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potwierdzenie

Wydruk raportu fiskalnego dobowego

– tylko za zakoƒczony miesiàc!

Wydruk raportu miesi´cznego

Wydruk raportu okresowego c.d.

OK/MENU

1 naciÊnij klawisz

1. Raporty

– widoczny na ekranie tryb
OK/MENU
zatwierdê klawiszem

1 wybierz z menu kasy pozycj´

3 pojawi si´ pytanie o dat´/numer poczàtkowy (od:):

1. Raporty a nast´pnie

1.2. Miesi´czny – wybór zatwierdê klawiszem

OK/MENU

2 pojawi si´ pytanie o miesiàc, za jaki ma byç wykonany raport.

Wybór daty/numeru poczàtkowego:
pod jednà z cyfr widoczny jest migajàcy kursor.
Klawiszami
wybierz cyfr´ na wyÊwietlaczu.
2

za pomocà klawiszy

Wybór miesiàca: pod jednà z cyfr widoczny jest migajàcy
kursor. Klawiszami
wybierz cyfr´ na wyÊwietlaczu.

wybierz pozycj´

1.1. Dobowy
OK/MENU

wybór zatwierdê klawiszem
Klawiszami

wybierz wartoÊç wybranej cyfry.
OK/MENU

i

3 pojawi si´ pytanie:

W∏aÊciwie ustalony miesiàc i rok zatwierdê klawiszem

Klawiszami

Drukarka domyÊlnie ustala ostatni zakoƒczony miesiàc.

W∏aÊciwie ustawionà dat´/numer poczàtkowy
zatwierdê klawiszem OK/MENU

nastàpi wydruk raportu miesi´cznego.

Czy drukowaç raport dobowy?

4 pojawi się pytanie o datę/numer końcowy raportu

okresowego. Ustaw dat´/numer koƒcowy post´pujàc
jak w punkcie 3.

Wydruk raportu okresowego
i
1 wybierz z menu kasy pozycj´

OK/MENU

wybierz wartoÊç wybranej cyfry.

Zatwierdê przyciskajàc

1. Raporty a nast´pnie
OK/MENU

1.3. Raport okresowy – wybór zatwierdê klawiszem

Drukarka domyÊlnie podpowiada dat´/numer koƒcowy
– jest to data/numer ostatniego zapisu do pami´ci fiskalnej.

C

lub zrezygnuj klawiszem

i

Raport okresowy mo˝e byç wykonany wed∏ug dwóch
kryteriów: data raportu dobowego
lub numer raportu dobowego.

5 po ustawieniu i zatwierdzeniu pojawi się pytanie

o rodzaj wydruku:

4 po zatwierdzeniu drukarka zapyta o poprawnoÊç daty:
2 pojawi si´ pytanie o sposób podania zakresu wykonywanego

raportu: wed∏ug dat, czy wed∏ug numerów.
Za pomocà klawiszy
wydruku:

JeÊli wyÊwietlona data jest poprawna (aktualna)
zatwierdê jà klawiszem OK/MENU

nastàpi wydruk raportu dobowego fiskalnego.
JeÊli data nie jest poprawna naciÊnij
z serwisem!

1. Pełny
2. Podsumowanie

OK/MENU

Wybór zatwierdê klawiszem

OK/MENU

C

!

Wybierz preferowany sposób podania zakresu za pomocà
klawiszy

wybierz preferowany sposób

i skontaktuj si´

Wybór zatwierdê klawiszem

nastàpi wydruk raportu okresowego.
Pe∏na instrukcja obs∏ugi na do∏àczonej p∏ycie CD.

