
 

Stav financí  ○○●○○●○○●○○●  Aktuální stav  ○○●○○●○○●○○● vytištěn lístek s aktuálním stavem a celkovým stavem měsíc i  ○●○○●○○●○○●○ Konec zadávání 

                                                           ●○○●○○●○○●○○ Výběr hotovosti  ○○●○○●○○●○○●  vytištěn lístek s aktuálním stavem a je vynulováno počítadlo hotovosti  v pokladně. Je to totéž, jako když je vyndána a vrácena kasička.                  

                                                           ●○○●○○●○○●○○ Měsíční závěrky ○○●○○●○○●○○●  Závěrka: předcházející měsíc ○●○○●○○●○○●○  (●○○●○○●○○●○○) listování v předcházejících 12 měsících  ○○●○○●○○●○○● Tisk vybrané měsíční závěrky ○○●○○●○○●○○● Konec zadávání 
                  
 

                     ●○○●○○●○○●○○   Vydavač stop – ano - ne (pokud je ano, které není možné změnit na ne je automat blokován z důvodu špatného nastavení) 
 
 

                     ●○○●○○●○○●○○ Tiskárna   ○○●○○●○○●○○●  Zavedení papíru  ○○●○○●○○●○○● chybí-li papír, vložit ho na začátek tiskárny  a automaticky se zavede se a vytiskne se zaváděcí lístek *****                             nechybí-li – Tiskárna OK     

                                                                                                ○○●○○●○○●○○●  nastavení počátku kotouče   ○○●○○●○○●○○● nastaví se počátek kotouče    Tuto operaci je nutné provést při každém vložení nového kotouče papíru.        

                                                                                                ●○○●○○●○○●○○  Kontrolní lístek   ○○●○○●○○●○○● vytištěn kontrolní lístek v nulové ceně, turniket není otevřen 

                                                                                                ●○○●○○●○○●○○  Kontrolní střih     ○○●○○●○○●○○●  proveden kontrolní střih 

                                                                                                ●○○●○○●○○●○○        Tiskárna aktivní ○●○○●○○●○○●○    Vždy ○○●○○●○○●○○●    potvrzeno, -  voucher je vytištěn vždy po vhození mincí, turniket otevřen okamžitě po vhození  požadované částky 

                                                                                                                                           ○●○○●○○●○○●○    Aktivace tlačítkem ○○●○○●○○●○○● potvrzeno, -  voucher je vytištěn jen po vhození mincí a zmáčknutí tlačítka, turniket je otevřen po       
                                                                                                                                                                                                       vhození   požadované částky 

                                                                                                                                           ○●○○●○○●○○●○    stále vypnuta ○○●○○●○○●○○● potvrzeno, -  voucher je vytištěn jen po vhození nedostatečného obnosu a po zmáčknutí tlačítka, turniket je  
                                                                                                                                                                                             otevřen okamžitě po  vhození požadovaného obnosu  

                                                                                               ●○○●○○●○○●○○        Provoz bez tiskárny    
 

Stav financí ●○○●○○●○○●○○  Uživatelské menu  ○○●○○●○○●○○●  Nastavení datumu  ○○●○○●○○●○○● zobrazení data   ○●○○●○○●○○●○ výběr pozice na změnu  ●○○●○○●○○●○○ provedení změny  ○○●○○●○○●○○●   Zapsáno OK 

                                                                                                               ●○○●○○●○○●○○  Nastavení času   ○○●○○●○○●○○● zobrazení času ○●○○●○○●○○●○  výběr pozice na změnu ●○○●○○●○○●○○ provedení změny ○○●○○●○○●○○●  Zapsáno OK 

                                                                                                               ●○○●○○●○○●○○  Poplatky ○○●○○●○○●○○● 

                                                                                                                             ●○○●○○●○○●○○  DPH    ○○●○○●○○●○○●  zobrazení výše v %  ○●○○●○○●○○●○  výběr pozice na změnu  ●○○●○○●○○●○○ provedení změny   ○○●○○●○○●○○● Zapsáno OK 

                                                                                                                             ●○○●○○●○○●○○  Poplatek Kč    ○○●○○●○○●○○●  zobrazení poplatku  ○●○○●○○●○○●○  výběr pozice na změnu  ●○○●○○●○○●○○ provedení změny   ○○●○○●○○●○○● Zapsáno OK 

                                                                                                                             ●○○●○○●○○●○○  Poplatek Euro   ○○●○○●○○●○○●  zobrazení poplatku  ○●○○●○○●○○●○    výběr pozice na změnu  ●○○●○○●○○●○○ provedení změny   ○○●○○●○○●○○●   Zapsáno OK 

                                                                                                               ●○○●○○●○○●○○ Kapacita kotouče   ○○●○○●○○●○○●  000144000    ○●○○●○○●○○●○   výběr pozice na změnu  ●○○●○○●○○●○○  provedení změny 
                                                       pozn.: hodnota 144 000 platí pro dodaný papír (55g/m² d 50/200) a určuje počet řádků, které lze na cívku natisknout. Pro jiný papír je nutno tuto hodnotu změnit.  

                                                                                                               ●○○●○○●○○●○○ Nastav poč. koto.   ○○●○○●○○●○○●  000144000 nebo jiná nastavená kapacita kotouče se nastaví jako počáteční hodnota.  
                                                                                                                                                                                              

                                                                                                               ●○○●○○●○○●○○ Blokuj řezačku  ○○●○○●○○●○○●  Blokuj řezačku  Ne   ●○○●○○●○○●○○  Blokuj řezačku  Ano   ○○●○○●○○●○○● Lístky nebudou řezány, budou vydávány jako souvislý pás  

                                                                                                               ●○○●○○●○○●○○ Přidaný text     ○○●○○●○○●○○●   Vložené řádky  ○○●○○●○○●○○●    Počet ○●○○●○○●○○●○nastavit počet řádků s vloženým textem (max. 10)  ○○●○○●○○●○○●  počátek vlož. řádků     

                                                                                                               ●○○●○○●○○●○○ Řádky na konci   ○○●○○●○○●○○●  volné řádky kon. ●○○●○○●○○●○○  volné řádky kon. 00  ○●○○●○○●○○●○ výběr pozice na změnu ●○○●○○●○○●○○ provedení změny ○○●○○●○○●○○● OK 
                                                        pozn.: volné řádky na konci se využívají, pokud např. kvůli čtečce čárového kódu musí být tento kód posunutý kus od spodního okraje lístku., nebo na reklamu - lze takto zobrazit jen část  
                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                              ●○○●○○●○○●○○ Edituj hlavičku ○○●○○●○○●○○●Volba radku : 1 ●○○●○○●○○●○○ výběr  ○○●○○●○○●○○●potvrzení ○●○○●○○●○○●○ výběr  ○●○○●○○●○○●○ potvrzení ●○○●○○●○○●○○ (○●○○●○○●○○●○) změna ○○●○○●○○●○○● OK 
                                                                                                                                                                                                            řádku               výběru                  pozice              pozice                                    vybraného 
                                                                                                                                                                                                                                                                  na změnu                                                        znaku 

                                                                                                              ●○○●○○●○○●○○  Inic. tiskárny – nechat ano, ne se  využívá je při práci v síti 

                                                                                                              ●○○●○○●○○●○○ Konec zadávání 
 
 
 

Stav financí ●○○●○○●○○●○○   Servisní menu ○○●○○●○○●○○● Servisní menu 0000    nastavit heslo 8685 

                                                                                                             ○○●○○●○○●○○● Nastavení v.č. – není využito 

                                                                                                             ●○○●○○●○○●○○ Doba sepnutí  ○○●○○●○○●○○●zobrazí se doba sepnutí (v ms)  výst. relé ○●○○●○○●○○●○ výběr pozice na změnu  ●○○●○○●○○●○○  provedení změny ○○●○○●○○●○○●  OK                                                     

                                                                                                             ●○○●○○●○○●○○ Intenzita tisku  ○○●○○●○○●○○● zobrazí se nastavená intenzita 0 – 3  ●○○●○○●○○●○○ provedení  změny  ○○●○○●○○●○○●  OK  (intenzita 3 je nejvyšší - 2 je doporučená)                                                       

                                                                                                             ●○○●○○●○○●○○ Nuluj střihač    ○○●○○●○○●○○●  zobrazí se počet střihů ○○●○○●○○●○○●  Zapsáno OK  ○○●○○●○○●○○●nastavena 0 

                                                                                                             ●○○●○○●○○●○○Nuluj počet tisk  ○○●○○●○○●○○●  zobrazí se počet lístků  ○○●○○●○○●○○●  Zapsáno OK ○○●○○●○○●○○●nastavena 0 

                                                                                                             ●○○●○○●○○●○○ Do zablokování – neměnit, musí zůstat 9999  

                                                                                                             ●○○●○○●○○●○○ Volba kódování – v této aplikaci se nevyužívá  

                                                                                                             ●○○●○○●○○●○○  Síťová adresa  - využívá se jen při práci skupiny automatů řízených centrálním počítačem 
                    

                                                                                          ●○○●○○●○○●○○  Výrobní heslo – nutno zadat další heslo - přístup je umožněn pouze výrobci a oprávněným technikům - dojde k úplnému vynulování  
 
 
***** Pozor - je nutno prvně potvrdit spodním tlačítkem zavedení papíru - na displeji se objeví nápis vložte papír, pak je potřeba do tiskárny s přiklopenou hlavou vložit papír. Tiskárna si sama papír zavede. Pokud je do tiskárny                 
          vložený papír v okamžiku, kdy je na displeji nápis zavedení papíru nedojde k jeho automatickému zavedení. 


