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ЕВИГА ООД – касови апарати, фискални принтери, електронни везни,
фискални системи, складов и счетоводен софтуер, видеонаблюдение

КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С ЕКАФП
TREMOL ZM-KL
Ресторантски режим
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Клавиш MODE сменя режимите на работа

I. Откриване на сметка
с MODE търсим ПРОДАЖБИ __ __ __ __ __ __въвеждаме код на оператор:
1 1 1 1 1 1 – за първи оператор; 2 2 2 2 2 2 – за втори оператор, появава се
Маса 0-64 VD
избира се номер на маса и се натиска VD,
на дисплея се изписва Номер място 1-4?
избира се номер на място, след това се натиска %+ за нова поръчка, появява се
0.00 – касовия апарат е готов за продажби
ПРОДАЖБИ

по артикули
с количество
без количество
с количество
количество
код на артикул
количество
QTY – умножение
PLU
QTY – умножение
Ед. цена
ST междинна сума
код на артикул
група D1 – D4*
TOTAL
PLU
ST междинна сума
ST междинна сума
TOTAL
TOTAL
* за група над 4-та се натиска D4 и се
VD – корекция преди TOTAL
въвежда номера й от клавиатурата
СL – изчиства индикацията и съобщенията
за грешки
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w.

по групи
без количество
сума
група D1 – D4*
ST междинна сума
TOTAL

с натискане на TOTAL се приключва междинно сметката, разпечатва се
клиентски бон и апарата влиза в режим за парола на оператор.
При нова поръчка на същата маса се повтаря процедурата.

a.b

II. Разпечатване на обобщена сметка на маса
Въвеждаме код на оператор,
Маса 0-64 VD
избира се номер на маса и се натиска VD,
на дисплея се изписва Номер място 1-4?
избира се номер на място, след това се натиска
обобщена сметка на масата.

%- и се разпечатва бон с
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III. Приключване на сметка на маса

g

ЕВИГА ООД – касови апарати, фискални принтери, електронни везни,
фискални системи, складов и счетоводен софтуер, видеонаблюдение

Става с натискане на TOTAL, след като сме влезли в масата която искаме да
приключим.
IV. Натрупване на бързи поръчки

с MODE търсим ПРОДАЖБИ __ __ __ __ __ __въвеждаме код на оператор:
1 1 1 1 1 1 – за първи оператор; 2 2 2 2 2 2 – за втори оператор, появава се
Маса 0-64 VD
избира се 0 и се натиска VD, на дисплея се изписва Бърза поръчка

w.

ПРОДАЖБИ

по артикули
с количество
без количество
с количество
количество
код на артикул
количество
QTY – умножение
PLU
QTY – умножение
Ед. цена
ST междинна сума
код на артикул
група D1 – D4*
TOTAL
PLU
ST междинна сума
ST междинна сума
TOTAL
TOTAL
* за група над 4-та се натиска D4 и се
VD – корекция преди TOTAL
въвежда номера й от клавиатурата
СL – изчиства индикацията и съобщенията
за грешки
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по групи
без количество
сума
група D1 – D4*
ST междинна сума
TOTAL

Отчет по артикули /с нулиране/

a.b
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V. Режим ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
с MODE търсим ОТЧЕТИ Z __ __ __ __ __
въвеждаме код 1 1 1 1 1
TOTAL разпечатва се дневен отчет с нулиране за касовата книга

с MODE търсим ОТЧЕТИ Z _ _ _ _ _
въвеждаме код 1 1 1 1 1 , натиска се клавиш 5 и TOTAL
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VI. Режим МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ
с MODE търсим ОТЧЕТИ Х __ __ __ __ __
въвеждаме код
2 2 2 2 2
TOTAL разпечатва се отчет без нулиране само за справка

w.

Отпечатване на информация от КЛЕН /печат от КЛЕН на всички
документи по дати/
с MODE търсим ОТЧЕТИ Х __ __ __ __ __
въвеждаме код
2 2 2 2 2
D1 начална дата TOTAL крайна дата TOTAL
ДДММГГ
ДДММГГ
VII. Режим МЕСЕЧЕН /ГОДИШЕН/ ОТЧЕТ
с MODE търсим ОТЧЕТИ Х __ __ __ __ __
въвеждаме код
2 2 2 2 2
1 1 STL начална дата QTY крайна дата VD
ДДММГГ
ДДММГГ
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ДД – ден с два символа
ММ – месец с два символа
ГГ – година с два символа

Пример: 1 януари 2011 - 010111

