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1. Wprowadzenie

ELZAB Mera E i ELZAB Mera EFV to drukarki fiskalne przeznaczone do
systemów, w których do prowadzenia sprzeda!y wykorzystywane s" komputery
wyposa!one w interfejs RS232 lub USB. Drukarka zapisuje kopi# wydruków
w postaci elektronicznej. Zastosowanie drukarki i komputera z programem sprzeda!y
powoduje wype$nienie wymogu stosowania kasy fiskalnej.

Drukarka posiada nast#puj"ce cechy:

% $atwo&' pod$"czenia do komputera z interfejsem RS232 lub USB,

% mo!liwo&' wydruku faktur (dla wersji ELZAB Mera EFV),

% zapis elektronicznej kopii wydruków na karcie pami#ci microSD w drukarce,

% pojemno&' bazy towarowej oko$o 350 tys. nazw towarów,

% opcjonalnie monochromatyczny lub kolorowy wy&wietlacz klienta,

% mo!liwo&' pod$"czenia szuflady na pieni"dze.

Do drukarki do$"czona jest p$yta CD-ROM zawieraj"ca:

% PROGRAM U(YTKOWNIKA w wersji Windows wraz z opisem jego funkcji,

% program drukuj"cy raporty okresowe,

% program do przegl"dania zawarto&ci kopii elektronicznej,

% sterowniki do portu USB (tworz"ce wirtualny port szeregowy) do systemów
operacyjnych Windows 98/98SE/ME/2000/2003 Server/XP/Vista/XP 64-bit/XP
Embedded/CE.NET 4.2 i 5.0, MAC OS 8/9, OS-X, Linux (od wersji 2.4),

% kody i sekwencje steruj"ce drukarki opisane w dokumencie „INSTRUKCJA
PROGRAMISTY DO DRUKAREK ELZAB Mera i Omega” oraz biblioteki
u$atwiaj"ce tworzenie programów sprzeda!y.

Powy!sze programy i dokumenty znajduj" si# równie! na stronie www.elzab.com.pl

2. Zawarto!" opakowania

Kompletne opakowanie zawiera:

1. drukark#, 5. rolk# papieru termicznego,

2. instrukcj# obs$ugi drukarki, 6. zasilacz sieciowy z instrukcj" obs$ugi,

3. kabel RS232 7. ksi"!k# kasy rejestruj"cej,

4. p$yt# CD ROM, 8. karty zg$oszenia kasy do Urz#du Skarbowego.

Przed rozpocz#ciem eksploatacji nale!y zapozna' si# z instrukcj" obs$ugi.
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3. Opis ogólny

3.1. Budowa

Drukarka jest urz"dzeniem o zwartej budowie zawieraj"cej mechanizm drukuj"cy typu

easy load z obcinaczem, pakiety elektroniki i akumulator. Z$"cza zewn#trzne znajduj"

si# od spodu drukarki. Podstawa i pokrywa drukarki wykonane s" z tworzywa

sztucznego. W pokrywie drukarki zamontowany jest obcinacz papieru i rolka

dociskowa. W podstawie znajduje si# wy&wietlacz klienta o regulowanym po$o!eniu

i k"cie ustawienia. Dost#p do wn#trza uzyskujemy przez zdj#cie pokrywy drukarki.

Drukarka ma nast#puj"ce elementy dost#pne dla u!ytkownika:

! drukark# (pod pokryw" drukarki),

! z$"cze karty pami#ci microSD (pod pokryw" drukarki),

! klawiatur# lokaln" obs$ugi ze wska)nikami &wietlnymi,

! z$"cza interfejsów (w podstawie),

! wy&wietlacz klienta o regulowanym po$o!eniu.

3.2. Rozmieszczenie i oznaczenia cz#!ci i zespo$ów

Rys. 1.  Widok z przodu

1. Wy&wietlacz klienta 4. Szczelina wyj&cia papieru

2. Pokrywa drukarki 5. Klawiatura lokalnej obs$ugi drukarki

3. Przycisk otwierania pokrywy
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Rys. 2.  Widok z$"cz drukarki.

1. Z$"cze interfejsu USB do komputera PC 4. Z$"cze A interfejsu RS232 do PC

2. Z$"cze B interfejsu RS232 do komputera PC 5. Z$"cze zasilania do pod$"czenia

3. Z$"cze szuflady na pieni"dze typu RJ zasilacza sieciowego

4. Wymagania instalacyjne

4.1. Miejsce

Drukarka mo!e pracowa' w pomieszczeniach oraz na zewn"trz pod warunkiem

os$oni#cia przed deszczem i nadmiernym nas$onecznieniem. Nale!y unika' miejsc

nara!onych na znaczne wahania temperatury, du!e zapylenie, wibracje i uderzenia. Nie

nale!y instalowa' urz"dzenia w pomieszczeniach ze znaczn" agresywno&ci" korozyjn"

&rodowiska oraz w pomieszczeniach, gdzie wyst#puje kondensacja pary wodnej.

4.2. Warunki klimatyczne otoczenia

Temperatura 5°C ÷ 40° C

Wilgotno&' (bez kondensacji) 40% ÷ 80%

4.3. Zasilanie

Drukarka zasilana jest z zewn#trznego zasilacza sieciowego, posiada tak!e

wewn#trzny akumulator. Przy wy$"czonej drukarce, obecno&' zasilania z zasilacza jest

sygnalizowana wolnym pulsowaniem wska)nika ($adowany jest akumulator

wewn#trzny). W przypadku zaniku zasilania sieciowego drukarka samoczynnie

przechodzi na zasilanie z akumulatora, co sygnalizowane jest szybkim pulsowaniem

wska)nika . W pe$ni na$adowany akumulator pozwala na 2 godziny pracy

drukarki, przy cz#stotliwo&ci wystawiania 1 paragonu z trzema pozycjami sprzeda!y

na minut#. W przypadku, gdy drukarka zasilana jest z zasilacza sieciowego akumulator

jest do$adowywany niezale!nie czy sama drukarka jest w$"czona lub nie. Pe$na

regeneracja akumulatora po jego g$#bokim roz$adowaniu nast#puje po 8 godzinach

$adowania.

Akumulator nie powinien by' wykorzystywany do pracy cyklicznej (co oznacza



6 Drukarka ELZAB Mera E, EFV Instrukcja obs!ugi

kolejno nast#puj"ce po sobie okresy pracy przy zasilaniu z akumulatora i okresy
$adowania akumulatora), a jedynie do pracy awaryjnej przy zaniku napi#cia w sieci.

Wymagania dla sieciowego zasilania elektrycznego:

Napi#cie znamionowe 230V

Cz#stotliwo&' 50 Hz

Pobór mocy max 50W

Zasilacz sieciowy nie posiada wy$"cznika. Wy$"czenie zasilacza realizowane mo!e by'
przez wy$"czenie napi#cia w gniazdku sieciowym wy$"cznikiem dwubiegunowym.
Stosowanie wy$"cznika jednobiegunowego mo!e powodowa' samoczynne w$"czanie
drukarki. Zaleca si# stosowanie przed$u!acza z “listw" wielogniazdow"” z wy$"czni-
kiem, do której pod$"czony powinien by' zasilacz sieciowy drukarki i komputer
wspó$pracuj"cy z drukark".

5. Pod$%czenie drukarki do komputera

UWAGA: Przed przyst!pieniem do po"!czenia drukarki z komputerem nale#y

wy"!czy$ zasilanie obu urz!dze%.

5.1 Pod$%czenie przez USB

Przed pod$"czeniem drukarki do komputera za pomoc" z$"cza USB nale!y
zainstalowa' sterownik USB z do$"czonej p$yty CD ROM. Nast#pnie nale!y
po$"czy' kablem USB AB (nie jest do$"czony do wyposa!enia drukarki) z$"cza
USB w drukarce i USB w komputerze. Po pod$"czeniu kabla USB, z$"cze A inter-
fejsu RS232 w drukarce zostanie wy$"czone. Zaleca si# stosowanie kabla o d$ugo&ci
2m, bez dodatkowych przed$u!aczy.

5.2 Pod$%czenie przez RS232

Pod$"czenie drukarki do komputera za pomoc" z$"cza RS232 polega na po$"czeniu

kablem RS232 (z wyposa!enia drukarki) z$"cza RS232 w drukarce i w komputerze.

Z$"cza s" zabezpieczone przed samoczynnym wypadni#ciem za pomoc" zatrzasków.

Kabel USB w takim przypadku powinien by' od$"czony.

6. Pod$%czenie szuflady na pieni%dze

Drukarka posiada mo!liwo&' pod$"czenia szuflady z rodziny ELZAB Gamma

z kablem typu RJ. Szuflady te produkowane s" w ró!nych rozmiarach (szeroko&'

i g$#boko&') co pozwala na wybranie szuflady stosownie do potrzeb. Stan zamkni#cia

szuflady Gamma (zamkni#ta lub otwarta) mo!e by' kontrolowany przez komputerowy

program sprzeda!y co poprawia bezpiecze*stwo stanowiska sprzeda!y.
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Tabela z wymiarami szuflad i standardow! konfiguracj! wk"adów:
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3Kody wyrobu
i symbole szuflad

Gamma

Parametr A11 A12 A21 A22 B11 B12 B21 B22 C11 C12 C21 C22

ilo&' pojemników
na banknoty 3 6 3 6 4 8 4 8 5 10 5 10

ilo&' rz#dów na monety 1 2 1 2 1 2

ilo&' przedzia$ów na monety 4 8 4 8 5 10

g$#boko&' (w mm) 355 431 355 431 355 431

szeroko&' (w mm) 327 407 487

wysoko&' (w mm) 124

Wszystkie typy szuflad $"czy si# z drukark" kablem typu RJ (kod wyrobu 00962).
Instalacja szuflady na pieni"dze ogranicza si# do wetkni#cia wtyku kabla szuflady
do z$"cza w drukarce (Rys. 2).

7. Opis wska&ników i przycisków na klawiaturze drukarki

Rys. 3.  Klawiatura lokalnej obs$ugi

I. Wska#niki $wietlne:

- Ci"g$e &wiecenie oznacza stan w$"czenia drukarki i $adowanie
akumulatora z zasilacza sieciowego.
Wolne pulsowanie (1 raz/sekund#) oznacza stan wy$"czenia
drukarki i $adowanie akumulatora z zasilacza sieciowego.

Szybkie pulsowanie (ok. 3 razy/sekund#) oznacza prac# na akumula-
torze wewn#trznym oraz brak jego $adowania z zasilacza sieciowego.

- +wiecenie ci"g$e oznacza gotowo&' drukarki do pracy
z komputerem.

- +wiecenie ci"g$e oznacza brak papieru lub podniesion"
pokryw# drukarki.

- Stan uk$adu archiwizuj"cego kopi# elektroniczn",
opis w Dodatku D.
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II. Przyciski:

- S$u!y do za$"czenia i wy$"czenia drukarki.
W trybie lokalnym s$u!y do opuszczenia pozycji w menu.
W trybie PRACA Z KOMPUTEREM przy naci&ni#ciu z innymi
klawiszami, s$u!y do zmiany trybu pracy lub wywo$ania funkcji
wy&wietlenia zegara i sprawdzenia statusu drukarki.

- S$u!y do obcinania papieru na ta&mie papierowej.
W trybie lokalnym s$u!y do poruszania si# w gór# po menu
drukarki lub wybrania odpowiedzi TAK. Podczas edycji warto&ci
cyfrowych s$u!y do zwi#kszenia bie!"cej cyfry.

- S$u!y do wysuwania papieru na ta&mie papierowej.

W trybie lokalnym s$u!y do poruszania si# w dó$ po menu drukarki
lub wybrania odpowiedzi NIE. Podczas edycji warto&ci cyfrowych
s$u!y do zmniejszenia bie!"cej cyfry.

- W trybie lokalnym s$u!y do akceptacji i inicjacji wybranej pozycji
menu drukarki lub potwierdzenia wyboru. Podczas edycji warto&ci
cyfrowych s$u!y do zatwierdzenia bie!"cej cyfry.

8. W$%czanie i wy$%czanie drukarki

W'(CZANIE drukarki

Drukark# w$"czy' mo!na na dwa sposoby:

1. przez krótkie naci&ni#cie przycisku  (patrz Rys. 3);

2. poprzez w$"czenie napi#cia sieciowego zasilaczowi sieciowemu.

WY'(CZANIE drukarki

Drukark# wy$"czy' mo!na na trzy sposoby:

1. przez naci&ni#cie i przytrzymanie przez 2 sekundy przycisku 

(patrz Rys. 3).

2. samoczynnie po ustawionym czasie 1-30 minut od wy$"czenia napi#cia

zasilania zasilacza sieciowego (warunkiem jest brak transmisji danych

do drukarki);

3. zdalnie z programu komputera;
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9. Obs$uga drukarki z klawiatury lokalnej

Drukarka posiada mo!liwo&' pracy w dwóch trybach:

1. komunikacji z komputerem (wska)nik  jest za&wiecony);

2. braku komunikacji z komputerem (inaczej tryb lokalny, wska)nik 

nie jest za&wiecony).

Wystawianie paragonów i drukowanie wydruków z danymi z komputera jest

mo!liwe tylko w trybie komunikacji z komputerem.

9.1. Obs$uga drukarki z klawiatury lokalnej w trybie PRACA Z KOMPUTEREM

Po w$"czeniu drukarki najpierw zapali si# wska)nik &wietlny  a nast#pnie

wska)nik . Szybkie pulsowanie wska)nika &wiadczy o braku

napi#cia z zasilacza sieciowego.

W trybie pracy komunikacji z komputerem za pomoc" klawiatury drukarki mo!na

wykona' nast#puj"ce zadania:

1  - w"!czenie funkcji wy$wietlania zegara.

Nacisn"' nale!y klawisz  i przytrzymuj"c go nacisn"' klawisz .

Na wy&wietlaczu klienta b#dzie wy&wietlana

bie!"ca data i czas:

2010.02.19
10:36:41

Imieniny: Arnolda
Józefa, Konrada

W celu wy$"czenia wy&wietlania czasu nale!y nacisn"' dowolny klawisz.

2  - sprawdzenie stanu drukarki.

Naci&ni#cie klawisza , przytrzymanie go i naci&ni#cie klawisza 

spowoduje sprawdzenie czy mo!na wystawi' paragon. Je&li drukarka znajduje si#

w nieprawid$owym stanie, to wy&wietlony zostanie jeden z komunikatów z tabeli

w dodatku C.
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Je!eli paragon mo!e by' wystawiony pojawi

si# komunikat:
MO"NA ROZPOCZ#$

WYSTAWIANIE PARAGONU

9.2. Obs$uga drukarki z klawiatury lokalnej w trybie lokalnym

Przej&cie do pracy w trybie lokalnym uzyskujemy poprzez naci&ni#cie klawisza

, przytrzymanie go i naci&ni#cie klawisza .

Po naci&ni#ciu tych klawiszy wska)nik  na klawiaturze powinien zgasn"'

WYBIERZ FUNKCJ%

01 RAPORTY

 02 FUNKCJE SERWISOWE

 03 USTAWIENIA

a na wy&wietlaczu pojawi' si# menu wyboru:

Nast#pnie drukarka samoczynnie zaznaczy nazw# pierwszej funkcji.

Klawiszami  i  wybiera si# funkcj# lub menu ustawiaj"c na niej

wy&wietlon" w negacji lini#. Naciskaj"c klawisz  przechodzi si# do

wykonania wybranej funkcji lub do menu ni!szego poziomu. Klawiszem 

opuszcza si# funkcj# lub menu ni!szego poziomu.

W niektórych funkcjach drukarka zada pyta-

nie o potwierdzenie, np.
CZY NA PEWNO WYKONA$ ?

(T/N)  N

Je!eli chcemy odpowiedzie' TAK, nale!y nacisn"'  a nast#pnie .
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Je!eli chcemy odpowiedzie' NIE, nale!y nacisn"'  a nast#pnie . Tryb
lokalny umo!liwia wykonanie nast#puj"cych funkcji:

RAPORTY DOBOWY FISKALNY

FINANSOWY PODATKOWY SZCZEGÓ!OWY *

RAPORTY OKRESOWE SKRÓCONY *

RAPORT STANU MODU!U

TOWARÓW ZABLOKOWANYCH TEST DRUKARKI

TEST SZUFLADY

FUNKCJE SERWISOWE SPRAWDZENIE STANU MODU!U TEST G!O"NIKA

TESTY PODZESPO!ÓW TEST D!UGOTRWA!Y

RAPORT ROZLICZENIOWY TEST PAMI#CI PROM

WYDRUK TEKSTÓW STA!YCH

  9600 bitów/s

SZYBKO"$ PORTU A 19200 bitów/s

PROTOKÓ! PORTU A ELZAB 28800 bitów/s

USTAWIENIA SZYBKO"$ PORTU B FP210 38400 bitów/s

CZAS WY!%CZENIA

POD"WIETLENIE WY"WIETLACZA   9600 bitów/s

KONTRAST WY"WIETLACZA 19200 bitów/s

SPOSÓB WY"WIETLANIA 38400 bitów/s

G!O"NO"$ D&WI#KÓW

INICJOWANIE KARTY PAMI#CI

Wyj&cie z trybu lokalnego uzyskuje si# przez naci&ni#cie klawisza .

* - raporty okresowe szczegó$owy i skrócony mog" by' wydrukowane jako:

MIESI,CZNY; WED-UG DAT; WED-UG NUMERÓW; ZA MIESI.C

POPRZEDNI.

9.2.1. RAPORTY

9.2.1.1. RAPORT FISKALNY DOBOWY

Na raporcie fiskalnym dobowym drukowane s" (pozycje oznaczone * drukowane s"

tylko dla wersji ELZAB Mera EFV):

! aktualna waluta ewidencyjna,

! aktualne stawki podatku,

! warto&' sprzeda!y netto (bez podatku) na paragonach dla ka!dej ze zdefinio-

wanych stawek,
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! warto&' sprzeda!y netto (bez podatku) na fakturach dla ka!dej ze zdefinio-
wanych stawek*,

! sprzeda! na paragonach zwolniona z podatku,
! sprzeda! na fakturach zwolniona z podatku*,
! warto&ci podatku na paragonach dla stawek, oprócz stawki zwolnionej

i stawki zerowej,
! warto&ci podatku na fakturach dla stawek, oprócz stawki zwolnionej

i stawki zerowej*,
! $"czna kwota podatku,
! $"czna kwota sprzeda!y brutto,
! sumowane narastaj"co dla kolejnych raportów, warto&ci podatku z parago-

nów (i faktur*) dla ka!dej ze stawek,
! sumowan" narastaj"co dla kolejnych raportów, $"czn" kwot" sprzeda!y

brutto,
! ilo&' paragonów,
! ilo&' faktur*,

! ilo&' i $"czna kwota anulowanych paragonów (o ile wyst"pi$y od ostatniego
raportu),

! ilo&' pozycji na raporcie.

Ilo&' pozycji podaje liczb# wierszy raportu dobowego od linii z pierwsz" definicj"

stawki podatkowej do linii ilo&' paragonów z pomini#ciem linii z poziomymi

kreskami. Je!eli w okresie który obejmuje raport dobowy zosta$o wykonane

zerowanie pami#ci RAM to na raporcie pojawi" si# wiersze z napisem

„ZEROWANIE RAM” z podan" dat", godzin" i kolejnym numerem zerowania.

Gwiazdka po napisie ZEROWANIE RAM oznacza, !e po zerowaniu pami#ci RAM

a przed raportem dobowym by$a prowadzona sprzeda! lub anulowano paragony.

W przypadku braku mo!liwo&ci wykonania raportu, na drukarce drukowany jest

(wy&wietlaczu pojawi si#) komunikat o przyczynie problemu. (Komunikaty s"

opisane w Dodatku C).

9.2.1.2. RAPORT FINANSOWY PODATKOWY

Na raporcie finansowym podatkowym drukowane s" informacje analogiczne do

drukowanych na raporcie fiskalnym dobowym z wyj"tkiem informacji o ilo&ci

pozycji. Raport ten jest niefiskalnym raportem niekasuj"cym obrót i s$u!y do

wydrukowania aktualnego stanu liczników.

Numer raportu jest zgodny z numerem kolejnego raportu dobowego (tego w którym

bie!"ce liczniki zostan" uwzgl#dnione).
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9.2.1.3. RAPORTY OKRESOWE

W menu tym znajduj! si& funkcje umo#liwiaj!ce wydrukowanie raportów

okresowych: szczegó"owych oraz skróconych. Raporty szczegó"owe s! raportami

fiskalnymi, a raporty skrócone s! raportami niefiskalnymi. Sposób okre'lenia

okresu za który maj! by$ wykonane raporty jest taki sam dla raportów

szczegó"owych i skróconych.

Wydruki raportów mo!na wytworzy' okre&laj"c zakres raportu na cztery ró!ne
sposoby:

- miesi#czny (raport obejmuj"cy okres za podany zako*czony miesi"c),

- wed$ug dat (raport obejmuj"cy okres pomi#dzy podanymi datami raportów

fiskalnych dobowych),

- wed$ug numerów (raport obejmuj"cy okres pomi#dzy podanymi numerami

raportów fiskalnych dobowych),

- za miesi"c poprzedni (raport za miesi"c poprzedzaj"cy aktualny miesi"c).

9.2.1.3.1. RAPORTY OKRESOWE SZCZEGÓ'OWE

9.2.1.3.1.1. RAPORT OKRESOWY SZCZEGÓ'OWY MIESI)CZNY

Funkcja umo!liwia wydrukowanie raportu fiskalnego okresowego (szczegó$owego)

za zako*czony miesi"c. W raporcie drukowane s" dane z raportów fiskalnych

dobowych podanego miesi"ca. Raport ten zosta$ wyró!niony nag$ówkiem o tre&ci:

„RAPORT FISKALNY MIESI,CZNY” wraz z miesi"cem i rokiem, którego

dotyczy raport.

Po wybraniu funkcji wy&wietli si#:
PODAJ ROK I MIESI#C

RR . MM

Nale!y wprowadzi' rok i miesi"c, za który ma zosta' wydrukowany raport.

Poszczególne cyfry wybiera si# klawiszami  (zwi#kszenie cyfry o 1) oraz

 (zmniejszenie cyfry o 1) i zatwierdza klawiszem .

Raport miesi#czny mo!na wydrukowa' tylko za zako*czony miesi"c, na przyk$ad

raport miesi#czny za marzec mo!na wydrukowa' najwcze&niej 1 kwietnia.
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9.2.1.3.1.2. RAPORT OKRESOWY SZCZEGÓ'OWY WED'UG DAT

Funkcja umo!liwia wydrukowanie raportu fiskalnego okresowego (szczegó$owego).

W raporcie drukowane s" dane z raportów fiskalnych dobowych za okres mi#dzy

podan" dat" pocz"tkow" i ko*cow".

Po wybraniu funkcji wy&wietli si#:
PODAJ POCZ#TKOW# DAT%

RR . MM . DD

Nale!y wprowadzi' rok, miesi"c i dzie*, od którego ma by' drukowany raport. Po

wprowadzeniu daty pocz"tkowej nale!y analogicznie wprowadzi' dat# ko*cow",

czyli rok, miesi"c i dzie* na którym nale!y zako*czy' drukowanie raportu.

Wprowadzenie daty ko*cowej raportu okresowego spowoduje wy&wietlenie napisu

CZEKAJ i rozpocz#cie drukowania. Raport okresowy drukowany jest tylko wtedy

gdy w podanym okresie wyst#powa$y raporty fiskalne dobowe.

W przypadku gdy na raporcie fiskalnym okresowym (szczegó$owym) w informacji
o zerowaniu RAM pojawia si# dodatkowa gwiazdka (Np. „ZEROWANIE RAM*Z”)
oznacza to, !e po zerowaniu RAM a przed raportem dobowym by$a prowadzona
sprzeda! fiskalna lub by$y anulowane paragony. Je!eli w okresie którego dotyczy
raport wyst"pi$y zmiany stawek podatkowych to w cz#&ci $"cznej raportu przy
odpowiedniej stawce pojawia si# znak „+” (plus). Przez zmian# stawki rozumie si#
przej&cie ze stawki liczbowej na inn" stawk# liczbow" (np. zmiana PTU C z 0,00% na
3,00%). Zmian" stawki nie jest przej&cie ze stawki liczbowej na stawk# rezerwow" lub
zwolnion" (oraz ze stawki rezerwowej lub zwolnionej na inn" stawk#).

9.2.1.3.1.3. RAPORT OKRESOWY SZCZEGÓ'OWY WED'UG NUMERÓW

Funkcja umo!liwia wydrukowanie raportu fiskalnego okresowego (szczegó$owego).
W raporcie drukowane s" dane z raportów fiskalnych dobowych za okres
obejmuj"cy numery raportów dobowych, które nale!y poda'.

Po wybraniu funkcji wy&wietli si#:
PODAJ NUMER POCZ#TKOWY

0 0 0 0

Nale!y wprowadzi' czterocyfrowo numer raportu, od którego nale!y rozpocz"'
drukowanie raportu. Po wprowadzeniu numeru pocz"tkowego nale!y analogicznie
wprowadzi' numer ko*cowy raportu, na którym nale!y zako*czy' drukowanie
raportu. Raport ma posta' jak raport okresowy wg dat.
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9.2.1.3.1.4. RAPORT OKRESOWY SZCZEGÓ'OWY ZA MIESI(C POPRZEDNI

Funkcja umo!liwia wydrukowanie raportu fiskalnego okresowego (szczegó$owego)

za poprzedni miesi"c. W raporcie drukowane s" dane z raportów fiskalnych

dobowych. Raport ten zosta$ wyró!niony nag$ówkiem o tre&ci: „RAPORT

FISKALNY MIESI,CZNY” wraz z miesi"cem i rokiem którego dotyczy raport.

9.2.1.3.2. RAPORTY OKRESOWE SKRÓCONE

9.2.1.3.2.1. RAPORT OKRESOWY SKRÓCONY MIESI)CZNY

Sposób post#powania jest identyczny jak dla RAPORTU OKRESOWEGO

SZCZEGÓ-OWEGO MIESI,CZNEGO.

9.2.1.3.2.2. RAPORT OKRESOWY SKRÓCONY WED'UG DAT

Sposób wprowadzania okresu raportu jest taki sam jak dla RAPORTU

OKRESOWEGO SZCZEGÓ-OWEGO WED-UG DAT.

9.2.1.3.2.3. RAPORT OKRESOWY SKRÓCONY WED'UG NUMERÓW

Sposób wprowadzania numerów raportów dobowych jest identyczny jak dla

RAPORTU OKRESOWEGO SZCZEGÓ-OWEGO WED-UG NUMERÓW.

Wydruk raportu jest identyczny jak dla RAPORTU SKRÓCONEGO WED-UG DAT.

9.2.1.3.2.4. RAPORT OKRESOWY SKRÓCONY ZA MIESI(C POPRZEDNI

Jest to funkcja analogiczna do RAPORTU OKRESOWEGO SZCZEGÓ-OWEGO

ZA MIESI.C POPRZEDNI.

9.2.1.4. RAPORT STANU MODU'U

Raport stanu modu$u zawiera informacje o stanie pami#ci fiskalnej, pami#tanych

towarach i o ustawieniach drukarki.

9.2.1.5. RAPORT TOWARÓW ZABLOKOWANYCH

Raport zawiera nazwy i stawki podatkowe towarów, dla których wyst"pi$o

zmniejszenie a nast#pnie próba zwi#kszenia stawki podatkowej.

9.2.2. FUNKCJE SERWISOWE

9.2.2.1. SPRAWDZENIE STANU MODU'U

Funkcja przeznaczona jest dla serwisanta, pozwala sprawdzi' stan drukarki.

9.2.2.2. TESTY PODZESPO'ÓW

Funkcja przeznaczona jest dla serwisanta, pozwala przetestowa' poszczególne

podzespo$y drukarki.
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9.2.2.3. RAPORT ROZLICZENIOWY

Raport rozliczeniowy ko*czy prac# drukarki i powoduje przej&cie w tryb „TYLKO

ODCZYT”. Funkcja przeznaczona jest dla serwisanta drukarki.

9.2.2.4. RAPORT OPISÓW STA'YCH

Jest to wydruk tekstów sta$ych drukowanych przez drukark#. Funkcja taka jest

wymagana od drukarki ze wzgl#dów kontrolnych.

9.2.3. USTAWIENIA

9.2.3.1. SZYBKO*+ PORTU A

Funkcja umo!liwia wybór pr#dko&ci transmisji mi#dzy komputerem a drukark"

(dotyczy zarówno przypadku transmisji przez z$"cze RS232 portu A jak i przez

z$"cze USB). Mo!na wybra' nast#puj"ce pr#dko&ci transmisji:

! 9600 bitów/s ! 28800 bitów/s

! 19200 bitów/s ! 38400 bitów/s

Fabrycznie drukarka ma ustawion" pr#dko&' 9600 bitów/s. Zmiany pr#dko&ci

nale!y dokonywa' tylko w przypadku gdy instrukcja obs$ugi programu sprzeda!y

przewiduje tak" potrzeb#. W przeciwnym razie drukarka mo!e przesta' dzia$a'

z programem sprzeda!y.

9.2.3.2. PROTOKÓ' PORTU A

Funkcja umo!liwia wybór protoko$u transmisji mi#dzy komputerem

a drukark" (dotyczy zarówno przypadku transmisji przez z$"cze RS232 portu A jak

i przez z$"cze USB). Mo!na wybra' nast#puj"ce protoko$y:

! ELZAB ! FP210

Domy&lnie port A przeznaczony jest do wspó$pracy z programem sprzeda!y

i posiada ustawiony protokó$ ELZAB.

9.2.3.3. SZYBKO*+ PORTU B

Funkcja umo!liwia wybór pr#dko&ci transmisji mi#dzy komputerem a drukark"

(dotyczy portu B). Mo!na wybra' nast#puj"ce pr#dko&ci transmisji:

! 9600 bitów/s ! 19200 bitów/s !38400 bitów/s

Fabrycznie drukarka ma ustawion" pr#dko&' 19200 bitów/s.

9.2.3.4. CZAS WY'(CZENIA

Opcja pozwala na ustawienie czasu po którym drukarka automatycznie wy$"czy si#

w przypadku braku napi#cia sieciowego, przy braku transmisji z komputera i braku

naciskanych klawiszy na klawiaturze lokalnej. Fabrycznie ustawiony czas - 30 minut.
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9.2.3.5. POD*WIETLENIE WY*WIETLACZA

Opcja pozwala zmienia' intensywno&' pod&wietlenia wy&wietlacza klienta.

Pod&wietlenie nale!y dobra' do warunków w których pracuje drukarka, np.

w ciemnym pomieszczeniu nale!y zmniejszy' intensywno&'.

9.2.3.6. KONTRAST WY*WIETLACZA

Opcja pozwala zmienia' kontrast wy&wietlania na wy&wietlaczu klienta. Kontrast

ten jest zale!ny od ustawienia wy&wietlacza i k"ta patrzenia na wy&wietlacz.

9.2.3.7. SPOSÓB WY*WIETLANIA

Opcja pozwala na wybór jednego z dwóch sposobów wy&wietlania na wy&wietlaczu

klienta:

! pozytywowy (ciemne litery na jasnym tle)

! negatywowy (jasne litery na ciemnym tle)

Fabrycznie ustawiony jest pozytywowy sposób wy&wietlania.

9.2.3.8. G'O*NO*+ D,WI)KÓW

Opcja pozwala regulowa' g$o&no&' d)wi#ków którymi drukarka potwierdza

poszczególne operacje.

9.2.3.9. INICJOWANIE KARTY PAMI)CI

Jednokrotna operacja tworzenia struktury katalogów, konieczna do wykonania po

w$o!eniu czystej karty pami#ci do gniazda (rys. 5).

10. Obs$uga mechanizmów mechanizmu drukuj%cego

10.1. Wymiana papieru

Pojawienie si# znacznika ko*ca papieru (barwne plamy na papierze) lub za&wie-

cenie si# wska)nika  oznacza konieczno&' wymiany rolki papieru na now".

W tym celu nale!y:

a) nacisn"' przycisk 7 otwierania pokrywy i zdj"' pokryw# drukarki,

b) z rozwijacza wyj"' pozosta$" cz#&' rolki papieru,

c) z nowej rolki papieru usun"' zewn#trzny zwój z resztkami kleju,

d) do rozwijacza w$o!y' rolk# papieru wyprowadzaj"c pocz"tek ta&my
papierowej na zewn"trz jak na Rys. 4 i zamkn"' pokryw# drukarki,

e) wysun"' kilka centymetrów papieru klawiszem 5,

f) obci"' papier klawiszem 6.
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Rys. 4. Widok na mechanizm drukuj"cy po otwarciu pokrywy

1. Korpus drukarki 5. Klawisz wysuwu papieru

2. Rolka papieru 6. Klawisz obci#cia papieru

3. Mechanizm drukuj"cy 7. Przycisk otwierania pokrywy

4. Pocz"tek ta&my papierowej

10.2. Autotest

Poprzez naci&ni#cie i przytrzymanie przycisku wysuwu papieru w momencie
w$"czenia drukarki, drukarka przechodzi do autotestu i drukuje zestaw znaków
z wewn#trznego generatora.

11. Elektroniczna kopia wydruków

Drukarka mo!e zapisywa' kopie wydruków na karcie pami#ci typu microSD
w gnie)dzie znajduj"cym si# pod pokryw" drukarki (Rys. 5). Zapis odbywa si# pod
kontrol" programu pracy drukarki. Karta microSD nie jest obj#ta plombowaniem
drukarki i jest dost#pna dla podatnika. Na jednej karcie mog" by' zapisywane dane
tylko z jednego urz"dzenia. Wydruki drukowane na drukarce s" jednocze&nie
zapisywane do pami#ci podr#cznej modu$u fiskalnego. Pami#' ta pozwala
przechowywa' dane z maksymalnie 2 okresów sprzeda!y zako*czonych raportem
fiskalnym dobowym. Drukarka blokuje sprzeda! w momencie zape$nienia pami#ci
podr#cznej (z zachowaniem rezerwy na wykonanie raportu dobowego) lub po
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wykonaniu 2 kolejnych raportów dobowych bez przeprowadzania archiwizacji
danych. Po zablokowaniu dalsza praca jest mo!liwa dopiero po wykonaniu popraw-
nej archiwizacji danych na no&niku. Stan pami#ci podr#cznej, no&nika i procesu

archiwizacji widoczny jest na wska)niku  (opis sygnalizowanych stanów
w Dodatku D). Przed wykonaniem zapisu na no&niku, weryfikowane s" poprzednie
zapisy pod wzgl#dem ich poprawno&ci. Z tego wzgl#du zaleca si# !eby no&nik by$
zawsze dost#pny do archiwizacji tzn. karta microSD w gnie)dzie.

Rys. 5. Gniazdo karty microSD z os$on"

1. Przesuwna os$ona gniazda karty

2. Gniazdo karty MicroSD

3. Kierunek wk$adania karty pami#ci
do gniazda

Drukarka z archiwizacj" na karcie microSD umo!liwia wydruk dowolnego raportu
dobowego lub paragonu przechowywanego na karcie z zapisanymi danymi
wygenerowanymi przez dan" drukark# lub inn" tego samego typu. W celu
uzyskania wydruku kopii z karty microSD nale!y u!y' programu u!ytkownika.
Pozosta$e funkcje, realizowane s" przez program przegl"dania zawarto&ci kopii
elektronicznej, który mo!na uruchomi' w systemie Windows.

UWAGA: Zaleca si& ka#dorazowo po wykonaniu zapisu na kart& microSD

wykona$ kopi& zapasow!. Odpowiedzialno'$ za uszkodzenie danych

lub utrat& no'nika ponosi u#ytkownik.

12. Konserwacja i przeprowadzanie okresowych przegl%dów

Drukarka wymaga okresowego czyszczenia, przegl"du i konserwacji. Wszelkie
zabiegi konserwacyjne nale!y przeprowadza' przy drukarce od$"czonej od sieci
energetycznej. W przypadku zainstalowania drukarki w &rodowisku o zwi#kszonym
zapyleniu, zalecane zabiegi konserwacyjne nale!y wykonywa' cz#&ciej.
Systematycznego czyszczenia wymagaj" wszystkie zewn#trzne elementy obudowy
wykonane z tworzywa sztucznego. Zabieg ten nale!y wykona' przy u!yciu mi#kkiej
&cierki zwil!onej lekko wod" z dodatkiem delikatnych &rodków czyszcz"cych lub
lepiej specjalnym p$ynem antystatycznym do mycia sprz#tu komputerowego
(sposób u!ycia wg zalece* producenta p$ynu).
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12.1. Konserwacja mechanizmu drukuj%cego

Prawid$owa konserwacja mechanizmu drukuj"cego oraz toru prowadzenia papieru
jest niezb#dna do zapewnienia niezawodnej pracy drukarki. Zalecane cz#stotliwo&ci
zabiegów konserwacyjnych podano poni!ej. W przypadku zainstalowania drukarki
w &rodowisku o zwi#kszonym zanieczyszczeniu lub zapyleniu czynno&ci konser-
wacyjne nale!y wykonywa' cz#&ciej.

Do czynno&ci konserwacyjnych, b#d"cych obowi"zkiem u!ytkownika, nale!y
przegl"d i czyszczenie mechanizmu drukuj"cego z drobnych pozosta$o&ci papieru.
Nale!y to wykona' po ka!dych zu!ytych 20 rolkach papieru. Usuni#cie
zanieczyszcze* i py$u papierowego naj$atwiej wykona' przy pomocy p#dzelka
i spr#!onego powietrza. Mo!na u!y' w tym celu gumowej gruszki lub spr#!onego
powietrza w spray’u. Zabiegi konserwacyjne nale!y powierzy' osobie posiadaj"cej
odpowiednie umiej#tno&ci techniczne albo zleci' serwisowi technicznemu. Nie
u!ywa' do czyszczenia ostrych narz#dzi.

Do zabiegów konserwacyjnych okresowych, które s" obowi"zkiem serwisanta auto-
ryzowanego, nale!y gruntowne oczyszczenie oraz przemycie g$owicy termicznej,
obcinacza papieru, toru prowadzenia papieru wraz z gumow" rolk" mechanizmu
drukuj"cego. Zabiegi te nale!y wykonywa' systematycznie po zu!yciu oko$o 200
rolek papieru.

UWAGA: Zaniedbanie bie#!cych i okresowych czynno'ci konserwacyjnych mo#e

doprowadzi$ do uszkodzenia drukarki z winy u#ytkownika i spowodo-

wa$ utrat& praw gwarancyjnych.

13. Wykaz materia$ów eksploatacyjnych

Papier:
Zalecany papier marki ELZAB

Posta' rolka

Szeroko&' 57 +1
-0 mm

&rednica zewn#trzna max 80 mm

UWAGA: Stosowanie papieru niskiej jako'ci lub papieru zawilgoconego mo#e

powodowa$ nieprawid"ow! prac& drukarki. Szczególnie wra#liwe na

jako'$ stosowanego papieru s! czujnik ko%ca papieru i obcinacz.

Niektóre nadruki na tylnej stronie papieru, mog! zak"óci$ dzia"anie

wykrywania obecno'ci papieru w drukarce.
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14. Przechowywanie i transport

Warunki przechowania w stanie opakowania.
Temperatura 5°C ÷ 40°C
wilgotno&' wzgl#dna < 85%
stopie* agresywno&ci korozyjnej &rodowiska osi"ga najwy!ej warto&' B
wg PN-71/H-04651.

Urz"dzenia powinny wytrzyma' przechowanie w wy!ej wymienionych warunkach

co najmniej przez okres 9-ciu miesi#cy.

W przypadku traktowania urz!dzenia jako tzw. "drukarki rezerwowej", nale%y

raz na 2 miesi!ce drukark& pod"!czy' do sieci i w"!czy' na minimum 8 godzin,

w celu do"adowania akumulatora.

Transport

Mo!e odbywa' si# dowolnymi &rodkami przewozowymi (samochody, wagony
kolejowe) w warunkach eliminuj"cych bezpo&rednie oddzia$ywanie czynników
atmosferycznych. Maksymalny czas trwania transportu nie mo!e przekracza'
3 tygodni, z wyj"tkiem transportu morskiego. Warunki transportu morskiego nale!y
uzgodni' bezpo&rednio z przewo)nikiem.

15. Plombowanie drukarki

Obudowa drukarki zaplombowana jest plomb" o$owian". Plomba ta jest plomb"
serwisow" i ma wyt$oczony identyfikator producenta lub serwisanta. Ka!dy fakt
rozplombowania i plombowania drukarki powinien by' odnotowany w ksi"!ce kasy
rejestruj"cej.
Prawo ingerencji do wn#trza drukarki ma wy$"cznie uprawniony serwisant
autoryzowany, posiadaj"cy wa!n" legitymacj# serwisow", wpisany w ksi"!ce kasy
rejestruj"cej lub posiadaj"cy stosowne upowa!nienie i jest zarejestrowany
w w$a&ciwym Urz#dzie Skarbowym. Po ka!dej ingerencji serwisowej wymagaj"cej
zdj#cia plomby, u!ytkownik powinien we w$asnym interesie sprawdzi' czy
drukarka zosta$a ponownie prawid$owo zaplombowana.

UWAGA: Naruszenie plomby serwisowej grozi utraceniem przez u#ytkownika

prawa do napraw gwarancyjnych.
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DODATEK A

Specyfikacja techniczna drukarki

• Zasilanie: sieciowe lub z akumulatora wewn&trznego

zasilacz: do zasilania drukarki s$u!y zewn#trzny zasilacz stabilizowany
o napi#ciu wyj&ciowym 15V/4A.

akumulator:

napi#cie wej&ciowe zasilacza
cz#stotliwo&'
pobór mocy podczas drukowania
pobór pr"du z zasilacza 15V

napi#cie znamionowe/pojemno&'
czas pracy bez do$adowania

230V
50 Hz
max 50W
3A
12V/1,2Ah
minimum 2 godziny

(przy wydruku paragonu z 3 poz. towar./ min)

• Wymiary, masa g$#boko&'
szeroko&'
wysoko&' obudowy drukarki
wysoko&' z pionowo ustawionym
wy&wietlaczem
masa bez papieru i zasilacza

237 mm
129 mm
136 mm

237 mm
2,00 kg

• Graniczne
warunki pracy

temperatura
wilgotno&' (bez kondensacji)

5° ÷ 40°C
40 ÷ 80%

• Bezpiecze-stwo Drukarka jest urz"dzeniem klasy III, a zasilacz zewn#trzny
jest klasy I wg PN-EN 60950-1:2007.

• Drukarka typ mechanizmu
zasada dzia$ania
tryb pracy
format
atrybuty

szybko&' drukowania

SII CAPD 247A-E
termiczna
znakowy
42 lub 21 kolumn
podwójna szeroko&'
i podwójna wysoko&'
oko$o 32 wiersze/sekund#

• Modu$ fiskalny pojemno&' bazy towarowej
ilo&' rekordów na raporty

ok. 350 tys. towarów
2100

• Wy!wietlacz
dla klienta

LCD graficzny (opcjonalnie
monochromatyczny lub kolorowy)

tekst i grafika

• Dodatkowe
wyposa.enie
drukarki

szuflada na pieni"dze
ELZAB Gamma
z kablem typu RJ

kod 00312 do 00323
kod 00962
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DODATEK B

Specyfikacja z$%cz interfejsu

Z"!cze zasilania:

Numer styku Nazwa sygna"u Uwagi

1 GND masa
2 +15V zasilanie
3 GND masa

UWAGA: Sygna" GND jest po"!czony z przewodem ochronnym sieci zasilaj!cej.

Z"!cza interfejsów RS 232:

Numer styku Nazwa sygna"u Uwagi

1 GND masa
2 TxD dane nadawane
3 GND masa
4 RxD dane odbierane
5 GND masa
6 CTS sygna$ wyj&ciowy
7 RTS sygna$ wej&ciowy
8 n.c. niepod$"czony

Z"!cze szuflady typu RJ:

Numer styku Nazwa sygna"u Uwagi

1 GND masa
2 CD1 sygna$ otwarcia
31 SW1
4 +24V zasilanie
5 GND masa
6 SW2/3 (GND)

Schemat po"!cze( kabla RS232 do komputera:

Przej&ciówka PC RS/UTP Kabel UTP zako*czony wtykami RJ45

Nr styku Kolor !y$y w kablu Nr styku

8 br"zowy 8
7 br"zowo-bia$y 7
6 zielony 6
5 niebiesko-bia$y 5
4 niebieski 4
3 zielono-bia$y 3
2 pomara*czowy 2
1 pomara*czowo-bia$y 1
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DODATEK C

Komunikaty wy!wietlane na wy!wietlaczu klienta

Komunikat na wy$wietlaczu Przyczyna, sposób post&powania

AWARIA DRUKARKI
Wy$"czy' i w$"czy' drukark#. Je!eli pojawi
si# ponownie wezwa' serwis.

B&#D OBCINACZA

Wy$"czy' drukark# i podnie&' pokryw#.
Sprawdzi' czy w mechanizmie drukarki nie
znajduje si# cia$o obce lub zakleszczony
papier. Usun"' elementy blokuj"ce nó! obci-
nacza, zamkn"' pokryw# i w$"czy' drukark#.
Je&li b$"d pojawi si# ponownie wezwa' serwis.

B&%DNE DATY RAPORTÓW
B$#dnie wprowadzono dat# pocz"tkow"
i ko*cow" raportu okresowego.

B&%DNE NUMERY RAPORTÓW
B$#dnie wprowadzono numery pocz"tkowy
i ko*cowy raportu okresowego.

BRAK DANYCH U"YTKOWNIKA
Nie wprowadzone lub b$#dnie wprowadzone
dane nag$ówka.

BRAK KOMUNIKACJI Z DRUK.
Wy$"czy' i w$"czy' drukark#. Je!eli pojawi
si# ponownie wezwa' serwis.

BRAK NOWYCH SPRZEDA"Y

Od ostatniego raportu dobowego fiskalnego
nie wykonano nowych sprzeda!y. Raport
dobowy mo!na wykona' po wykonaniu
sprzeda!y.

BRAK PAMI%CI FISKALNEJ

POWIADOM SERWIS FABRYCZ.

Pami#' fiskalna uszkodzona lub nie pod$"czo-
na. Wezwij serwis.

BRAK PAMI%CI PODR%CZNEJ

POWIADOM SERWIS FABRYCZ.
Wezwij serwis.

BRAK RAPORTÓW W OKRESIE

Podczas drukowania fiskalnych raportów
okresowych w zadanym okresie lub zadanym
zakresie raportów nie znaleziono !adnych
raportów dobowych.

BRAK STAWEK PODATKOWYCH
Zdefiniuj stawki podatkowe za pomoc"
programu u!ytkownika.

DOKUMENT DO WYDRUKOWANIA

W pami#ci drukarki znajduje si# dokument.
Wydruk powinien zosta' automatycznie
doko*czony. Je!eli wydruk si# nie wznawia,
nale!y przes$a' z komputera brakuj"ce dane
lub wy$"czy' drukark# w celu anulowania
wydruku.
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Komunikat na wy$wietlaczu Przyczyna, sposób post&powania

G&OWICA PRZEGRZANA

B$"d mo!e wyst"pi' podczas ci"g$ego
drukowania d$ugich dokumentów. Drukarka
wstrzyma drukowanie do czasu ostygni#cia
g$owicy.

MNIEJ NI" 30 WOLNYCH

REKORDÓW W PAMI%CI FISK.

W pami#ci zosta$o mniej ni! 30 rekordów na
raporty dobowe. Poinformuj serwis.

MODU& W TR. TYLKO ODCZYT
Nast"pi$o przej&cie drukarki w tryb tylko
odczytu pami#ci fiskalnej. Nie jest mo!liwa
dalsza sprzeda!. Wezwij serwis.

NALE"Y WYKONA$
JU" RAPORT DOBOWY

Komunikat oznacza !e za poprzedni dzie* nie
wykonano raportu. U!ytkownik zobowi"zany
jest wykona' raport fiskalny dobowy po
zako*czeniu sprzeda!y za dany dzie*, nie
pó)niej jednak ni! przed dokonaniem
pierwszej sprzeda!y w dniu nast#pnym.

NIE MO"NA ROZPOCZ#$
PARAGONU. INNY B&#D

Wyst"pi$ b$"d, który nie wyst#puje na li&cie
b$#dów obs$ugiwanych w funkcji
sprawdzenie stanu drukarki. Z programu
serwisowego nale!y sprawdzi' przyczyn#
braku mo!liwo&ci otwarcia paragonu.

NIEZAKO'CZONY MIESI#C
Raport okresowy miesi#czny mo!e by'
wykonany tylko dla zako*czonych miesi#cy
(z punktu widzenia daty).

NIEZGODNA PAMI%$ FISK.

POWIADOM SERWIS FABRYCZ.
Wezwij serwis.

NISKIE NAPI%CIE

AKUMULATORA G&ÓWNEGO

Je!eli komunikat pojawia si# pomimo, !e
drukarka by$a w$"czona przez kilka godzin,
wezwij serwis.

NISKIE NAPI%CIE

AKUMULATORA PAMI%CI

Je!eli komunikat pojawia si# pomimo, !e
drukarka by$a w$"czona przez kilka godzin,
wezwij serwis.

PAMI%$ FISK. USZKODZONA Wezwij serwis.

PAMI%$ PODR%CZNA PE&NA

W pami#ci podr#cznej brak miejsca na
wydruki. Nale!y sprawdzi' czy jest
pod$"czony no&nik archiwizuj"cy w$a&ciwy
dla tej drukarki. Po wykryciu w$a&ciwego
no&nika drukarka zweryfikuje go i dokona na
nim zapisu danych.

SKASOWANA PAMI%$ RAM Wezwij serwis.
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Komunikat na wy$wietlaczu Przyczyna, sposób post&powania

USZK. PAMI%$ PODR%CZNA

POWIADOM SERWIS FABRYCZ.
Wezwij serwis.

USZKODZONA PAMI%$ PROGR.

POWIADOM SERWIS FABRYCZ.
Wezwij serwis.

USZKODZONE DANE ZEGARA

POWIADOM SERWIS FABRYCZ.
Wezwij serwis.

WYKONAJ RAPORT DOBOWY
Funkcja mo!liwa do wykonywania tylko po
raporcie dobowym fiskalnym a przed
pierwszym paragonem.

WYKONAJ ZALEG&Y

RAPORT DOBOWY

Nie zosta$ wykonany raport fiskalny dobowy.
Wykonaj raport dobowy w celu dalszej
sprzeda!y.

ZWORA SERWISOWA JEST

W PO&O"ENIU SERWISOWYM

Wy$"czy' i w$"czy' drukark#. Je!eli pojawi
si# ponownie wezwa' serwis.



Instrukcja obs!ugi Drukarka ELZAB Mera E, EFV 27

DODATEK D

Status kopii elektronicznej (karta microSD)

Stan wska#nika
Przyczyna, sposób post&powania

zielony, ci"g$e &wiecenie

Normalny stan pracy, drukarka mo!e
wystawia' paragony, faktury i wykona' raport
fiskalny dobowy. W drukarce znajduje si#
prawid$owa karta.

zielony, migaj"cy

Normalny stan pracy, karta jest w trakcie
weryfikacji. Drukarka rozpoczyna weryfikacj#
po zapisie danych na kart#, po ka!dym jej
w$"czeniu, lub po w$o!eniu karty.

Pomara*czowy, &wiecenie ci"g$e
Brak karty. Nale!y w$o!y' kart# w$a&ciw" dla
tej drukarki.

czerwony, migaj"cy
Normalny stan pracy, trwa zapis danych na
kart#. Nie od$"cza' karty do czasu
zako*czenia zapisu.

Czerwony, &wiecenie ci"g$e

W pami#ci podr#cznej oczekuj" dane do
archiwizacji. Nale!y sprawdzi' czy jest
pod$"czona karta w$a&ciwa dla tej drukarki.
Po wykryciu w$a&ciwej karty drukarka
zweryfikuje j" i dokona na niej zapisu danych.

czerwono-pomara*czony,

migaj"cy na przemian

Zosta$a pod$"czona karta z innej drukarki.
Nale!y pod$"czy' kart# w$a&ciw" dla tej
drukarki.

pomara*czowy, migaj"cy
Zosta$a pod$"czona niezainicjowana lub
uszkodzona karta.

zielono-czerwony,

migaj"cy na przemian

Zape$nienie pami#ci podr#cznej przekroczy$o
75 % pojemno&ci. Zaleca si# wykonanie
raportu fiskalnego dobowego w celu zrzucenia
danych na kart#.

zielono-pomara*czowy,

migaj"cy na przemian

Zape$nienie pami#ci na karcie przekroczy$o
75% pojemno&ci.
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Znaki handlowe u%yte w niniejszej instrukcji:

SII CAPD 247A-E jest znakiem handlowym Seiko Instruments Inc.

Instrukcja przeznaczona jest do nast&puj!cych wyrobów:

drukarka fiskalna ELZAB Mera E - nr kodu 00143 oraz 00149

drukarka fiskalna ELZAB Mera EFV - nr kodu 00147 oraz 00151

Nr KZ / data wprow.

Nr mkf. / data obow.
Edycja 03-08-2010






