
 

Hlavní menu 
Po spuštění tlačítkem [   ] se objeví první „záložka“ hlavního menu 0 PŘIHLÁŠENÍ. Hlavní menu má 4 záložky:  

 

 

Základní pravidla pro pohyb v menu tlačítkové pokladny jsou: 
[CASH] pohyb v menu dolů, potvrzení zvolené volby, nebo zadaného údaje/názvu/hesla apod. 

[VOID] návrat v menu o úroveň výš, vymazání posledního zadaného znaku 

[-%] [+%] horizontální pohyb v jedné úrovni menu; [C] zruší celý zadaný text [VOID]  smaže poslední znak; [C] 

zastaví probíhající tisk [C] maže libovolnou chybovou hlášku. 

Písmena, znaky a čísla se zadávají přes numerickou klávesnici jako na jednoduchém tlačítkovém mobilu). Delším 

podržením klávesy vložíte rovnou příslušné číslo. Přepínání mezi malými a velkými písmeny při psaní textu na 

pokladně - stiskem klávesy se znakem desetinné čárky [ , ] vlevo od tlačítka [01]. 

Symboly:  [7] nese symboly:  &'()*,-./! [8] nese symboly:  @_   [0] nese symboly:  +:;<=>?%$€  

 

Při přihlášení pokladníka pokladna kontroluje, zda funguje spojení na server EET a v případě neodeslaných 

účtenek nabídne jejich evidenci.  

Seznam základních funkcí markování 
Pokladní funkce jsou popsány jen stručně. Podrobnější popis je k dispozici v uživatelském manuálu. Znaky 

v hranatých závorkách představují konkrétní klávesu, [cena] znamená zadání hodnoty, [kód zboží] znamená 

zadání číselné hodnoty kódu PLU 

Deset přímých kláves 
• Přímé klávesy jsou na klávesnici označeny [01], [02], [03], [04] a [05] níže v textu jsou označeny jako 

[rychlá klávesa]. Jejich stiskem markujete zboží s PLU čísly 1-5.  Když před přímou klávesou stisknete 

klávesu [F] pak slouží přímé klávesy pro další pětici zboží s PLU 6-10. PLU 6 vyvoláme stiskem [F][01] 

• Pokud má zboží nadefinovanou fixní neměnnou cenu a je přiřazeno k jedné z přímých kláves, stačí při 

markování stisknout přímou klávesu a zboží se namarkuje. Násobek markovaného zboží se markuje 

postupným stiskem: počet (množství) daného zboží [X] [přímá klávesa] 

• Zboží s volnou (volitelnou) cenou na přímých klávesách: [cena] [přímá klávesa], pro násobek se zadá 

množství zboží [X] [rychlá klávesa] [cena] [VOID] 

Markování s použitím kódu PLU 
• Zboží s pevně definovanou cenou na PLU: zadání kódu zboží a stisk [PLU] 

• Zboží s volitelnou cenou na PLU: [kód zboží] [PLU] [cena] [VOID] 

• Opakování namarkované položky (v namarkovaném počtu) opětovným stiskem [PLU] 

• Násobení markovaného množství počtem kusů nebo váhou při pevně dané ceně PLU: množství [X] [kód 

zboží] [PLU] 

• Při volitelné ceně: množství [X] [kód zboží] [PLU] [cena] [VOID] 

 Další funkce 
• Prodej se slevou/přirážkou jednotlivé položky: Po namarkování konkrétního zboží se zadá procentní 

sleva jako číslo a [-%] nebo procentní přirážka jako číslo a [+%] a pokladna dopočítá procentní slevu nebo 

přirážku. Pro absolutní slevu/přirážku: částka slevy [F] [-%] nebo částka přirážky [F] [+%] 

• Prodej se slevou/přirážkou celého nákupu: Po namarkování celého nákupu stiskněte mezisoučet [ST] a 

postupujte jako u předchozího bodu např. zadáním slevy a [-%] 

• Mezisoučet: Po namarkování poslední položky před volbou platební metody stiskem [ST] 

• Vložení komentáře k položce: číselný komentář: [číslo] [F] [X], slovní komentář: [F] [X] [komentář] [CASH] 

• Ukončení účtenky, zaplacení: [CASH] platba hotově po poslední namarkované položce, [CREDIT] platba 

kartou, [CHECK] platba stravenkami, dlouhý stisk [CHECK] vypočítá cenu ve valutě 
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• Zaplacení valutou: po namarkování položky dlouhý stisk [CHECK] zadání částky valuty přijaté od zákazníka 

a dlouhý stisk [CHECK]  

• Opětovný tisk kopie poslední účtenky: kdykoliv stiskem [CASH] 

• Ukončení účtenky, zaplacení s výpočtem pro vrácení: po poslední namarkované položce se vloží 

[zaplacená částka] [CASH] 

• Rozdělení platby mezi platební metody: Například část zaplacena hotově a doplacení kartou: po poslední 

namarkované položce [zaplacená částka] [CASH] [CREDIT]  

• Markování se čtečkou čárových kódů: Načtení čárového kódu v režimu markování  

• Korekce v průběhu markování o jednu položku zpět: stiskem [VOID] 

• Anulování účtenky v průběhu markování: [ST], [VOID], [1] [CASH] 

• Vložení/vybrání hotovosti do/z pokladny: [částka][+%] nebo [-%][CASH] 

• Vratka/storno: [F] [PLU] následné namarkování zboží, zbožové skupiny v příslušném objemu 

• Otevření pokladní zásuvky bez markování: [F] [CASH] 

Rychlé menu 
Z hlavního menu se stiskem dvakrát po sobě klávesy [F] dostanete do nabídky RYCHLÁ VOLBA. Ta slouží k tomu, 

aby bylo možno rychle vykonat některé často prováděné funkce.   

 

 

 

Tisk vydaných účtenek (jen z neuzavřené směny) 
Z hlavního menu stiskem [1] přejděte na 1 PŘEHLEDY [CASH][CASH][6][CASH][CASH][CASH] vytiskne všechny 

účtenky. Je možné udělat výběr od do. 

Tisk uzávěrky, Z-REPORT 
Použijte rychlé menu. Stisk [F] [F] [4] [CASH]. Pokud šipka signalizuje neodeslané účtenky na EET pak potvrďte ANO 

stiskem klávesy jedna [1] [CASH] pro evidenci, a následně [1] [CASH] pro tisk Z-reportu. Pokud není spojení na 

internet pokladna na to upozorní a přejde na Z-report. 

Tisk jednoho z 10ti posledních, Z-REPORTŮ 
V hlavním menu vyberte záložku 2 Z-REPORT [CASH][1][CASH] Následně stiskněte pořadové číslo jedné z 10ti 

posledních závěrek, která se vytiskne. 

Závěrka za zvolené období – intervalová závěrka 
V hlavním menu stiskem [1] přejděte na 1 PŘEHLEDY [CASH] heslo [CASH][2][CASH] zadat počáteční datum [CASH] 

zadat koncové datum [CASH]. Vytiskne report za zvolené období. 

Tisk průběžného reportu bez uzávěrky, X-REPORT 
Použijte rychlé menu. Za pomoci tisku klávesy [VOID] na hlavní menu. Stisk [F] [F] [3] [CASH], zadejte heslo [CASH]  

Doevidování off-line účtenek, které se neodeslaly na server EET 
Použijte rychlé menu. Za pomoci tisku klávesy [VOID] přejděte na hlavní menu. Stisk [F] [F] [5] [CASH]. Pak potvrďte 

ANO stiskem klávesy jedna [1] [CASH] Pokud není spojení na internet pokladna na to upozorní. 

Kontrola spojení se serverem EET 
Použijte rychlé menu. Za pomoci tisku klávesy [VOID] na hlavní menu. Stisk [F] [F] [7] [CASH]. Kontrola 

bezpečnostní klíčů by měla ukazovat znak 1 (0 znamená chybu) a komunikace by měla mít příznak OK. 

Přepnutí do režimu bez EET (přepnutí pokladny do druhé provozovny je-li zadaná) 
Přechod do režimu „Bez EET“  v průběhu markování. Kdykoliv dlouhým podržením klávesy [CASH] a následným 

potvrzením [1] a [CASH]. Dalším stiskem [CASH] dokončíme účtenku, nebo můžeme markovat dál v nastaveném 

režimu. Při používání funkce druhé provozovny so používá volba [0] = bez EET, nebo [1] provozovna 1, nebo [2] pro 

druhou provozovnu. 


