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Σας ευχαριστούμε 
που  επιλέξατε  τη  ΦΤΜ  CARAT  FAVOURITE  για  την  επιχείρησή  σας.  Η  ΦΤΜ  CARAT 
FAVOURITE  κατασκευάζεται  με  αυστηρές  προδιαγραφές  ποιότητας  και  φιλικό  στη  χρήση 
λογισμικό, έτσι ώστε να τη χρησιμοποιήσετε με ευκολία και χωρίς προβλήματα ως εργαλείο 
χρήσιμο για τη δουλειά σας. Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές του 
Υπουργείου Οικονομικών και με βάση αυτές πήρε την έγκριση καταλληλότητας για διάθεση 
στην ελληνική αγορά. Ο αριθμός έγκρισης είναι o 15ΛΖ425/26‐11‐2009 

Για  την  απρόσκοπτη  λειτουργία  της  μηχανής  απαιτείται  πάντοτε  η  χρήση  γνήσιων 
ανταλλακτικών  και  αναλωσίμων  και  η  τεχνική  επέμβαση  από  εξουσιοδοτημένους 
εκπαιδευμένους τεχνικούς μας όταν αυτό απαιτείται, όπως άλλωστε προβλέπεται και από 
τη νομοθεσία. 

 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ‐  

 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ‐ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

Η ΦΤΜ CARAT FAVOURITE παραδίδεται σε χαρτοκιβώτιο που περιέχει τη μηχανή, το παρόν 
βιβλίο οδηγιών χρήσης, το βιβλίο συντήρησης και επισκευών, σειριακό καλώδιο σύνδεσης 
με  υπολογιστή  καθώς  και  το  πρόγραμμα  ανάγνωσης  της  φορολογικής  μνήμης,  σε 
περίπτωση ελέγχου από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

 

ΧΡΗΣΙΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Η ΦΤΜ CARAT FAVOURITE χρησιμοποιεί μόνο θερμικό χαρτί πλάτους 28mm. Τα ρολά του 
χαρτιού,  προκειμένου  να  μην  αλλοιώνονται  οι  χαρακτήρες,  πρέπει  να  φυλάσσονται  σε 
σκοτεινό χώρο με σχετική υγρασία έως 80% και θερμοκρασία έως 30ο C. 

 

 

Οι συνθήκες λειτουργίας της μηχανής είναι: 
Τάση λειτουργίας 220V ± 10% 
Θερμοκρασία από 0 έως 45ο C 
Σχετική υγρασία από 20% έως 80% 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1. ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ‐ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ 

1.1.1. Ενεργοποίηση 

• Συνδέστε τη ΦΤΜ σε πρίζα 220V και ενεργοποιήστε την από τον διακόπτη  I/O που 
βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της. 

• Στην οθόνη εμφανίζονται διαδοχικά τα ακόλουθα μηνύματα: 
o Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ  
o ΕΠΙΒΕΒ.ΗΜΕΡΟΜ.! 
o ΗΗ‐ΜΜ‐ΕΕ ΩΩ:ΛΛ 

• Ελέγξτε  αν  η  ημερομηνία  που  αναγράφεται  είναι  σωστή  και  επιβεβαιώστε  με 
<ΜΕΤΡΗΤΑ> 

• Τοποθετήστε  χαρτοταινία  πελάτη  και  εφορίας  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  της 
παραγράφου 1.4. 

 
1.1.2. Είσοδος σε ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

• Όταν στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη ΠΩΛΗΣΕΙΣ, πατήστε <ΜΕΤΡΗΤΑ> 
 

1.1.3. Πραγματοποίηση πωλήσεων σε τμήμα 

• Για πώληση σε τμήμα, πατήστε: 

• <ΠΟΣΟ> + <ΠΛΗΚΤΡΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ> 

• Επαναλάβετε για όσες πωλήσεις επιθυμείτε. 

• Κλείστε την απόδειξη με <ΜΕΤΡΗΤΑ> 
 
Σημείωση  1:  Τα  ποσά  εισάγονται  είτε  με  τα  δύο  δεκαδικά  ψηφία  τους  (χωρίς 
υποδιαστολή) είτε με υποδιαστολή και όσα δεκαδικά απαιτούνται. Παράδειγμα, για 2€, 
πατήστε <2><0><0> ή <2><.><0>, για 3.3 ευρώ πατήστε <3><3><0>  ή <3><.><3>. 
Σημείωση 2: Τα πλήκτρα τμημάτων είναι τα <1/5>, <2/6>, <3/7>, <4/8>. Για επιλογή των 
τμημάτων 1, 2, 3, 4, απλά πατάτε το πλήκτρο του αντίστοιχου τμήματος. Για επιλογή των 
τμημάτων 5, 6, 7, 8, πρέπει να προηγηθεί το πλήκτρο <F>. 
Εργοστασιακός προγραμματισμός τμημάτων: 
Τμήμα 1   ΦΠΑ Α: 4,5% 
Τμήμα 2   ΦΠΑ Β: 9% 
Τμήμα 3   ΦΠΑ Γ: 19% 
Τμήμα 4   ΦΠΑ Δ: 36% 
Τμήμα 5   ΦΠΑ Ε: 0% 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΗ 
5€ στο Τμήμα 2   9%  <5><00><2/6> ή <5><.><0><2/6> 
7.1€ στο Τμήμα 3   19%  <7><1><0><3/7> ή <7><.><1><3/7> 
3.2€ στο Τμήμα 5   0%  <3><2><0><F><1/5> ή <3><.><2><F><1/5> 
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Κλείσιμο της απόδειξης με Μετρητά  <ΜΕΤΡΗΤΑ> 
 

1.1.4. Έκδοση Ζ 

• Πατήστε  το  πλήκτρο  <ΚΛΕΙΔΙ>  μία  φορά  μέχρι  να  δείτε  την  ένδειξη 
ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ζ στην οθόνη. 

• Πατήστε <ΜΕΤΡΗΤΑ>. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΙΝΗΣΗ. 

• Πατήστε <ΜΕΤΡΗΤΑ>. Στην οθόνη εμφανίζεται για λίγο το μήνυμα «ΕΛΕΓΞΤΕ 
ΧΑΡΤΙ» και αμέσως μετά ΜΤ=ΣΥΝ., ΣΒ=ΕΞΟΔ. 

• Ξαναπατήστε  <ΜΕΤΡΗΤΑ>.  Αν  απαιτείται  κάποια  επιπλέον  επιβεβαίωση, 
πατήστε  <ΜΕΤΡΗΤΑ>  τόσες  φορές  έως  ότου  ξεκινήσει  να  τυπώνεται  το 
δελτίο ημερήσιας κίνησης Ζ. 

• Μετά το τέλος του Ζ, επιστρέφετε κατευθείαν σε Πωλήσεις. Ακολουθείστε τα 
βήματα της παραγράφου 1.1.2 κ.ε. 

 
1.1.5. Έκδοση Χ 

• Πατήστε το πλήκτρο <ΚΛΕΙΔΙ> μέχρι να δείτε την ένδειξη ΑΝΑΦΟΡΕΣ Χ στην 
οθόνη. 

• Πατήστε <ΜΕΤΡΗΤΑ>. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΙΝΗΣΗ 
Χ. 

• Πατήστε <ΜΕΤΡΗΤΑ>. 

• Μετά  το  τέλος  του Χ,  επιστρέφετε  κατευθείαν σε Πωλήσεις.  Ακολουθείστε 
τα βήματα της παραγράφου 1.1.2 κ.ε. 
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1.2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
• Συνδέστε τη μηχανή σε πρίζα 220V.  

• Μη  συνδέετε  στην  ίδια  πρίζα  άλλες  συσκευές  και  κυρίως  τέτοιες  που  στιγμιαία 
απαιτούν σημαντική ισχύ ( εκκινήσεις μοτέρ ψυκτών κλπ) 

• Μην  τοποθετείτε  τη  μηχανή  δίπλα  σε  συσκευές  που  εκπέμπουν  υψηλή 
θερμοκρασία  (φούρνους,  ψησταριές)  ώστε  να  τηρούνται  τα  θερμοκρασιακά  όρια 
λειτουργίας της μηχανής. 

 

1.3. ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΘΡΟΙΣΤΩΝ 
ΒΛΑΒΕΣ ΜΝΗΜΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΒΛΑΒΕΣ CMOS)  1100 
ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΕΚΤΙΚΟΥ (ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΚΑΤΟΧΟΥ)  20 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ  2000 
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ  1100 
ΔΕΛΤΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Ζ  1900 
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΠΑ  30 
ΕΙΔΗ (PLUs)  16000 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΔΩΝ  30 
ΤΜΗΜΑΤΑ  8 
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ  25 
 

1.4. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑΣ 
Ο  εκτυπωτής  είναι  θερμικός  και  υποστηρίζει  ρολά  θερμικού  τύπου  διαστάσεων  28mm 
πλάτους x 40mm διαμέτρου. 
 
Εάν ένα από τα δύο ρολά (πελάτη ή εφορίας) τελειώσει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, η 
μηχανή ανιχνεύει το γεγονός, εμφανίζει το μήνυμα «ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ» και η λειτουργία της 
αναστέλλεται.  Για  να  συνεχίσετε  την  εργασία  σας  με  τη  ΦΤΜ,  πρέπει  να  κάνετε  τις 
ακόλουθες ενέργειες: 
 

• Ανοίξτε  το  καπάκι  του  εκτυπωτή  πατώντας  το  ελαφρά  στο  πάνω  μέρος  του  και 
ανασηκώνοντάς το (Εικ. 1). 

• Αφαιρέστε  τον άξονα  τυλίγματος  της  χαρτοταινίας.  Στηρίζοντάς  το με  το  χέρι σας  και 
τραβώντας με τα δύο δάχτυλα, όπως φαίνεται στις εικόνες 2 και 3, βγάλτε το δίσκο και 
το τυλιγμένο χαρτί της εφορίας. 

• Αφαιρέστε τα τελειώματα από τα δύο ρολά. 

• Ξεκολλήστε  τις  άκρες  των  καινούριων  ρολών  και  τοποθετήστε  τα  ρολά  μαζί  με  τον 
οδηγό    στην  κατάλληλη θέση  (Εικ. 4)  με  τη θερμοευαίσθητη  επιφάνειά  τους προς  τα 
κάτω. 

• Στη συνέχεια, περάστε τις άκρες των δύο ρολών  (πελάτη και εφορίας) στη σχισμή του 
εκτυπωτή και πατήστε μερικές φορές το πλήκτρο <^> για να προωθήσετε το χαρτί. 

• Τραβήξτε  αρκετό  χαρτί  από  το  ρολό  της  εφορίας,  ώστε  να  το  περάσετε  στον  άξονα 
τυλίγματος  (Εικ.  6).  Πάνω  στον  άξονα  υπάρχει  ένα  βέλος.  Τραβήξτε  το  χαρτί  της 
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εφορίας ανάμεσα από τις 2 σχισμές του άξονα και σταθεροποιήστε το, προσέχοντας να 
μην κρύψετε το βέλος (Εικ. 7). 

• Προσανατολίστε το δίσκο που συγκρατεί το χαρτί με τέτοιο τρόπο ώστε ο αριθμός 28 
να  είναι  ακριβώς  απέναντι  από  το  βέλος  του  άξονα.  Έχοντας  προσανατολίσει  έτσι  το 
δίσκο, σπρώξτε τον προς τα μέσα, μέχρι το χαρτί να φτάσει στην άκρη και να ακουστεί 
το χαρακτηριστικό κλικ. 

• Τοποθετήστε τον άξονα μαζί με το χαρτί στη θέση του (Εικ. 8) 

• Τραβήξτε προς τα έξω την ελεύθερη άκρη του χαρτιού πελάτη και κλείστε το καπάκι του 
εκτυπωτή (Εικ. 9) 

• Πατήστε <ΣΒΗΣ> ή <ΜΕΤΡΗΤΑ> για να συνεχίσετε τη λειτουργία της μηχανής. 
 

Εικόνα 1  Εικόνα 2  Εικόνα 3 

Εικόνα 4  Εικόνα 5  Εικόνα 6 

Εικόνα 7  Εικόνα 8  Εικόνα 9 
 
 

1.5. ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 
 
Το  πληκτρολόγιο  της  μηχανής  αποτελείται  από  29  πλήκτρα  (12  αριθμητικά  και  17 
λειτουργικά) με τα παρακάτω ονόματα και διάταξη: 
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Το  αριθμητικό  πληκτρολόγιο  (0…9)  χρησιμοποιείται  για  την 
εισαγωγή ποσοτήτων, ποσών και αριθμών, καθώς και κειμένου 
σε  λειτουργία  προγραμματισμού.  Το  πλήκτρο  <00>  εισάγει  2 
συνεχή  μηδενικά  ή  το  κενό  (space)  σε  λειτουργία  εισαγωγής 
κειμένου. 

 

 

 

 

Τα πλήκτρα των τμημάτων χρησιμοποιούνται για τα αντίστοιχα 
τμήματα 1‐4 και 5‐8 σε συνδυασμό με το πλήκτρο <F>. 
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Το  πλήκτρο  <ΣΒΗΣ>  χρησιμοποιείται  συνήθως  για  ακύρωση 
ενέργειας ή  για  τον καθαρισμό της οθόνης και σε συνδυασμό 
με  το  πλήκτρο  <F>  για  έξοδο  από  την  επιλεγμένη  λειτουργία 
και πίσω στο μενού. 

Το  πλήκτρο  <ΚΛΕΙΔΙ>  αλλάζει  το  mode  λειτουργίας  (από  το 
μενού)  ή  το  επιλεγμένο  σετ  χαρακτήρων  κατά  την  εισαγωγή 
κειμένου. 

Το πλήκτρο <F> δίνει μια δεύτερη λειτουργία σε κάποια από τα 
άλλα πλήκτρα. 

Τα  πλήκτρα  <Χ>,  <ΕΙΔΟΣ>  και  <ΠΛΗΡ>  χρησιμοποιούνται  για 
την  εισαγωγή/επιλογή  ποσότητας,  είδους  και  πληρωμής 
αντίστοιχα. 

Τα πλήκτρα <ΜΣ> και <ΜΕΤΡΗΤΑ> δείχνουν το μερικό σύνολο 
και  το  συνολικό  ποσό  της  απόδειξης  αντίστοιχα.  Το  πλήκτρο 
<ΜΕΤΡΗΤΑ>  εάν  δεν  έχει  προηγηθεί  άλλη  πληκτρολόγηση, 
ανοίγει το συνδεδεμένο συρτάρι (αν υπάρχει) 

 

Το πλήκτρο <ΑΚΥΡΟ> χρησιμοποιείται (σε συνδυασμό με άλλα 
πλήκτρα)  για  τις  λειτουργίες  Ακύρωση  Απόδειξης, 
Άμεση/Προηγούμενη Διόρθωση και Αλλαγή.  

 

Τα  διπλανά  πλήκτρα  <‐‐%>  και  <++%>  χρησιμοποιούνται  για 
ποσοτικές/ποσοστιαίες  εκπτώσεις/προσαυξήσεις  είδους/ 
μερικού  συνόλου  σε  mode  πωλήσεων  καθώς  και  ως 
προηγούμενο/επόμενο όταν βρίσκεστε σε κάποιο μενού. 

Το  πλήκτρο  <ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ>  χρησιμοποιείται  για  την 
προεπισκόπηση/εκτύπωση  κάποιων  προγραμματισμών  του 
χειριστή. 

 

Το  πλήκτρο  <^>  χρησιμοποιείται  για  την  προώθηση  του 
χαρτιού του εκτυπωτή. 
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1.6. MODE ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Στο βασικό μενού της ταμειακής μηχανής περιλαμβάνονται τα ακόλουθα mode λειτουργίας 
της. 

ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΘΟΝΗΣ  MODE ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ  Θέση Πωλήσεων 

Χρησιμοποιείται για την έκδοση αποδείξεων 
εσόδου 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ Χ  Θέση αναφορών Χ 
Χρησιμοποιείται  για  την  έκδοση  αναφορών 
χωρίς  τον  μηδενισμό  των 
μετρητών/στοιχείων 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ζ  Θέση αναφορών Ζ 
Χρησιμοποιείται  για  την  έκδοση  αναφορών 
Ζ  

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΦΜ  Θέση αναφορών Φορολογικής Μνήμης 
Χρησιμοποιείται  για  την 
συνοπτική/αναλυτική  ανάγνωση  της 
Φορολογικής Μνήμης 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  Θέση Προγραμματισμού 
Χρησιμοποιείται  για  τον  προγραμματισμό 
της ΦΤΜ 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΗΜΡΟΜΗΝΙΑ‐ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΩΡΑ  Θέση  προγραμματισμού  ώρας  και 
ημερομηνίας 
Χρησιμοποιείται  για  την  αλλαγή  της  ώρας 
και  της  ημερομηνίας  (μόνο  από 
εξουσιοδοτημένο τεχνικό) 

 

• Όταν  ανοίξετε  τη  μηχανή  από  το  διακόπτη  Ι/Ο  στο  δεξί  της 
μέρος  και  κάνει  τους  απαραίτητους  ελέγχους  (απαιτείται  και  επιβεβαίωση  της 
ημερομηνίας/ώρας με <ΜΕΤΡΗΤΑ>)  επιλέγεται αυτόματα  το mode Πωλήσεων.  Τα 
πλήκτρα  <ΚΛ>,  <‐%>  και  <+%>  χρησιμοποιούνται  για  την  κυκλική  μετάβαση  στα 
υπόλοιπα mode λειτουργίας (το αντίστοιχο mode φαίνεται με ένδειξη στην οθόνη).  

• Για να μπείτε σε ένα mode λειτουργίας πατήστε <ΜΕΤΡΗΤΑ>.  

• Για την είσοδο στο mode Προγραμματισμού, η μηχανή ζητάει 
τον κωδικό  του  χειριστή.  Εξ  ορισμού,  είναι  προγραμματισμένος ο  ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 1  με 
κωδικό  1.  Για  να  εισέλθετε  ως  ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ  1,  πατήστε  <1><ΜΕΤΡΗΤΑ>.  Κωδικός 
επίσης απαιτείται για το mode Πωλήσεων, μόνο στην περίπτωση που η παράμετρος 
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ (0/1) έχει την τιμή 1 (βλ. §6.2). Εργοστασιακά, είναι προγραμματισμένο, 
να μην απαιτείται κωδικός για το mode Πωλήσεων. 

• Για  την  είσοδο  στο  mode  Αλλαγής  Ημερομηνίας/Ώρας 
απαιτείται ο κωδικός τεχνικού. 
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2. ΘΕΣΗ  ΠΩΛΗΣΕΩΝ  (Πωλήσεις  –  Έκδοση 
αποδείξεων) 

 

2.1. ΠΩΛΗΣΗ  ΣΕ  ΤΜΗΜΑ  (ΑΘΡΟΙΣΤΗ)  ΧΩΡΙΣ 
ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

Η πώληση σε τμήματα προϋποθέτει τον αρχικό προγραμματισμό των τμημάτων. 
 
Παράδειγμα πώλησης 
Το ΤΜΗΜΑ 2 έχει περιγραφή ΤΡΟΦΙΜΑ 
Το ΤΜΗΜΑ 6 έχει περιγραφή ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ 
Ο χειριστής καταχωρεί 3,30€ ΤΡΟΦΙΜΑ και 6,00 ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ 
 
 
Πληκτρολόγηση 
<3> <3> <0> <2/6> ή <3> < . > <3> <2/6> 
<6> <00> <F> <2/6> ή <6> <.> <0> <F> <2/6> 
<ΜΕΤΡΗΤΑ> 
 

                    
                      Τιµή                                                ÷ 
 
                                                                                   ÷ 
                                                                                       ÷ 

1/5 4/8 

1/5 4/8 F 
 

 

 

 

 

2.2. ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑ (ΑΘΡΟΙΣΤΗ) ΜΕ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ 

Η  μηχανή  έχει  τη  δυνατότητα  χρησιμοποίησης  τμημάτων  με  προκαθορισμένη  τιμή  και 
περιγραφή.  Έτσι,  εφόσον  έχει  προγραμματιστεί  προκαθορισμένη  τιμή,  πατώντας  μόνο  το 
πλήκτρο του Τμήματος, εκτυπώνεται η περιγραφή και η προκαθορισμένη τιμή. 
 
                    
                                                                                 ÷ 
 
 
                                                                                 ÷ 

1/5 4/8 

1/5 4/8 F 
 

 

2.3. ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ 
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Σε  περίπτωση  πώλησης  περισσότερων  του  ενός  ίδιων  προϊόντων,  εκτός  από  τον 
πολλαπλασιασμό της ποσότητας επί την αξία, μπορείτε να κάνετε χρήση της επανάληψης 
της  τελευταίας  καταχώρησης,  εκτελώντας  την  πώληση  μία  φορά  και  πατώντας 
επαναλαμβανόμενα (όσες φορές θέλετε) το ίδιο πλήκτρο του τμήματος. 
 

2.4. ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ 
Η  πώληση  ειδών  προϋποθέτει  τον  προγραμματισμό  των  ειδών  πριν  τη  χρήση  τους.  Η 
μηχανή έχει τη δυνατότητα προγραμματισμού 16000 ειδών. 
 
Παράδειγμα πώλησης 
Έχουν προγραμματιστεί τα: 
Είδος 1 με περιγραφή ΠΑΤΑΤΕΣ και τιμή 3,3€ 
Είδος 3 με περιγραφή VODKA και τιμή 6€ 
Είδος 22 με περιγραφή ΚΑΠΝΟΣ 3,1€ 
 
Πληκτρολόγηση 
Εάν  θυμάστε  τους  κωδικούς  των  ειδών  πληκτρολογείτε  τον  αριθμό  του 
είδους και το πλήκτρο <ΕΙΔΟΣ>. Για το πιο πάνω παράδειγμα: 
<1> <ΕΙΔΟΣ> 
<3> <ΕΙΔΟΣ> 
<2> <2> <ΕΙΔΟΣ> 
 
                    
                                      Κωδικός (1-16000)  
                                                 

ΕΙ∆ΟΣ

 
 
Εάν δε θυμάστε τους κωδικούς των ειδών απ’  έξω μπορείτε να επιλέξετε 
ένα από τα προγραμματισμένα είδη πληκτρολογώντας: 
<ΕΙΔΟΣ> για είσοδο στη λίστα των ειδών 
<2/6> ή <1/5> για εύρεση συγκεκριμένου είδους 
<ΕΙΔΟΣ> για επιλογή 
 
 
                    
                                                  Επιλογή <2/6>ή<1/5>  
                                                     

ΕΙ∆ΟΣΕΙ∆ΟΣ 

 
  

2.5. ΠΩΛΗΣΗ  ΕΙΔΟΥΣ  ΜΕ  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ  ΤΙΜΗ  ΑΠΟ  ΤΗΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ 

 
Η ταμειακή μηχανή σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε την τιμή ενός προγραμματισμένου 
είδους τη στιγμή της πώλησης. 
 
Εισάγετε τη νέα τιμή και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο <ΑΚΥΡΟ>. 
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Επιλέξτε  το  είδος  με  έναν  από  τους  τρόπους  που  αναφέρονται  στην  προηγούμενη 
παράγραφο. 
 
 
                         Νέα τιµή                           Επιλογή ειδ  

                                    
ΑΚΥΡO ΕΙ∆ΟΣ

 
2.6. ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ BARCODE SCANNER 
 
Αν ο κωδικός barcode έχει προγραμματιστεί, μπορείτε να πουλήσετε το συγκεκριμένο είδος 
απλά σκανάροντας το barcode του με ένα scanner που έχετε συνδέσει στη μηχανή. 
 
Αν  το  scanner  δεν  μπορεί  να  διαβάσει  τον  κωδικό  barcode,  μπορείτε  να  τον  εισάγετε 
χειροκίνητα πατώντας 
<F> <ΕΙΔΟΣ> <ΚΩΔΙΚΟΣ> <ΜΕΤΡΗΤΑ> 
 

2.7. ΠΩΛΗΣΗ  ΕΙΔΟΥΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΜΕ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  Η  ΒΑΡΟΣ 
ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ 

 
Έχετε  τη  δυνατότητα  να  εισάγετε  την  ποσότητα  του  αγαθού  προς  πώληση.  Απλά 
πληκτρολογήστε: 
 
<Ποσότητα από το αριθμητικό πληκτρολόγιο (μέχρι 3 δεκαδικά)> < Χ > 
 
Στη  συνέχεια  κάνετε  την  πώληση  σε  τμήμα/είδος  με  έναν  από  τους  τρόπους  που 
περιγράφονται στις προηγούμενες παραγράφους. 
 
Εάν  έχετε  συνδεδεμένη  και  ηλεκτρονική  ζυγαριά,  πατώντας  απλά  το  πλήκτρο  <Χ>  στην 
οθόνη της μηχανής εμφανίζεται το βάρος του αγαθού που βρίσκεται στη ζυγαριά. 
 

2.8. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΕΣΤΩΝ 
Η μηχανή έχει τη δυνατότητα υπολογισμού ρέστων. 
Για να υπολογίσετε τα ρέστα, πριν κλείσετε την απόδειξη, εισάγετε το ποσό που σας έδωσε 
ο πελάτης και στη συνέχεια πατήστε <ΜΕΤΡΗΤΑ>. Στη νόμιμη απόδειξη που θα τυπωθεί θα 
φαίνεται και το ποσό των ρέστων. 
 

2.9. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ/ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 
Η  μηχανή  έχει  τη  δυνατότητα  διαχείρισης  πωλήσεων  με  έκπτωση/προσαύξηση  τόσο 
ποσοστιαίας όσο και ποσοτικής, είτε επί ενός συγκεκριμένου αγαθού είτε επί του μερικού 
συνόλου της απόδειξης. 
 
Οι  ποσοστιαίες  εκπτώσεις/προσαυξήσεις    επί  συγκεκριμένου  είδους  γίνονται  με  τα 
πλήκτρα 
<Ποσοστό> < ‐‐%> ή < ++%>  αντίστοιχα. 
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Οι  ποσοτικές  εκπτώσεις/προσαυξήσεις  επί  συγκεκριμένου  είδους  γίνονται  με  το 
συνδυασμό πλήκτρων 
<Ποσό> <F> < ‐‐%> ή < ++%> αντίστοιχα. 
 
Για  εκπτώσεις/προσαυξήσεις  επί  του  μερικού  συνόλου,  πριν  από  τις  παραπάνω 
πληκτρολογήσεις πρέπει να προηγηθεί το <ΜΣ>.  
 
Παράδειγμα ποσοστιαίας έκπτωσης είδους. 
Ένας πελάτης αγοράζει ΡΟΥΧΑ αξίας 35€ με έκπτωση 30% και ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 
αξίας 90€ με κανονική τιμή. 
 
Πληκτρολόγηση 
<3> <5> <00> <ΤΜΗΜΑ ΡΟΥΧΑ> <3> <0> < ‐‐%> 
<9> <0> <00> <ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ> 
<ΜΕΤΡΗΤΑ> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παράδειγμα ποσοτικής προσαύξησης επί του μερικού συνόλου 
Σε  ένα  κατάστημα  υπάρχει  προσαύξηση  5,5€  ανεξαρτήτως  κατανάλωσης 
λόγω  δώρου  εορτών.  Ένας  πελάτης  παίρνει  20€  ΤΡΟΦΙΜΑ  και  10€ 
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ 
 
Πληκτρολόγηση 
<2> <0> <00> <ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΦΙΜΑ> 
<1> <0> <00> <ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ>  
<ΜΣ> 
<5> <5> <0> <F> <++%> 
<ΜΕΤΡΗΤΑ> 
 
 
 
Παρατηρήσεις: 
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1. Δεν  επιτρέπεται  έκπτωση/προσαύξηση  είδους  σε 
έκπτωση/προσαύξηση είδους. 

2. Δεν  επιτρέπεται  έκπτωση/προσαύξηση  μερικού  συνόλου  σε 
έκπτωση/προσαύξηση μερικού συνόλου. 

 
 
 

2.10. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ (ΕΙΔΟΥΣ/ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ) 
 
Η  μηχανή  δίνει  τη  δυνατότητα  ακύρωσης  είτε  κάποιας  προηγούμενης  πώλησης 
(δυνατότητα άμεσης ή προηγούμενης διόρθωσης λανθασμένης πώλησης), είτε ολόκληρης 
της  απόδειξης.  Η  ακύρωση  είδους/απόδειξης  πρέπει  να  γίνει  πριν  το  κλείσιμο  της 
απόδειξης. 
 
Για  την  ακύρωση,  πατήστε  το  πλήκτρο  <ΑΚΥΡΟ>.  Στην  οθόνη  της  μηχανής  φαίνεται 
«ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΤ/ /ΑΚ» 

• Αν πατήσετε <ΜΕΤΡΗΤΑ> ακυρώνετε την τελευταία πώληση.  

• Αν  επιθυμείτε  να  ακυρώσετε  συγκεκριμένη  προηγούμενη 
πώληση,  επιλέξτε  την  πώληση  με  τα  πλήκτρα  <‐%>  και  <+%>.    Η  συγκεκριμένη 
πώληση  φαίνεται  στην  οθόνη  της  μηχανής.  Επιβεβαιώστε  την  ακύρωση  με 
<ΜΕΤΡΗΤΑ>. 

• Πατώντας <ΑΚΥΡΟ>, ακυρώνετε ολόκληρη την απόδειξη. 
 
 

2.11. ΑΛΛΑΓΗ 
Η μηχανή επιτρέπει την αλλαγή αγαθών που έχουν πωληθεί σε προηγούμενη απόδειξη, με 
αγαθά που ανήκουν στην ίδια φορολογική κατηγορία με ίδια ή υψηλότερη τιμή. 
 
Για αλλαγή ενός είδους: 
Κάνετε την πώληση του νέου είδους με τιμή ίση ή μεγαλύτερη από το παλιό. 
Πατήστε <F> <ΑΚΥΡΟ> 
Εισάγετε το παλιό είδος (τιμή και τμήμα που ανήκει). 
 
Παρατήρηση:  Δεν  επιτρέπεται  έκπτωση  μερικού  συνόλου  σε  απόδειξη  που  περιέχει 
αλλαγές. 
 

2.12. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ – ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Η μηχανή έχει τη δυνατότητα διαχείρισης εισπράξεων είτε με μετρητά, είτε με επιταγή, είτε 
με κάρτα, είτε με κάποιον άλλο τρόπο πληρωμής που θα επιλέξει ο χρήστης.  
Επίσης,  υπάρχει  η  δυνατότητα  χρήσης  περισσότερων  του  ενός  τρόπων  πληρωμής  σε  μία 
απόδειξη.  
Οι διαφορετικοί τρόποι πληρωμής καταγράφονται στο δελτίο ημερήσιας κίνησης Ζ. 
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Για να επιλέξετε ως τρόπο πληρωμής τα μετρητά, απλά κλείστε την απόδειξη πατώντας το 
πλήκτρο <ΜΕΤΡΗΤΑ> 
 
Για να επιλέξετε οποιονδήποτε άλλο τρόπο πληρωμής: 
<Προαιρετικά εισάγετε το ποσό που θα εξοφληθεί με το συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής> 
Πατήστε το πλήκτρο <ΠΛΗΡ> 
Επιλέξτε τρόπο πληρωμής με < ‐‐%> ή <++%> 
Επιβεβαιώστε με <ΜΕΤΡΗΤΑ> 
 
Παράδειγμα 
Ένας  πελάτης αγοράζει  έναν  υπολογιστή αξίας  800€  και  επιθυμεί  να  τον 
εξοφλήσει  με  μία  ΕΠΙΤΑΓΗ  250€,  450€  με  ΚΑΡΤΑ  και  τα  υπόλοιπα  με 
ΜΕΤΡΗΤΑ. 
 
Πληκτρολόγηση 
<8><00><00><ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ> 
<2><5><0><00><ΠΛ><++%><ΜΕΤΡΗΤΑ> 
<4><5><0><00><ΠΛ><++%><++%><ΜΕΤΡΗΤΑ> 
<ΜΕΤΡΗΤΑ> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.13. ΕΙΣΠΡΑΞΗ/ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΑΝΤΙ 
Πριν την έναρξη μιας απόδειξης πληκτρολογήστε: 
 
Το ποσό που θέλετε να βάλετε/βγάλετε από το ταμείο 
<+%> ή <‐%> για ΕΙΣΠΡΑΞΗ/ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΑΝΤΙ αντίστοιχα. 
Με τα <‐%> και  <+%> επιλέξτε έναν από τους τρόπους πληρωμής που αναφέρθηκαν πιο 
πάνω και επιβεβαιώστε με <ΜΕΤΡΗΤΑ> 
 
Η απόδειξη που εκδίδεται από την ταμειακή μηχανή αναγράφει «ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ – 
ΔΙΩΚΕΤΑΙ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΝΟΜΟ»  καθώς  η  απόδειξη  αυτή  δεν  αποτελεί  συνοδευτικό  πώλησης 
αγαθών. 
 

2.14. ΑΛΛΑΓΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗ 
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Εξ ορισμού, είναι επιλεγμένος ο ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 1 και δεν είναι δυνατή η αλλαγή χειριστή. Για να 
είναι  δυνατή  η αλλαγή  χειριστή  θα πρέπει  η  παράμετρος ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ  (0/1)  να  γίνει 1  (βλ. 
§6.2). 
 
Η  μηχανή  έχει  τη  δυνατότητα  προγραμματισμού  έως  25  χειριστών,  ο  καθένας  από  τους 
οποίους έχει το δικό του όνομα και κωδικό. Εξ ορισμού, ο κωδικός χειριστή είναι  ίδιος με 
τον αριθμό χειριστή (πχ: ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ1, κωδ:1, ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ2, κωδ:2 κοκ).  
 
 
Για να αλλάξετε χειριστή  (εάν η παράμετρος ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ(0/1) είναι 1) πατήστε: 
 
<F> <ΣΒΗΣ> 
<ΜΕΤΡΗΤΑ> 
Εισάγετε τον κωδικό του χειριστή 
<ΜΕΤΡΗΤΑ> 

 

2.15. ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ 

Εφόσον  υπάρχει  συνδεδεμένο  συρτάρι  στη  μηχανή,  αυτό  ανοίγει  μετά  το  κλείσιμο  κάθε 
απόδειξης και στις περιπτώσεις είσπραξης/πληρωμής έναντι. 
 
Επίσης, μπορείτε να ανοίξετε το συρτάρι όταν βρίσκεστε σε mode ΠΩΛΗΣΕΩΝ πατώντας το 
πλήκτρο  <ΜΕΤΡΗΤΑ>.
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3. ΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Χ 
 
Σε  αυτό  το mode  λειτουργίας,  η  ταμειακή  μηχανή  εκδίδει  όλες  τις  αναφορές  Χ,  δηλαδή 
αναφορές στις οποίες φαίνονται τα σύνολα των εισπράξεων από τον τελευταίο μηδενισμό 
των μετρητών  (τελευταίο  Ζ)  μέχρι  εκείνη  τη στιγμή. Οι αναφορές Χ δεν μηδενίζουν  τους 
μετρητές/σύνολα. Όλες οι αναφορές Χ χαρακτηρίζονται ως «ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ» 
 
Αναλυτικά, οι αναφορές Χ που μπορεί να παράγει η ΦΤΜ φαίνονται παρακάτω. 
 

3.1. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΙΝΗΣΗ Χ (ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ Χ) 
Είναι η πλήρης αναφορά Χ, η οποία ζητείται και σε τυχόν ελέγχους της εφορίας. 
 

• Με  τα  <‐%>  και  <+%>  επιλέξτε  «ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΚΙΝΗΣΗ    Χ» 
(φαίνεται στην οθόνη της ΦΤΜ). 

• Πατήστε <ΜΕΤΡΗΤΑ> για να εκδοθεί η αναφορά. 
 

3.2. ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΙΔΩΝ Χ  
 

• Με τα <‐%> και <+%> επιλέξτε «ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΙΔΩΝ Χ» (φαίνεται 
στην οθόνη της ΦΤΜ). 

• Πατήστε <ΜΕΤΡΗΤΑ> για να εκδοθεί η αναφορά.  
 
Η αναφορά δε μηδενίζει τα σύνολα που έχουν καταγραφεί για κάθε είδος. Για να εκδοθεί η 
αναφορά  θα  πρέπει  να  είναι  ενεργοποιημένη  στον  αντίστοιχο  προγραμματισμό 
παραμέτρων συστήματος. 
 
 

3.3. ΑΝΑΦΟΡΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Χ 
 

• Με  τα  <‐%>  και  <+%>  επιλέξτε  «ΑΝΑΦΟΡΑ  ΧΕΙΡΙΣΤ  Χ» 
(φαίνεται στην οθόνη της ΦΤΜ). 

• Πατήστε <ΜΕΤΡΗΤΑ> για να εκδοθεί η αναφορά. 
Η αναφορά δε μηδενίζει τα σύνολα των χειριστών. Για να εκδοθεί η αναφορά θα πρέπει να 
είναι ενεργοποιημένη στον αντίστοιχο προγραμματισμό παραμέτρων συστήματος. 
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4. ΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Ζ 
 
Σε αυτό το mode λειτουργίας, η ταμειακή μηχανή εκδίδει όλες τις αναφορές Ζ, δηλαδή τις 
αναφορές στις οποίες φαίνονται τα σύνολα των εισπράξεων από τον τελευταίο μηδενισμό 
των μετρητών μέχρι εκείνη τη στιγμή. Οι αναφορές Ζ μηδενίζουν τα αντίστοιχα σύνολα. 
 
Αναλυτικά, οι αναφορές Ζ που μπορεί να παράγει η ΦΤΜ φαίνονται παρακάτω. 
 

4.1. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΙΝΗΣΗ (ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Ζ) 
Είναι η πλήρης αναφορά Ζ, η οποία κλείνει το ταμείο της ημέρας και παράλληλα μηδενίζει 
τα  ποσά  ώστε  να  ξεκινήσει  η  επόμενη  μέρα  λειτουργίας.  Η  πλήρης  αναφορά  Ζ 
χαρακτηρίζεται ως «ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ», πρέπει να εκδίδεται μία μόνο φορά την ημέρα 
και  τηρείται  υποχρεωτικά  στα  λογιστικά  βιβλία  της  επιχείρησης/καταστήματος  ώστε  να 
φαίνεται η ημερήσια κίνηση. 
 
Το Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης  Ζ πρέπει  να  εκδίδεται υποχρεωτικά ανά 24 ώρες,  εφόσον 
υπάρχουν  κινήσεις.  Σε  περίπτωση  που  περάσουν  περισσότερες  από  24  ώρες  από  την 
πρώτη απόδειξη εσόδου μετά τον τελευταίο μηδενισμό Ζ και δεν έχει εκδοθεί Ζ, η ΦΤΜ 
μπλοκάρει  και  δεν  επιτρέπει  καμία  πώληση.  Για  τη  συνέχεια  των  πωλήσεων  πρέπει  να 
εκδοθεί υποχρεωτικά Ζ (Η ταμειακή μηχανή προειδοποιεί το χειριστή με σχετικό μήνυμα). 
 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εισπράξεις και ο χειριστής ζητήσει την έκδοση δελτίου Ζ 
(δεν  είναι  υποχρεωτική),  η  ταμειακή  μηχανή  προειδοποιεί  με  σχετικό  μήνυμα  επί  της 
οθόνης και με ηχητική ειδοποίηση και ο χειριστής πρέπει να επιβεβαιώσει με <ΜΕΤΡΗΤΑ> 
την έκδοση του Ζ ή να ακυρώσει την έκδοση του Ζ με <ΣΒΗΣ>. 
 
Για την έκδοση του ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Ζ: 

• Με  τα  <‐%>  και  <+%>  επιλέξτε  «ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΚΙΝΗΣΗ  Ζ» 
(φαίνεται στην οθόνη της ΦΤΜ). 

• Πατήστε <ΜΕΤΡΗΤΑ>. 

• Ξαναπατήστε  <ΜΕΤΡΗΤΑ>  για  συνέχεια  και  έκδοση  του  Ζ 
(<ΣΒΗΣ> για έξοδο) 
 

4.2. ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΙΔΩΝ Ζ  
 

• Με τα <‐%> και <+%> επιλέξτε «ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΙΔΩΝ Ζ» (φαίνεται 
στην οθόνη της ΦΤΜ). 

• Πατήστε <ΜΕΤΡΗΤΑ> 
Η αναφορά μηδενίζει τα σύνολα των ειδών. Για να εκδοθεί η αναφορά θα πρέπει να είναι 
ενεργοποιημένη στον αντίστοιχο προγραμματισμό παραμέτρων συστήματος. 
 

4.3. ΑΝΑΦΟΡΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Ζ 
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• Με  τα  <‐%>  και  <+%>  επιλέξτε  «ΑΝΑΦΟΡΑ  ΧΕΙΡΙΣΤ  Ζ» 
(φαίνεται στην οθόνη της ΦΤΜ). 

• Πατήστε <ΜΕΤΡΗΤΑ> για να εκδοθεί η αναφορά. 
Η αναφορά μηδενίζει  τα σύνολα  των  χειριστών.  Για  να εκδοθεί η αναφορά θα πρέπει  να 
είναι  ενεργοποιημένη  στον  αντίστοιχο  προγραμματισμό  παραμέτρων  συστήματος.
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5. ΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΦΜ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 
ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ) 

 
Στη  θέση  αυτή  μπορούμε  να  λάβουμε  αναλυτικές  ή  συνοπτικές  αναγνώσεις  της 
Φορολογικής Μνήμης της ΦΤΜ βάσει της ημερομηνίας ή βάσει του μετρητή Ζ. 
 

• Με τα <‐%> και τα <+%> επιλέξτε τον τύπο της ανάγνωσης της 
ΦΜ που επιθυμείτε και συγκεκριμένα έναν από τους παρακάτω: 

o ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΗΜΕΡ. (Συνοπτική βάσει ημερομηνίας) 
o ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡ. (Αναλυτική βάσει ημερομηνίας) 
o ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΡ. Ζ (Συνοπτική βάσει αριθμού Ζ) 
o ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΤΡ. Ζ (Αναλυτική βάσει αριθμού Ζ) 
o ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 3ΤΕΛ.Ζ (Αναλυτική των 3 τελευταίων Ζ) 

• Επιβεβαιώστε με <ΜΕΤΡΗΤΑ> 
 
Σε περίπτωση αναφοράς βάσει ημερομηνίας: 

• Δώστε την αρχική ημερομηνία σε μορφή ΗΗΜΜΕΕ και πατήστε 
<ΜΕΤΡΗΤΑ> 

• Δώστε την τελική ημερομηνία σε μορφή ΗΗΜΜΕΕ και πατήστε 
<ΜΕΤΡΗΤΑ> 

 
Σε περίπτωση αναφοράς βάσει μετρητή Ζ: 

• Δώστε  τον αρχικό αριθμό  Ζ  σε  μορφή  τετραψήφιου αριθμού 
και πατήστε <ΜΕΤΡΗΤΑ> 

• Δώστε  τον  τελικό  αριθμό  Ζ  σε  μορφή  τετραψήφιου  αριθμού 
και πατήστε <ΜΕΤΡΗΤΑ> 

 
Για  την αναλυτική αναφορά των 3  τελευταίων Ζ, αρκεί η  επιβεβαίωση με <ΜΕΤΡΗΤΑ>. Η 
αναφορά εκδίδεται άμεσα. 
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6. ΘΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
Σε  αυτή  τη  θέση  γίνονται  όλοι  οι  προγραμματισμοί  της  ταμειακής  μηχανής.  Πιο 
συγκεκριμένα αναφέρουμε τους βασικότερους: 
 

1. Εισαγωγή  Κειμένου  (γενική  ενότητα  ‐  αφορά  τους 
περισσότερους από τους υπόλοιπους προγραμματισμούς) 

2. Προγραμματισμός Παραμέτρων 
3. Προγραμματισμός Φορολογικού Λογοτύπου 
4. Προγραμματισμός Κεφαλίδας/Υποσέλιδου 
5. Προγραμματισμός Κατηγοριών ΦΠΑ 
6. Προγραμματισμός Κατηγοριών 
7. Προγραμματισμός Τμημάτων 
8. Προγραμματισμός Ειδών 
9. Προγραμματισμός Χειριστών 

 
Για να εισέλθετε σε mode προγραμματισμού, από το αρχικό μενού, με τα πλήκτρα <ΚΛΕΙΔΙ> 
ή <‐%> και <+%>  επιλέξτε «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ»  και πατήστε <ΜΕΤΡΗΤΑ>. 
Απαιτείται κωδικός. Εισάγετε <1> και <ΜΕΤΡΗΤΑ>. 
 
Για  τη  μετάβαση  σε  οποιονδήποτε  από  τους  παραπάνω  προγραμματισμούς 
χρησιμοποιείστε: 

• Τα  πλήκτρα  <‐%>  και  <+%>  για  επιλογή  του  αντίστοιχου 
προγραμματισμού 

• <ΜΕΤΡΗΤΑ> για είσοδο στον επιλεγμένο προγραμματισμό. 
 
 

6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 

Σε  πολλούς  από  τους  παραπάνω  προγραμματισμούς  απαιτείται  η  εισαγωγή  κειμένου.  Η 
εισαγωγή  κειμένου  γίνεται  από  το  αριθμητικό  πληκτρολόγιο  της ΦΤΜ  σύμφωνα  με  τους  
παρακάτω κανόνες (ακολουθείται η λογική που εφαρμόζεται και στα κινητά τηλέφωνα) και 
τον ακόλουθο πίνακα: 

• Με  το  πλήκτρο  <ΚΛΕΙΔΙ>  επιλέγετε  κυκλικά  το  ενεργό  σετ 
χαρακτήρων και συγκεκριμένα: 

o Κεφαλαία Ελληνικά (ΑΒΓ κοκ) – Ένδειξη οθόνης: (Ε01)  
o Πεζά Ελληνικά (αβγ κοκ) ‐  Ένδειξη οθόνης: (ε01) 
o Αριθμούς και Σημεία στίξης ‐ Ένδειξη οθόνης: (+01) 
o Κεφαλαία Λατινικά (ABC κοκ) ‐ Ένδειξη οθόνης: (L01) 
o Πεζά Λατινικά (abc κοκ) ‐ Ένδειξη οθόνης: (l01) 

• Ο  κέρσορας  (η  οριζόντια  γραμμή  κάτω  από  τα  σύμβολα  της 
οθόνης) δείχνει τη θέση όπου μπορεί να γραφεί ο αντίστοιχος χαρακτήρας. 
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• Τα πλήκτρα <‐%>  και <+%> μετακινούν τον κέρσορα μία θέση 
αριστερά και δεξιά αντίστοιχα. 

• Το πλήκτρο <ΣΒΗΣ> σβήνει τον προηγούμενο χαρακτήρα 

• Το πλήκτρο <ΑΚΥΡΟ> σβήνει ολόκληρη τη γραμμή. 

• Το πλήκτρο <00> εισάγει κενό και το πλήκτρο < . > την τελεία. 

• Τα  πλήκτρα  <0>  …  <9>  εισάγουν  τα  σύμβολα  από  το 
επιλεγμένο σετ χαρακτήρων.  Το κάθε πλήκτρο αντιστοιχεί σε  τρεις  χαρακτήρες όπως 
φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο μία φορά, εισάγεται 
ο πρώτος χαρακτήρας, πατώντας 2 φορές εισάγεται ο δεύτερος χαρακτήρας κλπ. Αν δεν 
πατηθεί  πλήκτρο  για  περισσότερο  από  1  δευτερόλεπτο  ο  κέρσορας  μετακινείται  μία 
θέση δεξιά. 

• Έξοδος από τον προγραμματισμό με <F> <ΣΒΗΣ>. 
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6.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 
 
Για μετάβαση στις παραμέτρους χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα <1/5> και <2/6> 
 
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ακόλουθοι προγραμματισμοί 

• Ήχος  Πλήκτρων  (0/1)  (0:  Εάν  είναι  0,  δεν  ακούγεται  το 
χαρακτηριστικό  beep  όταν  πατιούνται  τα  πλήκτρα,  1:  Ακούγεται  ένα  beep  κάθε 
φορά που πατιέται ένα πλήκτρο (προκαθορισμένη τιμή)) 

• Χειριστές  (0/1)  (0:  Είναι  ενεργός  μόνο  ο  ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ  1,  και  η 
είσοδος σε mode πωλήσεων γίνεται χωρίς κωδικό – προεπιλεγμένη τιμή,   1: είναι 
ενεργοί και οι 25 χειριστές και απαιτείται κωδικός χειριστή για την είσοδο σε mode 
πωλήσεων) 

• Δεκαδικά  (0/1)  (0:  Σε  αυτή  τη  θέση  (προεπιλογή),  δεν  είναι 
απαραίτητη η χρήση της υποδιαστολής για την  εισαγωγή ποσού. Για παράδειγμα, 
Για  να  εισάγετε  το  ποσό  των  2,00  €,  πληκτρολογείτε    <2><0><0>  ή  εναλλακτικά 
<2><.><0>.    Για  το  ποσό  των 2,5€  πληκτρολογείτε  <2><5><0>  ή <2><.><5>.   1:  Σε 
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αυτή τη θέση, δεν είναι απαραίτητη η εισαγωγή των δεκαδικών ψηφίων, αλλά είναι 
υποχρεωτική  η  χρήση  της  υποδιαστολής  όταν  υπάρχει  δεκαδικό  μέρος,  Πχ,  για 
ποσό 2,00€ πληκτρολογείτε <2>. Για ποσό 2,5€ πληκτρολογείτε <2><.><5>. 

• Αριθμός Μηχανής  (εξ ορισμού είναι 01, πρέπει να αλλάξει σε 
περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες από μία μηχανές στον ίδιο χώρο) 

• Ποσότητες  αποθήκης  (0‐1)  (0:  Δεν  παρακολουθούνται  και 
μπορούν  να  είναι  αρνητικές,  1:  παρακολουθούνται  και  όταν  φτάσουν  στο  0  η 
μηχανή μπλοκάρει την πώληση των συγκεκριμένων ειδών) 

• Νέα  τιμή  (0‐1)  (1:  Κάθε  νέα  τιμή  που  εισάγεται  σε  Mode 
πωλήσεων καταχωρείται στο αρχείο ειδών, 0: Η προγραμματισμένη τιμή παραμένει 
ανεπηρέαστη)  

• Αναφορά Ειδών  (0‐1) (0: Ανενεργή, 1: Ενεργή) 

• Αναφορά Χειριστών (0‐1) (0: Ανενεργή, 1: Ενεργή) 

• Αναφορά  Τμημάτων  (0‐1)  (1:  Η  αναφορά  τμημάτων 
εκτυπώνεται στο Ζ, 0: Η αναφορά τμημάτων δεν εκτυπώνεται στο Ζ) 

• Γραφικό  (0‐1)  (0:  Ανενεργό  γραφικό  λογότυπο,  1:  Ενεργό 
γραφικό λογότυπο 

• Barcode (0‐1) (1: Όταν υπάρχει συνδεδεμένο barcode scanner) 

• Ζυγαριά  (0‐3)  (0:  Δεν  υπάρχει  συνδεδεμένη  ζυγαριά,  1‐3: 
Επιλογή πρωτοκόλλου συνδεδεμένης ζυγαριάς) 

• Όριο Απόδειξης: Μέγιστο επιτρεπτό σύνολο σε κάθε απόδειξη. 
 

6.3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ 
• Προϋποθέτει την έκδοση Ζ. 

• Μπορεί  να  είναι μέχρι 9  γραμμές  στις  οποίες μεταβαίνετε με 
τα πλήκτρα <1/5> και <2/6> 

• Κάθε γραμμή μπορεί να έχει μέχρι και 18 χαρακτήρες 

• Στο  αριστερό  μέρος  της  οθόνης  φαίνεται  ο  αριθμός  της 
γραμμής που προγραμματίζετε. 

• Το κείμενο κάθε γραμμής κεντράρεται αυτόματα 

• Οι  γραμμές  που  ξεκινούν  με  #  τυπώνονται  με  χαρακτήρες 
διπλού πλάτους (έως και 9 χαρακτήρες ανά γραμμή). 

 
Επιλέξτε τη γραμμή που επιθυμείτε και εισάγετε το κείμενο σε καθεμιά σύμφωνα με τους 
κανόνες που προαναφέρθηκαν στην §6.1.  
Επιβεβαιώστε με <ΜΕΤΡΗΤΑ> κάθε γραμμή, οπότε και μεταβαίνετε άμεσα στην επόμενη. 
 
Με το πλήκτρο <ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ> μπορείτε να εκτυπώσετε το λογότυπο που προγραμματίσατε. 
 
Έξοδος από τον προγραμματισμό με <F><ΣΒΗΣ> 
Η μηχανή θα ζητήσει επιβεβαίωση.  
Επιβεβαιώστε με <ΜΕΤΡΗΤΑ> εάν θέλετε να καταχωρηθούν οι αλλαγές σας. Η μηχανή σας 
ενημερώνει για τις αλλαγές που απομένουν. 
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Πατήστε  <ΣΒΗΣ>  για  να  ακυρώσετε  τις  αλλαγές  που  έχετε  κάνει.  Καμία  αλλαγή  δε  θα 
καταχωρηθεί. 
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6.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  ΚΕΦΑΛΙΔΑΣ/ΥΠΟΣΕΛΙΔΟΥ 
(Ευχαριστήρια Μηνύματα) 

 
Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι και 3 γραμμές πριν την έναρξη και 3 γραμμές μετά το 
πέρας της ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ για διαφημιστικά/ευχαριστήρια μηνύματα κλπ. 
 
Οι  γραμμές  1‐3  εκτυπώνονται πάνω  από  την  έναρξη  της  απόδειξης  ενώ  οι  γραμμές  4‐6 
εκτυπώνονται μετά το πέρας της απόδειξης. 
 
Εφαρμόστε τους κανόνες που αναφέρθηκαν για την εισαγωγή του κειμένου (§6.1). 
 
Επιβεβαιώστε κάθε γραμμή με <ΜΕΤΡΗΤΑ> 
 
Αλλαγή γραμμής με τα <1/5> και <2/6> 
 
Έξοδος με <F><ΣΒΗΣ> 
 
 

6.5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΦΠΑ 
 
Εξαρχής  υπάρχουν  καταχωρημένες  5  κατηγορίες  συντελεστών ΦΠΑ  με  τους  ακόλουθους 
συντελεστές: 

• ΦΠΑ 1: 4,5% 

• ΦΠΑ 2: 9% 

• ΦΠΑ 3: 19% 

• ΦΠΑ 4: 36% 

• ΦΠΑ 5: 0% 
 
Μπορείτε  να  αλλάξετε  τους  συντελεστές  των  κατηγοριών ΦΠΑ  1‐4.  Ο ΦΠΑ  5  παραμένει 
πάντα 0%. Η αλλαγή συντελεστών ΦΠΑ προϋποθέτει έκδοση δελτίου Ζ. 
 
Επιλέξτε την κατηγορία ΦΠΑ με τα πλήκτρα <1/5> και <2/4> 
 
Εισάγετε τον επιθυμητό συντελεστή και πατήστε <ΜΕΤΡΗΤΑ> 
 
Έξοδος με <F><ΣΒΗΣ> 
Η μηχανή θα ζητήσει επιβεβαίωση.  
Επιβεβαιώστε με <ΜΕΤΡΗΤΑ> εάν θέλετε να καταχωρηθούν οι αλλαγές σας. Η μηχανή σας 
ενημερώνει για τις αλλαγές που απομένουν. 
Πατήστε  <ΣΒΗΣ>  για  να  ακυρώσετε  τις  αλλαγές  που  έχετε  κάνει.  Καμία  αλλαγή  δε  θα 
καταχωρηθεί. 
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6.6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
 

Επιλέξτε  την κατηγορία (αγαθών) που θέλετε να προγραμματίσετε με τα πλήκτρα <1/5> 
και <2/4>. Η κατηγορία φαίνεται στην οθόνη ως ΚΑ xx, όπου xx είναι ο αριθμός της 
κατηγορίας. 

 

Μπορείτε να προγραμματίσετε μόνο την περιγραφή της κατηγορίας χρησιμοποιώντας τη 
μέθοδο εισαγωγής κειμένου της §6.1.  

 

Οι  κινήσεις ανά κατηγορία ειδών φαίνονται υποχρεωτικά και στο δελτίο ημερήσιας 
κίνησης Ζ. 

 

6.7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
 
Επιλέξτε το τμήμα που θέλετε να προγραμματίσετε με τα <1/5> και <2/6> 
 
Μεταβείτε στην τιμή που θέλετε να προγραμματίσετε με τα πλήκτρα <ΠΛΗΡ> και <ΜΣ>. Με 
το πλήκτρο <ΜΕΤΡΗΤΑ> μεταβαίνετε αυτόματα στην επόμενη τιμή. 
 
Μπορείτε να προγραμματίσετε: 

• Όνομα:  Περιγραφή  του  τμήματος  (βλ.  §6.1  για  εισαγωγή 
κειμένου) 

• Τιμή: Είναι η σταθερή τιμή του τμήματος  

• Όριο: Μέγιστο όριο αξίας των αγαθών που ανήκουν στο τμήμα 
αυτό.  Πχ:  Αν  το  όριο  είναι  50€,  δεν  μπορούμε  να  κάνουμε  πώληση  άνω  των  50 
ευρώ στο τμήμα αυτό. 

• ΦΠΑ: Κατηγορία ΦΠΑ που ανήκει το τμήμα και συγκεκριμένα: 
o 1: 4,5% 
o 2: 9% 
o 3: 19% 
o 4: 36% 
o 5: 0% 

Δεν  μπορείτε  να  αλλάξετε  την  κατηγορία  ΦΠΑ  χωρίς  προηγουμένως  να  έχετε 
εκδώσει Ζ. 

• Κατηγορία: Κατηγορία προϊόντων που ανήκει το τμήμα (1‐30) 
 
Έξοδος από τον προγραμματισμό με <F> <ΣΒΗΣ> 
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6.8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ 
 
Επιλέξτε το είδος που θέλετε να προγραμματίσετε με τα <1/5> και <2/6>.  
 
Για άμεση μετάβαση σε συγκεκριμένο είδος, πατήστε: 
<ΕΙΔΟΣ>, τον κωδικό του είδους που θέλετε να προγραμματίσετε και <ΜΕΤΡΗΤΑ>. 
 
Μεταβείτε στην τιμή που θέλετε να προγραμματίσετε με τα πλήκτρα <ΠΛΗΡ> και <ΜΣ>. Με 
το πλήκτρο <ΜΕΤΡΗΤΑ> μεταβαίνετε αυτόματα στην επόμενη τιμή. 
 
Μπορείτε να προγραμματίσετε: 

• ΟΝΟΜΑ: Σύντομη περιγραφή μέχρι 12 χαρακτήρες (βλ. §6.1) 

• Όνομα: Εκτεταμένη περιγραφή μέχρι 18 χαρακτήρες (βλ. §6.1) 

• Τιμή: Είναι η σταθερή τιμή του είδους 

• Απόθ: Το απόθεμα του συγκεκριμένου είδους (προαιρετικό) 

• Νο: 13‐ψηφιος κωδικός barcode του είδους (προαιρετικό) 

• Κατηγορία: Κατηγορία προϊόντων που ανήκει το είδος (1‐30) 

• Τμήμα: Τμήμα όπου ανήκει το είδος, απ’ όπου προκύπτει και ο 
συντελεστής  ΦΠΑ  που  αντιστοιχεί  στο  είδος  αυτό.  Δεν  μπορείτε  να  αλλάξετε  το 
τμήμα χωρίς προηγουμένως να έχετε εκδώσει Ζ. 

 
Έξοδος από τον προγραμματισμό με <F> <ΣΒΗΣ> 
 
 

6.9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
 
Επιλέξτε τον χειριστή που θέλετε να προγραμματίσετε με τα <1/5> και <2/6> 
 
Μεταβείτε στην  τιμή που θέλετε  να προγραμματίσετε με  τα πλήκτρα <ΠΛΗΡ>  και <ΜΣ>. 
Με το πλήκτρο <ΜΕΤΡΗΤΑ> μεταβαίνετε αυτόματα στην επόμενη τιμή. 
 
Μπορείτε να προγραμματίσετε: 

• Όνομα (βλ. §6.1 για εισαγωγή κειμένου) 

• Κωδικός: Ο κωδικός (password) του συγκεκριμένου χειριστή. 
 
Έξοδος από τον προγραμματισμό με <F> <ΣΒΗΣ> 
 

7. ΘΕΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ/ΩΡΑΣ 
 
Η ΦΤΜ Carat Favourite πρέπει να δείχνει πάντοτε τη χειμερινή ώρα. 
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Σε περίπτωση που η ημερομηνία/ώρα που αναγράφει η οθόνη της ταμειακής μηχανής δεν 
είναι  η  σωστή,  παρακαλούμε  καλέστε  κάποιον  εξουσιοδοτημένο  τεχνικό.
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8. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ  ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ  ΛΑΘΟΥΣ  ΣΕ  MODE 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
 
ΜΗΝΥΜΑ ΛΑΘΟΥΣ  ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ 
ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ!  Περισσότερες  από  100  εγγραφές  ή  σύνολο 

άνω  των  999999,99€  ή  ποσότητα/ποσό 
εκτός των επιτρεπτών ορίων. 

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ  Δεν  υπάρχει  διαθέσιμη  ποσότητα  του 
συγκεκριμένου είδους.  

ΧΩΡΙΣ ΠΩΛΗΣΗ…  Πληρωμή  ή  διόρθωση  χωρίς  να  έχει 
πραγματοποιηθεί πώληση 

ΔΕΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΚΕ!  Είδος,  τμήμα,  ή  πληρωμή  που  δεν  έχει 
προγραμματιστεί 

ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΙΜΗ…  Πώληση  είδους/τμήματος  χωρίς 
προγραμματισμένη  τιμή,  χωρίς  να  έχει 
εισαχθεί τιμή κατά την πώληση. 

ΟΧΙ ΠΟΣΟΣΤΗΤΑ!  Μηδενική  ποσότητα  ή  αδυναμία  σύνδεσης 
με ζυγαριά 

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ!  Μη επιτρεπτή ενέργεια 
ΕΚΔΩΣΤΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΙΔΩΝ  Υπερπλήρωση  αθροιστών,  εκδώστε 

αναφορά ειδών Ζ. 
ΕΚΔΩΣΤΕ Ζ!  Έχουν  περάσει  24  ώρες  από  την  πρώτη 

απόδειξη μετά το τελευταίο Ζ, εκδώστε Ζ 
ΕΚΔΩΣΤΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ  Υπερπλήρωση  αθροιστών,  εκδώστε 

αναφορά χειριστών Ζ. 
ΛΑΘΟΣ ΕΝΤΟΛΗ!  Λανθασμένη    ή  μη  επιτρεπτή  αλληλουχία 

πληκτρολογήσεων. 
ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ…  Έχει  τελειώσει  το  χαρτί  του  εκτυπωτή 

πελάτη ή εφορίας, εισάγετε χαρτοταινία. 
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ!  Ο  εκτυπωτής  έχει  υπερθερμανθεί. 

Περιμένετε λίγα λεπτά μέχρι να κρυώσει και 
πατήστε <ΜΕΤΡΗΤΑ>. 

ΑΠΟΣΥΝΔΕΘΗΚΕ!  Έχει χαθεί η επικοινωνία με το PC. 
 
 
 

 

 

 

  


