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klawisz wųČczania
i wyųČczania kasy

klawisz podglČdu
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klawisz wysuwania papieru
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PODAJ HASBO KASJERA:

ZALOGOWANO KASJERA:
JANINA

TRYB SPRZEDAY
KASJER NR 1

WPBTA POCZTKOWA

BRAK DANYCH KASJERA

- wųČczenie
i wǇųČczenie kasy

- wysuwanie
papieru

- podgůČĚ wydrukowanych pozycji paragonowych lub
- wyƑwietlenie statusu kasy, w celu sprawdzenia m.in.
ƐŝųǇ sygŶĂųƵ w komunikacji bezprzewodowej,
dostħpu do internetu
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włącz opcję, jeżeli towar jest opakowaniem zwrotnym

:<&=21<=5$%$781$5=878
włącz opcję, jeżeli na towar nie mają być
udzielane rabaty i narzuty
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włącz opcję, jeżeli towar ma mieć możliwość
zmiany ceny przy sprzedaży 
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STOSUJ DLA OCHRONY DRUKARKI
MASKOWNI% WYJ_CIA PAPIERU

ƉƌǌǇŬĂǏĚĞũǁǇŵŝĂŶŝĞƉĂƉŝĞƌƵ
ŶĂůĞǏǇƐŬŽŶƚƌŽůŽǁĂđ͕ĐǌǇ
ǁŵĞĐŚĂŶŝǌŵŝĞĚƌƵŬĂƌŬŝ
ŶŝĞƉŽǌŽƐƚĂųǇƌĞƐǌƚŬŝƉĂƉŝĞƌƵ
ůƵď ŝŶŶĞǌĂŶŝĞĐǌǇƐǌĐǌĞŶŝĂ

ĐŽϯŵŝĞƐŝČĐĞΎŶĂůĞǏǇƵƐƵŶČđƉǇų
ŝǌĂŶŝĞĐǌǇƐǌĐǌĞŶŝĂǌŵĞĐŚĂŶŝǌŵƵ
ĚƌƵŬĂƌŬŝƉħĚǌĞůŬŝĞŵ͕ƐŝůŶyŵ
ƐƚƌƵŵŝĞŶŝĞŵƉŽǁŝĞƚƌǌĂ
ůƵď ǁǇŬĂųĂĐǌŬČ
;ŵ͘ŝŶŶĂŬŽųĂĐŚǌħďĂƚǇĐŚǁĂųŬĂͿ



ΎĐŽϭŵŝĞƐŝČĐǁƑƌŽĚŽǁŝƐŬƵŽǌǁŝħŬƐǌŽŶǇŵǌĂƉǇůĞŶŝƵ

:<0,(11(:.$'.,=23,6(0./$:,$785<



63(&<),.$&-$7(&+1,&=1$
ZASILANIE |

12V/1A (dop. 10-15V)

max 12W

z zasilacza sieciowego
WE:
WY:
z akumulatora

100-240V~ 50-60Hz 0,4A
12V/1A
6V/1,2Ah (żelowy)

BEZPIECZEŃSTWO |
Kasa jest wykonana w klasie III zabezpieczenia przeciwpożarowego wg
PN-EN 60950 - 1:2007. Zasilacz do kasy jest wykonany z klasie II
zabezpieczenia przeciwpożarowego wg PN-EN 60950 - 1:2007.
WARUNKI UŻYTKOWANIA |
temperatura
wilgotność

5° - 35° C
40 - 80 % (bez kondensacji)

OSTRZEŻENIE |
Urządzenie to jest klasy A. W środowisku mieszkalnym może ono powodować
zakłócenia radioelektryczne. W takich przypadkach można żądać od jego
użytkownika zastosowania odpowiednich środków zaradczych.
To urządzenie zostało oznakowane znakiem CE, co oznacza, że pomyślnie
przeszło proces oceny zgodności z obowiązującymi wymogami dyrektyw Unii
Europejskiej. Szczegółowy wykaz dyrektyw oraz norm, którym podlega, zawiera
Deklaracja Zgodności, której kopia dostępna jest na stronie www.elzab.com.pl.
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Komunikat na wyƑwietlaczu kasjera
AKTYWNA ZWORA SERWISOWA
AWARIA DRUKARKI
BàĄD PODCZAS ODCZYTU PAMIĉCI FISKALNEJ
BàĄD TESTU ZAPISU PAMIĉCI FISKALNEJ

Przyczyna / sposób postħpowania
Kasa jest w trybie serwisowym, w którym sprzedaǏ jest niemoǏliwa.
WyųČczyđ i wųČczyđ kasħ, jeǏeli komunikat pojawi siħ ponownie - wezwij serwis.
OdųČczony lub uszkodzony mechanizm drukujČcy. WyųČczyđ i wųČczyđ kasħ.
JeǏeli komunikat pojawi siħ ponownie – wezwij serwis.
BųČd podczas odczytu danych z pamiħci Įskalnej . Wezwij serwis.
BųČd testowego zapisu/odczytu pamiħci Įskalnej.

BàĄD W ILOĝCI

Niezgodna liczba miejsc po przecinku w podanej iloƑci towaru i w jego deĮnicji.

BàĉDNA DATA

Bųħdnie wprowadzono datħ (np. miesiČc poza moǏliwym zakresem).

BàĉDNE HASàO
BàĉDNE NUMERY RAPORTÓW
BàĉDNY ZAKRES
BàĉDNY ZAKRES NUMERÓW
BRAK DANYCH KASJERA

Podczas próby wykonania raportu rozliczeniowego wprowadzono bųħdne hasųo dostħpu
do tej funkcji.
Bųħdnie wprowadzono numery raportów (numer poza moǏliwym zakresem).
Bųħdnie wprowadzono zakres raportów (data koŷcowa wczeƑniejsza od poczČtkowej).
Bųħdnie wprowadzono zakres raportów (numer koŷcowy wczeƑniejszy od poczČtkowego).
Brak zdeĮniowanego kasjera/kierowcy o podanym haƑle lub numerze.

BRAK DANYCH DO WYDRUKU

Brak wydruku, Ǐadne dane nie speųniajČ podanych kryteriów.

BRAK DANYCH UĩYTKOWNIKA

Nie zostaųy wprowadzone dane uǏytkownika do nagųówka wydruków.

BRAK INTERNETU
BRAK MIEJSCA NA DODATKOWY KOD KRESKOWY
BRAK MOĩLIWOĝCI EDYCJI
BRAK OSTATNIEGO PARAGONU
BRAK PAMIĉCI FISKALNEJ
BRAK PAMIĉCI CHRONIONEJ
BRAK PAPIERU, UZUPEàNIJ PAPIER
BRAK RAPORTÓW W ZESTAWIE

W celu zapewnienia komunikacji kasy z serwerami Ministerstwa Finansów wymagane jest
podųČczenie kasy do internetu. SprawdǍ poprawnoƑđ konĮguracji poųČczenia.
Brak moǏliwoƑci dodania kolejnego dodatkowego kodu kreskowego.
Nie ma moǏliwoƑci edycji wybranej pozycji. Dane pole/deĮnicja nie podlega zmianom.
Brak danych do wydruku lub podglČdu z kopii elektronicznej , w zwiČzku z brakiem paragonu
w pamiħci chronionej.
Brak pamiħci Įskalnej lub pamiħđ odųČczona. Wezwij serwis.
Wezwij serwis.
NaleǏy umieƑciđ nowy papier w drukarce.
Brak raportów do wydruku – Ǐaden z raportów nie zostaų przypisany do zestawu raportów danego
rodzaju kasjera.

BRAK RODZAJU KASJERA

NaleǏy uzupeųniđ deĮnicjħ kasjera i przypisađ kasjerowi rodzaj

BRAK STAWKI PODATKU

Stawka podatkowa uǏytego towaru nie zostaųa zdeĮniowana lub jest stawkČ rezerwowČ.
NaleǏy przypisađ zdeĮniowane stawki podatkowe w deĮnicji kaǏdego z towarów.

BRAK TOWARÓW W BAZIE
BRAK TOWARU O KODZIE: XXX

Brak zdeĮniowanych towarów w bazie kasy. Baza towarowa pusta.
Brak zdeĮniowanego towaru w bazie o podanym kodzie kreskowym.



Komunikat na wyƑwietlaczu kasjera
BRAK TOWARU O PODANEJ NAZWIE
BRAK TOWARU W BAZIE
BRAK UPRAWNIEē
BRAK ZDEFINIOWANYCH KLAWISZY
BRAK ZDEFINIOWANYCH WIĄZAē
DATA WCZEĝNIEJSZA NIĩ W PAMIĉCI FISKALNEJ
DOKUMENT DO WYDRUKOWANIA
HASàO JUĩ ISTNIEJE
KASA W TRYBIE FISKALNYM
KASA ZABLOKOWANA

Przyczyna / sposób postħpowania
Brak zdeĮniowanego towaru w bazie o podanej nazwie.
Brak zdeĮniowanego towaru w bazie pod podanym numerem PLU.
Kasjerowi nie zostaųy przyznane uprawnienia do uruchomienia danej funkcji.
Próba uruchomienia trybu pracy kasy SZYBKA SPRZEDA przy braku zdeĮniowanych klawiszy
szybkiej sprzedaǏy. ZdeĮniuj klawisze.
Wywoųanie funkcji kasowania wiČzania towarów w przypadku braku tych wiČzaŷ.
Podana data nie moǏe byđ wczeƑniejsza niǏ data ostatniego zapisu do pamiħci Įskalnej.
NacisnČđ ZATWIERD by dokoŷczyđ operacjħ wydruku.
Hasųo jednoznacznie identyĮkuje kasjera. Podczas deĮniowania hasųa kasjera wprowadzono hasųo
uǏywane juǏ przez innego kasjera.
Wywoųana funkcja nie jest moǏliwa w trybie Įskalnym kasy.
Wezwij serwis.

KASJER MA OTWARTĄ ZMIANĉ

Nie moǏna skasowađ kasjera, który ma otwartČ zmianħ.

KASJER MA ZAMKNIĉTĄ ZMIANĉ

Nie moǏna wykonađ raportu koŷca zmiany kasjera, który ma zamkniħtČ zmianħ.

KASJER WYLOGOWANY
KLAWIATURA ZABLOKOWANA
KOD KRESKOWY JUĩ ISTNIEJE

aden z kasjerów nie jest zalogowany. W celu prowadzenia sprzedaǏy na kasie naleǏy zalogowađ
kasjera.
Dotykowy ekran kasjera zabezpieczony przed przypadkowym dotkniħciem.
W celu odblokowania ekranu naleǏy krótko nacisnČđ przycisk wųČcz/wyųČcz z przodu kasy.
Próba przypisania do towaru kodu kreskowego istniejČcego juǏ w bazie.

KOREKTA CZASU WYKRACZA POZA DOBĉ

Korekta czasu wykracza poza bieǏČcČ dobħ.

NALEĩY JUĩ WYKONAû RAPORT DOBOWY
WYKONAû RAPORT TERAZ?

Kasa sygnalizuje Ǐe poprzedni dzieŷ sprzedaǏy nie zostaų zakoŷczony raportem Įskalnym
dobowym. Komunikat ma jedynie charakter przypomnienia i nie blokuje sprzedaǏy na kasie.
Po 48 godzinach od wystawienia pierwszego paragonu, po którym nie zostaų wykonany raport
Įskalny dobowy, w celu prowadzenia dalszej sprzedaǏy na kasie naleǏy wykonađ zalegųy raport.

NASTĉPNY PRZEGLĄD PRZED: RRrMM.DD

Kasa ma wųČczonČ funkcjħ przypominania przed raportem Įskalnym dobowym o terminie
nastħpnego przeglČdu. W celu wykonania raportu dobowego naleǏy nacisnČđ klawisz
ZATWIERD.

NIEPOPRAWNA NAZWA
NIEZAKOēCZONY MIESIĄC
NIEZEROWE LICZNIKI ILOĝCI I WARTOĝCI
NISKIE NAPIĉCIE AKUMULATORA GàÓWNEGO
NISKIE NAPIĉCIE AKUMULATORA ZEGARA
OTWARTA DOBA
OTWARTY PARAGON

Nazwa zawiera niedozwolone znaki lub jest za dųuga/za krótka.
Raport okresowy miesiħczny moǏe byđ wykonany tylko dla zakoŷczonych miesiħcy
(z punktu widzenia daty).
Liczniki iloƑci i wartoƑci sprzedaǏy dla danego towaru sČ niezerowe.
Wywoųana funkcja wymaga wyzerowania liczników.
PodųČczyđ kasħ do zasilania sieciowego i wųČczyđ jČ. JeǏeli komunikat pojawia siħ pomimo, Ǐe kasa
byųa podųČczona do zasilania przez kilka godzin - wezwij serwis.
Wezwij serwis.
Wywoųana funkcja moǏliwa jest do wykonywania tylko po wykonaniu raportu dobowego
Įskalnego, a przed pierwszym paragonem.
Wywoųana funkcja wymaga zakoŷczenia paragonu.



Komunikat na wyƑwietlaczu kasjera

Przyczyna / sposób postħpowania

PAMIĉû FISKALNA W TRYBIE
TYLKO ODCZYT

Prawidųowy stan pracy kasy to tryb zapis/odczyt. Tylko w tym trybie moǏliwe jest wystawianie
paragonów i wykonywanie raportów Įskalnych dobowych. Kasa moǏe przejƑđ do trybu tylko
odczyt w wyniku wykonania raportu rozliczeniowego, zapeųnienia lub uszkodzenia pamiħci
Įskalnej. Wezwij serwis.

POZYCJA PARAGONOWA Z NARZUTEM

Próba wprowadzenia rabatu oraz narzutu na pozycjħ, na którČ wczeƑniej zdeĮniowano juǏ narzut.

POZYCJA PARAGONOWA Z RABATEM

Próba wprowadzenia rabatu oraz narzutu na pozycjħ, na którČ wczeƑniej zdeĮniowano juǏ rabat.

PRZEKROCZONA MAKSYMALNA LICZBA ZMIAN

Zostaųa przekroczona liczba dopuszczalnych zmian stawek podatkowych lub waluty ewidencyjnej.

PRZEKROCZONY DZIENNY LIMIT KOREKTY
PUSTA NAZWA

Przestawianie zegara moǏliwe tylko w zakresie +/- 120min. w ciČgu doby.
Zostaų przekroczony dzienny limit korekty.
Próba zapisu pustego ciČgu znaków np. podczas deĮnicji formy pųatnoƑci.

RABAT LUB NARZUT ZABRONIONY

Próba wprowadzenia rabatu lub narzutu na pozycjħ sprzedaǏy towaru wyųČczonego
z rabatu/narzutu w bazie towarowej.

RABAT LUB NARZUT ZBYT DUĩY

Próba wprowadzenia rabatu lub narzutu na pozycjħ lub paragon w wysokoƑci wiħkszej niǏ
zdeĮniowane w ustawieniach limity.

RODZAJ AKTUALNIE UĩYWANY

Próba usuniħcia rodzaju kasjera, do którego jest przypisany aktualnie zalogowany kasjer.

SKASOWANA PAMIĉû RAM
SPRZEDAĩ ZABLOKOWANA - UPàYNĄà CZAS

Wezwij serwis.
Zakoŷczyų siħ okres uǏytkowania kasy podany kodem czasowym.
Skontaktuj siħ serwisem, do czasu odblokowania kasy sprzedaǏ nie jest moǏliwa.

TOWAR JEST OPAKOWANIEM

Ostatnia pozycja sprzedaǏy dotyczy towaru, który jest opakowaniem i nie podlega
rabatom/narzutom

TOWAR O PODANEJ NAZWIE JUĩ ISTNIEJE

Próba zapisania towaru o nazwie istniejČcej juǏ w bazie. W kasie nie moǏe byđ dwóch towarów
o takiej samej nazwie. NaleǏy pamiħtađ, Ǐe kasa, zgodnie z obowiČzujČcymi przepisami,
przy sprawdzaniu unikalnoƑci nazwy towaru pomija wprowadzonČ spacjħ.

TRWA WYDRUK

Zajħty bufor wydruku. Nowy wydruk bħdzie moǏliwy po zakoŷczeniu poprzedniego.

USZKODZONA PAMIĉû OPERACYJNA

Wezwij serwis.

USZKODZONA PAMIĉû CHRONIONA

Wezwij serwis.

WYKONAJ RAPORT DOBOWY
WYKONAJ RAPORT KOēCA ZMIANY
WYKONAJ RAPORT MIESIĉCZNY
CZY WYKONAû RAPORT TERAZ?

Wymagane jest wykonanie wydruku raportu dobowego Įskalnego.
Kasjer ma zbyt duǏe wartoƑci sprzedaǏy, wymagane jest zamkniħcie zmiany.
Kasa sygnalizuje, Ǐe poprzedni miesiČc sprzedaǏy nie zostaų zakoŷczony raportem okresowym
miesiħcznym.

ZA DUĩA WARTOĝû PARAGONU

Suma sprzedaǏy na caųy paragon jest zbyt duǏa (przekracza dopuszczalnČ wartoƑđ 9999999,99).

ZA DUĩA KWOTA PARAGONU, WYKONAû?

Suma sprzedaǏy na caųy paragon jest zbyt duǏa (przekracza dopuszczalnČ wartoƑđ okreƑlonČ
w parametrach kasy przez operatora)

ZABLOKOWANA ZMIENNA CENA
ZBYT DUĩA KOREKTA CZASU
ZEROWA LUB ZA DUĩA WARTOĝû POZYCJI

Brak moǏliwoƑci zmiany ceny dla danego towaru.
Korekta wskazaŷ zegara moǏliwa tylko w zakresie +/- 120min. w ciČgu jednej doby.
WartoƑđ pozycji sprzedaǏy (iloƑđ x cena jednostkowa) lub zbyt duǏa (przekracza dopuszczalnČ
wartoƑđ 9999999,99) lub jest zerowa.



Rozszerzona
instrukcja obsługi
Mini LT ONLINE

zeskanuj kod
telefonem

Dane techniczne
Wyposażenie
dodatkowe

Programy
Eureka.exe
program do zapisu i odczytu
parametrów kasy ﬁskalnej

ELZAB_OR.zip
program do odczytu zawartości
pamięci ﬁskalnej/chronionej kasy

AS.zip
program do kopiowania, przegladania
oraz analizy zawartości pamięci chronionej

ZUK ELZAB SA
ul. ELZAB 1
41-813 Zabrze
+48 32 272 20 21
+48 32 272 25 83

www.elzab.pl
www.facebook.com/ElzabSA
www.youtube.com/user/
ELZABmarketing/videos
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