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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Σας ευχαριστούµε 

 

που επιλέξατε την ΦΤΜ/Α∆  SYNTHEX 550 ACR CLASSIC, η οποία είναι κατασκευασµένη µε την πιο 
σύγχρονη τεχνολογία και το πιο αναβαθµισµένο και αποτελεσµατικό Λογισµικό, κάνοντάς την ιδανική  
στην συγκεκριµένη κατηγορία των φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών. Η  SYNTHEX 550 ACR  
Classic(αρ.άδειας καταλληλότητας Υπ.Οικονοµικών 15 ΣΧ 314/01-07-2004) κατασκευάστηκε 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονοµικών (Απόφαση ΠΟΛ 1234/9-10-2002 ) και 
όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα. 
Η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών και συγκεκριµένων αναλώσιµων προϊόντων θα εξασφαλίσει τη 

µακρόχρονη και χωρίς τεχνικά προβλήµατα χρήση της µηχανής σας. 

Για οποιαδήποτε τυχόν απορία ή πληροφορία θελήσετε, µη διστάσετε να επικοινωνήσετε µε τους 

κατά τόπους εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους µας. 

 

 

ΣΥΝΘΕΞ Ε.Π.Ε. 

 

1. ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ 
 

 

Το προϊόν παραδίδεται σε χαρτοκιβώτιο το οποίο περιέχει την µηχανή SYNTHEX 550 ACR Classic 

συνοδευόµενο από : το παρόν βιβλίο οδηγιών , βιβλιάριο συντήρησης και επισκευών , σειριακό 

καλώδιο σύνδεσης µηχανισµού µε PC και CD µε το πρόγραµµα ανάγνωσης φορολογικής µνήµης , σε 

περίπτωση ελέγχου από αρµόδια όργανα του Υπουργείου Οικονοµικών.  
 

 
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ :  Η SYNTHEX 550 ACR  CLASSIC: 

 

• χρησιµοποιεί µόνο θερµικό χαρτί πλάτους 57 χιλ. Τα ρολά του χαρτιού πρέπει να 
φυλάσσονται σε σκοτεινό χώρο µε σχετική υγρασία έως 80% και θερµοκρασία έως 30 
0 C. 

• Λειτουργεί µε τάση :  230 V ± 10 % 

• Συνθήκες κανονικής λειτουργίας : θερµοκρασία από       0 °C έως 45 °C 
        Σχετική υγρασία από 20 % έως 80 %  
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ΜΕΓΙΣΤΕΣ ∆ΥΝΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΘΡΟΙΣΤΩΝ 
 

 

Α/Α ΑΘΡΟΙΣΤΗΣ ΤΙΜΗ 

1 ΒΛΑΒΕΣ ΜΝΗΜΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (  ΒΛΑΒΗ CMOS ) 1.000 

2 ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΕΚΤΙΚΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΥ 10 

3 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1.000 

4 ∆ΕΛΤΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚIΝΗΣΗΣ  “ Z ” 1.850 

5 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ Φ.Π.Α. 10 

6 ΑΠΟΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 65.000 

7 ΑΠΟΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ Φ.Μ. 65.000 

 

 

 

ΘΥΡΕΣ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 
  

 

 
 

 

Παράµετροι σύνδεσης 

µε Η/Υ 

Baud rate  

Data bits  

Parity 

Stop bit 

1200 - 115200 

8 

No 

1 

 Καλώδιο σύνδεσης µε Η/Υ 

(PIN-OUT) 

SYNTHEX 550 ACR Classic... Η/Υ 
2………….2 

3……….…3 

5………….5 

 

 

PC/ΘΑΦΜ ( RS-232) :  Θύρα σύνδεσης Η/Υ και ανάγνωσης φορολογικής µνήµης 

BARCODE (RS-232) :  Θύρα σύνδεσης BARCODE READER. 

Παράµετροι σύνδεσης 

µε BARCODE 

Baud rate  

Data bits  

Parity 

Stop bit 

PREFFIX 

SUFFIX 

9600 

8 

No 

1 

NO 

Carriage Return (OD) 

Καλώδιο σύνδεσης µε BARCODE 

(PIN-OUT) 

SYNTHEX 550 ACR Classic... Η/Υ 
2………….2 

3……….…3 

5………….5 

PC / ΘΑΦΜ 

BARCODE 

ΣΥΡΤΑΡΙ 
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1.1. ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ SYNTHEX 550 ACR CLASSIC 

 

 
 

1.2. ΤΟ ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 
 
 

 
 

 

όπου :  ΕΠΙΠΕ∆Ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  Αλλαγή επίπεδου για όσα πλήκτρα έχουν διπλή λειτουργία  

 CLR  Καθάρισµα ολόκληρης της γραµµής. 

 ENTER Αποδοχή. 

 00 ( ← ) Αριστερή µετακίνηση  cursor.   &   .  ( → ) ∆εξιά µετακίνηση cursor. 
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ “ SYNTHEX 550 ACR 

CLASSIC” 
 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΑ 

 

 
Για την πληκτρολόγηση αριθµών 

 

 

 

 
         Υποδιαστολή για τα δεκαδικά. 

 

 

  Προώθηση χαρτοταινίας απόδειξης πελάτη. 

 

 

  Προώθηση χαρτοταινίας στελέχους εφορίας 
   

  Εκτύπωση του τίτλου ( επωνυµίας ) σε παράνοµη απόδειξη 
 

Άνοιγµα συρταριού χωρίς να εκδοθεί απόδειξη . 

 

  Εµφάνιση στην οθόνη της ηµεροµηνίας / ώρας. 

 

 

Ορισµός του χειριστή που θα λειτουργήσει την µηχανή. 
   

Υπάρχουν δύο επιλογές όπου το είδος µπορεί να πωληθεί µε την προγραµµατισµένη και 

µε διαφορετική τιµή από την προγραµµατισµένη. 

 

 

 
Πώληση ειδών µε βάσει τον κωδικό τους ( PLU ), ή κωδικό  Barcode που δεν είναι 

εµφανή στο πληκτρολόγιο. 

 

Ενεργοποίηση του δεύτερου επίπεδου λειτουργίας κάποιων πλήκτρων µε διπλή χρήση  

και µε δεύτερο πάτηµα απενεργοποίηση αυτού. 

 

 

 

                        Εισαγωγή χρηµάτων µε διάφορους τρόπους είσπραξης στο ταµείο. 

 

Αφαίρεση χρηµάτων µε διάφορους τρόπους πληρωµής από το ταµείο 

 

 

Εισαγωγή εκπτώσεων / αυξήσεων βάσει κωδικού 

 

Αλλαγή ενός ήδη πωληθέντος είδους σε προγενέστερο χρόνο µε ένα άλλο νέο είδος  

στην ίδια κατηγορία ΦΠΑ. 

 

 

7 8 9 

  4 5 6 

1 2 3 

0 00 . 

 

 

ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ 

ΠΕΛΑΤΗ 

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

 

 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΤΙΜΗ 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΕΙ∆ΟΥΣ 

 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΑΡΧΕΙΟ 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

 

ΣΥΡΤΑΡΙ 

 

 

ΩΡΑ ΗΜ/ΝΙΑ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΕΚΠ/ΑΥΞ 

 

 

ΠΡΟΗΓ/ΝΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 

ΕΙΣΠΡΑΞΗ 

 

 

ΑΝΑΛΗΨΗ 
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Αποδοχή από την µηχανή µιάς εισαγώµενης από τον χειριστή τιµής αντί της ήδη 

προγραµµατισµένης τιµής όταν γίνεται πώληση , έκπτωση  , αύξηση κλπ. 
 

Ερώτηση της προγραµµατισµένης τιµής ενός είδους ή τµήµατος, ή του υπολοίπου προς 

εξώφληση λογαριασµού 

 

 

 

 

Πώληση τµηµάτων µε βάσει τον κωδικό τους , που δεν είναι εµφανή στο 

πληκτρολόγιο. 

 

 

Πολλαπλασιασµός ( µέχρι 3 δεκαδικά ) της ποσότητας ειδών ή τµηµάτων µε αξία. 

 

 

Ποσοστιαία έκπτωση σε πώληση ενός είδους ή τµήµατος ή στο µερικό σύνολο της 

απόδειξης. 

 

Έκπτωση κατ’αξία σε πώληση ενός είδους ή τµήµατος ή στο µερικό σύνολο της 

απόδειξης 

 

 

Ποσοστιαία αύξηση  σε πώληση ενός είδους ή τµήµατος ή στο µερικό σύνολο της 

απόδειξης 

 

Αύξηση αξίας  σε πώληση ενός είδους ή τµήµατος ή στο µερικό σύνολο της απόδειξης 

 

 

 

Ακύρωση µιάς απόδειξης πριν πατηθεί το πλήκτρο ΜΕΤΡΗΤΑ. 

 

 

Έκπτωση αξίας στην πώληση ενός είδους ή τµήµατος µε το ποσό που αναγράφεται στο 

κουπόνι. Η µείωση αυτή αφορά το τελευταίο είδος και όχι το σύνολο των ειδών της 

απόδειξης. Εάν πατηθεί το πλήκτρο ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ η εντολή αυτή δεν λειτουργεί 

και πρέπει να πατηθεί ΑΚΥΡΩΣΗ. 
 

Μείωση της τελικής αξίας µιας απόδειξης µε ποσό ίσο µε την προ-εισπαχθείσα αξία 

του συνόλου των εισιτηρίων που δόθηκαν από το κατάστηµα κατά την είσοδο σε αυτό. 

Η µείωση αυτή θα γίνει στο µερικό σύνολο της απόδειξης αυτόµατα. 

 

Άµεση διόρθωση της τελευταίας λανθασµένης κίνησης . Η µηχανή αντιλογίζει 

αυτοµάτως την τελευταία εγγραφή πώλησης σε τµήµα ή σε είδος. 

 

∆υνατότητα διόρθωσης προγενέστερων κινήσεων πριν κλείσει η απόδειξη. 

 

 

Εισαγωγή µέχρι 3 γραµµών σχολίων που θα εκτυπωθούν στο τέλος της απόδειξης  

Η κάθε γραµµή είναι 32 χαρακτήρων. 

Εκτύπωσης µίας γραµµής σχολίων αµέσως µετά την πώληση ενός τµήµατος / είδους 

 

 

  ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

 

ΑΚΥΡΩΣΗ 

ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ 

ΣΧΟΛΙΑ 

ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ 

 

ΣΧΟΛΙΑ 

ΓΡΑΜΜΗΣ 

 

ΑΜΕΣΗ 

∆ΙΟΡΘΩΣΗ 

 

ΠΡΟΗΓ/ΜΕΝ

Η 

∆ΙΟΡΘΩΣΗ 

 

ΚΟΥΠΟΝΙ 

 

 

 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 

ΤΙΜΗ 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΤΙΜΗΣ 

 

ΑΥΞΗΣΗ 

%  

 

 

ΑΥΞΗΣΗ 

ΠΟΣΟΥ 

ΕΚΠΤΩΣΗ 

%  

 

 

ΕΚΠΤΩΣΗ 

ΠΟΣΟΥ 
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Ακύρωση λανθασµένης πληκτρολόγησης αξίας ή ποσότητας , ή για την εξαφάνιση από 

την οθόνη µυνηµάτων λαθών ή την παύση ηχητικών σηµάτων. 

 

 

 

Επιλογή βασικών λειτουργιών του προγράµµατος ( βασικό µενού ). 

 

 

Εξόφληση της απόδειξης µε πιστωτική κάρτα. Μπορούµε να προγραµµατίσουµε την 

περιγραφή. 

 

 

 

Εµφάνιση και εκτύπωση της υπάρχουσας αξίας της απόδειξης ή του υπολοίπου της 

απόδειξης προς εξόφληση. 

 

 

Κλείσιµο της απόδειξης. Μετά το πάτηµα αυτού του πλήκτρου καµία διόρθωση 

ή αλλαγή δεν µπορεί να γίνει στην εκδοθείσα απόδειξη. 

 

 

 

  ΑΚΥΡΩΣΗ 

        CL    

 

  ΚΛΕΙ∆Ι    

 

ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

ΜΕΤΡΗΤΑ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ 

ΚΑΡΤΑ 1 
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2.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ  
 

 

2.1.1 ΚΛΕΙ∆Ι 
Πιέζοντας διαδοχικά το πλήκτρο ΚΛΕΙ∆Ι στην οθόνη εµφανίζονται οι λειτουργίες του βασικού µενού 

. Μετά την εµφάνιση της επιθυµητής λειτουργίας πατάµε ΜΕΤΡΗΤΑ για αποδοχή αυτής. 

 

2.1.2 ΑΡΧΕΙΟ 
Πιέζοντας το πλήκτρο το χαρτί ηµερολογίου προωθείται κατά µια γραµµή κάθε φορά. 

 

2.1.3 ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΠΕΛΑΤΗ 
Πιέζοντας το πλήκτρο το χαρτί του πελάτη προωθείται κατά µια γραµµή κάθε φορά. 

 

2.1.4 ΗΜ/ΝΙΑ – ΩΡΑ 
Πιέζοντας το πλήκτρο εµφανίζεται στην οθόνη η ηµεροµηνία και η ώρα. 

 

2.1.5 ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 
Με το πλήκτρο ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ µπορούµε να δηλώσουµε τον χειριστή/ταµία ή σερβιτόρο ανάλογα το 

κατάστηµα και την µηχανή ( απλή ή µε πρόγραµµα εστιατορίου ). Για να λειτουργήσει η µηχανή 

πρέπει να είναι ενεργοποιηµένος ο χειριστής. Η µηχανή δέχεται µέχρι 10 χειριστές. 

Ενεργοποίηση χειριστή :  

Πιέστε  ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ , πληκτρολογείτε τον κωδικό ( 1 έως 10 ) και ΜΕΤΡΗΤΑ. 

Αν δώσετε λάθος κωδικό στην οθόνη θα εµφανιστεί [ΤΑΜΕΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ] και η µηχανή θα 

µπλοκάρει. Επαναλάβατε την διαδικασία µε σωστό κωδικό. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : στον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ υπάρχει ειδική επιλογή που αναφέρεται στον 

αναλυτικό προγραµµατισµό των χειριστών ( όνοµα , κωδικός µέχρι 5 ψηφία , προσβάσεις κλπ ). 

 

2.1.6 ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΙΜΗΣ 
Πιέζοντας το πλήκτρο ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΙΜΗΣ στην οθόνη θα εµφανιστεί [ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ] .Στη 

συνέχεια πιέστε όποιο προγραµµατισµένο τµήµα / είδος σας ενδιαφέρει  να πληροφορηθείτε την τιµή 

του. Μετά την ένδειξη της τιµής πιέστε ΑΚΥΡΩΣΗ. 

 

2.1.7 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΙ∆ΟΥΣ 
Για την λειτουργία του πλήκτρου αυτού απαραίτητη προυπόθεσηπροϋπόθεση είναι να έχει προηγηθεί 

ο προγραµµατισµός των ειδών . 

Πιέστε τον ήδη προγραµµατισµένο αριθµητικό κωδικό είδους  και στην συνέχεια το πλήκτρο 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΙ∆ΟΥΣ . Κλείστε την απόδειξη µε ΜΕΤΡΗΤΑ . 

 

2.1.8 ΕΠΙΠΕ∆Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Πιέστε επαναλαµβανόµενα για την αλλαγή επιπέδου ( 1 ή 2 ) προκειµένου σε διάφορα στάδια 

προγραµµατισµού  ( τίτλου κλπ ) να χρησιµοποιήσετε την δεύτερη επιλογή κάποιων πλήκτρων. 

 

2.1.9 ΕΙΣΠΡΑΞΗ  
Η µηχανή έχει την δυνατότητα εισαγωγής χρηµάτων στο ταµείο της ( π.χ. αρχικό ποσό για ρέστα ) . 

Πιέστε ΕΙΣΠΡΑΞΗ. Πληκτρολογήστε το επιθυµητό ποσό και 2 φορές ΜΕΤΡΗΤΑ. 

 

2.1.10 ΑΝΑΛΗΨΗ  
Η µηχανή έχει την δυνατότητα ανάληψης χρηµάτων στο ταµείο της ( π.χ. πληρωµή λογαριασµού  ) . 

Πιέστε ΑΝΑΛΗΨΗ. Πληκτρολογήστε το επιθυµητό ποσό και 2 φορές ΜΕΤΡΗΤΑ. 
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2.1.11 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΠ/ΑΥΞ 
Στην µηχανή µπορούν να προγραµµατιστούν µέχρι 12 διαφορετικές Εκπτώσεις / Αυξήσεις που για να 

τις επιλέξουµε χρησιµοποιούµε το πλήκτρο ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΠ/ΑΥΞ. 

Με αυτόν τον τρόπο έχουµε την δυνατότητα της έκπτωσης ή αύξησης αξίας ή ποσοστού στην 

τελευταία πώληση είδους ή τµήµατος ή στο µερικό σύνολο της απόδειξης ( π.χ. δώρο Χριστουγέννων 

) ανάλογα µε τις παραµέτρους που έχουµε προγραµµατίσει στον αντίστοιχο κωδικό. 

Αναλυτική περιγραφή στο κεφάλαιο ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ / ΑΥΞΗΣΕΙΣ του προγραµµατισµού. 

Σε κανονική λειτουργία πριν να κλείσουµε την απόδειξη µε ΜΕΤΡΗΤΑ πατάµε ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΕΚΠ/ΑΥΞ , τον αριθµό της προγραµµατισµένης έκπτωσης / αύξησης , και 2 φορές ΜΕΤΡΗΤΑ.  

 

2.1.12 ΑΛΛΑΓΗ 
Χρησιµοποιώντας το πλήκτρο ΑΛΛΑΓΗ υπάρχει η δυνατότητα της αλλαγής πώλησης σε είδος ή 

τµήµα από µία παλαιότερη απόδειξη που έχει ήδη κλείσει , υπό την προϋπόθεση ότι η νέα πώληση θα 

είναι στον ίδιο συντελεστή ΦΠΑ  και η αξία θα είναι ίση ή µεγαλύτερη. 

Πληκτρολογείτε το ποσό και το τµήµα / είδος της καινούργιας αγοράς , πατάτε ΑΛΛΑΓΗ και 

πληκτρολογείτε το ποσό και το τµήµα / είδος της παλιάς απόδειξης , και τέλος ΜΕΤΡΗΤΑ. 

 

2.1.13 ΤΙΜΗ 
Μπορούµε να παρακάµψουµε µία ήδη προγραµµατισµένη τιµή σε ένα είδος ή τµήµα πατώντας πρώτα 

το πλήκτρο ΤΙΜΗ , την νέα αξία , µετά το τµήµα / είδος και ΜΕΤΡΗΤΑ.  

 

2.1.14 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
Εάν έχουµε προγραµµατίσει τµήµατα ( δηλ. από № 1 έως 61 ) η διαδικασία πώλησης  είναι :  

• ( Τµήµα µε ήδη προγραµµατισµένη τιµή ) πατάµε πρώτα τον αριθµό του τµήµατος , µετά το 

πλήκτρο ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ και ΜΕΤΡΗΤΑ. 

• ( Τµήµα χωρίς προγραµµατισµένη τιµή ) πατάµε µε την παρακάτω σειρά : αξία , ΤΙΜΗ , 

αριθµό του τµήµατος , µετά το πλήκτρο ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ και ΜΕΤΡΗΤΑ. 

 

2.1.15 Χ 
Με το πλήκτρο Χ υπάρχει η δυνατότητα πολλαπλασιασµού ( µέχρι 3 δεκαδικά ) της ποσότητας επί 

την αξία του τµήµατος / είδους . 

Για την σωστή χρήση του πολλαπλασιασµού ( Χ ) πρέπει πάντα να θυµάστε ότι πολλαπλασιάζουµε 

την ποσότητα Χ την τιµή και όχι το αντίστροφο. Το αποτέλεσµα θα είναι σωστό και στις δύο 

περιπτώσεις αλλά θα είναι λάθος στην εκτύπωση ο αριθµός τεµαχίων.  

 

2.1.16  ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΟΣΟΥ 
Χρησιµοποιώντας το πλήκτρο  ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΟΣΟΥ υπάρχει η δυνατότητα έκπτωσης αξίας στην 

τελευταία πώληση τµήµατος / είδους ή στο µερικό σύνολο της απόδειξης µε την παρακάτω διαδικασία 

: 

• Έκπτωση αξίας στην τελευταία πώληση : 

Μετά την πώληση τµήµατος / είδους πληκτρολογήστε την αξία της έκπτωσης και πιέστε το 

πλήκτρο – ΠΟΣΟ . Η αξία αυτή αφαιρείται από το τελευταίο πωληθέν τµήµα/είδος . 

• Έκπτωση αξίας στο µερικό σύνολο της απόδειξης : 

Μετά την πώληση ενός ή περισσοτέρων τµηµάτων/ειδών πιέστε το πλήκτρο ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ , πληκτρολογήστε την αξία της έκπτωσης και πιέστε το πλήκτρο – ΠΟΣΟ .  

Η έκπτωση αξίας στο µερικό σύνολο επιµερίζεται αναλογικά σε όλα τα πωληθέντα 

τµήµατα/είδη της απόδειξης. 

 

2.1.17 ΑΥΞΗΣΗ  ΠΟΣΟΥ 
Χρησιµοποιώντας το πλήκτρο ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟΥ υπάρχει η δυνατότητα αύξησης αξίας στην 

τελευταία πώληση τµήµατος / είδους ή στο µερικό σύνολο της απόδειξης µε την παρακάτω διαδικασία 

: 
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• Αύξηση αξίας στην τελευταία πώληση : 

Μετά την πώληση τµήµατος / είδους πληκτρολογήστε την αξία της αύξησης και πιέστε το 

πλήκτρο + ΠΟΣΟ . Η αξία αυτή προστίθεται από το τελευταίο πωληθέν τµήµα/είδος . 

• Αύξηση αξίας στο µερικό σύνολο της απόδειξης : 

Μετά την πώληση ενός ή περισσοτέρων τµηµάτων/ειδών πιέστε το πλήκτρο ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ , πληκτρολογήστε την αξία της αύξησης και πιέστε το πλήκτρο + ΠΟΣΟ .  

Η αύξηση αξίας στο µερικό σύνολο επιµερίζεται αναλογικά σε όλα τα πωληθέντα 

τµήµατα/είδη της απόδειξης. 

 

2.1.18 ΕΚΠΤΩΣΗ  % 
Χρησιµοποιώντας το πλήκτρο  – %  υπάρχει η δυνατότητα ποσοστιαίας έκπτωσης στην τελευταία 

πώληση τµήµατος / είδους ή στο µερικό σύνολο της απόδειξης µε την παρακάτω διαδικασία : 

• Ποσοστιαία  έκπτωση στην τελευταία πώληση : 

Μετά την πώληση τµήµατος / είδους πληκτρολογήστε το ποσοστό της έκπτωσης και πιέστε το 

πλήκτρο – % . Η ποσοστιαία έκπτωση αφαιρείται από το τελευταίο πωληθέν τµήµα/είδος . 

• Ποσοστιαία έκπτωση στο µερικό σύνολο της απόδειξης : 

Μετά την πώληση ενός ή περισσοτέρων τµηµάτων/ειδών πιέστε το πλήκτρο ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ , πληκτρολογήστε το ποσοστό της έκπτωσης και πιέστε το πλήκτρο – % .  

Η ποσοστιαία έκπτωση στο µερικό σύνολο επιµερίζεται αναλογικά σε όλα τα πωληθέντα 

τµήµατα/είδη της απόδειξης. 

 

2.1.19 ΑΥΞΗΣΗ  % 
Χρησιµοποιώντας το πλήκτρο  + %  υπάρχει η δυνατότητα ποσοστιαίας αύξησης στην τελευταία 

πώληση τµήµατος / είδους ή στο µερικό σύνολο της απόδειξης µε την παρακάτω διαδικασία : 

• Ποσοστιαία  αύξηση στην τελευταία πώληση : 

Μετά την πώληση τµήµατος / είδους πληκτρολογήστε το ποσοστό της αύξησης και πιέστε το 

πλήκτρο + % . Η ποσοστιαία αύξηση προστίθεται στο τελευταίο πωληθέν τµήµα/είδος . 

• Ποσοστιαία αύξηση στο µερικό σύνολο της απόδειξης : 

Μετά την πώληση ενός ή περισσοτέρων τµηµάτων/ειδών πιέστε το πλήκτρο ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ , πληκτρολογήστε το ποσοστό της αύξησης και πιέστε το πλήκτρο + % .  

Η ποσοστιαία αύξηση στο µερικό σύνολο επιµερίζεται αναλογικά σε όλα τα πωληθέντα 

τµήµατα/είδη της απόδειξης. 

 

2.1.20 ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ 
Χρησιµοποιώντας το πλήκτρο ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ υπάρχει η δυνατότητα ακύρωσης απόδειξης 

εφόσον δεν έχει κλείσει η απόδειξη µε ΜΕΤΡΗΤΑ ή άλλη µορφή εξόφλησης (π.χ. ΚΑΡΤΑ ) . Η 

απόδειξη είναι νόµιµη µε µηδενική αξία συναλλαγής. 

 

2.1.21 ΑΜΕΣΗ ∆ΙΟΡΘΩΣΗ 
Χρησιµοποιώντας το πλήκτρο ∆ΙΟΡΘΩΣΗ υπάρχει η δυνατότητα άµεσης και αυτόµατης ακύρωσης 

της τελευταίας κίνησης ( πώλησης ) , πριν να κλείσει η απόδειξη βέβαια. 

 

2.1.22 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ∆ΙΟΡΘΩΣΗ 
Χρησιµοποιώντας το πλήκτρο ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ∆ΙΟΡΘΩΣΗ υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης των 

προηγούµενων ποσών ( όταν αυτά είναι περισσότερα από ένα ) φυσικά πριν κλείσει η απόδειξη. 

Πιέστε το πλήκτρο ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ∆ΙΟΡΘΩΣΗ , πληκτρολογήστε το ποσό και µετά πιέστε το 

πλήκτρο του τµήµατος/είδους που θέλετε να διορθώσετε και έχει ήδη πωληθεί µέσα στην απόδειξη. 
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2.1.23 ΚΟΥΠΟΝΙ 
Χρησιµοποιώντας το πλήκτρο ΚΟΥΠΟΝΙ δίνεται η δυνατότητα της έκπτωσης της αξίας που 

αναγράφεται σε ένα εκπτωτικό κουπόνι . Αµέσως µετά την πώληση ενός τµήµατος/είδους 

πληκτρολογήστε την αξία του κουπονιού και µετά πιέστε το πλήκτρο ΚΟΥΠΟΝΙ. 

Έκπτωση κουπονιού µετά από ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ δεν είναι εφικτή. 

 

2.1.24 ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 
Χρησιµοποιώντας το πλήκτρο ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ υπάρχει η δυνατότητα έκπτωσης/αφαίρεσης της αξίας του 

εισιτηρίου ( που έχει ήδη εισπραχθεί κατά την είσοδο του πελάτη στο µαγαζί ) , µετά το µερικό 

σύνολο της απόδειξης. 

Αφού γίνει η πώληση ενός ή περισσοτέρων τµηµάτων/ειδών πατάµε το πλήκτρο ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ. 

Στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον αριθµό των εισιτηρίων και πιέστε ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ. 

Η αξία του εισιτηρίου θα πρέπει να έχει προγραµµατισθεί εκ των προτέρων ( µέσα από το κεφάλαιο 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ). Η έκπτωση αξίας εισιτηρίων στο µερικό σύνολο επιµερίζεται αναλογικά  

σε όλα τα τµήµατα/είδη της απόδειξης. 

Ο υπολογισµός της προείσπραξης του εισιτηρίου γίνεται πάντα µετά το πλήκτρο ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ.  

 

2.1.25 ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ 
Υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης 3 γραµµών σχολίων στο τέλος της απόδειξης . Η διαδικασία αυτή 

µπορεί να γίνεται : 

• Αυτόµατα σε κάθε απόδειξη να τυπώνεται το ίδιο κείµενο. 

Η λειτουργία αυτή γίνεται µέσω προγραµµατισµού από το αντίστοιχο µενού. 

• Να τυπώνεται ένα σχόλιο µε κείµενο που εισάγεται κατά την διάρκεια έκδοσης της απόδειξης 

και µόνο για την συγκεκριµένη απόδειξη. 

Αφού γίνει η πώληση ενός ή περισσοτέρων τµηµάτων/ειδών πιέστε το πλήκτρο ΣΧΟΛΙΑ 

ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ . Γράφουµε ανά γραµµή ( βλέπε αλφαριθµητικό πληκτρολόγιο ) τα σχόλια και 

πατάµε ΜΕΤΡΗΤΑ. Επαναλαµβάνουµε το ίδιο και για τις 3 γραµµές. 

 

2.1.26 ΣΧΟΛΙΟ ΓΡΑΜΜΗΣ 
Υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης µίας γραµµής σχολίων αµέσως µετά την πώληση ενός τµήµατος / 

είδους .Πιέστε το πλήκτρο ΣΧΟΛΙΟ ΓΡΑΜΜΗΣ  , γράψτε το σχόλιο ( 25 χαρακτήρες max ) και 

πιέστε ΜΕΤΡΗΤΑ. Για λόγους ασφαλείας το σχόλιο βρίσκεται ανάµεσα σε  ####  προς αποφυγή 

παραπλανητικών εκτυπώσεων. 

 

2.1.27 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ 
Χρησιµοποιώντας το πλήκτρο ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ υπάρχει η δυνατότητα να δώσουµε µεγαλύτερη 

τιµή πώλησης σε ένα τµήµα/είδος από την ανώτατη τιµή πώλησης που έχουµε προγραµµατίσει σαν 

όριο ασφαλείας για την αποφυγή λάθους σε µία απόδειξη. 

Πιέστε ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ, στη συνέχεια την νέα αξία και µετά  το τµήµα/είδος προς πώληση . 

Κλείστε την απόδειξη µε ΜΕΤΡΗΤΑ ή άλλο τρόπο εξόφλησης. 

Τα προγραµµατισµένα όρια δεν αλλάζουν µετά την έκδοση της συγκεκριµένης απόδειξης. 

 

2.1.28 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Η µηχανή έχει την δυνατότητα ( εφόσον έχει γίνει προηγουµένως ο απαραίτητος προγραµµατισµός ) 

να κλείνει µία απόδειξη µε διαφορετικό τρόπο/περιγραφή  πληρωµής εκτός των προκαθορισµένων που 

είναι ήδη εµφανή στο πληκτρολόγιο ( δηλ. µετρητά , κάρτα , ξένο νόµισµα κλπ ). 

Για παράδειγµα µπορούµε να προγραµµατίσουµε  διαφορετικές πιστωτικές κάρτες µε την περιγραφή 

τους  ( σε θέσεις κωδικού πληρωµής από 6 έως 21 ). 

Στην πράξη για να κλείσει µία  τέτοια απόδειξη πρέπει να πατήσουµε το πλήκτρο ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ και µετά τον αριθµό του συγκεκριµένου τρόπου πληρωµής . 
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2.1.29 ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
Κάθε φορά που πατάµε αυτό το πλήκτρο εκτυπώνεται και στις δύο χαρτοταινίες ο προγραµµατισµένος 

τίτλος/επωνυµία του πελάτη (π.χ. σε περίπτωση αλλαγής χαρτοταινίας ή όποτε αυτό κρίνεται 

αναγκαίο ). 

 

2.1.30 ΣΥΡΤΑΡΙ 
Το συρτάρι ανοίγει µόνο του µετά την έκδοση µιας απόδειξης. Αν επιθυµούµε να ανοίξει το συρτάρι 

χωρίς κάποια συναλλαγή απλά πιέζουµε το πλήκτρο ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ.  

Έχουµε την δυνατότητα µέσα από τον προγραµµατισµό σε κάθε τέτοιο άνοιγµα συρταριού να 

εκτυπώνεται µία παράνοµη απόδειξη ανοίγµατος συρταριού για καθαρά τυπικούς λόγους. 

 

2.1.31 ΑΚΥΡΩΣΗ CL 
Το πλήκτρο ΑΚΥΡΩΣΗ χρησιµοποιείται  : 

• Στην ακύρωση λανθασµένης πληκτρολόγησης αριθµητικών αξιών ( ποσών )  

• Σε περίπτωση εµφάνισης κωδικού σφάλµατος ( ERROR  # ) στην οθόνη , οποιασδήποτε 

λανθασµένης ή µη επιτρεπτής  κίνησης. 

 

2.1.32 ΜΕΤΡΗΤΑ 
Τρόπος εξόφλησης της απόδειξης µε µετρητά. Πιέστε ΜΕΤΡΗΤΑ για να κλείσει η απόδειξη. 

 

2.1.33 ΚΑΡΤΑ 1  
Τρόπος εξόφλησης της απόδειξης µε κάρτα. Πιέστε ΚΑΡΤΑ 1 για να κλείσει η απόδειξη. 

 

2.1.34 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
Πιέστε ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ στην διάρκεια έκδοσης µιάς απόδειξης ( µε περισσότερες από µία 

πωλήσεις τµηµάτων/ειδών ) για να έχετε εκτύπωση αλλά και οπτική ένδειξη στην οθόνη του µερικού 

συνόλου . Επίσης το ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ απαιτείται σε ορισµένες λειτουργίες εκπτώσεων / αυξήσεων 

, εισιτήριο κ.α. κατά περίπτωση. 

Τέλος όταν η µηχανή δεν είναι σε κατάσταση συναλλαγής µε το ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ µας επαναφέρει 

στην οθόνη το σύνολο της τελευταίας απόδειξης. 
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3. ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 
 

1. ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
Έκδοση όλων των νόµιµων δελτίων που αφορούν αποδείξεις πωλήσεων . 

 

2. ΑΝΑΦΟΡΕΣ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 
Έκδοση διάφορων αναφορών - στατιστικών καθώς και δελτίων ανάγνωσης φορολογικής 

µνήµης από Ζ – Ζ και από ηµεροµηνία σε ηµεροµηνία. 

 

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
Προγραµµατισµός όλων των παραµέτρων της µηχανής. 

 

4. ΜΗ∆ΕΝΙΣΜΟΙ – Ζ 
Έκδοση του ηµερήσιου φορολογικού δελτίου κλεισίµατος. 

 

5. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ – Ζ 
Έκδοση αντιγράφου του τελευταίου δελτίου Ζ . 

 

6. ΜΗ∆ΕΝΙΣΜΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 
Μηδενισµός διάφορων στατιστικών όπως αυτά εκδίδονται µέσα από τις αναφορές. 

 

7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
Έλεγχος / διαγνωστικά  οµαλής λειτουργίας όλων των περιφερειακών της µηχανής. 

Λειτουργία που εκτελείται µόνο από εξουσιοδοτηµένο τεχνικό. 

 

8. ΤΑΜΕΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 
Προσωρινό κλείδωµα πληκτρολογίου.  

 



 

 16 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
Για να κινηθούµε µέσα στο βασικό µενού χρησιµοποιούµε τα παρακάτω πλήκτρα : 

 

 

 ΚΛΕΙ∆Ι    Είσοδος στο βασικό µενού    ΜΕΤΡΗΤΑ      Αποδοχή (ENTER) 

 

 

    00      Αριστερή µετακίνηση                •         ∆εξιά µετακίνηση    ΑΚΥΡΩΣΗ   Εξοδος (ESCAPE) 

    ←       ( Left cursor )                            →       (Right cursor)               CL 

 

 

3.1. ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
 
Η θέση λειτουργίας ΠΩΛΗΣΕΙΣ χρησιµοποιείται για την έκδοση των νόµιµων αποδείξεων. 

Προαιρετικά  µπορούµε να καθορίσουµε τον χειριστή πριν από κάθε πώληση. 

 

3.1.1 ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙ∆ΟΣ ( ΓΙΑ ΤΑ 30 ΕΜΦΑΝΗ ΠΛΗΚΤΡΑ ΕΙ∆ΩΝ ) 

 
Η πώληση σε είδος προϋποθέτει τον αρχικό προγραµµατισµό των ειδών .  

1) Όταν δεν υπάρχει ήδη προγραµµατισµένη τιµή στο είδος. 
Πληκτρολογούµε από το αριθµητικό πληκτρολόγιο την αξία , επιλέγουµε το πλήκτρο  του 

είδους που επιθυµούµε είδος  , επαναλαµβάνουµε για δεύτερο ή όσα επιθυµούµε και πατάµε  

ΜΕΤΡΗΤΑ ή άλλο τρόπο εξόφλησης για να κλείσει η νόµιµη απόδειξη. 

2) Όταν υπάρχει ήδη προγραµµατισµένη τιµή στο είδος. 
Επιλέγουµε απευθείας το πλήκτρο του είδους ( υπό την προϋπόθεση ότι έχουµε ήδη 

προγραµµατίσει συγκεκριµένη τιµή πώλησης ) , επαναλαµβάνουµε για δεύτερο ή όσα 

επιθυµούµε και πατάµε  ΜΕΤΡΗΤΑ ή άλλο τρόπο εξόφλησης για να κλείσει η νόµιµη 

απόδειξη. 

 

3.1.2 ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙ∆ΟΣ ( ΓΙΑ ΤΑ ΜΗ  ΕΜΦΑΝΗ ΕΙ∆Η ΑΠΟ № 54 ΕΩΣ 1000 ) 
 

Η πώληση σε είδος προϋποθέτει τον αρχικό προγραµµατισµό των ειδών .  

1. Όταν δεν υπάρχει ήδη προγραµµατισµένη τιµή στο είδος. 
Πληκτρολογούµε από το αριθµητικό πληκτρολόγιο την αξία , πατάµε το πλήκτρο ΤΙΜΗ , 

πληκτρολογούµε από το αριθµητικό πληκτρολόγιο  τον αριθµό του είδους που επιθυµούµε    

(από 54 έως 1000 ) και πατάµε το πλήκτρο ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΙ∆ΟΥΣ  , επαναλαµβάνουµε για 

δεύτερο ή όσα επιθυµούµε και πατάµε  ΜΕΤΡΗΤΑ ή άλλο τρόπο εξόφλησης για να κλείσει η 

νόµιµη απόδειξη. 

2. Όταν υπάρχει ήδη προγραµµατισµένη τιµή στο είδος. 
Πληκτρολογούµε από το αριθµητικό πληκτρολόγιο  τον αριθµό του είδους που επιθυµούµε    

(από 54 έως 1000 ) και πατάµε το πλήκτρο ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΙ∆ΟΥΣ  , επαναλαµβάνουµε για 

δεύτερο ή όσα επιθυµούµε και πατάµε  ΜΕΤΡΗΤΑ ή άλλο τρόπο εξόφλησης για να κλείσει η 

νόµιµη απόδειξη. 

 

3.1.3 ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 

Η πώληση σε τµήµα προϋποθέτει τον αρχικό προγραµµατισµό των τµηµάτων . Η µηχανή έχει 

την δυνατότητα προγραµµατισµού 120 µη εµφανών τµηµάτων. 

1) Όταν δεν υπάρχει ήδη προγραµµατισµένη τιµή στο τµήµα. 
Πληκτρολογούµε από το αριθµητικό πληκτρολόγιο την αξία , πατάµε το πλήκτρο ΤΙΜΗ , 

πληκτρολογούµε από το αριθµητικό πληκτρολόγιο  τον αριθµό του τµήµατος που επιθυµούµε 

(από 1 έως 30 ) και πατάµε το πλήκτρο ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  , επαναλαµβάνουµε για 
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δεύτερο ή όσα επιθυµούµε και πατάµε  ΜΕΤΡΗΤΑ ή άλλο τρόπο εξόφλησης για να κλείσει η 

νόµιµη απόδειξη. 

2) Όταν υπάρχει ήδη προγραµµατισµένη τιµή στο τµήµα. 
Πληκτρολογούµε από το αριθµητικό πληκτρολόγιο  τον αριθµό του τµήµατος που επιθυµούµε    

( από 1 έως 30 ) και πατάµε το πλήκτρο ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  , επαναλαµβάνουµε για 

δεύτερο ή όσα επιθυµούµε και πατάµε  ΜΕΤΡΗΤΑ ή άλλο τρόπο εξόφλησης για να κλείσει η 

νόµιµη απόδειξη. 

 

 

 

3.1.4 ΠΩΛΗΣΗ ΕΙ∆ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ BARCODE 
 
Η πώληση σε είδος µε χρήση του barcode προϋποθέτει στον αρχικό προγραµµατισµό των 

ειδών πέρα των άλλων και καταχώρηση κωδικού barcode.  

1. Όταν δεν υπάρχει ήδη προγραµµατισµένη τιµή στο είδος. 
Πληκτρολογούµε από το αριθµητικό πληκτρολόγιο την αξία , πατάµε το πλήκτρο ΤΙΜΗ , 

διαβάζουµε τον κωδικό barcode µε το barcode reader ( πιστόλι ) , επαναλαµβάνουµε για 

δεύτερο ή όσα επιθυµούµε και πατάµε  ΜΕΤΡΗΤΑ ή άλλο τρόπο εξόφλησης για να κλείσει η 

νόµιµη απόδειξη. 

2. Όταν υπάρχει ήδη προγραµµατισµένη τιµή στο είδος. 
∆ιαβάζουµε τον κωδικό barcode µε το barcode reader ( πιστόλι ) , επαναλαµβάνουµε για 

δεύτερο ή όσα επιθυµούµε και πατάµε  ΜΕΤΡΗΤΑ ή άλλο τρόπο εξόφλησης για να κλείσει η 

νόµιµη απόδειξη. 

 

3.1.5 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ 
 

Μπορούµε να κλείσουµε µια απόδειξη µε τους ακόλουθους τρόπους : 

1) ΜΕΤΡΗΤΑ 

2) ΚΑΡΤΑ – 1 

3) ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕΙ ΒΑΣΕΙ 

ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. 

Οι τέσσερις πρώτοι υπάρχουν σε ενεργά – εµφανή πλήκτρα στο πληκτρολόγιο µας. Σε κάθε 

άλλη περίπτωση απαιτείται αρχικά προγραµµατισµός πληρωµών ενώ στην έκδοση αποδείξεων 

χρήση του πλήκτρου ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. 

 

Μια απόδειξη µπορεί επίσης να κλείσει µε µεικτό τρόπο πληρωµής πχ. συνδυασµός µετρητών 

και κάρτας : 

Εκτελούµε την πώληση σε είδος ή τµήµα , πληκτρολογούµε το ποσό που µας πληρώνει ο 

πελάτης σε µετρητά , πατάµε το πλήκτρο ΜΕΤΡΗΤΑ , και τέλος πατάµε ΚΑΡΤΑ ή άλλο 

κωδικό πληρωµής. Στην απόδειξη µετά το σύνολο θα εκτυπωθεί ξεχωριστά το ποσό που 

εισπράχθηκε σε µετρητά και ακριβώς από κάτω το ποσό που χρεώθηκε στην κάρτα. 

 

3.1.6 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΕΣΤΩΝ 
 

Η µηχανή έχει την δυνατότητα υπολογισµού ρέστων µε την ακόλουθη διαδικασία : 

Πριν να κλείσει η απόδειξη µε το πλήκτρο ΜΕΤΡΗΤΑ , πληκτρολογούµε το ποσό που µας 

δίνει ο πελάτης και αµέσως µετά πατάµε ΜΕΤΡΗΤΑ. Τα ρέστα θα εµφανιστούν στην οθόνη ,  

και θα εκτυπωθούν στην απόδειξη. 
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3.1.7 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΙ∆ΟΥΣ  
 

Σε περίπτωση πώλησης περισσοτέρων του ενός ίδιων προιόντων εκτός από τον 

πολλαπλασιασµό ποσότητας επί είδος  , µπορούµε να κάνουµε χρήση της επανάληψης µε τον 

εξής τρόπο : 

Εκτελούµε την πώληση µία φορά µε την γνωστή διαδικασία  (§3.1.1) και πατάµε 

επαναλαµβανόµενα (όσες φορές επιθυµούµαι) το ίδιο πλήκτρο του είδους. Στο επάνω αριστερό 

τµήµα της οθόνης φαίνεται ο αριθµός της επανάληψης κάθε φορά που πατάµε το πλήκτρο του 

είδους. 

 

 

3.2. ΑΝΑΦΟΡΕΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 
 
Πιέστε το πλήκτρο ΚΛΕΙ∆Ι επαναλαµβανόµενα έως ότου δείτε στην πρώτη σειρά της οθόνης  

[  > ΑΝΑΦΟΡΕΣ – ΣΤΑΤΙΣ ] . Πιέστε το ΜΕΤΡΗΤΑ για είσοδο στο υποµενού των αναφορών. 

Υπάρχουν οι παρακάτω επιλογές που εναλλάσσονται µε τους κέρσορες αριστερά ή δεξιά ( σελ 13 ) : 

 

01 ΣΥΝΟΛΑ ΗΜΕΡΑΣ – Χ 

02 ΤΑΜΕΙΟ ΗΜΕΡΑΣ 

03 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΙ∆ΩΝ 

04 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΑΣ 

05 ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

06 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 

07 ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

08 ΑΘΡΟΙΣΤΕΣ ΗΜΕΡΑΣ 

09 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 

10 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 

11 ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ Ζ –Ζ 

12 ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

13 ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ  
 

3.2.1 ΣΥΝΟΛΑ ΗΜΕΡΑΣ – Χ 
Με αυτό το δελτίο µπορούµε να εκτυπώσουµε τις ηµερήσιες πωλήσεις , τις ειδικές περιπτώσεις  π.χ. 

εκπτώσεις , αυξήσεις , αλλαγές κ.α. , την ανάλυση του ταµείου και γενικά την ηµερήσια εικόνα 

πωλήσεων – ταµείου. Αυτό το δελτίο µπορούµε να το εκδώσουµε όσες φορές θέλουµε κατά την 

διάρκεια της ηµέρας χωρίς να µηδενίζονται  τα ηµερήσια σύνολα. 

 

3.2.2 ΤΑΜΕΙΟ ΗΜΕΡΑΣ   
Με αυτό το δελτίο µπορούµε να δούµε την κίνηση του ταµείου είτε από πωλήσεις είτε από εισπράξεις 

– αναλήψεις έναντι . Η ανάλυση του ταµείου γίνεται ανά τρόπο πληρωµής. 

 

3.2.3 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΙ∆ΩΝ 
Με αυτό το δελτίο µπορούµε να εκτυπώσουµε τις πωλήσεις των ειδών που έχουν κινηθεί στην 

διάρκεια της ηµέρας. Τις πωλήσεις των ειδών µπορούµε να τις µηδενίζουµε όποια στιγµή της ηµέρας 

θέλουµε  µέσα από την υπο-επιλογή ΜΗ∆ΕΝΙΣΜΟΣ ΕΙ∆ΩΝ της λειτουργίας του βασικού µενού 

ΜΗ∆ΕΝΙΣΜΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ. Ο µηδενισµός πωλήσεων ειδών µπορεί να γίνει και αυτόµατα µε την 

έκδοση του δελτίου Ζ εφόσον προγραµµατισθεί η ανάλογη παράµετρος στις επιλογές του βασικού 

µενού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. 
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3.2.4 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΑΣ   
Με αυτό το δελτίο µπορούµε να εκτυπώσουµε τις πωλήσεις των τµηµάτων που έχουν κινηθεί στην 

διάρκεια της ηµέρας. Αυτό το δελτίο µπορούµε να το πάρουµε πριν το δελτίο Ζ , γιατί µε την έκδοση 

του δελτίου Ζ µηδενίζονται αυτόµατα οι πωλήσεις τµηµάτων ηµέρας. 

 

3.2.5 ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
Με αυτό το δελτίο µπορούµε να εκτυπώσουµε τις συγκεντρωτικές πωλήσεις των τµηµάτων από τον 

τελευταίο µηδενισµό τους. Οι συγκεντρωτικές πωλήσεις τµηµάτων παραµένουν καταχωρηµένες στην 

µηχανή έως τον µηδενισµό τους από την υπο-επιλογή ΜΗ∆ΕΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ  της 

λειτουργίας του βασικού µενού ΜΗ∆ΕΝΙΣΜΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ. 

 

 

3.2.6 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 
Με αυτό το δελτίο µπορούµε να εκτυπώσουµε τις πωλήσεις που έχουν γίνει ανά χειριστή . 

Υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης των πωλήσεων ανά συγκεκριµένο χειριστή ή για όλους . 

Αυτό το δελτίο µπορούµε να το πάρουµε πριν το δελτίο Ζ , γιατί µε την έκδοση του δελτίου Ζ 

µηδενίζονται αυτόµατα τα σύνολα πωλήσεων ανά χειριστή. 

Στην οθόνη εµφανίζεται [ ΚΩ∆.ΧΕΙΡΙ  0 = ΟΛΟΙ ] . Αν επιθυµούµε εκτύπωση ανά συγκεκριµένο 

χειριστή πληκτρολογούµε τον αριθµό του χειριστή ( 1 έως 10 ) και ΜΕΤΡΗΤΑ , αλλιώς πατώντας 

µόνο ΜΕΤΡΗΤΑ θα εκτυπωθούν όλοι οι χειριστές που έχουν κινήσεις µέσα στην ηµέρα. 

 

3.2.7 ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 
Μέσα από τις γενικές παραµέτρους µπορούµε να επιλέξουµε προς εκτύπωση τα παρακάτω : 

1. ΛΙΣΤΑ ΕΙ∆ΩΝ 

Επιλογή προς εκτύπωση λίστας ειδών από – έως τα είδη που µας ενδιαφέρουν . Αν θέλετε να 

σταµατήσετε την εκτύπωση πατήστε ΑΚΥΡΩΣΗ. ( Σύνολο ειδών : 1000 ). 

2. ΛΙΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

Εκτύπωση λίστας τµηµάτων . Αν θέλετε να σταµατήσετε την εκτύπωση πατήστε ΑΚΥΡΩΣΗ 

( Σύνολο τµηµάτων : 30) 

3. ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

Εκτύπωση λίστας παραµέτρων σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό της µηχανής. 

4. ΛΙΣΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

Εκτύπωση λίστας τρόπων πληρωµής σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό τους. 

(Σύνολο τρόπων πληρωµής : 21 ) 

5. ΛΙΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ/ΑΥΞΗΣΕΩΝ 

Εκτύπωση λίστας εκπτώσεων / αυξήσεων σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό τους. 

6. ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 

Εκτύπωση λίστας χειριστών σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό τους. 

( Σύνολο χειριστών : 10 ) 

 

3.2.8 ΑΘΡΟΙΣΤΕΣ ΗΜΕΡΑΣ 
Εκτύπωση ηµερήσιων καταχωρηµένων συνόλων ΦΠΑ. 

 

3.2.9 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 
Επιλέγοντας εκτύπωση στατιστικών στην οθόνη εµφανίζεται [ ΚΩ∆. ΣΤΑΤΙΣ (0-3) ] όπου : 

 0 = ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΟΛΩΝ 

 1 = ΩΡΙΑΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

 2 = ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

 3 =  ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

Πληκτρολογείτε τον επιθυµητό αριθµό και δύο φορές ΜΕΤΡΗΤΑ. 
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3.2.10 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 
Εκτύπωση ηµερήσιας ανάλυσης κινήσεων και πωλήσεων ανά ΦΠΑ 

 

3.2.11 ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ Ζ - Ζ  
Μπορούµε να ζητήσουµε από την µηχανή επιλεκτικά να εκδόσει αναφορά από την φορολογική µνήµη  

για συγκεκριµένη περιοχή δελτίων Ζ ( από αριθµό Ζ έως αριθµό Ζ ). 

Η µηχανή προτείνει πάντα από το  Ζ  № 1 έως το τελευταίο καταχωρηµένο στην φορολογική µνήµη.  

Είναι η πιο συνηθισµένη εκτύπωση που προσκοµίζεται στις ∆ΟΥ για ανάγνωση της φορολογικής 

µνήµης ( εκτύπωση τριών τελευταίων Ζ ) σε περίπτωση  κλεισίµατος της µηχανής. 

Πιέστε το πλήκτρο «ΚΛΕΙ∆Ι»  επαναλαµβανόµενα έως ότου εµφανιστεί στην οθόνη [ΑΝΑΦΟΡΕΣ-

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ] . Πιέστε µία φορά «ΜΕΤΡΗΤΑ» .Πιέστε επαναλαµβανόµενα  «→»  έως ότου 

εµφανιστεί στην οθόνη [ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ Ζ-Ζ] και «ΜΕΤΡΗΤΑ». 

Στην οθόνη θα εµφανιστεί [ΑΠΟ ΑΡΙΘ. Ζ     Νο ] όπου Νο θα πληκτρολογήσετε τον αριθµό του Ζ 

από τον οποίο επιθυµείτε να αρχίσει η ανάγνωση , και «ΜΕΤΡΗΤΑ». 

Στην οθόνη θα εµφανιστεί [ΕΩΣ ΑΡΙΘ. Ζ     Νο ] όπου Νο θα πληκτρολογήσετε τον αριθµό του Ζ από 

τον οποίο επιθυµείτε να τελειώσει η ανάγνωση , και «ΜΕΤΡΗΤΑ». 

 

3.2.12 ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
Μπορούµε να ζητήσουµε από την µηχανή επιλεκτικά να εκδόσει αναφορά από την φορολογική µνήµη  

για συγκεκριµένη ηµερολογιακή περιοχή δελτίων Ζ ( από ηµεροµηνία έως ηµεροµηνία ). 

Πιέστε το πλήκτρο «ΚΛΕΙ∆Ι»  επαναλαµβανόµενα έως ότου εµφανιστεί στην οθόνη [ΑΝΑΦΟΡΕΣ-

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ] . Πιέστε µία φορά «ΜΕΤΡΗΤΑ» .Πιέστε επαναλαµβανόµενα  «→»  έως ότου 

εµφανιστεί στην οθόνη [ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ] και «ΜΕΤΡΗΤΑ». 

Στην οθόνη θα εµφανιστεί [ΑΠΟ #        ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ ] όπου θα πληκτρολογήσετε την ηµεροµηνία 

από την οποία επιθυµείτε να αρχίσει η ανάγνωση , και «ΜΕΤΡΗΤΑ». 

Στην οθόνη θα εµφανιστεί [ΕΩΣ  #        ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ ] όπου θα πληκτρολογήσετε την ηµεροµηνία 

από την οποία επιθυµείτε να τελειώσει η ανάγνωση , και «ΜΕΤΡΗΤΑ». 

 

 

3.2.13 ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
Εκτύπωση ανά κατηγορία τµηµάτων ,  ηµερήσιας – περιόδου  ποσότητας και  συνόλων . 
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3.3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
 
Πιέστε το πλήκτρο ΚΛΕΙ∆Ι επαναλαµβανόµενα έως ότου δείτε στην πρώτη σειρά της οθόνης  

[  > ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ] . Πιέστε ΜΕΤΡΗΤΑ για είσοδο στο υποµενού του προγρ/σµού. 

Υπάρχουν οι παρακάτω επιλογές που εναλλάσονται µε τους κέρσορες αριστερά ή δεξιά ( σελ 13 ) : 

 

01 ΕΙ∆ΩΝ 

02 ΜΙΚΡΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 

03 ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

04 ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

05 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 

06 ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

07 ΤΙΤΛΟΥ 

08 ΥΠΟΤΙΤΛΟΥ 

09 ΩΡΑΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 

10 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΠΑ 

11 ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΩΝ 

12 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 

13 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ / ΑΥΞΗΣΕΙΣ 

14 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 

 

3.3.1 ΕΙ∆ΩΝ 
 

Όταν προγραµµατίζουµε ένα είδος , για να είναι διαθέσιµο πρέπει να καταχωρηθεί σε ένα τµήµα 

προκειµένου να συνδεθεί µε ένα συντελεστή ΦΠΑ. 

Η τιµή του είδους είναι προαιρετική. Εάν δεν έχει τιµή ένα είδος , τότε η τιµή πώλησης µπορεί να 

πληκτρολογηθεί κατά την διαδικασία της πώλησης. 

 

Παράµετροι ειδών προς προγραµµατισµό  
 

01 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΙ∆ΟΥΣ 

02 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 

03 ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 

04 ΤΜΗΜΑ ΣΤΟ ΕΙ∆ΟΣ 

05 ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 

06 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙ∆ΟΥΣ 

07 ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΚΕΤΟ ΖΥΓΙΖΟΜΕΝΟ 

08 ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ 

09 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ 

10 ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 

11 ΤΕΛΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ 

12 ∆ΙΠΛΟ ΥΨΟΣ 

13 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

14 BONUS ΕΙ∆ΩΝ 
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3.3.1.1 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΙ∆ΟΥΣ 

 
Με την αποδοχή της επιλογής  ΕΙ∆ΩΝ στην οθόνη εµφανίζεται [ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΙ∆ΟΥΣ]  όπου : 

α) πληκτρολογούµε τον κωδικό barcode (µέχρι 16 χαρακτήρες ) ή τον διαβάζουµε µε το barcode 

reader ( πιστόλι ) , και πατάµε ΜΕΤΡΗΤΑ ή  

β) πατάµε ΜΕΤΡΗΤΑ όπου στην οθόνη εµφανίζεται  [ Α/Α ΕΙ∆ΟΥΣ  #  π.χ. 1 ]. Επιλέγουµε τον α/α 

του είδους που επιθυµούµε να προγραµµατίσουµε  και πατάµε ΜΕΤΡΗΤΑ .  

Στην οθόνη εµφανίζεται [ < 1 > ΕΙ∆ – ΑΛ/ΓΗ ] όπου <1> : είναι ο α/α είδους , και πατάµε δύο φορές 

ΜΕΤΡΗΤΑ για νέα καταχώρηση ή διόρθωση ενός ήδη προγραµµατισµένου είδους και αποδεχόµαστε 

πάλι µε ΜΕΤΡΗΤΑ.  

Εργοστασιακά ο κωδικός είδους συµπίπτει µε τον αύξοντα αριθµό είδους π.χ. ο α/α είδους № 1 έχει 

κωδικό είδους 1 , ενώ  αντίστοιχα ο α/α είδους  №  1000 έχει κωδικό είδους 1000.  

 

3.3.1.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 

 
Χρησιµοποιώντας το αλφαριθµητικό πληκτρολόγιο ( βλέπε σελ. 6 ) καταχωρούµε την περιγραφή του 

είδους µέχρι 20 χαρακτήρες. Πιέστε ΜΕΤΡΗΤΑ για αποδοχή. 

 

3.3.1.3  ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ  

 
Καταχωρούµε την τιµή του είδους ( µέχρι 2 δεκαδικά ) , εφόσον αυτό είναι επιθυµητό. 

Πιέστε ΜΕΤΡΗΤΑ για αποδοχή. 

 

3.3.1.4  ΤΜΗΜΑ ΣΤΟ ΕΙ∆ΟΣ 

 
Είναι ο κωδικός τµήµατος ( και κατά συνέπεια η κατηγορία του ΦΠΑ ) όπου ανήκει το είδος. 

Εάν δεν συνδέσουµε το είδος µε ένα τµήµα , το είδος δεν µπορεί να πωληθεί. Προυπόθεση για να 

ορίσουµε τµήµα είναι ο προγραµµατισµός να γίνει µετά από δελτίο Ζ ( δηλαδή να µην υπάρχουν 

κινήσεις στην προσωρινή µνήµη της µηχανής ) , σε αντίθετη περίπτωση στην οθόνη θα εµφανιστεί 

[ERR – 143  < ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΑ … > ] . Πιέστε ΑΚΥΡΩΣΗ επαναλαµβανόµενα µέχρι να βγείτε 

στον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ και εκτυπώστε δελτίο Ζ ( ΜΗ∆ΕΝΙΣΜΟΙ – Ζ )και (ΜΗ∆ΕΝΙΣΜΟΙ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ / ΜΗ∆ΕΝΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ). Επαναλάβετε την αρχική διαδικασία.  

Στην οθόνη εµφανίζεται [ ΤΜΗΜΑ ΣΤΟ ΕΙ∆ΟΣ   1 ] . Πληκτρολογήστε τον κωδικό τµήµατος που 

θέλετε να συνδεθεί µε το συγκεκριµένο είδος και πιέστε ΜΕΤΡΗΤΑ. 

 

3.3.1.5  ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 

 
Για την αποφυγή λάθους καταχωρούµε την ανώτατη τιµή πώλησης του είδους ( µέχρι 2 δεκαδικά ) , 

εφόσον αυτό είναι επιθυµητό ( ανώτατη τιµή πώλησης ≥ από την τιµή πώλησης § 3.3.1.3 εφόσον 

έχουµε ορίσει τέτοια ). Εργοστασιακά η τιµή αυτή είναι : 99.999,99 δηλαδή ουσιαστικά είναι 
ελεύθερη. Πιέστε ΜΕΤΡΗΤΑ για αποδοχή. 

 

3.3.1.6  ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙ∆ΟΥΣ 

 
Είναι το υπόλοιπο ( stock ) του είδους. Το υπόλοιπο του είδους µπορεί να έχει µέχρι 3 δεκαδικά. 

Στην οθόνη εµφανίζεται [ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙ∆ΟΥΣ   0,000 ] . Πληκτρολογήστε την νέα ποσότητα και 

πιέστε ΜΕΤΡΗΤΑ . Επιλέξτε 0 – 1 – 2  και ΜΕΤΡΗΤΑ όπου : 

0 = R  Αντικατάσταση τυχόν προηγούµενης ποσότητας µε την νέα. 

1 = ADD Πρόσθεση  σε τυχόν προηγούµενη ποσότητα της νέας. 

2 = SUB   Αφαίρεση  σε τυχόν προηγούµενη ποσότητα της νέας. 

 

 

3.3.1.7  ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΚΕΤΟ ΖΥΓΙΖΟΜΕΝΟ 
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Είναι µια παράµετρος που µας προσδιορίζει την ιδιότητα του είδους κατά την πώληση µε ποσότητα. 

Υπάρχουν δύο επιλογές ΟΧΙ ή ΝΑΙ  ( που αλλάζουν µε τους κέρσορες ) και ΜΕΤΡΗΤΑ όπου : 

ΟΧΙ :  η ποσότητα πώλησης είναι αυτή που πληκτρολογήθηκε. 

ΝΑΙ :  πωληθήσα ποσότητα θεωρείται η µονάδα (1). 

Π.χ. αν πουλήσουµε 2,576 κιλά τούρτα παγωτό και η παράµετρος είναι ΝΑΙ , τότε από την αποθήκη 

θα αφαιρεθεί 1 τεµάχιο , και στην απόδειξη θα τυπωθεί ΤΕΜΑΧΙΑ 1. ( δηλ. ποσότητα =  1τεµάχιο ) 

Αν η παράµετρος είναι ΟΧΙ τότε από την αποθήκη θα αφαιρεθεί 2,576 και την απόδειξη θα τυπωθεί 

ΤΕΜΑΧΙΑ 2,576. ( δηλ. ποσότητα = βάρος ). 

 

3.3.1.8  ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ 
 

Είναι µια παράµετρος που µας προσδιορίζει την ιδιότητα του είδους κατά την πώληση . 

Υπάρχουν δύο επιλογές ΟΧΙ ή ΝΑΙ  ( που αλλάζουν µε τους κέρσορες ) και ΜΕΤΡΗΤΑ όπου : 

ΟΧΙ : εκτελείται κανονική πώληση. 

ΝΑΙ :  το είδος αυτόµατα πωλείται αρνητικά σαν αλλαγή. 

Π.χ. αν έχουµε ένα είδος για επιστροφή π.χ. κενές φιάλες , αυτόµατα αφαιρείται η αξία των φιαλών 

από την απόδειξη. 

 

3.3.1.9  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ 

 
Υπάρχουν δύο επιλογές ΟΧΙ ή ΝΑΙ  ( που αλλάζουν µε τους κέρσορες ) και ΜΕΤΡΗΤΑ όπου : 

ΟΧΙ : το είδος µπορεί να πωληθεί µόνο µε την προγραµµατισµένη τιµή. 

ΝΑΙ :  το είδος µπορεί να πωληθεί και µε διαφορετική τιµή από την προγραµµατισµένη. 

 

3.3.1.10 ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 
 

Υπάρχουν δύο επιλογές ΟΧΙ ή ΝΑΙ  ( που αλλάζουν µε τους κέρσορες ) και ΜΕΤΡΗΤΑ όπου : 

ΟΧΙ : το είδος δεν είναι διαθέσιµο προς πώληση. 

ΝΑΙ :  το είδος  είναι διαθέσιµο προς πώληση. 

 

3.1.1.11 ΤΕΛΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ 

 
Υπάρχουν δύο επιλογές ΟΧΙ ή ΝΑΙ  ( που αλλάζουν µε τους κέρσορες ) και ΜΕΤΡΗΤΑ όπου : 

ΟΧΙ : η απόδειξη κλείνει µε ΜΕΤΡΗΤΑ ή άλλο τρόπο πληρωµής / εξόφλησης. 

ΝΑΙ :  η απόδειξη κλείνει αυτόµατα µε το πάτηµα του είδους. 

 

3.1.1.12 ∆ΙΠΛΟ ΥΨΟΣ 

 
Υπάρχουν δύο επιλογές ΟΧΙ ή ΝΑΙ  ( που αλλάζουν µε τους κέρσορες ) και ΜΕΤΡΗΤΑ όπου : 

ΟΧΙ : η περιγραφή του είδους στην απόδειξη θα είναι µε κανονικούς χαρακτήρες. 

ΝΑΙ :  η περιγραφή του είδους στην απόδειξη θα είναι µε χαρακτήρες διπλού ύψους. 

 

3.1.1.13 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 
Υπάρχουν δύο επιλογές ΟΧΙ ή ΝΑΙ  ( που αλλάζουν µε τους κέρσορες ) και ΜΕΤΡΗΤΑ όπου : 

ΟΧΙ : στην απόδειξη εκτυπώνεται µόνο η περιγραφή του είδους. 

ΝΑΙ :  στην απόδειξη εκτυπώνεται η περιγραφή του είδους και το τµήµα µε το οποίο έχει συνδεθεί. 

 

3.1.1.14 BONUS ΕΙ∆ΩΝ 

 
Εισάγουµε αριθµό bonus ( από 1 έως 99 ) σε περίπτωση που θέλουµε η µηχανή να δίνει bonus. 
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Προϋπόθεση για αυτή την λειτουργία ο προγραµµατισµός ΑΠΟΣΤΟΛΗ BONUS και ΠΟΣΟΣΤΟ 

BONUS στις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. 

 

 

3.3.2 ΜΙΚΡΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 
 
Αναφέρεται στα ήδη προγραµµατισµένα είδη της προηγούµενης παραγράφου § 3.3.1  όπου σε κάθε 

περίπτωση νέας ενηµέρωσης / καταχώρησης  τιµών ή ποσότητας αποθήκης  δεν χρειάζεται να 

ανατρέχουµε ανά είδος και τις 15 παραµέτρους αλλά  επιλέγοντας το επιθυµητό είδος µε τον ίδιο 

τρόπο όπως και παραπάνω § 3.3.1.1 έχουµε µόνο δύο επιλογές  : 

1. ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΙ∆ΟΥΣ : όπως § 3.3.1.6 
2. ΤΙΜΗ ΕΙ∆ΟΥΣ :       όπως § 3.3.1.3 

 

3.3.3 ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
 

 

Όταν προγραµµατίζουµε ένα τµήµα για να είναι διαθέσιµο προς πώληση , πρέπει υποχρεωτικά να 

καταχωρηθεί σε έναν συντελεστή ΦΠΑ.  

Η τιµή του τµήµατος  είναι προαιρετική. Εάν δεν έχει τιµή ένα τµήµα , τότε η τιµή πώλησης µπορεί να 

πληκτρολογηθεί κατά την διαδικασία της πώλησης. 

 

Παράµετροι τµηµάτων προς προγραµµατισµό 
 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΠΑ 
3. ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 

4. ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 

5. ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΚΕΤΟ ΖΥΓΙΖΟΜΕΝΟ 

6. ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ 
7. ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 
8. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ 

9. ΤΕΛΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ 
10. ∆ΙΠΛΟ ΥΨΟΣ 
11. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 

 

3.3.3.1  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 

 
Χρησιµοποιώντας το αλφαριθµητικό πληκτρολόγιο ( βλέπε σελ. 4 ) καταχωρούµε την περιγραφή του 

είδους µέχρι 20 χαρακτήρες. Πιέστε ΜΕΤΡΗΤΑ για αποδοχή. 

 

3.3.3.2  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΠΑ  

 
Είναι ο κωδικός ΦΠΑ που ανήκει το τµήµα . Αν δεν συνδέσουµε το τµήµα µε ΦΠΑ είναι αδύνατη η 

πώληση.  Προϋπόθεση για να ορίσουµε ΦΠΑ είναι ο προγραµµατισµός να γίνει µετά από δελτίο Ζ    ( 

δηλαδή να µην υπάρχουν κινήσεις στην προσωρινή µνήµη της µηχανής ) , σε αντίθετη περίπτωση 

στην οθόνη θα εµφανιστεί [ERR – 143  < ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΑ … > ] . Πιέστε ΑΚΥΡΩΣΗ 

επαναλαµβανόµενα µέχρι να βγείτε στον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ και εκτυπώστε δελτίο Ζ                  ( 

ΜΗ∆ΕΝΙΣΜΟΙ – Ζ ) και (ΜΗ∆ΕΝΙΣΜΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ / ΜΗ∆ΕΝΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ). Επαναλάβετε 

την αρχική διαδικασία.  

Στην οθόνη εµφανίζεται [ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΠΑ    π χ. 1 ]. Πληκτρολογήστε τον κωδικό ΦΠΑ 1 έως 5 

όπου : 1 = 4% , 2 = 8% , 3 = 18% , 4 = 36% , 5 = 0%  και ΜΕΤΡΗΤΑ. 
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3.3.3.3  ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ   
 

Καταχωρούµε την τιµή του τµήµατος ( µέχρι 2 δεκαδικά ) , εφόσον αυτό είναι επιθυµητό. 

Πιέστε ΜΕΤΡΗΤΑ για αποδοχή. 

 

3.3.3.4  ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 

 
Για την αποφυγή λάθους καταχωρούµε την ανώτατη τιµή πώλησης του τµήµατος µέχρι 2 δεκαδικά , 

εφόσον αυτό είναι επιθυµητό ( ανώτατη τιµή πώλησης ≥ από την τιµή πώλησης § 3.3.3.3 εφόσον 

έχουµε ορίσει τέτοια ). Εργοστασιακά η τιµή αυτή είναι : 99.999,99 δηλαδή ουσιαστικά είναι 

ελεύθερη. Πιέστε ΜΕΤΡΗΤΑ για αποδοχή. 

 

3.3.3.5  ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΚΕΤΟ ΖΥΓΙΖΟΜΕΝΟ 
 

Είναι µια παράµετρος που µας προσδιορίζει την ιδιότητα του τµήµατος κατά την πώληση µε 

ποσότητα. 

Υπάρχουν δύο επιλογές ΟΧΙ ή ΝΑΙ  ( που αλλάζουν µε τους κέρσορες ) και ΜΕΤΡΗΤΑ όπου : 

ΟΧΙ :  η ποσότητα πώλησης είναι αυτή που πληκτρολογήθηκε. 

ΝΑΙ :  πωληθήσα ποσότητα θεωρείται η µονάδα (1). 

Π.χ. αν πουλήσουµε 2,576 κιλά τούρτα παγωτό και η παράµετρος είναι ΝΑΙ , τότε από την αποθήκη 

θα αφαιρεθεί 1 τεµάχιο , και στην απόδειξη θα τυπωθεί ΤΕΜΑΧΙΑ 1. ( δηλ. ποσότητα =  1τεµάχιο ) 

Αν η παράµετρος είναι ΟΧΙ τότε από την αποθήκη θα αφαιρεθεί 2,576 και την απόδειξη θα τυπωθεί 

ΤΕΜΑΧΙΑ 2,576. ( δηλ. ποσότητα = βάρος ). 

 

3.3.3.6  ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ 
 

Είναι µια παράµετρος που µας προσδιορίζει την ιδιότητα του τµήµατος κατά την πώληση. 

Υπάρχουν δύο επιλογές ΟΧΙ ή ΝΑΙ  ( που αλλάζουν µε τους κέρσορες ) και ΜΕΤΡΗΤΑ όπου : 

ΟΧΙ : εκτελείται κανονική πώληση. 

ΝΑΙ :  το τµήµα αυτόµατα πωλείται αρνητικά σαν αλλαγή. 

Π.χ. αν έχουµε ένα τµήµα για επιστροφή π.χ. κενές φιάλες , αυτόµατα αφαιρείται η αξία των φιαλών 

από την απόδειξη. 

 

 

3.3.3.7  ΕΝΕΡΓΟ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 
 

Υπάρχουν δύο επιλογές ΟΧΙ ή ΝΑΙ  ( που αλλάζουν µε τους κέρσορες ) και ΜΕΤΡΗΤΑ όπου : 

ΟΧΙ : το τµήµα δεν είναι διαθέσιµο προς πώληση. 

ΝΑΙ :  το τµήµα  είναι διαθέσιµο προς πώληση. 

 

 

3.3.3.8  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ 

 
Υπάρχουν δύο επιλογές ΟΧΙ ή ΝΑΙ  ( που αλλάζουν µε τους κέρσορες ) και ΜΕΤΡΗΤΑ όπου : 

ΟΧΙ : το τµήµα µπορεί να πωληθεί µόνο µε την προγραµµατισµένη τιµή. 

ΝΑΙ :  το τµήµα µπορεί να πωληθεί και µε διαφορετική τιµή από την προγραµµατισµένη. 

 

3.3.3.9  ΤΕΛΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ 

 
Υπάρχουν δύο επιλογές ΟΧΙ ή ΝΑΙ  ( που αλλάζουν µε τους κέρσορες ) και ΜΕΤΡΗΤΑ όπου : 

ΟΧΙ : η απόδειξη κλείνει µε ΜΕΤΡΗΤΑ ή άλλο τρόπο πληρωµής / εξόφλησης. 

ΝΑΙ :  η απόδειξη κλείνει αυτόµατα µε το πάτηµα του είδους. 
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3.3.3.10 ∆ΙΠΛΟ ΥΨΟΣ 

 
Υπάρχουν δύο επιλογές ΟΧΙ ή ΝΑΙ  ( που αλλάζουν µε τους κέρσορες ) και ΜΕΤΡΗΤΑ όπου : 

ΟΧΙ : η περιγραφή του τµήµατος στην απόδειξη θα είναι µε κανονικούς χαρακτήρες. 

ΝΑΙ :  η περιγραφή του τµήµατος στην απόδειξη θα είναι µε χαρακτήρες διπλού ύψους. 

 

3.3.3.11 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
 

Επιλέγουµε οµαδοποίηση τµηµάτων σε συγκεκριµένες κατηγορίες. 

( Αριθµός κατηγορίας από 1 έως 61 όσος και ο αριθµός τµηµάτων ) 

Στην έκδοση του δελτίου Ζ εκτυπώνεται η οµαδοποίηση τµηµάτων ανά κατηγορία ,δηλ. σύνολα  

ηµερήσια – περιόδου  ποσότητας και  συνόλων αξίας . 

 

 

3.3.4 ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 
 

Επιλογές παραµέτρων για προγραµµατισµό   
 

1. ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΟ Ζ 

2. ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΥΡΤΑΡΙ 

3. ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ 

4. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

5. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΩ∆ΙΚΟΥ BARCODE  
6. ΜΗ∆ΕΝΙΣΜΟΣ ΕΙ∆ΩΝ Ζ 

7. ΕΝΕΡΓΟ ON – LINE 
8. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΩΝ 
9. ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 
10. ΑΝΩΤΑΤΗ ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ 
11. ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ 

12. ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ 

13. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ 

14. ΛΕΚΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 

15. ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ 

16. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ 

17. ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 
18. ΤΟΝΟΣ ΜΑΥΡΟΥ 

19. B/C ΖΥΓΙΖΟΜΕΝΩΝ 

20. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ 

21. ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΠΑ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ 
22. ΕΝΕΡΓΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 
23. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ 

24. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΩΝ 

25. ΤΥΠΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 
26. ΟΡΙΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ / ΑΥΞΗΣΗΣ 

27. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΠΑ ΕΙ∆ΟΣ 
28. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 

29. ΑΠΟΣΤΟΛΗ BONUS 
30. ΠΟΣΟΣΤΟ BONUS 
31. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ 
32. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 
33. ΕΛΕΓΧΟΣ PC Ø ΤΙΜΗ 
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3.3.4.1 ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΟ Ζ 
ΝΑΙ Κατά την εκτύπωση του ηµερήσιου δελτίου Ζ , θα εκτυπώνονται οι πωλήσεις των τµηµάτων 

που έχουν κινηθεί στην διάρκεια της ηµέρας. 

ΟΧΙ ∆εν θα εκτυπώνονται οι πωλήσεις των τµηµάτων. 

 

3.3.4.2 ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΥΡΤΑΡΙ 
ΝΑΙ Άνοιγµα συρταριού αυτόµατα στο τέλος κάθε απόδειξης ή πιέζοντας το πλήκτρο ΑΝΟΙΓΜΑ 

ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ. 

ΟΧΙ ∆εν ανοίγει το συρτάρι , παρά µόνο µηχανικά εφόσον αυτό είναι δυνατό. 

 

 

 

3.3.4.3  ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ 
ΝΑΙ Η µηχανή εκτυπώνει µια παράνοµη απόδειξη κατά το άνοιγµα του συρταριού µε το πάτηµα 

του πλήκτρου ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΥΡΤΑΡΙ  στην περίπτωση που δεν υπάρχει συναλλαγή. 

ΟΧΙ Το συρτάρι ανοίγει χωρίς να υπάρχει καµιά εκτύπωση. 

 

3.3.4.4  ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 
ΝΑΙ Στο τέλος της απόδειξης εκτυπώνεται το σύνολο των πωληθέντων τεµαχίων. 

ΟΧΙ ∆εν εκτυπώνεται το σύνολο των πωληθέντων τεµαχίων. 

 

3.3.4.5 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΩ∆ΙΚΟΥ BARCODE 
ΝΑΙ Εκτύπωση του κωδικού barcode κατά την πώληση ενός είδους. 

ΟΧΙ ∆εν εκτυπώνεται ο κωδικός barcode του είδους. 

 

3.3.4.6  ΜΗ∆ΕΝΙΣΜΟΣ ΕΙ∆ΩΝ Ζ 
ΝΑΙ Μηδενίζει τα στοιχεία πωλήσεων των ειδών αυτόµατα µετά την έκδοση του δελτίου Ζ. 

ΟΧΙ ∆εν µηδενίζει τα στοιχεία πωλήσεων των ειδών αυτόµατα µετά την έκδοση του δελτίου Ζ. 

Για το µηδενισµό των ειδών υπάρχει η επιλογή ΜΗ∆ΕΝΙΣΜΟΣ ΕΙ∆ΩΝ στο βασικό µενού 

ΜΗ∆ΕΝΙΣΜΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ. 

 

3.3.4.7  ΕΝΕΡΓΟ ON – LINE 
Πατώντας ΜΕΤΡΗΤΑ στην οθόνη εµφανίζεται [ USE EXTENDER   ΝΑΙ ]  όπου : 

USE EXTENDER   ΝΑΙ Είναι ενεργοποιηµένη η σύνδεση µε το δίκτυο ( WEB ). 

USE EXTENDER   ΟΧΙ ∆εν είναι ενεργοποιηµένη η σύνδεση µε το δίκτυο (WEB ).  

Στην συνέχεια  στην οθόνη εµφανίζεται [ ΕΝΕΡΓΟ ON – LINE     ΝΑΙ ]  όπου : 

ΟΧΙ ∆εν αποστέλλονται δεδοµένα στον Η/Υ. 

NAI Είναι ενεργοποιηµένη η επικοινωνία µε Η/Υ και κάθε κίνηση από την µηχανή µεταφέρεται 

στον Η/Υ.Με αυτή την αποδοχή στην οθόνη εµφανίζεται [ ΕΣΩΤΕΡ.ΕΙ∆ΟΣ    ΟΧΙ ]  όπου : 

 ΟΧΙ Η µηχανή πουλάει µόνο τα είδη που βρίσκει από τον Η/Υ ( εξωτερικά ). 

 ΝΑΙ Αν δεν βρεθεί ένα είδος στον Η/Y τότε η µηχανή αναζητά το είδος από την µνήµη της 

Και τέλος  στην οθόνη εµφανίζεται [ ΕΞΩΤ. ΠΕΛΑΤΗΣ     ΟΧΙ ]  όπου :   

 ΝΑΙ Ενεργοποιεί την αίτηση ανάγνωσης περιγραφής πελάτη από Η/Υ. 

 ΟΧΙ Ανενεργή η αίτηση ανάγνωσης περιγραφής πελάτη από Η/Υ. 

 

3.3.4.8  ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΩΝ 
ΝΑΙ Εκτύπωση προγραµµατισµένων εικονιδίων στην απόδειξη. Η επιλογή αυτή συνδέεται µε τον 

προγραµµατισµό ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΩΝ του βασικού µενού. 

ΟΧΙ ∆εν εκτυπώνεται εικονίδιο ακόµα και αν αυτό είναι προγραµµατισµένο. 

 

3.3.4.9 ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 
Στην µηχανή µπορούµε να εκτυπώνουµε µε δύο διαφορετικές γραµµατοσειρές . 

Στην οθόνη εµφανίζεται [ ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ   0 ]  όπου : 
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0 Κανονικοί ( Bold ) χαρακτήρες. 

1 Λεπτοί  ( Thin ) χαρακτήρες. 

 

3.3.4.10 ΑΝΩΤΑΤΗ ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ 
Εισάγετε την ανώτατη αξία πώλησης ενός είδους / τµήµατος προς αποφυγή λάθους. Το ποσό αυτό 

είναι ένα γενικό κλείδωµα και αφορά όλα τα είδη / τµήµατα  ενώ σε αυτά που τυχόν έχετε 

προγραµµατίσει επιµέρους ανώτατη αξία πώλησης για κάθε ένα  είδος / τµήµα , τότε ισχύει η 

µικρότερη τιµή . Σε περίπτωση πώλησης µε µεγαλύτερη τιµή του ορίου η µηχανή δεν  το επιτρέπει. 

 

 

 

 

3.3.4.11 ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ 
Εισάγετε την µέγιστη ποσότητα πώλησης ενός είδους / τµήµατος προς αποφυγή λάθους κατά  τον 

πολλαπλασιασµό ποσότητας επί είδος / τµήµα. Σε περίπτωση ποσότητας  µεγαλύτερης του ορίου η 

µηχανή δεν  το επιτρέπει. Η λειτουργία αυτή συνδέεται µε την § 3.3.4.15 

 

3.3.4.12 ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ 
Εισάγετε την µέγιστη αξία πωλήσεων στο σύνολο της απόδειξης προς αποφυγή λάθους. 

Σε περίπτωση που το σύνολο πωλήσεων είναι µεγαλύτερο του ορίου η µηχανή δεν  το επιτρέπει. 

 

3.3.4.13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ 
Πληκτρολογήστε τον α/α της µηχανής στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες από µία µηχανές 

στο ίδιο κατάστηµα. Σε αυτή την περίπτωση οι µηχανές πρέπει να έχουν διαφορετική αρίθµηση. 

Εργοστασιακή τιµή είναι 1. 

 

3.3.4.14 ΛΕΚΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 
Αυτή η λειτουργία συνδέεται µε την προηγούµενη επιλογή. Πληκτρολογήστε από το αλφαριθµητικό 

πληκτρολόγιο την περιγραφή του ταµείου που εργάζεται η µηχανή . 

 

3.3.4.15 ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ 
Πληκτρολογήστε το κυλιόµενο διαφηµιστικό µήνυµα που θα εµφανίζεται στην οθόνη όταν µία 

απόδειξη είναι κλειστή. Μέγιστο 96 χαρακτήρες. Το κείµενο θα εµφανιστεί αυτόµατα µετά από 

µερικά δευτερόλεπτα αδράνειας όταν η µηχανή είναι σε  κατάσταση ηρεµίας. Το διαφηµιστικό 

µήνυµα εξαφανίζεται µετά το πάτηµα οποιουδήποτε πλήκτρου. 

 

3.3.4.16 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ 
ΝΑΙ Ενεργοποιεί τον έλεγχο της µέγιστης ποσότητας πώλησης § 3.3.4.11 

ΟΧΙ Μη ενεργός ο έλεγχος . 

 

3.3.4.17 ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ  
ΝΑΙ Ελέγχει εάν υπάρχει υπόλοιπο στην αποθήκη προς πώληση. Εάν δεν υπάρχει η µηχανή µας 

δίνει ηχητικό σήµα λάθους και συνεχίζει κανονικά την πώληση. Στο υπόλοιπο αποθήκης θα 

έχουµε αρνητικά τεµάχια χωρίς αυτό να µπλοκάρει την λειτουργία της µηχανής. 

ΟΧΙ ∆εν υπάρχει έλεγχος υπολοίπου. 

 

3.3.4.18 ΤΟΝΟΣ ΜΑΥΡΟΥ 
Μπορούµε να προγραµµατίσουµε πόσο έντονα θα τυπώνει ο εκτυπωτής 

Στην οθόνη εµφανίζεται  [ ΤΟΝΟΣ  ΜΑΥΡΟΥ   250 ]. Με τους κέρσορες αυξάνουµε ή µειώνουµε 

κατά 5.  Ρύθµιση από 50 έως 450.  Λάβετε υπόψη ότι πολύ έντονο µαύρο εκτύπωσης µειώνει την ζωή 

των εκτυπωτών.Η εργοστασιακή ρύθµιση 250 είναι µία φυσιολογική τιµή για τις περισσότερες 

θερµικές χαρτοταινίες του εµπορίου. 
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3.3.4.19 B/C ΖΥΓΙΖΟΜΕΝΩΝ 
Πώληση ειδών µε ετικέτα barcode από ηλεκτρονική ζυγαριά. 

ΟΧΙ Ανενεργή λειτουργία. 

ΝΑΙ Με την αποδοχή της λειτουργίας µε ΜΕΤΡΗΤΑ αρχικά εµφανίζεται στην οθόνη : 

 [ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ  #1    27 ] ΜΕΤΡΗΤΑ  και επαναλαµβάνουµε έως 

 [ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ  #9    27 ] ΜΕΤΡΗΤΑ όπου 

 πληκτρολογούµε τον αριθµό αναγνώρισης του κωδικού barcode όταν περιέχει βάρος. 

 [ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΙΜΗΣ    #1    29 ] ΜΕΤΡΗΤΑ  και επαναλαµβάνουµε έως 

 [ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΙΜΗΣ  #10    29 ] ΜΕΤΡΗΤΑ όπου 

 πληκτρολογούµε τον αριθµό αναγνώρισης του κωδικού barcode όταν περιέχει αξία. 

 

 

3.3.4.20 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ 
Αφορά εκτύπωση ισοτιµίας ξένου νοµίσµατος. Προϋπόθεση είναι να έχει προγραµµατισθεί η 

λειτουργία του ξένου νοµίσµατος σαν τρόπος πληρωµής από το βασικό µενού προγραµµατισµού 

ΠΛΗΡΩΜΩΝ. Στην οθόνη εµφανίζεται [Α/Α ΠΛΗΡΩΜΗΣ #  № X ] όπου № X = 5 και ΜΕΤΡΗΤΑ. 

Στην οθόνη εµφανίζεται [ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ?  ΟΧΙ ]  . Αλλάξτε µε τον κέρσορα το 

ΟΧΙ σε ΝΑΙ και ΜΕΤΡΗΤΑ για αποδοχή της λειτουργίας. 

  

3.3.4.21 ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΠΑ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ 
ΟΧΙ Ανενεργή λειτουργία. 

ΝΑΙ Εκτύπωση ανάλυσης ΦΠΑ στο τέλος της απόδειξης. 

 

3.3.4.22 ΕΝΕΡΓΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 
Με την αποδοχή αυτής της λειτουργίας στην οθόνη εµφανίζεται [ ΕΝΕΡΓΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤ  1 ] όπου : 

0 =  η µηχανή δουλεύει πάντα µόνο µε τον χειριστή 1. 

1 =  η µηχανή δουλεύει κανονικά µε όλους τους χειριστές εφόσον επιλέξουµε κάποιον. 

2 =  η µηχανή ζητάει υποχρεωτικά χειριστή πριν από κάθε συναλλαγή. 

 

3.3.4.23 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ 
ΝΑΙ ενεργοποίηση εκτύπωσης 3 γραµµών σχολίων αυτόµατα στο τέλος όλων των αποδείξεων. 

ΟΧΙ δεν εκτυπώνονται σχόλια. 

 

3.3.4.24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΩΝ  
Προγραµµατίζουµε τις 3 γραµµές σχολίων που ενεργοποιούνται από την προηγούµενη παράγραφο. 

Με την αποδοχή αυτής της λειτουργίας στην οθόνη εµφανίζεται [ ΣΧΟΛΙΑ - 1 ] όπου 

πληκτρολογούµε το σχόλιο της πρώτης γραµµής και ΜΕΤΡΗΤΑ. Επαναλαµβάνουµε την για τις άλλες 

δύο γραµµές . 

 

3.3.4.25 ΤΥΠΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΡΑΒ∆ΟΓΡΑΜΜΑ ΝΑΙ η µηχανή τυπώνει τα στατιστικά των πωλήσεων µε ραβδογράµµατα    ( 

γραφικές παραστάσεις ) 

ΡΑΒ∆ΟΓΡΑΜΜΑ ΟΧΙ τα στατιστικά τυπώνονται µε συµβατικό τρόπο ( αριθµούς ). 

 

3.3.4.26 ΟΡΙΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ / ΑΥΞΗΣΗΣ 
ΟΧΙ ∆εν υπάρχει όριο. 

ΝΑΙ Η µηχανή µας ζητάει να ορίσουµε [ ΟΡΙΟ ΤΙΜΗΣ  0,00 ] .  

 

3.3.4.27 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΠΑ ΕΙ∆ΟΣ  
ΝΑΙ Εκτύπωση του συντελεστή ΦΠΑ  που ανήκει το επιλεγµένο είδος  στην απόδειξη. 

ΟΧΙ ∆εν εκτυπώνεται ο συντελεστής ΦΠΑ  παρά µόνο η τιµή του είδους. 

 

3.3.4.28 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
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ΝΑΙ Εκτυπώνεται στην χαρτοταινία του ηµερολογίου ( εφορίας ) η επωνυµία του πελάτη σε κάθε 

απόδειξη. 

ΟΧΙ ∆εν εκτυπώνεται η επωνυµία του πελάτη παρά µόνο η συναλλαγή. 

 

3.3.4.29 ΑΠΟΣΤΟΛΗ BONUS 
NAI Ενεργή αποστολή BONUS στο PC. 

ΟΧΙ Μη  ενεργή αποστολή BONUS στο PC. 

 

3.3.4.30 ΠΟΣΟΣΤΟ BONUS 
Εισάγετε ποσοστό bonus ( µέχρι δύο δεκαδικά )  

 

 

3.3.4.31 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ 
Με την αποδοχή αυτής της λειτουργίας µπορούµε να ελέγξουµε το ποσό των εισπράξεων σε µετρητά 

στο ταµείο µας και για λόγους ασφάλειας όταν τα χρήµατα είναι πολλά να το αδειάσουµε κάνοντας 

χρήση του πλήκτρου ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΑΝΤΙ. 

Εισάγουµε µια τιµή η οποία αντιπροσωπεύει το επιθυµητό όριο του συνόλου των εισπράξεων σε 

µετρητά στο ταµείο µας. Όταν οι εισπράξεις σε µετρητά από τις πωλήσεις ξεπεράσουν αυτό το όριο  

τότε εµφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη [ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΜΑΤΟ ]. Η µηχανή δεν µπλοκάρει τις 

λειτουργίες της και µε ΑΚΥΡΩΣΗ συνεχίζουµε . Εργοστασιακή ρύθµιση 0,00 δηλαδή  δεν υπάρχει 

σχετικός έλεγχος. 

 

3.3.4.32 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 
ΝΑΙ Μπορεί να εκτυπωθεί στην απόδειξη διπλός πολλαπλασιασµός ποσότητας σε είδος. 

ΟΧΙ ∆εν µπορεί να εκτυπωθεί στην απόδειξη διπλός πολλαπλασιασµός ποσότητας σε είδος. 

 

3.3.4.33 ΕΛΕΓΧΟΣ PC Ø ΤΙΜΗ 
ΝΑΙ Έλεγχος στο PC µηδενικής τιµής πώλησης είδους. 

ΟΧΙ Ανενεργός έλεγχος. 

 

 

3.3.5 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
 
Με την έννοια χειριστές εννοούµε διαφορετικούς ταµίες , σερβιτόρους  ή οποιαδήποτε άλλη 

περίπτωση όπου έχουµε περισσότερους από έναν χειριστές της µηχανής στην ίδια ή σε διαφορετική 

βάρδια και θέλουµε να γνωρίζουµε τι πωλήσεις έχει κάνει ο κάθε ένας. 

Η µηχανή δέχεται µέχρι 10 χειριστές όπου µπορούµε να προγραµµατίσουµε για κάθε έναν τα εξής : 

 

1. ΟΝΟΜΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ 

2. ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
3. ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ζ 
4. ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

5. ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Χ 
6. ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ∆ΙΟΡΘΩΣΗ 
7. ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΛΛΑΓΗ 
8. ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΥΞΗΣΗ / ΕΚΠΤΩΣΗ 
9. ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ / ΑΝΑΛΗΨΗ 
10. MANAGER ΤΑΜΕΙΟΥ 

 

3.3.5.1 ΟΝΟΜΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ 
Εργοστασιακά η περιγραφή των χειριστών είναι από ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 1 έως ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 10. 

Πληκτρολογήστε την περιγραφή του χειριστή µέχρι 16 χαρακτήρες. 
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3.3.5.2 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
Εργοστασιακά οι κωδικοί πρόσβασης των χειριστών είναι από 1 έως 10 αντίστοιχα µε τον α/α του 

κάθε χειριστή ( ∆ηλ. ο χειριστής α/α 1 έχει κωδικό πρόσβασης 1 ). 

Αν θέλετε να βάλετε διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης σε κάθε χειριστή ( µέχρι 5 ψηφία ) πρέπει 

κάποιος υπεύθυνος να διαφυλάξει αυτούς τους κωδικούς για λόγους ασφάλειας. Στην περίπτωση 

σερβιτόρων που εναλλάσσονται στην ίδια βάρδια  θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την λειτουργία της   § 

3.3.4.22  σε 2 , έτσι ώστε η µηχανή να ζητάει υποχρεωτικά χειριστή µετά από κάθε απόδειξη. 

 

3.3.5.3 ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ζ 
ΝΑΙ Επιτρέπεται η έκδοση Ζ από τον συγκεκριµένο χειριστή 

ΟΧΙ ∆εν επιτρέπεται η έκδοση Ζ από τον συγκεκριµένο χειριστή. 

 

3.3.5.4 ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΝΑΙ Επιτρέπεται η είσοδος στο µενού του προγραµµατισµού από τον συγκεκριµένο χειριστή 

ΟΧΙ ∆εν επιτρέπεται η είσοδος στο µενού του προγραµµατισµού από τον συγκεκριµένο χειριστή. 

 

3.3.5.5  ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Χ 
ΝΑΙ Επιτρέπεται η έκδοση Χ από τον συγκεκριµένο χειριστή 

ΟΧΙ ∆εν επιτρέπεται η έκδοση Χ από τον συγκεκριµένο χειριστή. 

 

3.3.5.6  ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ∆ΙΟΡΘΩΣΗ 
ΝΑΙ Επιτρέπεται η διόρθωση ποσού από τον συγκεκριµένο χειριστή 

ΟΧΙ ∆εν επιτρέπεται η διόρθωση ποσού από τον συγκεκριµένο χειριστή. 

 

3.3.5.7  ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΛΛΑΓΗ 
ΝΑΙ Επιτρέπεται η αλλαγή από τον συγκεκριµένο χειριστή 

ΟΧΙ ∆εν επιτρέπεται η αλλαγή από τον συγκεκριµένο χειριστή. 

 

3.3.5.8  ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΥΞΗΣΗ / ΕΚΠΤΩΣΗ 
ΝΑΙ Επιτρέπεται η χρήση έκπτωσης / αύξησης από τον συγκεκριµένο χειριστή 

ΟΧΙ ∆εν επιτρέπεται η χρήση έκπτωσης / αύξησης από τον συγκεκριµένο χειριστή. 

 

3.3.5.9  ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ / ΑΝΑΛΗΨΗ 
ΝΑΙ Επιτρέπεται η είσπραξη / ανάληψη από τον συγκεκριµένο χειριστή 

ΟΧΙ ∆εν επιτρέπεται η είσπραξη / ανάληψη από τον συγκεκριµένο χειριστή. 

 

3.3.5.10 MANAGER ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΝΑΙ Ο συγκεκριµένος χειριστής άσχετα µε τις προηγούµενες ρυθµίσεις έχει πρόσβαση παντού σε 

όλες τις λειτουργίες και προγραµµατισµούς της µηχανής. Πρέπει τουλάχιστον ένας χειριστής 

να είναι δηλωµένος manager έτσι ώστε αν κάποιος χειριστής φύγει χωρίς να γνωρίζουµε τον 

κωδικό πρόσβασης του , να µπορούµε να τον επαναπρογραµµατίσουµε. 

ΟΧΙ Ο χειριστής έχει πρόσβαση µόνο σε ότι του έχει επιτραπεί από τα παραπάνω. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αν χαθούν όλοι οι προγραµµατισµένοι κωδικοί και η µηχανή δεν µπορεί να 

λειτουργήσει λόγω προγραµµατισµού των χειριστών , τότε χρειάζεται να καλέσετε 

εξουσιοδοτηµένο τεχνικό για την αποκατάσταση της λειτουργίας της.   
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3.3.6 ΠΛΗΡΩΜΩΝ  
 

Με την αποδοχή της επιλογής στην οθόνη εµφανίζεται [Α/Α ΠΛΗΡΩΜΗΣ # № 1] όπου № : 

 

01     ΜΕΤΡΗΤΑ 

02     ΜΕΤΡΗΤΑ 

03   ΚΑΡΤΑ 

04   ΕΠΙΤΑΓΗ 

05   ΝΟΜΙΣΜΑ 

06 – 21 ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 

 

Οι 5 πρώτοι τρόποι πληρωµής είναι προκαθορισµένοι ενώ οι υπόλοιποι είναι ελεύθεροι προς 

προγραµµατισµό αν αυτό χρειαστεί π.χ περισσότερες πιστωτικές κάρτες , ξένα νοµίσµατα , πίστωση 

 

Παράµετροι πληρωµών προς προγραµµατισµό 

 
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

2. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 

3. ΙΣΟΤΙΜΙΑ 

4. ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΡΕΣΤΑ 
5. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

6. ΣΧΟΛΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

7. ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ 
8. ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΑΝΑΛΗΨΗ 
9. ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ 
10. ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

11. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ / ΑΥΞΗΣΗ 

12. ΕΝΕΡΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗ 

13. ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ 

 

3.3.6.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Πληκτρολογήστε την περιγραφή του τρόπου πληρωµής µέχρι 8 χαρακτήρες . 

 

3.3.6.2  ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 
Πληκτρολογήστε την συντοµογραφία του ξένου νοµίσµατος που ανήκει η πληρωµή π.χ. USD 

 

3.3.6.3  ΙΣΟΤΙΜΙΑ 
Πληκτρολογήστε την ισοτιµία του ξένου νοµίσµατος µε νόµισµα βάσης το ΕΥΡΩ. Η ισοτιµία µπορεί 

να έχει µέχρι 8 δεκαδικά , τα οποία στην απόδειξη στρογγυλοποιούνται σε 2. 

 

3.3.6.4  ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΡΕΣΤΑ 
ΟΧΙ ∆εν µπορούµε να δίνουµε ρέστα µε αυτόν τον τρόπο πληρωµής. 

ΝΑΙ Μπορούµε να δίνουµε ρέστα µε αυτόν τον τρόπο πληρωµής και επιλέγουµε την µέθοδο 

ρέστων : 0 = ∆ίνει ρέστα στο νόµισµα βάσης. 

   1 = ∆ίνει ρέστα στο ξένο νόµισµα που έχουµε πληρωθεί. 

   2 = ∆ίνει ρέστα σε όποιο προγραµµατισµένο νόµισµα επιλέξουµε εµείς. 

 

3.3.6.5  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
Ανενεργή παράµετρος. 

3.3.6.6  ΣΧΟΛΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
ΟΧΙ Κλείνει την πληρωµή χωρίς σχόλια. 

ΝΑΙ Μπορούµε να πληκτρολογήσουµε µετά την πληρωµή ένα λεκτικό µέχρι 32 χαρακτήρες το 

οποίο θα τυπωθεί στην απόδειξη µετά την πληρωµή. 
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3.3.6.7  ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ 
ΝΑΙ Επιτρέπεται να κάνουµε είσπραξη έναντι µε αυτόν τον τρόπο πληρωµής. 

ΟΧΙ ∆εν επιτρέπεται να κάνουµε είσπραξη έναντι µε αυτόν τον τρόπο πληρωµής. 

 

3.3.6.8  ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΑΝΑΛΗΨΗ 
ΝΑΙ Επιτρέπεται να κάνουµε ανάληψη έναντι µε αυτόν τον τρόπο πληρωµής. 

ΟΧΙ ∆εν επιτρέπεται να κάνουµε ανάληψη έναντι µε αυτόν τον τρόπο πληρωµής. 

 

3.3.6.9  ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ 
ΟΧΙ Κλείνει την απόδειξη κανονικά. 

ΝΑΙ Πρέπει υποχρεωτικά να πληκτρολογούµε το ποσό προς εξώφληση για να κλείσει η απόδειξη. 

 

3.3.6.10 ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΟΧΙ ∆εν µπορούµε να έχουµε αρνητικό ταµείο. 

ΝΑΙ Μπορούµε να έχουµε αρνητικό ταµείο. 

 

3.3.6.11 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ / ΑΥΞΗΣΗ 
ΟΧΙ Κλείνει την απόδειξη κανονικά. 

ΝΑΙ Κάνει αυτόµατα έκπτωση/αύξηση πριν να κλείσει την απόδειξη. Με την αποδοχή αυτή µας 

ζητάει να δώσουµε κωδικό (7-10) σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό που έχουµε κάνει 

προηγουµένως   στις  ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ/ΑΥΞΗΣΕΙΣ από το βασικού µενού , έτσι ώστε να 

ορίσουµε τρόπο έκπτωσης/αύξησης , ποσοστό/αξία , τιµή ποσοστού/τιµή αξίας . 

 

3.3.6.12 ΕΝΕΡΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗ 
Με την αποδοχή εµφανίζεται στην οθόνη [ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ?  ΟΧΙ ] . Αλλάζουµε 

υποχρεωτικά µε τον κέρσορα το ΟΧΙ σε ΝΑΙ και ΜΕΤΡΗΤΑ για να αποθηκεύσουµε τις ρυθµίσεις του 

συγκεκριµένου τρόπου πληρωµής που προγραµµατίσαµε . 

 

3.3.6.13 ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
ΟΧΙ Η απόδειξη δεν κλείνει µε τρόπο πληρωµής πίστωση. 

ΝΑΙ Η απόδειξη  κλείνει µε τρόπο πληρωµής πίστωση αφού προγραµµατίσουµε και την περιγραφή 

µε το λεκτικό ΠΙΣΤΩΣΗ. 

 

 

3.3.7 ΤΙΤΛΟΥ 
 
Μπορούµε να προγραµµατίσουµε µέχρι 6 γραµµές τίτλου ( επωνυµία ) που θα τυπώνονται στην αρχή 

κάθε απόδειξης. Τα στοιχεία που προγραµµατίζουµε είναι υποχρεωτικά αυτά που ο πελάτης έχει κάνει 

έναρξη στην εφορία και προεραιτικά ο διακριτικός τίτλος ή κάτι άλλο.   

Υπάρχει η δυνατότητα µέχρι 25 αλλαγές τίτλου οι οποίες καταχωρούνται στην φορολογική µνήµη. 

Πέραν αυτών δεν υπάρχει δυνατότητα άλλης αλλαγής , παρά µόνο µε αντικατάσταση φορολογικής 

µνήµης , γι’αυτό ακολουθήστε προσεκτικά τον παρακάτω πίνακα προγραµµατισµού του τίτλου : 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ( ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ) 

 
Α/Α ΠΛΗΚΤΡΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΟΘΟΝΗ 

    

1 ΚΛΕΙ∆Ι  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 

2 

 

ΜΕΤΡΗΤΑ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΑΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ Η  

ΕΝ∆ΕΙΞΗ “<143>ΑΝΟΙKΤΗ ΜΕΡΑ.…”  

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ Ζ. 

 

ΕΙ∆ΩΝ 

3          → 6 ΦΟΡΕΣ ΤΙΤΛΟΥ 

4 ΜΕΤΡΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΛΛΑΓΩΝ 

ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 

ΥΠΟΛ.ΚΕΦΑΛΙ∆Α   25 

5 ΜΕΤΡΗΤΑ  ΕΝΕΡΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 

6 ΜΕΤΡΗΤΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ 1 – 6 ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΡΑΜΜ.ΚΕΦΑΛΙ∆Α  6 

7 ΜΕΤΡΗΤΑ  ΕΝΕΡΓΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 

8          → ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΙΤΛΟΥ 1 

 

9 

 

ΜΕΤΡΗΤΑ 

ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ § 1.3 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ 1ης 

ΓΡΑΜΜΗΣ 

10 ΜΕΤΡΗΤΑ  ΤΥΠΟΣ : 0 ΕΩΣ 3  

 

11 

 

0 ΕΩΣ 3 

0 : ΝΟΡΜΑΛ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ         ( 32 ) 

1 : ∆ΙΠΛΑ ΣΕ ΥΨΟΣ                       ( 32 ) 

2 : ∆ΙΠΛΑ ΣΕ                                   ( 16 ) 

3 : ∆ΙΠΛΑ ΣΕ ΥΨΟΣ & ΠΛΑΤΟΣ  ( 16 ) 

 

0 – 3 

12 ΜΕΤΡΗΤΑ  ΚΕΝΤΡΑΡΙΣΜΑ : 

ΟΧΙ/ΝΑΙ 

13          → ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΝΑΙ Ή ΟΧΙ ΚΕΝΤΡΑΡΙΣΜΑ : 

ΟΧΙ/ΝΑΙ 

14 ΜΕΤΡΗΤΑ  ΓΡΑΜΜΗ ΤΙΤΛΟΥ 1 

15          →  ΓΡΑΜΜΗ ΤΙΤΛΟΥ 2 

 

16 

 

ΜΕΤΡΗΤΑ  

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΑΠΟ 

ΤΟ Α/Α 9 ΕΩΣ Α/Α 15 ΑΝΑΛΟΓΑ 

ΠΟΣΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ. 

 

 … …….. ……. 

 … …….. ……. 

17          →  ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΤΛΟΥ 

 

 

18 

  

 

ΜΕΤΡΗΤΑ 

∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΙΤΛΟΥ.ΑΝ 

ΑΠΑΡΧΕΙ ΛΑΘΟΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΜΕ  [→] 

ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΓΡΑΜΜΗ , 

∆ΙΟΡΘΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ 

ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΙΤΛΟΥ. 

 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΤΛΟΥ 

19          →  ΚΑΤΑΧΩΡ. ΤΙΤΛΟΥ  

20 ΜΕΤΡΗΤΑ  ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ? ΟΧΙ 

 

21 

        

          → 
ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΝΑΙ ΣΤΗΝ 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΦΟΣΟΝ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΤΙΤΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟΣ. 

 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ? ΝΑΙ 

 

22 

 

ΜΕΤΡΗΤΑ 

ΕΚΤΥΠΩΝΕΤΑΙ : ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΚΤΙΚΟΥ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ - ΩΡΑ 

 

ΚΑΤΑΧΩΡ. ΤΙΤΛΟΥ 

23 ΑΚΥΡΩΣΗ  ΤΙΤΛΟΥ 

24 ΑΚΥΡΩΣΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
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3.3.8 ΥΠΟΤΙΤΛΟΥ 
 
Μπορούµε να προγραµµατίσουµε µέχρι 3 γραµµές υπότιτλου που θα τυπώνονται στο τέλος κάθε 

απόδειξης. Ο προγραµµατισµός αυτός δεν καταχωρείται στην φορολογική µνήµη και είναι όµοιος µε 

τον προγραµµατισµό τίτλου § 3.3.7 χωρίς την επιλογή της καταχώρησης. 

 

 

 

3.3.9 ΩΡΑΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 
 

 
Μη ενεργή επιλογή από τον χειριστή της µηχανής. Για τυχόν διόρθωση της ώρας – ηµεροµηνίας 

απαιτείται η επέµβαση εξουσιοδοτηµένου τεχνικού µε αποσφράγιση  και επέµβαση στο εσωτερικό της 

µηχανής σύµφωνα µε τις νόµιµες διαδικασίες που προβλέπονται για αυτή την περίπτωση. 

 

 

3.3.10 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΠΑ 
 

Μπορούµε να προγραµµατίσουµε τους 4 συντελεστές ΦΠΑ ( ο 5
ος
 είναι πάντα 0 ) σύµφωνα µε τους 

συντελεστές που ισχύουν σε κάθε περιοχή της Ελλάδας. Οι εργοστασιακές τιµές είναι : 

ΦΠΑ 1(Α) : 4,5%  ,  ΦΠΑ 2(Β) : 9%  ,  ΦΠΑ 3(Γ) : 19%  ,  ΦΠΑ 4(∆) : 36% . 
Υπάρχει η δυνατότητα µέχρι 50 αλλαγές Φ.Π.Α οι οποίες καταχωρούνται στην φορολογική µνήµη. 

Πέραν αυτών δεν υπάρχει δυνατότητα άλλης αλλαγής , παρά µόνο µε αντικατάσταση φορολογικής 

µνήµης , γι’ αυτό ακολουθήστε προσεκτικά την παρακάτω διαδικασία : 

( Αν µε την αποδοχή της επιλογής εµφανιστεί η ένδειξη “< 143 > ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΑ  .…” χρειάζεται 

να προηγηθεί  Ζ. ) 

 

Οι επιλογές που εµφανίζονται µετά το ΜΕΤΡΗΤΑ της αποδοχής είναι : 

• ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Φ.Π.Α – Α 

• ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Φ.Π.Α – Β 

• ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Φ.Π.Α – Γ 

• ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Φ.Π.Α – ∆ 

• ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΠΑ 

Επιλέγουµε µε τους κέρσορες τον συντελεστή που θέλουµε να αλλάξουµε και πιέζουµε ΜΕΤΡΗΤΑ. 

∆ιορθώνουµε την τιµή και πατάµε πάλι ΜΕΤΡΗΤΑ. Τέλος για να καταχωρηθούν οι αλλαγές στην 

φορολογική µνήµη επιλέγουµε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΠΑ και πιέζουµε ΜΕΤΡΗΤΑ. 

Στην οθόνη εµφανίζεται [ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ  ?    ΝΑΙ ] και πάλι ΜΕΤΡΗΤΑ. 

Στην  χαρτοταινία θα εκτυπωθούν οι νέοι συντελεστές , η ηµεροµηνία και η ώρα της αλλαγής καθώς 

και το υπόλοιπο αλλαγών ΦΠΑ. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Βάσει της νέας νοµοθεσίας ο κάθε συντελεστής ΦΠΑ έχει µοναδική τιµή δηλ. 

απαγορεύεται να χρησιµοποιήσουµε σε δύο διαφορετικούς συντελεστές ΦΠΑ την ίδια τιµή. Αν αυτό 

συµβεί , κατά την αποθήκευση των συντελεστών ΦΠΑ  στην οθόνη θα εµφανιστεί ένδειξη σφάλµατος 

[ ERR – 153  Ι∆ΙΟΣ ΦΠΑ ] .Πιέστε ΑΚΥΡΩΣΗ και διορθώστε. 

 

 

3.3.11 ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΩΝ 
 
Μπορούµε να προγραµµατίσουµε στην µηχανή να εκτυπώνει ένα εικονίδιο στην αρχή ή στο τέλος 

κάθε απόδειξης ή και τα δύο µαζί. Τα εικονίδια δεν υπάρχουν εργοστασιακά προγραµµατισµένα στην 



 

 36 

µηχανή. Προϋπόθεση για να έχουµε εικονίδια είναι η χρήση της εφαρµογής ProgECR µέσω Η/Υ όπου 

µπορούµε να επιλέξουµε µέχρι 8 εικονίδια να φορτωθούν στην προσωρινή µνήµη της µηχανής. Όταν 

αυτό συµβεί οι επιλογές που έχουµε µετά την αποδοχή του προγραµµατισµού είναι : 

 

1. ΑΝΩ ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΟ 
2. ΚΑΤΩ ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΟ 
3. ∆ΟΚΙΜΗ ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΩΝ 

 

1. ΑΝΩ ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΟ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ : Επιλέγουµε από 1 έως 8 

ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ :  ΟΧΙ / ΝΑΙ  

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ?  ΝΑΙ / ΟΧΙ 

 

2. ΚΑΤΩ ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΟ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ : Επιλέγουµε από 1 έως 8 

ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ :  ΟΧΙ / ΝΑΙ  

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ?  ΝΑΙ / ΟΧΙ 

 

3. ∆ΟΚΙΜΗ ΕΙΚΟΝΙ∆ΙΩΝ 
ΑΠΟ ΕΙΚΟΝΑ   1 

ΕΩΣ ΕΙΚΟΝΑ    8 

Εκτύπωση όλων των εικονιδίων που υπάρχουν στην µηχανή για αναζήτηση επιλογής. 

  

 

 

3.3.12 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 
 

 

Με αυτήν την διαδικασία µπορούµε να αλλάξουµε τον προγραµµατισµό  λειτουργιών κάποιων 

πλήκτρων της µηχανής έτσι ώστε να εξυπηρετήσουµε καλύτερα κάποιες ανάγκες του πελάτη. 

Με την αποδοχή της επιλογής εµφανίζεται στην οθόνη [ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ  ( 1 – 7 )   0 ] όπου : 

 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
2. ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

3. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ / ΑΥΞΗΣΕΙΣ 
4. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ 

5. ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

6. ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΙ∆Η 
7. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (default settings ) 
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3.3.12.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
 

Με την αποδοχή στην οθόνη εµφανίζεται [ ΓΕΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ]. Πιέστε ΜΕΤΡΗΤΑ. 

Στην οθόνη εµφανίζεται [ ΕΠΙΠΕ∆Ο   1 ] Επιλέγουµε 1 ή 2 και ΜΕΤΡΗΤΑ όπου : 

1. = λειτουργία σε πρώτο επίπεδο . 
2. = λειτουργία σε δεύτερο επίπεδο . 

Στην οθόνη εµφανίζεται [ ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΛΗΚΤΡΟ ] . Πιέστε το πλήκτρο που θέλετε να αλλάξετε ή να 

προγραµµατίσετε την νέα λειτουργία. 

Στην οθόνη εµφανίζεται [ ΑΡ. ΛΕΙΤΟΥΡΓ. # 0 ] . Επιλέγουµε από 1 έως 38 και ΜΕΤΡΗΤΑ όπου : 

ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

1. ΚΛΕΙ∆Ι 
2. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 

3. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΕΛΑΤΗ 
4. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΧΑΡΤΙΩΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ 

5. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΩΡΑΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 

6. ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ 

7. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΙΤΛΟΥ / ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ 

8. ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ 
9. ΑΜΕΣΗ ∆ΙΟΡΘΩΣΗ  

10. ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 

11. ΑΛΛΑΓΗ / ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  
12. ΑΚΥΡΩΣΗ 
13. ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΝΑΝΤΙ 
14. ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΑΝΤΙ 
15. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 

16. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 

17. ΠΩΛΗΣΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟ 

18. ΠΩΛΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟ 

19. ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ / ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟ 

20. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟ 

21. ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗ 
22. ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ 

23. ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΠΛΗΚΤΡΟ 
24. ΤΙΜΗ 

25. ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ( Χ ) 

26. ∆ΕΚΑ∆ΙΚΟ ( . ) 
27. ∆ΙΠΛΑ ΜΗ∆ΕΝΙΚΑ ( 00 ) 

28. ΕΠΙΠΕ∆Ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
29. ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΠΛΗΚΤΡΟ 
30. ΣΧΟΛΙΑ ΤΕΛΟΥΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ 3 ΓΡΑΜΜΩΝ 

31. ΣΧΟΛΙΟ ΜΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 

32. ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΙΜΗΣ 

33. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 

34. ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΠΛΗΚΤΡΟ 
35.  Α 
36. Α 
37. Α 
38. Α 

 

3.3.12.2 ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
 

Με την αποδοχή στην οθόνη εµφανίζεται [ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ]. Πιέστε ΜΕΤΡΗΤΑ. 
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Στην οθόνη εµφανίζεται [ ΕΠΙΠΕ∆Ο   1 ] Επιλέγουµε 1 ή 2 και ΜΕΤΡΗΤΑ όπου : 

3. = λειτουργία σε πρώτο επίπεδο . 
4. = λειτουργία σε δεύτερο επίπεδο . 

Στην οθόνη εµφανίζεται [ ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΛΗΚΤΡΟ ] . Πιέστε το πλήκτρο που θέλετε να αλλάξετε ή να 

προγραµµατίσετε την νέα λειτουργία. 

Στην οθόνη εµφανίζεται [ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  0 ] . Επιλέγουµε από 1 έως 21 όπως έχουµε ήδη 

προγραµµατίσει από τις ΠΛΗΡΩΜΕΣ του βασικού µενού προγραµµατισµού § 3.3.6 και ΜΕΤΡΗΤΑ . 

 

3.3.12.3 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ / ΑΥΞΗΣΕΙΣ 
 

Με την αποδοχή στην οθόνη εµφανίζεται [ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ / ΑΥΞΗΣΕΙΣ ]. Πιέστε ΜΕΤΡΗΤΑ. 

Στην οθόνη εµφανίζεται [ ΕΠΙΠΕ∆Ο   1 ] Επιλέγουµε 1 ή 2 και ΜΕΤΡΗΤΑ όπου : 

5. = λειτουργία σε πρώτο επίπεδο . 
6. = λειτουργία σε δεύτερο επίπεδο . 

Στην οθόνη εµφανίζεται [ ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΛΗΚΤΡΟ ] . Πιέστε το πλήκτρο που θέλετε να αλλάξετε ή να 

προγραµµατίσετε την νέα λειτουργία. 

Στην οθόνη εµφανίζεται [ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ  0 ] . Επιλέγουµε από 1 έως 10 όπως έχουµε ήδη 

προγραµµατίσει από τις ΠΛΗΡΩΜΕΣ του βασικού µενού προγραµµατισµού §3.3.13 και ΜΕΤΡΗΤΑ. 

 

 

3.3.12.4 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ 
 

Με την αποδοχή στην οθόνη εµφανίζεται [ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ]. Πιέστε ΜΕΤΡΗΤΑ. 

Στην οθόνη εµφανίζεται [ ΕΠΙΠΕ∆Ο   1 ] Επιλέγουµε 1 ή 2 και ΜΕΤΡΗΤΑ όπου : 

7. = λειτουργία σε πρώτο επίπεδο . 
8. = λειτουργία σε δεύτερο επίπεδο . 

Στην οθόνη εµφανίζεται [ ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΛΗΚΤΡΟ ] . Πιέστε το πλήκτρο που θέλετε να αλλάξετε ή να 

προγραµµατίσετε την νέα λειτουργία. 

Στην οθόνη εµφανίζεται [ ΑΡΙΘΜ.  ( 0 – 9 )   0 ] . Επιλέγουµε επιθυµητό αριθµό από 0 έως 9 και 

ΜΕΤΡΗΤΑ. 

 

 3.3.12.5 ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
 

Με την αποδοχή στην οθόνη εµφανίζεται [ ΚΛΕΙ∆Ι ΤΜΗΜΑΤΟΣ ]. Πιέστε ΜΕΤΡΗΤΑ. 

Στην οθόνη εµφανίζεται [ ΕΠΙΠΕ∆Ο   1 ] Επιλέγουµε 1 ή 2 και ΜΕΤΡΗΤΑ όπου : 

9. = λειτουργία σε πρώτο επίπεδο . 
10. = λειτουργία σε δεύτερο επίπεδο . 

Στην οθόνη εµφανίζεται [ ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΛΗΚΤΡΟ ] . Πιέστε το πλήκτρο που θέλετε να αλλάξετε ή να 

προγραµµατίσετε την νέα λειτουργία. 

Στην οθόνη εµφανίζεται [ Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ # 0 ] . Επιλέγουµε επιθυµητό αριθµό τµήµατος από 0 

έως 61 και ΜΕΤΡΗΤΑ. 

 

3.3.12.6 ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΙ∆Η 
 

Με την αποδοχή στην οθόνη εµφανίζεται [ ΚΛΕΙ∆Ι ΕΙ∆ΩΝ ]. Πιέστε ΜΕΤΡΗΤΑ. 

Στην οθόνη εµφανίζεται [ ΕΠΙΠΕ∆Ο   1 ] Επιλέγουµε 1 ή 2 και ΜΕΤΡΗΤΑ όπου : 

11. = λειτουργία σε πρώτο επίπεδο . 
12. = λειτουργία σε δεύτερο επίπεδο . 

Στην οθόνη εµφανίζεται [ ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΛΗΚΤΡΟ ] . Πιέστε το πλήκτρο που θέλετε να αλλάξετε ή να 

προγραµµατίσετε την νέα λειτουργία. 

Στην οθόνη εµφανίζεται [ ΑΡ. ΕΙ∆ΟΥΣ  #   0 ] . Επιλέγουµε επιθυµητό αριθµό τµήµατος από 0 έως 99 

και ΜΕΤΡΗΤΑ. 
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3.3.12.7 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
 

Με την αποδοχή στην οθόνη εµφανίζεται [ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ]. Πιέστε ΜΕΤΡΗΤΑ. 

Η µηχανή επανέρχεται σε εργοστασιακές ρυθµίσεις ( default settings ). 

 

 

 

3.3.13  ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ / ΑΥΞΗΣΕΙΣ 
 

 

Με την αποδοχή της επιλογής στην οθόνη εµφανίζεται [Α/Α ΕΚ / ΑΥΞ.   # № 1] όπου № : 

 

1.     ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΞΙΑΣ 

2.     ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ( % ) 

3.   ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ( % ) 

4.   ΑΥΞΗΣΗ ΑΞΙΑΣ 

5.   ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 

6.          ΚΟΥΠΟΝΙ 

7 – 10 ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 

 

Οι 6 πρώτες εκπτώσεις / αυξήσεις είναι προκαθορισµένες ενώ οι υπόλοιπες είναι ελεύθερες προς 

προγραµµατισµό αν αυτό χρειαστεί  π.χ ∆ώρο Χριστουγέννων αύξηση 10% . 

 

Παράµετροι έκπτωσης / αύξησης προς προγραµµατισµό 

 
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ / ΑΥΞΗΣΗΣ 
2. ΕΚΠΤΩΣΗ / ΑΥΞΗΣΗ 
3. ΠΟΣΟΥ / ΠΟΣΟΣΤΟΥ 
4. ΠΩΛΗΣΗ / ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

5. ΕΝΕΡΓΗ  
6. ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 

7. ΑΞΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ / ΑΥΞΗΣΗΣ 
8. ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΞΙΑ 

9. ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

 

 

3.3.13.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ / ΑΥΞΗΣΗΣ 
Πληκτρολογήστε την περιγραφή µέχρι 16 χαρακτήρες 

 

3.3.13.2 ΕΚΠΤΩΣΗ / ΑΥΞΗΣΗ 
Επιλέξτε  1 = ΕΚΠΤΩΣΗ  ή  2 = ΑΥΞΗΣΗ  και ΜΕΤΡΗΤΑ. 

 

3.3.13.3 ΠΟΣΟΥ / ΠΟΣΟΣΤΟΥ 
Επιλέξτε  1 = ΠΟΣΟΣΤΟΥ  ή  2 = ΤΙΜΗ ( ΠΟΣΟΥ )  και ΜΕΤΡΗΤΑ. 

 

3.3.13.4 ΠΩΛΗΣΗ / ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
Επιλέξτε που θέλετε να γίνεται η έκπτωση / αύξηση : 

  1 = (S) ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

 2 = (T) ΣΥΝΟΛΟ   

 3 = (S+T) ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ + ΣΥΝΟΛΟ   και τέλος πιέστε ΜΕΤΡΗΤΑ. 

 

3.3.13.5 ΕΝΕΡΓΗ 
ΝΑΙ Ενεργοποίηση λειτουργίας 
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ΟΧΙ Ανενεργή λειτουργία. 

 

3.3.13.6 ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 
ΝΑΙ Επιτρέπεται η πληκτρολόγηση τεµαχίων στην περίπτωση χρήσης εισιτηρίων. 

ΟΧΙ ∆εν επιτρέπεται η πληκτρολόγηση τεµαχίων εισιτηρίων. 

 

3.3.13.7 ΑΞΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ / ΑΥΞΗΣΗΣ 
Πληκτρολογούµε το ποσό ή το ποσοστό που θέλουµε να γίνεται αυτόµατα η έκπτωση / αύξηση. 

 

3.3.13.8 ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΞΙΑ 
Πληκτρολογούµε το µέγιστο ποσό που µπορεί να γίνει έκπτωση / αύξηση. 

 

3.3.13.9 ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 
Πληκτρολογούµε το µέγιστο ποσοστό  που µπορεί να γίνει έκπτωση / αύξηση. 

 

 

 

3.3.14  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
 

Με αυτήν την λειτουργία µπορούµε να οµαδοποιήσουµε τα πωλούµενα είδη ανά κατηγορία. 

Με την αποδοχή στην οθόνη εµφανίζεται [ ΑΡ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ   1 ]. Επιλέξτε από 1 έως 20 και πιέστε 

ΜΕΤΡΗΤΑ. Πληκτρολογήστε την περιγραφή της κατηγορίας µέχρι 20 χαρακτήρες εφόσον αυτό είναι 

επιθυµητό. 
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3.4. ΜΗ∆ΕΝΙΣΜΟΙ  Ζ 
 
 

Με την αποδοχή της επιλογής αυτής εκδίδεται αυτόµατα το δελτίο ηµερήσιας κίνησης Ζ και 

ενταµιεύονται στην φορολογική µνήµη της µηχανής τα σύνολα της ηµερήσιας κίνησης .. 

Η έκδοση του δελτίου Ζ πρέπει υποχρεωτικά να γίνεται µετά το τέλος των ηµερήσιων συναλλαγών.  

 

Η µηχανή µας υποχρεώνει ( µε σχετική ένδειξη στην οθόνη ) στην έκδοση δελτίου Ζ εάν και εφόσον 

από το προηγούµενο ( τελευταίο ) δελτίο Ζ :  

α) έχει µεσολαβήσει η έκδοση µιας τουλάχιστον νόµιµης απόδειξης συναλλαγής και 

β) έχει αυξηθεί κατά 24 ώρες η τρέχουσα ηµεροµηνία – ώρα του ρολογιού της µηχανής ,   

από την ηµεροµηνία – ώρα έκδοσης του προηγούµενου ( τελευταίου ) δελτίου Ζ ή εναλλακτικά από 

την ηµεροµηνία – ώρα έκδοσης του πρώτου  δελτίου νόµιµης απόδειξης συναλλαγής η οποία εξεδόθη 

µετά το τελευταίο δελτίο Ζ. 

 

Με την έκδοση του δελτίου Ζ µηδενίζονται ( εφόσον έχουν προγραµµατιστεί ) τα παρακάτω : 

• Πωλήσεις τµηµάτων ( ηµερήσιες πωλήσεις ) 

• Ανάλυση ταµείου 

• Κατάσταση χειριστών 

• Πωλήσεις ειδών ( ανάλογα τι έχουµε προγραµµατίσει § 3.3.4.6 ) 

 

Όλα τα δελτία Ζ που εκδίδει η µηχανή φυλλάσονται υποχρεωτικά από τον κάτοχο της µηχανής. 

 

 

3.5. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ -  Ζ 
 
 

Αν κατά την διάρκεια έκδοσης του δελτίου Ζ για κάποιο λόγο δεν εκτυπωθεί ολόκληρο το δελτίο 

σωστά ( π.χ. τέλος χαρτοταινίας , µπλοκάρισµα του χαρτιού στον εκτυπωτή κλπ. ) , έχουµε την 

δυνατότητα µε αυτή την επιλογή να επανεκδόσουµε αντίγραφο του δελτίου Ζ που προηγήθηκε. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να µην έχουµε κάνει άλλη συναλλαγή µετά την έκδοση του ελλειπούς 

δελτίου Ζ , διαφορετικά δεν µπορούµε να επανεκδόσουµε αντίγραφο του δελτίου Ζ που προηγήθηκε. 

 

 

 

3.6. ΜΗ∆ΕΝΙΣΜΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 
 

 
Με την αποδοχή αυτής της λειτουργίας έχουµε την δυνατότητα να εκτυπώσουµε και µετά να 

µηδενίσουµε ορισµένα στοιχεία τα οποία δεν µηδενίζονται από το ηµερήσιο δελτίο Ζ , και κάθε φορά 

αυξάνονται προοδευτικά ( π.χ. µηνιαίος στατιστικός έλεγχος πωλήσεων ειδών ) 

Οι επιλογές µηδενισµού είναι : 

1. ΜΗ∆ΕΝΙΣΜΟΣ ΕΙ∆ΩΝ 

2. ΜΗ∆ΕΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

3. ΜΗ∆ΕΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 

4. ΜΗ∆ΕΝΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ 

5. ΜΗ∆ΕΝΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ 

 

 

 

3.6.1 ΜΗ∆ΕΝΙΣΜΟΣ ΕΙ∆ΩΝ 
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Μηδενίζει τις κινήσεις ειδών µε δυνατότητα  ΝΑΙ / ΟΧΙ εκτύπωσης συγκεντρωτικής κίνησης ειδών 

από την ηµεροµηνία που ζητήθηκε τελευταία φορά ο ίδιος µηδενισµός . 

 

3.6.2 ΜΗ∆ΕΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
Μηδενίζει τις κινήσεις τµηµάτων  µε δυνατότητα  ΝΑΙ / ΟΧΙ εκτύπωσης συγκεντρωτικής κίνησης 

τµηµάτων από την ηµεροµηνία που ζητήθηκε τελευταία φορά ο ίδιος µηδενισµός . 

 

3.6.3 ΜΗ∆ΕΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 
Μηδενίζει τις διάφορες στατιστικές αναφορές  επιλέγοντας από 0 έως 3 όπου : 

0 = όλες οι στατιστικές 

1 = ωριαίες πωλήσεις 

2 = ηµερήσιες πωλήσεις 

3 = µηνιαίες πωλήσεις 

Επιλέγοντας αριθµό και ΜΕΤΡΗΤΑ έχουµε την δυνατότητα  ΝΑΙ / ΟΧΙ εκτύπωσης του 

συγκεκριµένου στατιστικού. 

 

3.6.4 ΜΗ∆ΕΝΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ 
 

 

 

 

3.6.5 ΜΗ∆ΕΝΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ 
Μηδενίζει αυτόµατα όλες τις προηγούµενες αναφορές στατιστικών. 

 

 

 

3.7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
 
Μη αποδεκτή λειτουργία από τον χειριστή της µηχανής. Αφορά ηλεκτρονικό έλεγχο του συστήµατος  

και γίνεται µόνο από εξουσιοδοτηµένο τεχνικό σε περίπτωση αποκατάστασης βλάβης της µηχανής. 

 

 
 

 

3.8. ΤΑΜΕΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 
 
Με την αποδοχή αυτής της λειτουργίας κλειδώνει το πληκτρολόγιο και δεν δέχεται καµία κίνηση. 

Για να ξεκλειδώσει πιέστε τα πλήκτρα  ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ  - 1 – ΜΕΤΡΗΤΑ και στην οθόνη θα επανέλθει η 

ένδειξη [ ΤΑΜΕΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ]. Πιέστε ΚΛΕΙ∆Ι για να επιλέξετε ΠΩΛΗΣΕΙΣ ή άλλη λειτουργία. 
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4. ΑΝΑΓΝΩΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ 

ΜΕΣΩ ΣΕΙΡΙΑΚΗΣ  ΘΥΡΑΣ ΚΑΙ  ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 
 

Παράµετροι σύνδεσης 

µε Η/Υ 

Baud rate  

Data bits  

Parity 

Stop bit 

9600 

8 

No 

1 

Καλώδιο σύνδεσης µε Η/Υ 

(PIN-OUT) 

ΕΑΦ∆ΣΣ ... H/Y 
2………….3 

3……….…2 

5………….5 

 

4.1. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟ Η/Υ 
 

1. Σύνδεση µε τον Η./Υ. 

 Στην πίσω πλευρά , υπάρχει θύρα που γράφει PC/ΘΑΦΜ. 

 Εκεί συνδέουµε τη µία πλευρά του σειριακού καλωδίου. Την άλλη πλευρά  του καλωδίου  

            τη συνδέουµε µε τη θύρα του Η/Υ (COM 1 ή  COM 2). 

2. Τοποθετήστε το CD µε το πρόγραµµα ανάγνωσης µνήµης εφορίας. 

 Το CD περιέχει ένα αρχείο <SETUP .EXE> 

 Εκτελέστε το πρόγραµµα <SETUP .EXE> 

 

Στην επιφάνεια εργασίας του Η/Υ σας θα εµφανιστεί το παρακάτω εικονίδιο : 

 

 Με διπλό κλικ στο HEADRFM ανοίγει το παρακάτω παράθυρο : 

 

 

   

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : επιλέγουµε από το βασικό µενού της µηχανής την επιλογή 

[ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Η/Υ] και πατάµε «ΜΕΤΡΗΤΑ» 
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Στο παράθυρο που ανοίγει φαίνονται αναλυτικά όλα τα περιεχόµενα της φορολογικής µνήµης. 

 
 

Αφού διαβάσουµε τα στοιχεία που µας ενδιαφέρουν πατάµε Επιστροφή για επαναφορά  

στο αρχικό παράθυρο και Έξοδος για να κλείσουµε το πρόγραµµα. 

1. Αφού επιλέξουµε COM , 

πατάµε REFRESH  για να 

ανοίξει η επικοινωνία. Στην 

επάνω σειρά θα εµφανιστεί 

το µοντέλο και ο σειριακός 

αριθµός του. 

2. Πατάµε Ανάγνωση Φ.Μ. 

και ανοίγει το πιο κάτω 

παράθυρο µε τα  περιεχόµενα 

της φορολογικής µνήµης. 
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5. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑΣ 
 
 

Η µηχανή σας χρησιµοποιεί δύο θερµικές χαρτοταινίες 57 mm. Όταν τελειώσουν στην οθόνη 

βγαίνουν οι ακόλουθες ενδείξεις : 

• [ ΧΑΡΤΙ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ]  Χρειάζεται αντικατάσταση η χαρτοταινία του πελάτη (σχ.2) 

• [ ΧΑΡΤΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ] Χρειάζεται αντικατάσταση η χαρτοταινία της εφορίας (σχ.3) 

 

  
  Σχήµα 1 

       

 
  Σχήµα 2 

       

 
  Σχήµα 3 

Τυλίξτε την άκρη της χαρτοταινίας στο µεγάλο γρανάζι 2 – 3 στροφές και βάλτε την δεξιά τάπα. 

Τοποθετήστε το στην αντίστοιχη υποδοχή. Πιέστε το πλήκτρο ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ για να 

βεβαιωθείτε ότι η χαρτοταινία προωθείτε κανονικά. Τοποθετήστε τα δύο επάνω καπάκια. 

 

 

ΧΑΡΤΙ ΕΦΟΡΙΑΣ 

ΧΑΡΤΙ ΠΕΛΑΤΗ 

Για να αλλάξετε χαρτοταινίες αφαιρέστε  

και τα δύο επάνω καπάκια όπως σχήµα 1 

ΧΑΡΤΙ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ 
Ανασηκώστε τον µαύρο κύλινδρο προς τα 

επάνω.Τραβήξτε µε την βοήθεια του 

πλαστικού εξωλκέα το άδειο καρούλι της 

χαρτοταινίας.Αφαιρέστε από το άδειο 

καρούλι τον εσωτερικό µαύρο άξονα και 

περάστε τον στη νέα χαρτοταινία . 

Τοποθετήστε την στην υποδοχή έτσι ώστε το 

χαρτί να ξετυλίγετε από κάτω προς τα πάνω. 

Τραβήξτε την χαρτοταινία λίγο έξω από την 

µηχανή και κατεβάστε τον µαύρο κύλινδρο 

πιέζοντας τον έως ότου κουµπώσει κανονικά. 

Πιέστε ΑΚΥΡΩΣΗ  για επαναλειτουργία. 

ΧΑΡΤΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ( ΕΦΟΡΙΑΣ ) 
Ανασηκώστε το γεµάτο καρούλι της εφορίας 

και βγάλτε το ρολό αφαιρώντας την δεξιά 

τάπα.Ανασηκώστε τον µαύρο κύλινδρο προς 

τα επάνω.Τραβήξτε µε την βοήθεια του 

πλαστικού εξωλκέα το άδειο καρούλι της 

χαρτοταινίας.Αφαιρέστε από το άδειο 

καρούλι τον εσωτερικό µαύρο άξονα και 

περάστε τον στη νέα χαρτοταινία . 

Τοποθετήστε την στην υποδοχή έτσι ώστε το 

χαρτί να ξετυλίγετε από κάτω προς τα πάνω. 

Τραβήξτε την χαρτοταινία περίπου 20 εκ. 

έξω από την µηχανή και κατεβάστε τον 

µαύρο κύλινδρο πιέζοντας τον έως ότου 

κουµπώσει κανονικά. Πιέστε ΑΚΥΡΩΣΗ .  
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6. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΛΑΘΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 
 

 
ΛΑΘΟΣ  100 
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