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PRVNÍ P IHLÁŠENÍ – KALKULA KA
Spušt ní za ízení
Za ízení jsou distribuována ze skladu, je tedy možné, že baterie je není pln nabitá. Jako
první tedy zapojte kalkula ku do napájení.
Pro aktualizaci a p ihlášení je nutné, aby bylo za ízení p ipojené k internetu.
V p ípad , že je v za ízení vložena SIM karta, tak v levé ásti displeje je uvedeno GPRS
a symbol mobilního signálu.
Pokud chcete používat za ízení p ipojené na WIFI postupujte dle následujícího návodu.
Vstupte do módu programování, vložte kód 9999 a stiskn te OK
Zmá kn te klávesu PY
Na displeji se objeví “ íslo:”, stiskn te 25 a OK
Op t OK; objeví se Typ p ipojení – stiskn te OK a op t OK
Poté stiskn te BACK a budete na obrazovce Progr.
Stiskn te zárove ALT a 01
Poté STL a vložte SSID (název) WIFI sít
Stiskn te STL a vložte heslo
o poznámka: male a velké písmena se m ní p es tla ítko QTY
Poté stiskn te STL
Poté je t eba ud lat RESET za ízení
o Šipkama p ejd te na mód Reset – stiskn te 9999 a OK. Poté
vytiskn te všechny Z report a X report – postupn stiskn te
TOTAL, CLK, PLU REP, QTY
Restartujte za ízení
WIFI by m la fungovat, poznáte dle síly signálu v levé horní ásti
displeje
ed prvním spušt ním nechte za ízení p ipojené k internetu po dobu cca 15ti minut.
Za ízení se samo zaktualizuje, tzn. v p ípad , že je dostupný nový software, za ízení jej
nainstaluje. Následn je za ízení restartováno. V p ípad , že nedojde k aktualizaci,
vyvolejte aktualizaci kombinací kláves ALT a VD, viz následující odstavec.
ed aktivací kalkula ky, prosím zapn te na portálu EET funkcionalitu a vložte
platný certifikát.
Po restartu podržte tla ítko ALT a zárove stiskn te tla ítko VD. Na displeji se zobrazí
„Waiting“, následn „Connecting“. Poté vás za ízení vyzve k zadání licen ního klí e
a licen ního kódu. Tyto jste obdrželi spolu s fakturou.
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V p ípad , že ud láte b hem zadávání chybu, použijte tla ítko BACK. Tím se dostanete
na za átek a m žete zadání provést znovu.
Postup pro zadání licen ního klí e a licen ního kódu:
License key: zadejte 12ti místný kód s poml kami a stiskn te OK
License code: zadejte 4 místný kód a stiskn te OK
Business premises: zadejte íslo provozovny, které jsme vyplnili p i žádosti o EET certifkát
a než stiskn te OK, tak se ujist , že jste správn zadali hodnotu. Poté stiskn te OK
Shop: zadejte íslo prodejny, pro kterou za ízení použijete a stiskn te OK
Po kejte n kolik vte in, poté za ne za ízení aktualizovat databázi.
Po zadání licen ního klí e a kódu jste p ihlášení do za ízení.
ešení problém
V p ípad , že se nepoda í postup popsaný výše, je pot eba preventivn
následující parametry:

zkontrolovat

1. Šipkama p ejd te na mód Programování – stiskn te 9999 a OK.
Zobrazí se progr.. Poté držte ALT a zárove QTY – ukáže datum a
as, musí odpovídat aktuálnímu datu a asu.
2. Šipkama p ejd te na mód Reset – stiskn te 9999 a OK. Poté
vytiskn te všechny Z report a X report – postupn stiskn te TOTAL,
CLK, PLU REP, QTY
3. Vytišt ní diagnostiky - Mod Programování - stiskn te 9999 a OK. Poté
na obrazovce progr stiskn te 55 – VD.

PRODEJ
íprava k prodeji
Po p ihlášení je vaše za ízení p ipravené k prodeji. Prodej se realizuje vždy v módu
„Registrace“. Do tohoto módu se dostanete zadáním ísla 1 a stisknutím tla ítka OK.
Na obrazovce vidíte, že pokladna je p ipravena k prodeji, na displeji je zobrazeno íslo
0,00.
Za ízení má pod tla ítky 01, 02 i 03 zavedené sazby DPH (01 – 21%, 02 – 15%, 03 –
10%, D+ – 0%)
Za ízení má nastavené tyto typy platby:
Stisknout TOTAL – Hotov
Stisknout PY - Externí terminál
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Prodej pomocí ceny a sazby DPH
Nejjednodušší zp sob prodeje je prodej, kdy používáte pouze cenu zboží a sazbu DPH:
a) Zadejte cenu
b) Stiskn te sazbu DPH, která je uvedena pod klávesami odd lení 01 –
03
V p ípad sou tu více položek postupuji obdobn
a)
b)
c)
d)

Zdejte množství
Stiskn te QTY
Zadejte cenu
Stiskn te sazbu DPH, která je uvedena pod klávesami odd lení 01 –
03
e) Stejným zp sobem p idejte i další položky nákupu
f) Pro celkový ú et stiskn te TOTAL
Prodej pomocí PLU
V za ízení m žete mít nastavený katalog zboží. Každé zboží má sv j PLU kód. Zadání
nového zboží je možné p es portál, PLU kód odpovídá položce „ íslo zboží. Zadat
položku je možné také p ímo ze za ízení, postup je uveden v manuálu Programování
PLU. Prodej pomocí PLU:
a)
b)
c)
d)

Zadejte PLU kód
Stiskn te PLU REP
Stejným zp sobem p idejte i další položky nákupu
Pro celkový ú et stiskn te TOTAL

Zrušení poslední položky
i zadávání položek máte možnost zrušit poslední vloženou položku na ú tence použitím
tla ítka SMAŽ.
Zrušení položky použitím PLU
i zadávání položek máte možnost zrušit vloženou položku u které znáte PLU tímto
zp sobem:
idržte tla ítko ALT a zárove stiskn te tla ítko VD – zadejte PLU kód zboží, které chcete
z ú tenky smazat – stiskn te tla ítko PLU REP
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Vratka zboží – celá ú tenka
V p ípad vrácení zboží, ke kterému se vztahuje jedna celá ú tenka postupujte tímto
zp sobem:
Stiskn te klávesu 7 – p idržte tla ítko ALT a zárove stiskn te tla ítko VD – zadejte íslo
tenky – stiskn te TOTAL
Vratka zboží – áste ná
V p ípad vrácení zboží, ke kterému se vztahuje ú tenka, ale nechcete stornovat celou
tenku, postupujte tímto zp sobem:
Stiskn te klávesu 9 – p idržte tla ítko ALT a zárove stiskn te tla ítko VD – zadejte íslo
tenky – stiskn te TOTAL – zadejte ástku, která je vrácena – stiskn te tla ítko pro
íslušnou výši DPH (01, 02, 03).
Duplikát ú tenky
Jestliže pot ebujete vytisknout duplikát ú tenky, nap . pro ú ely pozd jší fiskalizace,
postupujte tímto zp sobem:
Stiskn te klávesu 9 a 9 – stiskn te EET – zadejte íslo ú tenky, od níž chcete duplikát –
stiskn te tla ítko OK

REPORTY
Reporty v režimu Na ítání
V p ípad , že chcete mít p ehled o prodejích a nechcete provést smazání data za
konkrétní den, použijte reporty v režimu Na ítání
Tla ítekm BACK se dostanete do základního menu (Registrace), pomocí šipky dol
ejdete k módu Na ítání, zadejte 8888 a stiskn te OK.
Z report - Report obsahuje kompletní seznam provedených transakcí - stiskn te klávesu
TOTAL
Denní obraty po skupinách DPH - stiskn te klávesu QTY
Denní obraty po PLU kódech - stiskn te klávesu PLU REP
Denní obraty po prodejcích - stiskn te klávesu CLK
Reporty v režimu Reset
Reporty v režimu Reset se vyvolají stejným zp sobem jako v režimu Na ítání. Rozdíl
je v tom že po vytišt ní reportu v režimu Reset pokladna automaticky vymaže transakce
za poslední den ze za ízení a na ítá od za átku nové transakce, Vaše transakce jsou
samoz ejm dále uložené na portálu.
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