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Skrócona Instrukcja do kasy NANO_E

Włączenie kasy : wciskamy klawisz czerwony „C” przez około 2s.
Wyłączenie kasy : wciskamy klawisz czerwony „C” przez około 7s. (do momentu wygaśnięcia 

wyświetlacz)
Sprzedaż:

• Wciskamy np. „F1”   (np. Usługa..)   podajemy cenę np. 150 zł i klawisz „OK”  
LUB INNY SPOSÓB:

• Podajemy cenę np. 150  potem klawisz „CENA” 
• Jeśli chcemy sprzedać inną niż 1 szt podajemy ilość np. 3 szt. i wciskamy klawisz „X”
• Podajemy kod towaru np. 1 potem klawisz „KOD”

Jeśli chcemy skończyć paragon wciskamy „RAZEM” możemy podać kwotę od klienta i wciskamy klawisz 
zielony „GOTÓWKA” lub jeśli płatność jest kartą wciskamy „F” i „5” (karta)

Jeśli paragon jest błędnie wystawiony ale jeszcze nie zakończony możemy go anulować wciskając „F” i 
klawisz czerwony „C” (usuń) 

Raport dobowy : bravo („F” „MENU”  3 „OK”  6  „OK” ) mała(„F” „MENU” 2 1 „OK”)

Wciskamy klawisz „F” oraz  „F4” i potwierdzamy drukowanie raportu dobowego , na pytanie czy data jest 
poprawna należy ją sprawdzić i jeśli jest prawidłowa należy wcisnąć zielony klawisz „OK” , jeśli się okaże 
że data jest błędna należy wcisnąć klawisz czerwony „C”

Raport miesięczny : bravo („F” „MENU”  2 „OK”  14 „OK”) mała(„F” „MENU” 251 „OK”)

Wciskamy klawisz „F” oraz  „F3” i potwierdzamy drukowanie raportu miesięcznego ,podając miesiąc za 
który chcemy go wykonać. UWAGA raport robimy zawsze gdy dany miesiąc się skończył.

Raport okresowy (np. roczny) :bravo („F” „MENU”  2 „OK”  8 „OK”) mała(„F” „MENU” 252 „OK”)

Wciskamy klawisz „F” oraz  „F2” i potwierdzamy „OK” jeśli chcemy wykonać raport za okres według dat 
. Najpierw podajemy datę początkową OD i zatwierdzamy ją klawiszem „OK”, potem należy podać datę 
końcową DO i również zatwierdzić ją klawiszem „OK” . 
Kolejnym pytaniem jest czy chcemy drukować raport pełny „1” lub „2” krótkie podsumowanie, po 
wyborze opcji zatwierdzamy ją klawiszem „OK”

Wydruk dokumentów kopi z karty SD:

Wciskamy klawisz „F” oraz  „F1” i potwierdzamy numer naszej karty SD klawiszem „OK”.
Kasa teraz nas pyta czy chcemy drukować „1” Paragony , „2” Raporty , „3” Wydruki nie fiskalne czy pod 
„4” Wszystkie wydruki   wybraną opcję potwierdzamy klawiszem „OK”
Kolejnym pytaniem jest zakres z jakiego chcemy wykonać wydruki np. Według dat „OK”
Podajemy daty OD i „OK” oraz DO i „OK”
Możemy też podać jakąś nazwę towaru i „OK” lub stawkę vat  „strzałkami” A,B..... lub Dowolną 
potwierdzamy wszytko klawiszem „OK”

Ostatni wydruk z pamięci:
 
Wciskamy klawisz „F” oraz  „MENU/RAZEM” 

-2751  ostatni PARAGON
-2752  ostatni RAPORT DOBOWY
-2753  ostatni Wydruk potwierdzamy wszytko klawiszem „OK”


