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Instrukcja obsługi kasy fiskalnej ELZAB DELTA 
 

1.WŁĄCZENIE KASY 
odbywa się poprzez włączenie zasilania przyciskiem znajdującym się z prawej strony w przedniej części 
kasy. Sygnałem włączenia jest podświetlenie wyświetlacza kasy. 
Kasa pokaŜe „Podaj hasło: - wpisujemy hasło i dwa razy naciskamy ZATWIERDŹ  
JeŜeli kasę włączymy rano po rozliczeniu to musimy podać bilon na otwarcie i  
ZATWIERDŹ 

 
2.SPRZEDAś 
 

a) Odczytujemy czytnikiem kod paskowy towaru. (pojedyncze towaru) 
b) Wciskamy „ilość” odczytujemy czytnikiem kod paskowy, następnie podajemy ilość sztuk i wciskamy 

ZATWIERDŹ 
c) Wciskamy KOD PASKOWY wpisujemy z klawiatury kod paskowy towaru, lub kod zakładowy 

towaru i naciskamy  dwa razy ZATWIERDŹ 
d) Wpisujemy kod towaru, naciskamy klawisz ZATWIERDŹ , wprowadzamy cenę, naciskamy klawisz 

ZATWIERDŹ, wprowadzamy ilość, naciskamy ZATWIERDŹ 
e) Wpisujemy kod towaru, naciskamy klawisz ZATWIERDŹ, wprowadzamy ilość (lub naciskamy 

klawisz dowaŜania, strzałka w lewo), naciskamy ZATWIERDŹ 
 
 
3. ZAKOŃCZENIE PARAGONU 
 

klawiszem RAZEM sumujemy transakcje wpisujemy kwotę otrzymaną od klienta i ZATWIERDZAMY 
kasa wyświetli kwotę reszty do wydania. 

 
ZWROT OPAKOWANIA 
Wciskamy KOD PASKOWY wybieramy kod opakowania i naciskamy ZATWIERDŹ 
wpisujemy ilość sztuk i  naciskamy ZWR.OP 
Opakowanie jest drukowane na paragonie po naciśnięciu klawiszy RAZEM i ZATWIERDŹ 
 
.RABAT 
Po naciśnięciu RAZEM przyciskamy MENU RABAT i wprowadzamy wysokość rabatu np.5%, 
ZATWIERDZAMY  - kasa pokazuje ile klient ma zapłacić po rabacie 
wprowadzamy kwotę otrzymaną od klienta i ZATWIERDZAMY (nie jest obowiązkowe) 
 
4.PŁATNOŚĆ BON 
Po naciśnięciu klawisza RAZEM naleŜy nacisnąć klawisz BON, wyświetli się BON, wprowadzamy jego wartość i 
ZATWIERDZAMY, 
JeŜeli wartość BON-u jest niŜsza od kwoty do zapłaty to kas pokaŜe ile klient ma dopłacić / wprowadzamy kwotę 
otrzymaną od klienta i ZATWIERDŹ 
 
5.WYCOFYWANIE POZYCJI Z PARAGONU 
Naciskamy CZYŚĆ - strzałkami wybieramy pozycję do wycofania i  naciskamy ZATWIERDŹ. Drukarka drukuje 
wycofywaną pozycje. 
Wycofanie ostatniej pozycji z paragonu -  Naciskamy CZYŚĆ I ZATWIERDŹ 
 
6. ANULOWANIE CAŁEGO PARAGONU 
Naciskamy CZYŚĆ a następnie RAZEM.  Drukuje anulowanie paragonu. 
 
 
7.PRZESUW PAPIERU 
WYSUW PAPIERU lub symbolu rolki z papierem przesuwa paragon dla klienta. 
SHIFT + WYSUW PAPIERU – przesuwa rolkę kontrolną 
Funkcja nie działa podczas wystawiania paragonu. 
 
8.WYŚWIETLANIE DATY I CZASU 
CENA CZAS – wyświetla aktualną datę i godzinę. 
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8a. OTWARCIE SZUFLADY. 
Naciskamy równocześnie klawisze SHIFT i strzałka w dół 
 
 
8.ROZLICZANIE KASY 
 
SPRAWDZENIE STANU KASY 
Naciskamy WYJDś  
Przekręcamy oba kluczyki, następnie MENU RABAT przechodzimy strzałkami do - 02  „Raporty” i wciskamy 
ZATWIERDŹ, dalej strzałkami do „stan kasy” i ZATWIERDŹ 
Na wyświetlaczu pojawi się nazwa kasjera np.: „SZEF” i  ZATWIERDZAMY  
Drukarka drukuje raport stanu kasy. 
Wyjście z funkcji 3 razy WYJDŹ. 
 
 WYPŁATA GOTÓWKI Z KASY 
Naciskamy MENU-RABAT 
Strzałkami przechodzimy do Wypłata z kasy i ZATWIERDŹ 
Wpisujemy kto otrzymał pieniądze i ZATWIERDŹ 
Naciskamy klawisz Formy płatności  - „NAZWA – GOTÓWKA” 
Wpisujemy kwotę wypłaty np. 100 i ZATWIERDŹ 
Klawiszem WYJDŹ wychodzimy z funkcji 

 
WYPŁATA BONÓW Z KASY 
Naciskamy MENU-RABAT 
Strzałkami przechodzimy do Wypłata z kasy i ZATWIERDŹ 
Wpisujemy kto otrzymał pieniądze i ZATWIERDŹ 
Naciskamy klawisz Formy płatności  - „BON” 
Wpisujemy kwotę wypłaty – wartość bonów i ZATWIERDŹ 
Klawiszem WYJDŹ wychodzimy z funkcji 
 

RAPORT KOŃCA ZMIANY KASJERA I RAPORT DOBOWY 
Naciskamy WYJDŹ  
Następnie  MENU RABAT  
Strzałkami przechodzimy do ZESTAW RAPORTÓW i ZATWIERDŹ 
Wpisujemy kwotę bilonu na następny dzień i ZATWIERDŹ 
Kasa drukuje raport zmianowy i raport dobowy. 
Po wydruku moŜemy wyłączyć kasę 
 

 
WŁĄCZANIE KASJERA 

Raport końca zmiany kasjera automatycznie WYŁĄCZA KASJERA, aby włączyć 
Naciskamy MENU-RABAT 
Przechodzimy do WŁĄCZENIE KASJERA naciskamy ZATWIERŹ 
PODAJ HASŁO: - wpisujemy hasło i naciskamy ZATWIERDŹ i ZATWIERDŹ 
Wprowadzamy bilon na następny dzień i ZATWIERDŹ 

 
RAPORTY DEKADOWE 

Przekręcamy oba kluczyki, następnie MENU RABAT przechodzimy  
Strzałkami na 02 RAPORTY i ZATWIERDŹ 
Następnie strzałkami wchodzimy na OKRESOWY i ZATWIERDŹ 
Następnie na SZCZEGÓŁOWY i ZATWIERDŹ 
Następnie na WEDŁUG DAT i ZATWIERDŹ 
Wpisujemy datę początkową raportu (rok-miesiąc-dzień) np. 00.12.01 
Wpisujemy datę końcową raportu (rok-miesiąc-dzień) np. 00.12.10 
I wychodzi raport z modułu fiskalnego za dekadę 
Wychodzimy naciskając 3 razy WYJDŹ 


