és
végül a KP FIZET gombot.
mennyiség
0,8

SZ/IDŐ
x

egységár
125Ft

gyűjtő

KP FIZET

3 gyűjtő

100Ft
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Részösszeg
A nyugtakészítés közben bármikor lehetőség van az addig a pontig számlázott tételek összegének
megjelenítésére. Ehhez a művelethez nyomja meg a RÉSZÖSSZEG billentyűt.
Visszajáró kiszámítása
Ehhez a művelethez feltétlenül használni kell a RÉSZÖSSZEG billentyűt. Miután végeztünk a tételek
beütésével a KP FIZET gomb helyett a RÉSZÖSSZEG billentyűt nyomjuk meg, majd írjuk be a kapott
összeget és csak ezután nyomjuk meg a KP FIZET gombot, így a kijelzőn láthatóvá válik a visszajáró
összeg.
összeg

gyűjtő

123 Ft

3 gyűjtő

részössz
123 Ft

kapott összeg

KP FIZET

500 Ft

123 Ft

A kijelzőn megjelenik 377 Ft visszajáró összeg.

Utolsó tétel törlése
Abban az esetben, ha a tételt már beütöttük a gyűjtőbe, de a tétel hibás a TÉTEL TÖRLÉSE gomb
lenyomásával azonnal törlődik.
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összeg

gyűjtő

tétel törl.

123 Ft

2 gyűjtő

KORR

helyes összeg
133 Ft

gyűjtő

…….

2 gyűjtő ……..

Visszáru
Már előzőleg bevitt (nem utolsó tétel) javítása:
Abban az esetben, ha a hiba észlelése csak a RÉSZÖSSZEG gomb benyomása után (de a KP FIZET
előtt) látszik, vagy a vevő bizonyos tételeket nem kér, lehetőség van a tételek javítására, törlésére.
Nyomja meg a VISSZÁRU gombot, majd üsse be a hibás tételt, majd nyomja meg a hibás tételhez
tartozó gyűjtő gombot, valamint ellenőrzésképpen célszerű a RÉSZÖSSZEG gomb megnyomásával
meggyőződni, hogy a művelet végrehajtódott-e. Ezt a műveletet annyiszor ismételjük meg ahány
hibás tétel, van a nyugtán. Figyelem: Csak akkora összeget lehet kivenni a gyűjtőből, amekkorát
beütött!
össz. gyűjtő

össz.

gyűjt

Vissza

összeg

123 Ft 1 gyűjt 256 Ft 2 gyűjt Visszáru 123Ft

gyűjtő ……….. KP FIZET
1 gyűjtő
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PLU-s nyugta kiadása
A PLU egy belső memória terület takar, melybe az áruknak a nevét és árát lehet beprogramozni, így a
nyugta kiadása egyszerűbb, és a kiadott tétel pontosan azonosítható.
Abban az esetben, ha a pénztárgépbe PLU-k vannak programozva, az eladás úgy módosul, hogy a
termék ára helyett a PLU számát kell beütni, majd a gyűjtő helyett a PLU gombot kell megnyomni.
PLU szám
5

PLU

……………. RÉSZÖSSZEG

KP FIZET

PLU (a nyugtán az ár és a név megjelenik)

586 Ft

A szorzás és a javítás is ugyanúgy működik, mint az egyszerű eladásnál, csak az egységár helyett
mindig a PLU számát, a gyűjtő helyett mindig a PLU gombot kell alkalmazni.
Fizettetések
Három féle fizetési mód alkalmazásával zárhatjuk le a nyugtát.
1. készpénzes fizetés (nyugta végén KP FIZET billentyű)
2. Csekk, bón, fizetés (nyugta végén CSEKK billentyű)
3. Hitel, hitelkártya fizetés (nyugta végén HITEL billentyű)
4. Valutás (euró) fizetés
A fizetési módok használata egyszerű, mindig azzal a billentyűvel zárjuk a nyugtát, amelyik az
éppen aktuális fizetési mód. Természetesen lehet vegyes fizetési módokat is előállítani.
…. Részösszeg

összeg

Hitel

600 Ft

200

HITEL

Összeg
200

Csekk

Összeg

CSEKK

100

A visszajáró összeg 58 Ft
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Összeg euró

KP/FIZET

1

kivét/€
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Valutás (euró) fizetés
Lehetőség van a pénztárgépen az euróval történő fizetések lekezelésére a következő módon:
……. Részösszeg
1500 Ft

Kivét

Részösszeg

euró összeg

KIVÉT

RÉSZÖSSZEG

10

Kivét/€
KIVÉT

KP/fizet
KP/FIZET

Figyelem: Csak olyan nagyságú euróval lehet fizetni, amelyből a visszajáró összeg nem haladja
meg a kassza forint tartalmát!! A váltási árfolyamot programoztatni kell a szervizzel!
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Leértékelés, Felárazás
A gépen a % billentyű segítségével létrehozhatunk leértékelést, vagy felárazást. A billentyű
programozható, hogy melyik funkció működjön és mekkora mértékben. Alaphelyzetben a kezelő által
megadható mértékű leértékelés van beállítva. (Értéke: 0-99,99% között lehet)
Lehet tételen adni kedvezményt ill. felárat és lehet végösszegen.
Összeg gyűjtő
500Ft

3 gyűjtő

%mértéke
10

…………….. részösszeg
tételek

500 Ft

%

KP FIZET

% gomb 450 Ft
%mértéke
10

%

KP FIZET

% gomb

450 Ft

Figyelem: A gépen engedmény sztornót végre lehet hajtani, de új engedményt (ugyanarra a
tételre) csak úgy lehet adni, ha a tételt, magát is visszáruzzuk, majd ismét beütjük, és ismét
meghatározzuk a kedvezmény mértékét! (Lásd előző példa)
Összegszerű árengedmény
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Pontosan úgy működik, mint a % billentyű, azzal a különbséggel, hogy itt nem a % mértékét, hanem a
levonni kívánt összeget kell, megadni.

Pénz betét, pénz kivét
A pénztárgép kasszájába elhelyezhető a forgalomtól független pénzösszeg úgy hogy azt a gép külön
jegyezze (pl.: árura), valamint a forgalomtól független pénz kivét is alkalmazható (pl.: az áru kifizetése).
A pénzösszegek csak a kasszamozgásban szerepelnek, a napi forgalomban nem.
összeg

pénz bevét

összeg

100 Ft bevétel

pénz kivét

100 Ft kiadás

Nyugta-megszakítás
Abban az esetben, ha nyugta nyomtatás, vagy zárás közben fogy el a papírszalag a gép automatikusan
nyugta-megszakítást, jelentés-megszakítást hajt végre, ami azt jelenti, hogy a nyugtát új papír befűzése
után meg kell ismételni. Ha zárás közben fogy el a papír, – ezt jelentés-megszakítással jelzi - a zárást
automatikusan megismétli.
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Leolvasások, zárások
Egyedi gyűjtő jelentés
A kulcsot fordítsuk X állásba, majd nyomjuk le a kívánt gyűjtőt, (1-8) majd RÉSZÖSSZEG. Ha 9-16ig szeretnénk a gyűjtő lenyomása előtt, üssük be a 100 RÉSZÖSSZEG kódot.
X
X

1

…… 8

RÉSZÖSSZEG

100 RÉSZÖSSZEG

9 …… 16

RÉSZÖSSZEG
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Egyedi PLU jelentés
A kulcsot fordítsuk X állásba, adjuk meg a PLU számát (1-950), majd nyomjuk be a PLU billentyűt, (ha
több PLU-t akarunk, akkor ismételjük meg az előbbi műveletet) és a RÉSZÖSSZEG-et.

X

PLU száma

PLU

RÉSZÖSSZEG

PLU001

3
1260

Napi általános ellenőrző jelentés
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A kulcsot fordítsuk X állásba, majd nyomjuk, meg a KP FIZET billentyűt.
X

KPFIZET

Gyűjtők tételeinek száma és összege

Kedvezmények száma és összege

Kasszaviszony. Az eurós fizetést itt jelzi, KP2
megnevezéssel

Módosító tételek száma és összege

Áfa viszony részletezése

Napi Zárás
A folyamat ugyanaz, mint az általános ellenőrző jelentésnél csak a kulcsot Z állásba kell kapcsolni
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Z

KP FIZET

Bevétel az áfák szerint megkülönböztetve

Módosító tényezők

Egyéb információk

Periodikus jelentés
A kulcsot fordítsuk X állásba, majd adjuk be a 10 számot és nyomjuk meg a KP FIZET billentyűt.
X

10

KP FIZET

Ugyanazt a formátumot kapjuk, mint a napi általános ellenőrző jelentés esetében, csak az összegek
nem a napra fognak vonatkozni, hanem a kezelő által meghatározott intervallumra. Csak a napi zárás
után ad pontos képet!
Periodikus zárás
A folyamat ugyanaz, mint az előző jelentésnél csak a kulcsot Z állásba kell kapcsolni.
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Z

10

KP FIZET

A formai megjelenés is ugyanaz, de ezzel a zárással nullázzuk a számlálókat, így elkezdődhet egy újabb
periódus. A periódusok periodikus zárástól, periodikus zárásig terjednek, a periódusok hosszát a kezelő
határozza meg. Ha mindig havonta az utolsó zárás után készítünk egy periodikus zárást is, akkor havi
zárásokat kapunk.

Periodikus PLU jelentés
A kulcsot fordítsuk X állásba, majd adjuk be a 1 számot és nyomjuk, meg a KP FIZET billentyűt.

X

1

KP FIZET

Formátumát tekintve hasonló, mint az egyedi PLU jelentés, csak itt minden használt PLU megjelenik.

Periodikus PLU zárás
A folyamat ugyanaz, mint az előző jelentésnél csak a kulcsot Z állásba kell kapcsolni.
Z

1

KP FIZET

Lezárásra kerülnek a számlálók, hasonló módon, mint az általános periodikus zárásnál.

Óránkénti jelentés
A kulcsot fordítsuk X állásba, majd adjuk be a 2 számot és nyomjuk meg a KP FIZET billentyűt.
X

2

KP FIZET

Regisztrálni lehet egy adott napszak forgalmát óránkénti lebontásban. Nagyon jó statisztika készíthető,
főleg étkeztetéssel foglalkozó cégek részére.
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Óránkénti zárás
A folyamat ugyanaz, mint az előző jelentésnél csak a kulcsot Z állásba kell kapcsolni.

Z

2

KP FIZET

Pénzügyi jelentés
A kulcsot fordítsuk X állásba, majd nyomjuk, meg a SZOR/IDŐ billentyűt.
X

SZOR/IDŐ

Abban az esetben, ha eurós fizetés
történik, ebben a jelentésben ennek az
értéke KP2 néven fog megjelenni!
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Adómemória teljes kiolvasása
A kulcsot fordítsuk Z állásba, majd nyomjuk, meg a RÉSZÖSSZEG billentyűt.
Z

RÉSZÖSSZEG

Adómemória zárásszám szerinti kiolvasása
A kulcsot fordítsuk Z állásba, majd adjuk meg a kezdő zárásszámot (4 számjegy), RÉSZÖSSZEG, záró
zárásszámot (4 számjegy), RÉSZÖSSZEG.
Z

kezdő

Részösszeg

záró

Részösszeg

Figyelem: Ha nem adunk meg záró zárásszámot automatikusan a legutolsó zárásig nyomtat!

Adómemória dátum szerinti kiolvasása
A kulcsot fordítsuk Z állásba, majd adjuk meg a kezdő dátumot (6 számjegy évévhóhónapnap),
RÉSZÖSSZEG, záró dátumot (6 számjegy), RÉSZÖSSZEG.
Z

kezdő

Részösszeg

záró

Részösszeg

Figyelem: Ha nem adunk meg záró dátumot automatikusan a legutolsó dátumig nyomtat!
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Pénztárgép azonosító adatai

Alkalmazott áfák értékei

Napi bevétel áfánként külön bontva

Időszaki forgalom áfánként szétbontva
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PLU raktárkészlet figyelemmel kísérése
Raktár üzemmód
Ahhoz, hogy a PLU raktárkészletünket módosítani tudjuk, be kell lépni a raktár üzemmódba.
X

2

RÉSZÖSSZEG

Ha ismét megnyomjuk a RÉSZÖSSZEG billentyűt, visszaáll X üzemmódba.
Raktárkészlet módosítása
Miután beléptünk a raktár üzemmódba, (lásd: előző pont) adjuk be a módosítani kívánt PLU számát,
majd PLU billentyűt, üsse be a módosítás mennyiségét, a „-” billentyűt és a KP FIZET. (Ha a készletet
növelni akarjuk a „-„ billentyűt nem kell megnyomni!) Ezután ismét a PLU száma PLU billentyű …
stb. Befejezésül a RÉSZÖSSZEG billentyű.
raktár mód
PLU száma
PLU
mennyiség
csak akkor kell alkalmazni,
ha a készletet csökkenteni
szeretnénk.
KP FIZET

RÉSZÖSSZEG

Raktárkészlet leolvasása
A kulcsot fordítsuk X állásba, majd adjuk be a 3 számot és nyomjuk, meg a KP FIZET billentyűt.
X

3

KP FIZET

Raktárkészlet zárása
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A kulcsot fordítsuk Z állásba, majd adjuk be a 3 számot és nyomjuk, meg a KP FIZET billentyűt.
Z

3

KP FIZET

Hibaüzenetek

Display

E02
E03
E06
E07

Hiba leírása

Hiba elhárítása

Nincs kezelő kijelölve

Adja meg a kezelői kódot

Helytelen üzemmód

Kapcsolja a kulcsot megfelelő
állásba

Kötelező Részösszeg hiba

Nyomjon részösszeget a lezárás
előtt

E90

Kötelező kapott összeg beütési hiba Üsse be a kapott összeget
Hívja a szervizt, és
Fejléc hiba
programoztassa be a fejlécet
Hívja a szervizt, és
programoztassa be az áfa
gyűjtőhöz rendelését, vagy az
Áfa hozzárendelés, vagy áfa hiányzik áfát.
Szerviz közreműködése
Adómemória megtelt, vagy hibás
szükséges
Készítsen el minden zárást és
programoztassa be a szervizzel
Euró beállítási hiba
az euró váltási arányt

E94

Kapcsolja ki a gépet, majd ismét
vissza, vagy hívja a szervizt!

E11
E15
E20

Nyomtató hiba
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