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1. YLEISTÄ
FLEA kassakone tarjoaa korkealuokkaista myyntitoiminnan hallintaa nopeudellaan ja
helppokäyttöisyydellään.
FLEA on varustettu kahdella LCD näytöllä, joista toinen on 1-rivinen näyttö laitteen
käyttäjälle sekä toinen on 1-rivinen asiakkaalle.
Näppäimistö käsittää 32 kiinteää silikoninäppäintä
Laite on varustettu korkealuokkaisella, 57mm lämpöpaperille tulostavalla, painolaitteella,
joka pystyy tulostamaa myös graafisen yrityskuvan nopeasti.
Painolaitteessa ei käytetä värinauhaa tarjoten siksi aina korkealuokkaisen tulostuksen.
Perinteinen tarkistenauha on korvattu erityisellä MMC muistikortilla tarjoten täten
enemmän toimintavarmuutta, käytännöllisyyttä ja korkeaa taloudellisuutta. Kaikki tämä
pieneen kokoon mahdutettuna.
FLEA tarjoaa myyntitoiminnan seurantaan:
•
•
•

5 tuoteryhmää
100 tuotetta
4 myyjää

2. KÄYTTÖTURVALLISUUDESTA
•

•
•
•
•
•
•

Kassakoneen on varustettu ulkopuolisella verkkolaitteella, joka tulee sijaita paikassa,
jossa se ei ole mahdollista vahingoittua hiertymän tai kosteuden takia.
Lisäksi verkkolaite tulee asentaa selliaseen verkkopistokkeeseen, josta se on helpolla
tavalla irroitettavissa tarvittaessa.
Kassakoneessa saa käyttää ainoastaan alkuperäistä verkkolaitetta. Eri tyypin
verkkolaite saattaa vahingoittaa laitetta tai heikentää sen toimintaa.
Älä aseta FLEA kassakonetta epävarmalle alustalle. Se saattaa pudota ja vioittua.
Kassakonetta ei saa käyttää liian kylmässä tai kuumassa tai suorassa auringon
säteiden vaikutuksessa liian kauan. Laitteen alin käyttölämpötila on –10°C ja ylin 45°C.
Kassakone ei toimi ilman kuittinauhaa, joten kuittinauha, jossa väheneminen on
merkattu punaisella, on suositeltava käytettäväksi.
Kassakoneeseen saa kytkeä vain RCH valtuuttaman edustajan toimittama tai
hyväksymä kassalaatikko.
FLEA kassakone on varustettu lämpöpaperille tulostavalla tulostimella. Lämpöpaperin
ominaisuuden takia tulosteiden säilytys on tehtävä oikein:
- tulosteet tulee säilyttää valolta suojatussa tilassa/paikassa
- ilman suhteellinen kosteus oltava alle 85%
- ilman lämpötila alle 35°C
- ei suoraa kontaktia muoviin, varsinkaan polyvinyylikloridiin, joka on yleinen
muovimateriaali elintarvikkeiden pakkausmateriaalina.
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3. NÄPPÄINPÖYTÄ
Näppäimistössö on muutama näppäin, jolla on kaksi toimintaa.
Esimerkiksi CLK / PLU näppäimen ylempi on oletus toiminta ja tuolloin CLK –toiminta
on myyjän valinta. PLU –toiminta on alempi toiminta ja ennen sitä tulee painaa FNnäppäintä

NÄPPÄIN

CL
X
FC

REC
EC

DEPT
1-5

FN

TOIMINTA
Näyttötyhjennys
Näppäimellä poistetaan näppäillyt ennen itse
varsinaista myyntitoimintaa tuoteryhmään/PLU:hun.

Näppäimellä on eri toimintaa:
Myyntitoimintojen välillä pelkkä painallus asettaa
näytölle kellon ja päiväyksen.
Myyntitoiminnassa näppäin toimii kertonäppäimenä
F.C. on valuuttamaksu, joka toimii FN-näppäimen
painalluksen jälkeen

Myyntitoiminnassa ennen maksutapoja näppäimellä
voidaan keskeyttää avoinna oleva kuitti.

Tuoteryhmä näppäimet 1-5.
Näppäimet voivat olla avoimet ja lisäksi niihin voidaan
ohjelmoida kiinteä hinta.
Rinnakkaistoiminta näppäin.
Käytetään näppäimiin, joissa on kaksi eri toimintaa,
kuten CLK/PLU näppäin.
Flea käyttöohje
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Kuittinauhan syöttönauha

▲

Myyjä valintanäppäin ( 1- 4 )
FN –näppäimen kautta tuotenumero eli PLU -myynti

CLK
PLU

Näppäimellä valitaan haluttu toiminta-asento
(REG – X – Z – PRG – S )

AVAIN

7

8
abc
4
5
ghi
jkl
2
1
pqrs tuv
0
00
spa

9
def
6
mn
o3
wxy
z,

Numeronäppäimistö kirjainmerkein
Numeronäppäimiä myös käytetään tekstinkirjoitukseen

E.C
G.R

Näppäimellä korjataan viimeksi rekisteröity
tuoteryhmä tai PLU myynti.
FN –näppäimen kautta tuotepalautus

%DED.

Suoraan käytettässä % -määräinen alennus
FN- näppäomen kautta summamääräinen alennus
Valikoissa: VASEN/EDELLINEN

%+
ADD.ON

Suoraan käytettässä % -määräinen lisäys
FN- näppäomen kautta summamääräinen lisäys
Valikoissa: OIKEA/SEURAAVA

CREDIT

Maksutapa2, jolle voidaan ohjelmoimalla antaa
haluttu nimi.
Myyntitilanteen ulkopuolella painettaessa näppäin
avaa kassakoneen laatikon ilman myyntiä.

TOT 3

Maksutapa3 , jolle voidaan ohjelmoimalla antaa
haluttu nimi.

VOID

Aikaisemman samalla kuitilla olevan tuotemyynnin
korjaus
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VÄLISUMMA

KÄTEINEN

Näppäimellä kassakone näyttää ja tulostaa kuitille
myyntikuitin sen hetkisen yhteismyynnin.
Myynnin ulkopuolella näytölle kahden viimeisen kuitin
yhteissumma.
Näppäimellä päätetään myyntikuitti käteismyyntiin.
Myynnin ulkopuolella näytölle viimeisen kuitin arvo.
Valintatilanteissa: HYVÄKSY / VALITSE
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4. TOIMINTA ASENNOT
4.1 Toiminnan valinta
Näppäily

Toteutuva toiminta

0
1
2
3

Näppäinlukko
REG
, myyntitoiminnat
X
, lukuraportit
Z
, tyhjennysraportit ja tarkistetulosteet

- AVAIN
- AVAIN
- AVAIN
- AVAIN

4 - AVAIN
(5 - AVAIN

PRG
SP

, ohjelmointitoiminnat
, erityistoiminnat laitteen toimittajan avustamana )

Toiminta-asento siis valitaan näppäilemällä toimintaa vastaava numero ennen AVAINnäppäintä. Esimerkiksi siirryttäessä ohjelmointiin, näppäillään numero 4 ja painetaan
AVAIN -näppäintä.
Muissa kuin myyntitoiminnoissa %- ja %+ näppäimillä voidaan selata valikkoa näytöllä ja
haluttu toiminta valitaan painamalla CASH –näppäintä.
Valikosta poistutaan painamalla VOID –näppäintä.
Toiminta-asennosta voidaan poistua ainoastaan kun ollaan ko. toiminta-asennon
perusnäytöllä eli näytön ylärivillä on toiminnan merkki ( X ,Z ,PRG ,REG ) ja alarivillä ”0”.

4.2

Näppäinlukko

Kassakoneen näppäinpöytä voidaan lukita, jolloin voidaan estää mahdollinen tahaton
tai tahallinen kassakoneen käyttö ulkopuolisten toimesta.
Näppäilemällä 0 ja AVAIN saadaan näytölle seuraava teksti:

NÄPPÄINLUKKO ? YES

Painamalla CASH asetat

lukon päälle.

* NÄPPÄIMISTÖ *
LUKOSSA
Poistaaksesi lukon, siirry vain haluamaasi toiminta-asentoon
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5. MYYNTITOIMINNAT
Tässä osassa esitellään toimintatapoja erilaisille myyntitoiminnoille. Riippuen laitteen
toimittajan ohjelmoinneista, kaikki toiminnat eivät ole käytössä.
Myyntitoiminnat tapahtuva aina REG –toiminta-asennossa ( 1 – AVAIN )

5.1 MYYJÄN VALINTA
Ennen myyntitoimintoja on myyjän oltava valittuna.
Valitaksesi myyjän paina [MYYJÄ NRO] näppäintä, jolloin näytöllä:

MYYJÄ NUMERO ? 1

Näppäile myyjänumero ( 1 – 4 ) ja paina [CLK / PLU] näppäintä.
Näyttö palautuu myyntitilaan näyttäen valitun myyjän, esim. myyjä 2

REG (OP2)

0,00

5.2 TUOTERYHMÄ MYYNTI
Yksittäiset tuoteryhmän voidaan ohjelmoida toimimaan halutulla tavalla.
Myynti tuoteryhmään voi tapahtua avoin hintaisena ja/tai kiinteähintaisena.
5.2.1 Avoin hintainen tuoteryhmä myynti
•
•

Näppäile tuotteen hinta sentteineen ilman des. pistettä
Paina haluttua tuoteryhmä näppäintä
Esimerkiksi: [5] [0] [0] [ DEP. 2 ]

TRYH 2

5,00

5.2.2 Kiinteähintainen tuoteryhmä myynti
•

Paina suoraan haluttua tuoteryhmä näppäintä

Flea käyttöohje
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5.2.3 Kertominen avoin hintaiseen tuoteryhmään
•
•
•

Näppäile tuotemäärä ja paina [ X / kello ] näppäintä
Näppäile tuotteen yksikkö hinta sentteineen ilman des. pistettä
Paina haluttua tuoteryhmä näppäintä
Esimerkiksi:

[3] [X] [4] [0] [0]

REG

3X
4,00

[ DEP. 2 ]

TRYH 2
12,00
Huomaa: kerroin on maksimissaan 99,999

5.3 PLU ELI TUOTENUMERO MYYNTI
PLU:t eli tuotenumerot ovat tuotteita, jotka esiohjelmoituina kassakoneen
muistiin. Tuotenumerolle voidaan asettaa myös viivakoodiasetus.
Tuotteen myynti tapahtuu tuotteen numerolla tai vaihtoehtoisesti lisävarusteena
saatavalla viivakoodilukijalla.
Tuotteen numero on väliltä 1 – 100
5.3.1 Tuotenumerolla myynti
•
•
•

Näppäile tuotteen numero ( 1 - 100 )
Paina FN -näppäintä
Paina PLU näppäintä
Esimerkiksi: [5] [9] [FN] [CLK-PLU ]

(esiohjelmoitu hinta 4,50)
( tuotenimi kuvitteellinen )

TUOTE 59
4,50
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5.4 VAIHTORAHA TOIMINTA
Haluttaessa saadaan kassakone ilmoittamaan takaisin annettava vaihtoraha.
5.4.1 Vaihtoraha myyntitilanteessa
•
•
•
•

Tuotemyynti normaalilla tavalla
Paina SUB TOTAL
näytöllä yhteissumma
Näppäile asiakkaan antama rahasumma sentteineen, ei pistettä
Paina CASH
näytöllä vaihtoraha TAKAISIN –tekstillä

Huomaa: Jos näppäillään pienempi rahamäärä kuin ostosten yhteissumma, kuitti jää avoimeksi ja näytölle ilmaantuu lisää
tarvittava rahasumma
5.4.2 Vaihtoraha myynnin jälkeen ( viimeinen kuitti )
•
•
•

Paina CASH
näytöllä viimeisen kuitin arvo
Näppäile asiakkaan antama rahasumma sentteineen, ei pistettä
Paina CASH
näytöllä vaihtoraha TAKAISIN –tekstillä

5.4.3 Vaihtoraha myynnin jälkeen ( 2. viimeistä kuittia yhteen )
•
•
•

näytöllä kahden viimeisen kuitin arvo
Paina SUB TOTAL
Näppäile asiakkaan antama rahasumma sentteineen, ei pistettä
Paina SUB TOTAL
näytöllä vaihtoraha TAKAISIN –tekstillä

5.5 SUMMA ALENNUS / SUMMA LISÄYS
Kassakoneella voidaan antaa summamääräinen alennus ja lisäys.
Heti tuotteen jälkeen käytettäessä, kassa osaa raportoida ko. toiminnan
kohdistumaan juuri ko. tuotteeseen.
•
•
•
•
•

Suorita tuotteen myynti normaalilla tavalla
Näppäile alennus(lisäys) summa sentteineen, ei pistettä
Paina FN-näppäintä
Paina %- / DED. , kun haluat summa-alennuksen tai
%+ / ADD.ON, kun haluat summalisäyksen
Jatka myyntiä normaaliin tapaan
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5.6 PROSENTTI ALENNUS / LISÄYS
Kassakoneella voidaan antaa prosenttialennus ja myös prosenttilisäys.
Alennus ja lisäys prosentti lasketaan näytöllä olevasta summasta.
Jos viimeksi on myyty tuote, niin alennus lasketaan tuotteelle.
Jos painetaan SUB TOTAL, jolloin näytöllä on kuitin kokonaismyynti, niin sen
jälkeen annettava alennus lasketaan siitä summasta.
5.6.1 Prosentti alennus tuotteelle
•
•
•

Myy tuote normaalisti
Näppäile annettava alennus, esim. 10 ( =10%)
Paina % ― -näppäintä ja kone laskee alennuksen

Huomaa: Prosentti lisäykseen käytä %+ -näppäintä
5.6.2 Prosentti alennus kuitin loppusummalle
•
•
•

Paina SUB TOTAL
näytöllä kuitin kokonaissumma
Näppäile annettava alennus, esim. 10 ( =10%)
Paina % ― -näppäintä ja kone laskee alennuksen

Huomaa: Prosentti lisäykseen käytä %+ -näppäintä

5.7 TUOTTEEN PALAUTUS (aikaisempi kuitti)
Palautusnäppäimellä voidaan korjata jälkikäteen aikaisemmalla kuitilla tehty
virheellinen myyntitoiminta.
Näppäin: E.C / G.R = PALATUS
•
•

Paina FN –näppäintä
Paina E.C / G.R -näppäintä
näytölle PALAUTUS

•

Suorita korjaava tuotteen myyntitapahtuma normaalisti

Huomaa: Jokainen yksittäinen tuotemyynnin palautus on
aloitettava FN – E.C/G.R –näppäinyhdistelmällä.
Toiminta ei ole siis ns. ”päälle jäävä”
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5.8 KORJAUKSET
Myyntitilanteessahan tulee aina tehtyä virheitä ja ne pitää aina pyrkiä korjaamaan
oikealla tavalla.
Kuin kuitti on jo päätetty, niin silloin tehdään korjaus edellisessä kohdassa
mainitulla TUOTE PALAUTUS toiminnalla
Seuraavat korjaukset voidaan tehdä avoinna olevalle kuitille.
Näppäin: CL
•
•
•

Nollaa näytön
Korjaa virheilmoituksen
Korjaa väärin näppäillyt numerot

Näppäin: E.C = HETIKORJAUS
•

Korjaa viimeksi tehdyn tuoteryhmä tai PLU myynnin

Näppäin: VOID = JÄLKIKORJAUS
•

Kassakoneella voidaan tehdä tuotemyynnin asiakkaan
palauttaman tuotteen takia sekä myös kesken kuitin
tuotemyynnin korjaamiseen
1. Paina VOID –näppäintä
näytölle PALAUTUS
2. Suorita korjaava tuotteen myyntitapahtuma normaalisti

Huomaa: Jokainen tuotemyynnin korjaus on aloitettava
VOID. -näppäimellä. Toiminta ei ole siis ns. ”päälle jäävä”
Näppäin: REG. EC = KUITTI KESK
•

Korjaa koko avoinna olevan kuitin:
1. Paina REG. EC näppäintä ja kassa varmentaa:

KESKEYTÄ KUITTI ? NO

2. Oletuksena on < NO > virhepainalluksen estämiseksi.
Siirrä valinta vasemmalle %- näppäimellä ja vahvista
CASH -näppäimellä kuitin keskeytys.
Flea käyttöohje
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6. LUKURAPORTIT ( X )
Toiminta-asennossa X voidaan tulostaa lukuraportteja.
Lukuraportit tulostuvat, mutta tulostuneet tiedot eivät nollaudu.
X -toimintaan päästään näppäilemällä: 2 – AVAIN
Tulostettavat raportit ovat:

Sisältö

Päivä

Myyntiraportti (*
Tuoteryhmät
PLU
Myyjä
Alv erittely
Myynti/tunti
Rahaliikenne
Maksutavat näytölle

Kausi

100
110
111
112
113
114
115
199

120
121
123
124

(* Päivä myyntiraportin sisältö voidaan ohjelmoimalla määrätä.
Siihen voi kuulua tuoteryhmät, myyjät, alv, myynti/tunti ja rahaliikenne

Tulostettavan raportin valinta voidaan tehdä kahdella eri tavalla:
•
•

Valikosta valitsemalla
Raporttikoodilla valitseminen

6.1 Valikosta valitsemalla
•

%+ näppäimellä siirrytään valikossa eteenpäin ja
% - näppäimellä siirrytään valikossa takaisin päin raportti valikossa

•

Paina CASH näppäin tulostaaksesi näytöllä olevan raportin

6.2 Raporttikoodilla valitseminen
•

Näppäile edellä olevasta taulukosta haluttu raporttikoodi ( 100-199 )

•

Paina CASH näppäin tulostaaksesi ko. raportin
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7. TYHJENNYSRAPORTIT ( Z )
Toiminta-asennossa Z voidaan tulostaa tyhjennysraportteja sekä tarkistenauhatietoja.
Tarkistenauhan käsittelystä seuraavassa kappalessa.
Tyhjennysraporttien tiedot nollautuvat tulostuksen jälkeen.
Z -toimintaan päästään näppäilemällä: 3 – AVAIN
Tulostettavat raportit ovat:

Sisältö

Päivä

Päivä tyhjennysraportti (*
Tuoteryhmät
PLU
Myyjä
Alv erittely
Myynti/tunti
Rahaliikenne

Kausi

200
210
211
212
213
214

220
221
223
224

(* Päivä myyntiraportin sisältö voidaan ohjelmoimalla määrätä.
Siihen voi kuulua tuoteryhmät, myyjät, alv, myynti/tunti ja rahaliikenne
Koska kyseessä on päivämyyntien tyhjennysraportti, kaikki päiväraportit
nollautuvat vaikka ne eivät tulostuisikaan tässä raportissa.
Myös päivän PLU raportti nollautuu, joten tarvittaessa tulee PLU
raportti tulostaa ensin joko X- tai Z -asennossa ennen päivätyhjennystä !

Tulostettavan raportin valinta voidaan tehdä kahdella eri tavalla:
•
•

Valikosta valitsemalla
Raporttikoodilla valitseminen

7.1 Valikosta valitsemalla
•

%+ näppäimellä siirrytään valikossa eteenpäin ja
% - näppäimellä siirrytään valikossa takaisin päin raportti valikossa

•

Paina CASH näppäin tulostaaksesi näytöllä olevan raportin

7.2 Raporttikoodilla valitseminen
•

Näppäile edellä olevasta taulukosta haluttu raporttikoodi ( 200-225 )

•

Paina CASH näppäin tulostaaksesi ko. raportin
Flea käyttöohje
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8. TARKISTENAUHA KÄSITTELY
Tarkistenauhan käsittely tapahtuu Z –asennossa.
Vaikka kyseessä on Z –asento, tarkistenauha tietoa ei voi kassapäätteellä nollata.
Tarkistenauha tieto tallennetaan kassakoneeseen sijoitetulle MMC kortille, joka on
joistain digitaali kameroista ja uusimmista älypuhelimista tuttu.
Korttiin mahtuu normaali käytössä useamman vuoden tiedot ja kassakone ilmoittaa,
kun kortin vaihto lähenee. Kun kortti on täynnä, ei kassakonetta voi käyttää ennen kuin
uusi kortti on vaihdettu ja alustettu käyttöön.
Tarkistenauhaa ei tällä kassakoneella tarvitse aina tulostaa. Tarvittaessa voidaan
kuitenkin tarkistenauha tulostaa, jos esimerkiksi veroviranomainen sen haluaa tai
mahdollisten myynti virheiden selvittämiseksi.
Tarkistenauhahan on kirjanpitolain alainen kirjanpitotosite.

Tarkiste toiminta
Koko tarkistenauha tulostus
Tarkistenauha tulostus
päivä rajauksella (suositus)
Tarkistenauha tulostus
kuitti- ja päivä rajauksella
Tarkistenauha

tietokone

Koodi

Huomioi

300

CL keskeyttää tarvittaessa !!

301

Rajataan aloitus- ja lopetuspäivillä

302

Rajataan kuittinumerovälillä
yhdeltä päivältä

303

Siirtää koko tarkisteen tietokoneelle

Tarkistenauhan käsittelyn valinta voidaan tehdä kahdella eri tavalla:
•
•

Raporttikoodilla valitseminen
Valikosta valitsemalla

( suositus )
( Z raporttien jälkeen valikossa )

8.1 Tarkistetoimintakoodilla valitseminen
•

Näppäile edellä olevasta taulukosta haluttu tarkistetoiminta ( 300-303 )

•

Paina CASH näppäin suorittaaksesi ko. toiminnan

8.2 Valikosta valitsemalla
•

%+ näppäimellä siirrytään valikossa eteenpäin ja
% - näppäimellä siirrytään valikossa takaisin päin raportti valikossa

•

Paina CASH näppäin suorittaaksesi näytöllä olevan toiminnan
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9. OHJELMOINTI
Toiminta-asennossa PRG voidaan suorittaa kassakoneen ohjelmointeja ja tulostaa
ohjelmatulosteita.
PRG -toimintaan päästään näppäilemällä: 4 – AVAIN
Ohjelmointi valikko :

selaus

Valikko

Koodi

Kielen valinta
Tuoteryhmät
PLU
Maksutavat
Myyjä
Alv
% lisä
% alennus
Päivä raportti asetus
Päiväys ja kello
Kuitin ylätekstit ja logo
Kuitin alalogo
Mainosviestit (kuitti ja näyttö)
Alv kuitille
Näppäin äänet
Valuutta asetus
Ohjelmalistaus
PLU ohjelmalistaus
Toiseksi valuutaksi
Toinen valuutta TOTAL

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
125
127
128
200
211
229
300

%+

%-

Ohjelmoitavan tiedon valinta voidaan tehdä kahdella eri tavalla:
1. Valikosta valitsemalla
•

%+ näppäimellä siirrytään valikossa eteenpäin ja
% - näppäimellä siirrytään valikossa takaisin päin raportti valikossa

•

Paina CASH näppäin siirtyäksesi ko. ohjelmointiin

2. Raporttikoodilla valitseminen
•
•

Näppäile edellä olevasta taulukosta haluttu valikkokoodi
Paina KÄTEINEN näppäin siirtyäksesi ko. ohjelmointiin
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9.1 TEKSTIEN OHJELMOINNISTA YLEISESTI

TEKSTI ?
<TEKSTI

> 05

Tekstin kirjoitukseen käytettään numeronäppäimistöä samalla tavalla kuin
nykyisissä GSM-puhelimissa. Jokaisella numeronäppäimellä on omat merkkinsä.
Näppäin

Merkit painallusjärjestyksessä

7
8
9
4
5
6
1
2
3
0
piste

7/.:,;’=()%&!?+*@
8 ABCÅÄ
9 DEF
4 GHI
5 JKL
6 MNOö
1 PQRS
2 TUV
3 WXYZ
0 ’väli’
Edellisen merkin korjaus

CL
%+
%-

Tyhjentää koko näytön
Kursori yksi askel oikealle
Kursori yksi askel vasemmalle

KÄTEINEN

Hyväksyy tekstin

Esimerkiksi kirjoitettaessa teksti ”LOUNAS 1” näppäillään:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CL –näppäin
kolmesti numeroa 5
neljästi numeroa 6
kolmasti numeroa 2
kolmasti numeroa 6
kahdesti numeroa 8
viidesti numeroa 1
kahdesti numeroa 0
kerran numeroa 1

•

lopuksi hyväksytään teksti CASH näppäimellä

Flea käyttöohje
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tyhjentää tekstin
L
O
U
N
A
S
väli
1

9.2

TUOTERYHMÄ OHJELMOINTI
Ohjelmavalikosta ensin valitaan TUOTERYHMÄT, jonka jälkeen siirrytään
tuoteryhmäohjelmointi valikkoon. Jos kassakoneen tarjoama arvo/tieto on oikein,
voit hyväksyä sen pelkästään painamalla CASH –näppäintä.
•

TUOTERYHMÄ ?

Näppäile ohjelmoitava tuoteryhmä 1-10
ja paina CASH

•

HINTA ?

Näppäile haluttu kiinteä hinta sentteineen ilman
pistettä ja paina CASH

•

TEKSTI ?

Kirjoita haluttu teksti ja paina CASH

•

YLÄRAJA ?

Näppäile suurin sallittu myyntihinta ja paina
CASH . Nolla arvolla rajaa ei ole.

•

ALARAJA ?

Näppäile pienin sallittu myyntihinta ja paina
CASH. Nolla arvolla rajaa ei ole.

•

ALV KOODI ?

Näppäile tuoteryhmän alv-koodi ja paina CASH
Nolla arvolla tuoteryhmä on veroton.

•

KERTAKUITTI ?

<YES> arvolla myytäessä tuoteryhmään, myynti
päättyy automaattisesti Käteismyyntiin.
<NO> arvo on normaali tuoteryhmä.
Paina CASH ja kassakone siirtyy seuraavan
tuoteryhmän ohjelmointiin.
VOID –näppäimellä poistutaan tuoteryhmäohjelmointivalikosta pois.
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9.3

PLU ELI TUOTENUMERO OHJELMOINTI
Ohjelmavalikosta ensin valitaan PLU, jonka jälkeen siirrytään tuotenumero
ohjelmointi valikkoon. Jos kassakoneen tarjoama arvo/tieto on oikein, voit
hyväksyä sen pelkästään painamalla KÄTEINEN –näppäintä.
•

PLU KOODI ?

Näppäile ohjelmoitava tuotenumero 1-100
ja paina CASH

•

TUOTERYHMÄ ?

Näppäile linkitettävän tuoteryhmän numero 1-5
ja paina CASH

•

HINTA ?

Näppäile haluttu kiinteä hinta sentteineen ilman
pistettä ja paina CASH

•

TEKSTI ?

Kirjoita haluttu teksti ja paina CASH

•

BARCODE ?

Näppäile tai lue linkitettävä viivakoodi ja paina
CASH .
Paina CASH ja kassakone siirtyy seuraavan
tuotenumeron ohjelmointiin.
VOID –näppäimellä poistutaan tuotenumeron
ohjelmointivalikosta pois.

9.4

MAKSUTAPOJEN OHJELMOINTI
Ohjelmavalikosta ensin valitaan MAKSUTAVAT, jonka jälkeen siirrytään
maksutapojen ohjelmointi valikkoon. Jos kassakoneen tarjoama arvo/tieto on
oikein, voit hyväksyä sen pelkästään painamalla CASH –näppäintä.
•

MAKSUTAPA?

Näppäile ohjelmoitava maksutapa numero 1-3
ja paina CASH

•

TEKSTI ?

Kirjoita haluttu teksti ja paina CASH

•

VAIHTORAHA ?

<YES> arvolla vaihtorahatoiminta on sallittu

•

KÄTEISKASSAAN ?

<YES> arvolla lisätään käteiskassan arvoa

•

VELKAAN ?

<YES> arvolla lisätään velkalaskijan arvoa
Paina CASH ja kassakone siirtyy seuraavan
maksutavan ohjelmointiin.
VOID –näppäimellä poistutaan maksutapa
ohjelmointivalikosta pois.
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9.5

MYYJIEN NIMEN OHJELMOINTI
Ohjelmavalikosta ensin valitaan MYYJÄT, jonka jälkeen siirrytään myyjien nimien
ohjelmointi valikkoon. Jos kassakoneen tarjoama arvo/tieto on oikein, voit
hyväksyä sen pelkästään painamalla KÄTEINEN –näppäintä.
•

MYYJÄ KOODI ?

Näppäile ohjelmoitava myyjä numero 1-4
ja paina CASH

•

MYYJÄ NIMI ?

Kirjoita haluttu teksti ja paina CASH
Paina CASH ja kassakone siirtyy seuraavan
myyjän nimen ohjelmointiin.
VOID –näppäimellä poistutaan myyjien
nimien ohjelmointivalikosta pois.

9.6

ALV LASKIJOIDEN OHJELMOINTI
Ohjelmavalikosta ensin valitaan ALV, jonka jälkeen siirrytään ALV ohjelmointivalikkoon. Jos kassakoneen tarjoama arvo/tieto on oikein, voit hyväksyä sen
pelkästään painamalla KÄTEINEN –näppäintä.
•

ALV KOODI ?

Näppäile ohjelmoitava ALV numero 1-7
ja paina VOID

•

ALV % ?

Näppäile Alv prosentti ja paina CASH
Paina CASH ja kassakone siirtyy seuraavan
Alv.n ohjelmointiin.
VOID –näppäimellä poistutaan Alv
ohjelmointivalikosta pois.

9.7

LISÄ PROSENTIN OHJELMOINTI
Ohjelmavalikosta ensin valitaan LISÄ %, jonka jälkeen siirrytään ” lisä%”
ohjelmointi valikkoon. Jos kassakoneen tarjoama arvo/tieto on oikein, voit
hyväksyä sen pelkästään painamalla KÄTEINEN –näppäintä.
•

PROSENTTI ARVO ?

Näppäile haluttu prosentti kahden desimaalin
tarkkuudella ja paina CASH
VOID –näppäimellä poistutaan Lisä%
ohjelmointivalikosta pois.
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9.8

ALENNUS PROSENTIN OHJELMOINTI
Ohjelmavalikosta ensin valitaan ALENNUS %, jonka jälkeen siirrytään Alennus %
ohjelmointi valikkoon. Jos kassakoneen tarjoama arvo/tieto on oikein, voit
hyväksyä sen pelkästään painamalla CASH –näppäintä.
•

PROSENTTI ARVO ?

Näppäile haluttu prosentti kahden desimaalin
tarkkuudella ja paina CASH
VOID –näppäimellä poistutaan Alennus %
ohjelmointivalikosta pois.

9.9

PÄIVÄ RAPORTTI ASETUS
Tällä ohjelmoinnilla ilmoitetaan mitä raportteja tulostetaan PÄIVÄN MYYNTI
raportissa.
Tyhjennys asennossa otettuna myös ei-tulostuvat päivätiedot nollautuvat.
Ohjelmavalikosta ensin valitaan PÄIVÄ RAP. ASETUS, jonka jälkeen siirrytään ko.
ohjelmointi valikkoon. Jos kassakoneen tarjoama arvo/tieto on oikein, voit
hyväksyä sen pelkästään painamalla CASH –näppäintä.
•

TUOTERYHMÄT ?

<YES> arvolla tuoteryhmä erittely tulostetaan

•

PLU ?

<YES> arvolla PLU erittely tulostetaan

•

MYYJÄT ?

<YES> arvolla myyjien myynti tulostetaan

•

ALV ?

<YES> arvolla alv erittely tulostetaan

•

MYYNTI/TUNTI ?

<YES> arvolla myynti tunneittain tulostetaan

•

RAHALIIKENNE ?

<YES> arvolla rahaliikenne erittely tulostetaan

VOID –näppäimellä poistutaan maksutapa
ohjelmointivalikosta pois.
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9.10 PÄIVÄ/KELLO OHJELMOINTI
Tämä ohjelmointi voidaan tehdä ainoastaan PÄIVÄN Z MYYNTIRAPORTIN
jälkeen.
Ohjelmavalikosta ensin valitaan PÄIVÄ/AIKA, jonka jälkeen siirrytään ko.
ohjelmointi valikkoon. Jos kassakoneen tarjoama arvo/tieto on oikein, voit
hyväksyä sen pelkästään painamalla CASH –näppäintä.
•

PÄIVÄ ?

Näppäile päivän arvo 1-31 ja paina CASH

•

KUUKAUSI ?

Näppäile kuukauden arvo 1-12 ja paina CASH

•

VUOSI ?

Näppäile vuosi 4 numerolla ja paina CASH

•

TUNNIT ?

Näppäile tuntien arvo 0-23 ja paina CASH

•

MINUUTIT ?

Näppäile minuuttien arvo 0-59 ja paina CASH

VOID –näppäimellä poistutaan valikosta

9.11 KUITIN YLÄTEKSTIEN OHJELMOINTI
Ohjelmavalikosta ensin valitaan KUITTI YLÄTEKSTI, jonka jälkeen siirrytään ko.
ohjelmointi valikkoon. Jos kassakoneen tarjoama arvo/tieto on oikein, voit
hyväksyä sen pelkästään painamalla KÄTEINEN –näppäintä.
•

VALITSE LOGO ?

Valitse %+/%- näppäimillä tulostettava graafinen logo
ja paina CASH
” EI MITÄÄN ” arvolla ei logo tulosteta
” KÄYTTÄJÄN OMA” on asiakkaan oma logo

•

KUITTI RIVI NRO ?

Näppäile ohjelmoitava rivinumero 1-6
ja paina CASH

•

TEKSTI ?

Kirjoita haluttu teksti maksimissaan 24 merkkiä
ja paina CASH

•

KESKITETÄÄN ?

<YES> arvolla edellä ohjelmoitu teksti keskitetään
kuitille tulostettaessa
Paina CASH ja kassakone siirtyy seuraavan
tekstirivin ohjelmointiin.
VOID –näppäimellä poistutaan ylätekstin
ohjelmointivalikosta pois.
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9.12 KUITIN ALALOGON OHJELMOINTI
Ohjelmavalikosta ensin valitaan KUITTI ALALOGO, jonka jälkeen siirrytään ko.
ohjelmointi valikkoon. Jos kassakoneen tarjoama arvo/tieto on oikein, voit
hyväksyä sen pelkästään painamalla CASH –näppäintä.
•

VALITSE LOGO ?

Valitse %+/%- näppäimillä tulostettava graafinen logo
ja paina CASH
” EI MITÄÄN ” arvolla ei logo tulosteta
” KÄYTTÄJÄN OMA” on asiakkaan oma logo
VOID –näppäimellä poistutaan ylätekstin
ohjelmointivalikosta pois.

9.13 ASIAKASVIESTIEN OHJELMOINTI
Tällä ohjelmoinnilla voidaan ohjelmoida maksimissaan kaksi riviä tekstiä kuitin
alaosaan ja rullaava mainosviesti asiakasnäytölle.
Ohjelmavalikosta ensin valitaan ASIAKASVIESTI, jonka jälkeen siirrytään ko.
ohjelmointi valikkoon. Jos kassakoneen tarjoama arvo/tieto on oikein, voit
hyväksyä sen pelkästään painamalla CASH –näppäintä.
•

RIVI 1:

Kirjoita haluttu teksti maksimissaan 24 merkkiä
ja paina CASH

•

RIVI 2:

Kirjoita haluttu teksti maksimissaan 24 merkkiä
ja paina CASH

•

MAINOSVIESTI:

Kirjoita haluttu mainosviesti maksimissaan 36
merkkiä ja paina CASH

•

SEC.? ( 0 = OFF )

Anna arvo sekunteina ajasta kassakone on
ollut käyttämättä, jonka jälkeen mainosviesti rullaa
asiakasnäytöllä ja käyttäjä näytölle ilmaantuu
päiväystieto.
Nolla arvolla ei kyseinen toiminta ole aktivoituna.
VOID –näppäimellä poistutaan asiakasviesti
ohjelmointivalikosta pois.
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