Základná obsluha pokladnice Datecs MP-55.
Zapnutie pokladnice: stlačiť a podržať klávesu ON
Vypnutie pokladnice: postupne stlačiť klávesy OFF a 0
Po zapnutí:
Predaj – registračný režim „R“: postupne stlačiť OFF a 1
Postup pri predaji: Zadať množstvo (počet kusov), z účtovaného tovaru a stlačiť X (nie je
povinné pri predaji jedného kusu), zadať cenu tovaru vrátane centov a stlačiť PRC a následne
zadať kód tovaru (PLU) a stlačiť PLU . Rovnakým spôsobom postupovať pri zadávaní ďalších
položiek, prípadne nákup ukončiť stlačením TOTAL .
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Oprava, storno a vrátenie:
Pred uzavretím účtenky, pokiaľ nebola stlačená klávesa PLU – stlačiť C , ak bola stlačená
klávesa PLU zle naúčtovanú položku zrušiť stlačením VD , opakovaným stláčaním sa rušia
naúčtované položky od poslednej k prvej naúčtovanej. Pre storno vybranej položky účtenky
VD a naúčtovať položku, ktorá sa stornuje.
stlačiť X
X
VD a zadať všetky položky účtenky, ktorá
Po ukončení predaja stlačiť postupne C
má byť vrátená.
TOTAL
Denná uzávierka: postupne stlačiť OFF 3
Subjekt je povinný vykonať dennú uzávierku, ak v daný deň bol realizovaný predaj. Po
vykonaní dennej uzávierky už v daný deň nie je možný predaj. Kópie paragónov a tlačové
výstupy denných uzávierok je subjekt povinný archivovať po dobu nasledujúcich piatich rokov.
1
TOTAL
1 a zadať
Súhrnná intervalová uzávierka: postupne stlačiť OFF 5
požadovaný interval:
podľa čísla dennej uzávierky: zadať číslo dennej uzávierky, od ktorej sa má začať tlačiť, stlačiť
DP1 , zadať číslo dennej uzávierky pri ktorej má výpis skončiť, stlačiť DP2 a STL
podľa dátumu: zadať dátum v tvare DDMMRR od ktorého sa má začať tlačiť, stlačiť DP3 zadať
dátum do ktorého vrátane sa má tlačiť, stlačiť DP4 a STL

Tréningový režim:
2
8 TOTAL
X PRC PRC PRC PRC 1 TOTAL OFF 1
zapnutie režimu: OFF 4
na displeji je tréning v režime predaja signalizovaný písmenom T v ľavom dolnom rohu a
účtenka je označená ako NEPLATNÝ DOKLAD.
2
8 TOTAL
vypnutie režimu: OFF 4
X PRC PRC PRC PRC 0 TOTAL OFF 1
Účtenky vytvorené v tréningu je subjekt povinný archivovať po dobu nasledujúceho roka.

