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KÄIMASAAMINE on KIIRE! Ja 
LIHTNE! Lihtne kasutada!  

15 osakonda  
Automaatne maksude arvutus  
Kalkulaatori funktsioon 



SISSEJUHATUS  

Täname teid käesoleva CASIO elektroonilise kassaaparaadi ostmise 
eest. KÄIMASAAMINE on KIIRE! Ja LIHTNE! 

Käesoleva juhendi Osa-1 aitab teil kiiresti tööle hakata. 

Kui olete omandanud KIIRSTARDI operatsioonid, soovite kahtlemata laiendada 
käesoleva seadme kasutusala, lugedes peatükke Osast 2. 

Originaalkarp / pakend 
Kui käesolevat toodet on mingil põhjusel vaja tagastada 
kauplusse, kust see osteti, tuleb see pakkida originaalkarpi 
/ pakendisse. 

Vooluallikas 
Teie kassaaparaat on loodud töötama tavalise võrguvooluga 
(120V, 220V, 230V või 240V; 50/60Hz). Ärge koormake 
seinakontakti üle ühendades sellesse liiga palju seadmeid. 

 

Asukoht 
Paigutage kassaaparaat kindlale horisontaalsele pinnale, 
eemale soojusallikaist, otsesest päikesekiirgusest, 
niiskusest ja tolmust. 

Puhastamine 
Puhastage kassaaparaadi korpust pehme, lahja 
pesemisvahendi vesilahusega niisutatud ja kuivaks 
väänatud lapiga. 
Veenduge, et olete lapi põhjalikult välja väänanud, et 
mitte kahjustada printerit. 
Ärge kunagi kasutage vedeldajat, benseeni ega muid 
ebapüsivaid lahusteid. 



SISSEJUHATUS 

Ohutusmeetmed 
• Lugege käesoleva toote turvaliseks ja õigeks kasutamiseks käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi ning 

kasutage seadet juhiste kohaselt. Kui olete juhendi läbi lugenud, hoidke see käepärast. 
Hoidke kogu informatsioon tuleviku jaoks alles. 

• Järgige alati tootel olevaid hoiatusi. 

Tähistest 

Käesolevas juhendis kasutatakse erinevaid tähiseid, et juhtida tähelepanu toote turvalisele kasutusviisile ja 
vältida kasutaja või muu personali vigastamist, aga ka seadme kahjustamist. Tähised ja nende definitsioonid 
on loetletud allpool. 

 Tähendab, et väärkasutus võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma.  

 Tähendab, et väärkasutus võib põhjustada kehavigastusi või kahjustusi. 

Tähiste näiteid 
Tähelepanu juhtimiseks ohtudele ja võimalikele kahjudele kasutatakse järgmist tüüpi 
tähiseid. 

 Kolmnurk  mahutab tähelepanu tõmbamiseks mingit sümbolit (s.h. hoiatust). Käesolevas kolmnurgas on 
konkreetne hoiatus (antud juhul – elektrilöögi oma). 

 Sümbol  tähistab keelatud tegevust. Selle sees viidatakse konkreetset tüüpi tegevustele (antud juhul – 
demonteerimine). 

 Sümbol  tähistab keeldu. Selle sees viidatakse konkreetse keelu tüübile (käesoleval juhul – pistiku 
väljatõmbamine seinakontaktist). 

 Hoiatus! 
Kassaaparaadi käsitsemine 

 

Kui kassaaparaat peaks rikki minema, suitsema hakkama või muul moel ebanormaalselt käituma, 
lülitage see kohe välja ning eraldage vooluvõrgust. Kasutamise jätkamine põhjustab tule- ja 
elektrilöögiohu. 

• Võtke ühendust CASIO teenindusega. 

 

Ärge paigutage kassaaparaadi lähedusse vedelikega anumaid, ega laske võõrkehadel seadmesse 
sattuda. Kui kassaaparaati peaks sattuma vesi või  võõrkehad, lülitage see kohe välja ning 
eraldage vooluvõrgust. Kasutamise jätkamine põhjustab lühise-, tule- ja elektrilöögiohu. 

• Võtke ühendust CASIO teenindusega. 

 

Kui peaksite kassaaparaadi maha pillama või seda vigastama, lülitage see kohe välja ning eraldage 
vooluvõrgust. Kasutamise jätkamine põhjustab lühise- ja elektrilöögiohu. 

• Kassaaparaadi ise parandamine on äärmiselt ohtlik. Võtke ühendust CASIO teenindusega. 
 

 



Hoiatus! 

 

 

Ärge kunagi üritage kassaaparaati demonteerida ega mingil moel modifitseerida. 
Kõrgepinge-komponendid kassaaparaadi sees loovad tule- ja elektrilöögiohu. 

• Võtke remondiks ja hoolduseks ühendust CASIO teenindusesindusega. 

Pistik ja seinakontakt 

 Kasutage vaid määrustekohast seinakontakti. Nimipingest erineva pingega seinakontakti 
kasutamine põhjustab rikke-, tule- ja elektrilöögiohu. Seinakontakti ülekoormamine põhjustab 
ülekuumenemise- ja tuleohu. 

 Veenduge, et pistik on pistetud nii sügavale seinakontakti, kui võimalik. Lõdvalt sisse 
pistetud pistikud põhjustavad elektrilöögi-, ülekuumenemise- ja tuleohu. 

• Ärge kasutage kassaaparaati, kui selle pistik on vigastatud. Ärge kunagi ühendage kassaaparaati 
logisevasse seinakontakti. 

 Pühkige regulaarselt tolm pistiku klemmidelt kuiva lapiga ära. Niiskus võib põhjustada kehva 
isolatsiooni ning põhjustada elektrilöögi- ja tuleohu, kui tolm jääb klemmidele. 

 
Ärge laske voolujuhtmel ega pistikul viga saada, ega modifitseerige neid kunagi mingil moel. 
Vigastatud voolujuhtme kasutamine võib põhjustada isolatsiooni halvenemise, sisemiste 
juhtmete paljastumise ja lühise, mis põhjustab elektriklöögi- ja tuleohu. 

• Võtke alati, kui voolujuhe või pistik vajab remonti või hooldust, ühendust CASIO 
teenindusesindusega. 

 Ettevaatust! 
 Ärge asetage kassaaparaati ebakindlale või ebatasasele pinnale. Kui te nii teete, võib aparaat 

— eriti, kui sahtel on avatud — kukkuda, põhjustades rikke-, tule- ja elektrilöögiohu. 

 Ärge paigutage kassaaparaati järgmistesse kohtadesse. 
• Kohad, kus kassaaparaat peaks taluma niiskust või tolmu või jääks otsese külma või kuuma õhuvoolu 

alla. 
• Kohad, mis on otsese päikesekiirguse all, suletud mootorsõidukitesse või muudesse kõrge 

temperatuuriga kohtadesse. 
Ülalmainitud tingimused võivad põhjustada rikke, mis loob tuleohu. 

 Ärge murdke voolujuhet kokku, pigistage seda mööbliesemete vahele ega asetage sellele 
raskeid esemeid. Niisugune tegevus võib põhjustada lühise või voolujuhtme purunemise, luues 
tule- ja elektrilöögiohu. 

 Haarake aparaati vooluvõrgust eraldades alati pistikust. Juhtmest tõmbamine võib juhet 
vigastada, purustada selles sooned või põhjustada lühise, luues tule- ja elektrilöögiohu. 

 Ärge kunagi puudutage pistikut märgade kätega. Niisugune tegevus põhjustab elektrilöögiohu. 
Juhtmest tõmbamine võib juhet vigastada, purustada selles sooned või põhjustada lühise, luues 
tule- ja elektrilöögiohu. 
Ärge kunagi puudutage printeri trükipead ega sirmi. 
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Kassaaparaadi tundmaõppimine

Kassaaparaadi tundmaõppimine 

 Režiimilüliti asend juhib operatsioonide tüüpi, mida te saate kassaaparaadiga 
sooritada. Kassaaparaadi võtit PROGRAM (tähistusega PGM) saab kasutada iga 
režiimilüliti asendi valimiseks, kuna võtit OPERATOR (tähistusega OP) saab 
kasutada vaid OFF, REG või CAL valimiseks. 

 

 

       

Märkus: 
Kui režiimilüliti 
asendit 
registreerimise ajal 
muuta, 
genereeritakse 
viga (kuvatakse 
E01). 

OFF (VÄLJAS) 
Selles asendis on kassaaparaadi toide välja lülitatud. 
REG (Kassaaparaat) 
Seda asendit kasutatakse tavaliste tehingute registreerimiseks. 
RF (Raha tagastamine) 
Seda asendit kasutatakse raha tagastamiste registreerimiseks. 
CAL (Kalkulaator) 
Seda asendit kasutatakse kalkulaatori režiimi jaoks. 
PGM (Programmeerimine) 
Seda asendit kasutatakse kassaaparaadi programmeerimiseks vastavalt teie poe vajadustele. 
X (Lugemine) 
Seda asendit kasutatakse igapäevaste müügiaruannete väljastamiseks ilma kokkuvõtteid 
kustutamata. 
Z (Lähtestamine) 
Seda asendit kasutatakse igapäevaste müügiaruannete väljastamiseks. See seade kustutab 
kokkuvõtted. 

 
Näidud 

Operaatori ekraan 

 

Tagumine kliendi ekraan 

 

(1) Kokkuvõtte/vahetusraha indikaator 
Kokkuvõtte või vahetusraha indikaator ilmub siis, kui kuvatakse 
vahekokkuvõtte, kokkuvõtte või vahetusraha summa. Neid 
indikaatoreid kasutatakse ka osakondade vahetuse tasemel. 
(2) Osakonna numbri näit 
Alati, kui vajutate osakonna klahvi ühiku henna registreerimi-
seks, ilmub siia vastava osakonna number. 

 

(3) Korduse numbri näit 
Alati, kui sooritate "kordusregistreerimise" (lk. 13), ilmub 
siia korduste arv. 
Pange tähele, et korduste arvu kuvamiseks on 
kasutada vaid üks number. 
(4) Numbriekraan 
Siin kuvatakse sisestatud väärtused (ühikute hinnad 
või kogused) ja arvutatud väärtused (vahekokku-
võtted, kokkuvõtted või tagastatava vahetusraha 
summa). Näidu mahuks on 8 kohta. Seda ekraaniosa 
saab kasutada kellaaja või kuupäeva kuvamiseks 
registreerimiste vahel (lk. 34). 
(5) Tähtede ekraan 
Tähtede programmeerimise (P2) režiimis näitab 
see viimati sisestatud tähte. 

OP Võti  

PGM Võti 



Kassaaparaadi tundmaõppimine 
Klaviatuur 

 
Mõnedel klahvidel on kaks funktsiooni; üks 
kassaaparaadi režiimi ja teine kalkulaatori 
režiimi jaoks. 
Käesolevas juhendis viitame me 
konkreetsetele klahvidele nagu allpool 
märgitud, et teha operatsioonid 
võimalikult l ihtsasti arusaadavaks:  
 
 

  

Kassaaparaadi režiim 

(1)  Söödu klahv 

(2)  Korrutamise / Kuupäeva ja kellaaja 

klahv 

(3)  Kustutamise klahv 

(4)  Lahutamise / Vea parandamise klahv 

(5)  Osakonna vahetamise klahv 

(6)  Protsendiklahv 

(7)  Viitenumbri/Müügi tühistamise klahv 

Sahtli avamise klahv 

(8)                Numbriklahvid ja 2 nulli klahv 

(9)  Detsimaaleraldaja klahv 

(10)                              Osakondade klahvid 

• Osakonnad 6 kuni 15 sisestatakse vajutades 
klahvi  (üks või kaks korda) järgmiselt: 

 Osakond 6 Osakond 7 
 Osakond 10          Osakond 11 

       Osakond 15   
 

(11)  Kontole laekumise klahv 

(12)  Euro / Väljamaksmise klahv 

(13)  „Mitte-sularahamüügi“ klahv 

(14)  Tšeki klahv 

(15) Vahekokkuvõtte klahv 

(16) Saadud rahasumma klahv 

(17)  Paberi kokkuhoiu klahv 

 

• Paberi kokkuhoiu klahv on mõeldud trükipaberi 
kokkuhoidmiseks (Andmiku kokkusurutud trükkimine / 
Kviitungi mitteväljastamine). Sellistel juhtudel süttib selle 
klahvi LED. 

 

 

 
Tavaline trükk  Kokkusurutud trükk 
(18)  Järelkviitungi klahv 

• Järelkviitungi klahvi kasutatakse kviitungi 
väljastamiseks tehingu järel. See klahv on kasulik, kui 
printer on defineeritud kviitungeid trükkima. Vt. lk. 33. 

(19)  Abi klahv 
• Abi klahvi kasutatakse abikviitungite väljastamiseks 

nagu programmeerimise kuupäev/kellaaeg, paberi 
paigaldamine jne. 

(20)  Printeri avamise klahv 

• Printeri avamise klahvi kasutatakse printeri sirmi 
avamiseks rullpaberi paigaldamiseks/vahetamiseks. 

Kalkulaatori režiim 

(3)  AC klahv 

(6)  Protsendiklahv 

(8)              Numbriklahvid ja 2 nulli klahv 

(9)  Detsimaaleraldaja klahv 

(10)                 Aritmeetiliste tehete klahvid 

(11)  Mälu meenutamise klahv 

(16) Võrdub-klahv 

 



Igapäevase töö käik 

Igapäevase töö käik 
 

 

Enne kaupluse avamist 
1. Kas kassaaparaat on seinakontakti ühendatud? 
2. Kas rullpaberit on piisavalt? 
3. Kas kuupäev ja kellaaeg on õiged?  
4. Kas sahtlis on piisavalt peenraha? 

 

Kui kauplus on avatud 

1. Registreerimised. 
2. Päeva läbimüügi kokkuvõtte väljastamine vajadusel. 

(Aruande genereerimine režiimilüliti asendis X.) 

 

Pärast kaupluse sulgemist 
1. Päeva läbimüügi kokkuvõtte väljastamine. 

(Aruande lähtestamine režiimilüliti asendis Z.) 
2. Raha sahtlist ärakorjamine. 
3. Pöörake režiimilüliti asendisse OFF. 

 

Mitmeotstarbelise aluse 
lukustamine/avamine 

(ainult TE-M80 puhul M sahtliga) 

A. Pöörake hooba (1) aluse lukustamiseks päripäeva (indikaator muutub punaseks). 
B. Pöörake hooba (1) aluse avamiseks vastupäeva (indikaator muutub roheliseks). 

 



Osa-1 KASUTAMISE KIIRSTART  

1. Initsialiseerimine ja mälu tagamise patarei paigaldamine 

Oluline 
Enne, kui te saate 
kassaaparaati 
programmeerida, peate 
te selle initsialiseerima 
ning paigaldama mälu 
tagamise patareid. 
 

 
(Joonis 1) 

Kassaaparaadi initsialiseerimine 
1. Seadke režiimilüliti asendisse OFF. 
2. Pistke kassaaparaadi pistik seinakontakti. 
3. Paigaldage mälu tagamise patareid. 
4. Seadke režiimilüliti asendisse REG. 

Mälu tagamise patareide paigaldamine 
1. Eemaldage printeri kaas. 
2. Suruge ovaalile printeri paberi sisendi taga ning libistage patareisahtli kaant 

kassaaparaadi tagaseina suunas. 
3. Paigaldage sahtlisse 3 uut UM-3, R6P (SUM-3) või LR6 (AM-3) tüüpi patareid. Veenduge, et 

iga patarei pluss (+) ja miinus (-) otsad oleks suunas, mis on märgitud patareisahtli 
siseküljele (Joonis 1). 

4. Libistage mälu tagamise patareide sahtli kaas tagasi oma kohale. 
5. Paigaldage printeri paber ja kate tagasi. 
 
VAHETAGE MÄLU TAGAMISE PATAREISID VÄHEMALT KORD AASTAS. 

 

2. Keele valimine 
Te saate valida vaikimisi trükikeele vastavalt oma piirkonna nõudmistele.  

Näide: Valite hispaania keele. 

1. Seadke režiimilüliti asendisse PGM. 
2. Vajutage järgmistele klahvidele. 

 Valige number nimekirjast A. 

A Keelevalikud 
Inglise  

Hispaania  

Prantsuse  

Saksa  
 

3. Kuupäeva formaadi ja valuutarežiimi valimine 
Te saate valida kuupäeva formaadi ja valuutarežiimi.  

Näide: Valite kuupäeva formaadiks Kuu/Päev/Aasta ning valuutarežiimiks Add 0 (nulli lisamise murdosalisele summale). 
 

1. Seadke režiimilüliti asendisse PGM. 
2. Vajutage järgmistele klahvidele. 
   Režiimi näidule ilmub P3 

  Programmisarja koodnumber 

  Valige numbrid nimekirjadest B ja C. 

  (Seadistamise lõpetamine) 

B 
 
 
 
C 

Kuupäeva formaadi valikud 

Aasta/Kuu/Päev  

Kuu/Päev/Aasta  

Päev/Kuu/Aasta  
 
 
Valuutarežiimi valikud 

Add 0 (0. )    
Add 1 (0,0. )   
Add 2 (0,00. )   
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5. Põhiprogrammeerimine KIIRSTARDIKS    Režiimilüliti 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protseduur Otstarve 

1. Pistke lukku PROGRAM võti (tähistusega "PGM") ning pöörake see asendisse PGM. Programmeerimine 
2. Vajutage jooksva kellaaja seadmiseks järgmisi klahve. 
 Näide: 13:18 PM = 1318 
   
    Režiimi näidule ilmub P 
      
    (Aja seadistamise lõpetamine) 
 
 Tunnid Minutid    
• Sisestage 4 numbrit 
• 24-tunnine kellaaja formaat 

Jooksva kellaaja 
määramine 

3. Vajutage jooksva kuupäeva seadmiseks järgmisi klahve.  
 Näide: 8. jaanuar, 2004 = 040108 
    
 
     Režiimi näidule ilmub P 
 
    ( Aja seadistamise lõpetamine) 
 
 Aasta Kuu Päev  
• Sisestage 6 numbrit 
• Sisestage aasta 2 viimast numbrit. (2004 -> 04) 

Jooksva kuupäeva 
määramine 

4. Te saate sisestada vaid ühe maksude arvutamise süsteemi – kas juurdelisamise või 
sissearvamise – olenevalt teie piirkonna seadustest. Vajutage maksumäära seadmiseks 
järgmisi klahve. 

Näide: Seate 1. maksumääraks 5,25% ja 2. maksumääraks 10%. 
  Režiimi näidule ilmub P 

  1. maksumäära programmisarja koodnumber 

  maksumäär 5,25%  

  50 mahaümardamiseks ja 03 käibemaksu jaoks – sissearvatud 

  
  2. maksumäära programmisarja koodnumber 

  maksumäär 10%  

  50 mahaümardamiseks ja 03 käibemaksu jaoks – sissearvatud 

   (Seadistamise lõpetamine) 
• Vaadake maksusüsteemi ja ümardamise üksikasju lk. 25. 

Maksumäära 
seadmine 

5. Vajutage osakondade maksustaatuse ettemääramiseks järgmisi klahve. Osakondade 
maksustaatus on fikseeritud kui maksuvaba. 

 Näide: Seate osakondade 1 ja 2 staatuse maksustatavaks – staatus 1. 

   Režiimi näidule ilmub P 
• Vaadake fikseeritud maksustaatuse üksikasju lk. 19. 

Osakondade staatuse 
määramine 

 
 



Osa-1 KASUTAMISE KIIRSTART 
 

Protseduur Otstarve 
6. Ainult Euro jaoks 

6-1. Vajutage vahekokkuvõtte põhivaluuta/väljatrüki valuuta defineerimiseks järgmisi klahve. 
 

 Režiimi näidule ilmub P3 
Euro staatus 

(1) Põhivaluuta = Kohalik, Vahekokkuvõtte väljatrükk = Kohalik:   
(2) Põhivaluuta = Euro, Vahekokkuvõtte väljatrükk = Euro:   
(3) Põhivaluuta = Kohalik, Vahekokkuvõtte väljatrükk = Mõlemad:   
(4) Põhivaluuta = Euro, Vahekokkuvõtte väljatrükk = Mõlemad:   

6-2. Vajutage Euro vahetuskursi määramiseks järgmisi klahve. 

  Režiimi näidule ilmub P3 
Vahetuskurss Detsimaaleraldaja 
(kuni 6 kohta) 

     (Seadistamise lõpetamine) 

Näide: (Vahetuskurss ja detsimaalpositsioon) 
Vahetuskurss = 1 Euro kohalikus valuutas 

1 Euro = 1,95583 DM:  

Euro seadistamine 

 

 
Protseduur Otstarve 

Ainult Austraalia jaoks. 
Te saate määrata järgmise protseduuriga mõned programmeeritavad valikud Austraalia GST 
jaoks sobivaks. 
1. Pistke lukku PROGRAM võti (tähistusega "PGM") ning pöörake see asendisse Z. 

2. Vajutage programmeerimiseks järgmistele klahvidele. 
  
   

Kui soovite seda operatsiooni tühistada, vajutage nupu  asemel nupule . 

Austraalia GST 
määramine 

 
Protseduur Otstarve 

Ainult Euro jaoks. 
Järgmise protseduuriga saate te piirata registreeritava valuuta vaid Euroga. 
1. Pistke lukku PROGRAM võti (tähistusega "PGM") ning pöörake see asendisse Z. 
2. Väljastage kogu lähtestav aruanne, k.a. perioodi andmed. 
3. Vajutage määramiseks järgmistele klahvidele. 
 

    

Kui soovite seda operatsiooni tühistada, vajutage nupu  asemel nupule . 

Valuuta piiramine 
(Euro) 
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6. Põhikasutus põhiprogrammeerimise järel 
Märkus: 
Alati, kui genereeritakse viga (kuvatakse E01), nullitakse sisestatud numbrisumma. 

Režiimilüliti REG 

 
 
 Operatsioon Väljatrükk 
6-1 Sahtli avamine ilma 
müügita 

   Müügi puudumise sümbol 

6-2 Põhioperatsioon 

Näide 
 

Ühiku hind $1.00 $2.00 
Kogus 1 1 
Osak. 1 10 
Saadud 
summa 

$5.00 
 

 
Ühiku hind              Osakond 1 

 
  Osakond 10 

 
Saadud summa 

 
Ühiku hind/Osakonna nr. 
Vahekokkuvõte 
Saadud summa 
Vahetusraha summa 

 Osakondi 6 kuni 10 ja 11 kuni 15 saab registreerida ka kombinatsioonis 

klahvidega vastavalt  ja , , ,   või . 
Klahvile  tuleb osakondade 6 ~ 10 puhul vajutada üks kord, osakondade 11 ~ 15 
puhul kaks korda, just enne ühiku henna käsitsi sisestamist. 

6-3 Samade asjade 
mitmekordne 
registreerimine 

Näide 
Ühiku hind $1.00 $1.35 
Kogus 2 3 
Osak. 1 2  

 
        Ühiku hind Osakond 1 

Kogus  
     Korrutamise klahv 
 

 

 
Kordus 
Korrutamise sümbol 
Ühiku hinna sümbol 
 Osakonna nr. 

 Pange tähele, et korduvat registreerimist saab kasutada kuni kuuekohaliste ühiku 
hindade puhul. 

6-4 Mitte-sularahamüük 
Näide 

Ühiku hind $1.00 $2.00 $3.00 
Kogus 1 1 1 
Osak. 1 2 1  

  
 „Mitte-sularahamüügi“ klahv 

Mitte-sularahamüük 

 Te ei saa sooritada saadud sularaha operatsiooni klahviga [CH]. 
 
 

 



Osa-1 KASUTAMISE KIIRSTART 
 
 Operatsioon Väljatrükk 

6-5 Osaliselt sularaha/ 
mitte-sularaha 
müük 

Näide 
Ühiku hind $2.00 $3.00 $4.00 
Kogus 1 1 1 
Osak. 1 2 1 
Saadud 
summa 

$5.00 
 

 

 
 
 
Saadud summa 
Mitte-sularaha-
müük 

6-6 Parandused Parandusi saab teha eseme registreerimise ajal (enne, kui vajutate osakonna klahvile), 
või pärast seda, kui see on juba mällu registreeritud (vajutades osakonna klahvile). 

6-6-1 Enne osakonna 
klahvile vajutamist 

Klahv  kustutab viimatisisestatud 
eseme. 

 

Näide 
1. Ühiku hinnaks on 100 asemel 
sisestatud kogemata 400.  

Vale sisestus       Kustutab viimatisisestatud eseme. 

 
Õige sisestus       Registreeritud osakond 1 

 

2. Koguse asemele sisestati esmalt 
ühiku hind ning vajutati seejärel 

. 
 

Ühiku hind Korrutamine 

   Kustutab viimatisisestatud eseme. 

  
 Kogus   Korrutamine 

 
        Ühiku hind    Registreeritud osakond 2 

 

3. Ühiku hinnaks on 105 asemel 
sisestatud kogemata 150.  

       Kogus      Korrutamine 

 
Vale sisestus Kustutab viimatisisestatud eseme. 

      Kogus 

 
Õige sisestus Registreeritud osakond 3 

 

 
 

 



Osa-1 KASUTAMISE KIIRSTART 

 
 Režiimilüliti REG 

 
 
 Operatsioon Väljatrükk 
6-6-2 Pärast osakonna 
klahvile vajutamist 

Klahv  tühistab viimatiregistreeritud 
eseme. 

 

Näide 
1. Ühiku hinnaks on 505 asemel 
sisestatud kogemata 550 ning 
vajutatud osakonna klahvile. 

 
Vale sisestus 

 
Tühistab viimatiregistreeritud eseme. 

 
Õige sisestus       Registreeritud osakond 1 

 

2. Ühiku hinnaks on 230 asemel 
sisestatud kogemata 220 ning 
vajutatud osakonna klahvile.  

Kogus   Korrutamine 

 
Vale sisestus 

 
Tühistab viimatiregistreeritud eseme. 

 
Õige sisestus        Registreeritud osakond 2 

 

 

 



Osa-1 KASUTAMISE KIIRSTART 

7. Igapäevane haldusaruanne 

Käesolev peatükk jutustab teile protseduuridest, mida kasutatakse kassaaparaadi mällu 
salvestatud tehingute andmetest aruannete väljastamiseks. 

Oluline 
Pidage meeles, et kui te väljastate lähtestava aruande (Z), kustutatakse raporteeritavad 
andmed vastavatest registritest. Väljastage andmete nägemiseks ilma neid kustutamata 
lugemisaruanne (X). 

 
 Operatsioon Väljatrükk 

7-1 Finantsaruanne 
Režiimilüliti

 

 
Režiim/Kuupäev/Kellaaeg 
 /Järjekorranumber 
Aruande pealkiri 
Brutomüük esemete arv 
Brutomüügisumma 
Brutomüük klientide arv 
Netomüügisumma 
Kokku sularaha sahtlis 
Kokku maksunõudeid sahtlis 
Kokku tšekke sahtlis 

 
7-2 Igapäevane/ 
Perioodi lugemise/ 
nullimise aruanne 

Operatsioon Väljatrükk 

7-2 Igapäevane lugemise/ 
nullimise aruanne 

Režiimilüliti asendis (X) (lugemine) 

 
Z (Lähtestamise) aruanne 

 — Režiim/Kuupäev/Kellaaeg 
 — Järjekorranumber  — Aruande kood/Pealkiri/Nullitav 
  loendur  — Osak. nimi/Esemete arv  — Summa 

Režiimilüliti asendis (Z) 
(lähtestamine) 

 
 — Brutomüük esemete arv  — Brutomüügisumma  — Brutomüük klientide arv  — Netomüügisumma  — Sularaha sahtlis  — Maksenõudeid sahtlis  — Tšekke sahtlis  — Maksustatav summa 1  — Maksusumma 1  — Tagastamisrežiimi arvutlus  — Tagastamisrežiim kokku  — CAL režiimi arvutlus  — Sularahamüügi arvutlus  — Sularahamüügi summa  — Mitte-sularahamüügi arvutlus  — Mitte-sularahamüügi summa  — Tšekimüügi arvutlus  — Tšekimüügi summa  — Kontole laekunud kokku  — Välja makstud kokku  — Vähendussumma  — Hinnalisa/Allahindluse summa  - Vigade parandamise summa  - Müügi puudumise arvutlus  - Lähtestamatu baaskokkuvõte* 
* X (lugemise) aruande sisu on sama, v.a. * märgitud read. 
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7-2-2 Perioodi lugemise/ 
nullimise aruanne 

Operatsioon Väljatrükk 

Režiimilüliti asendis (Z) või (X) 
 

Režiim/Kuupäev/Kellaaeg 
Järjekorranumber 
Aruande kood/Pealkiri/Nullitav 
loendur 
Brutomüük esemete arv 
Brutomüügisumma 
Brutomüük klientide arv 
Netomüügisumma 

 

 

  



Osa2 PROGRAMMEERIMINE, KASUTAMINE 

1. Mitmesugune 
programmeerimine 

1-1 Ühiku hind 
osakondadele 

Näide 
Ühiku hind $1.00 $2.20 $11.00 
Osak. 1 2 13  

 
 
 

 
Režiimi näidule ilmub P 

   (Osakonnale 1) 
   (Osakonnale 2) 

 (Osakonnale 13) 
  

 
Režiimilüliti 

 
 • Ühikuhinnad peavad olema 

vahemikus 0,01 ~ 9999,99. 

1-2 Protsendiklahvi määr 

Näide 

Allahindluse määr 2.5% 

 
Režiimi näidule ilmub P 

 

 
 (Seadistamise lõpetamine) 
 

 

  • Ühikuhinnad peavad olema 
vahemikus 0,01 ~ 9999,99. 

 
 

 



Osa-2 PROGRAMMEERIMINE, KASUTAMINE 

1-10 Osakonna, tulu/kulu üksuse, müüja nime 
programmeerimine 

Režiimilüliti 

 
1-10-1 Täheklaviatuur PGM 2 režiimis muutub klaviatuur pärast osakonna või sõnumi määramist 

täheklaviatuuriks, nagu allpool näidatud. 

 
 
 
 
 

(1) Topeltsuuruse klahv 
Kasutage seda klahvi järgmise 
tähe määramiseks 
topeltsuurusega täheks. Te peate 
vajutama seda klahvi enne iga 
topeltsuurusega tähte. 

(2) Täheklahvid 
Kasutage neid klahve tähtede 
sisestamiseks. Vaadake tähtede 
sisestamise kohta järgmist 
lehekülge. 

(3) Paremnooleklahv 
Kasutage seda klahvi sama 
täheklahvi all asuva tähe 
sisestamiseks. Seda klahvi 
kasutatakse ka tühiku 
sisestamiseks. 

(4) Kustutamise klahv 
Kasutage seda klahvi 
äsjasisestatud tähe 
kustutamiseks. 

(5) Osakonnaklahvid 
Kasutage seda klahvi osakonna 
täpsustamiseks. 

(6) Osakonna vahetamise 
klahv 

Kasutage seda klahvi osakonna 
vahetamiseks. 

 

(7) Programmi lõpetamise klahv (klahv )  
Kasutage seda klahvi tähtede programmeerimise 
lõpetamiseks. 

(8) Tähtede programmi klahv (klahv )  
Kasutage seda klahvi äsja sisestatud 
osakonna/sõnumi tähtede programmeerimiseks. 

1-10-2 Osakonna nime 
programmeerimine 

Näide 
 

Osakond 1 7 
Nimi DAIRY HBA 
kuni 8 (4 topeltsuurusega) tähte 

 
Režiimi näidule ilmub P2 

 
Osakond 1        vt. 1-10-4 

 
Osakond 7      vt. 1-10-4 

 
(Seadistamise lõpetamine) 
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1-10-3 Kviitungi sõnumi 
programmeerimine 
Näide 

Rida (1 ~ 5) 2 
Sõnum THANK YOU 
kuni 24 (12 topeltsuurusega) tähte 
 

 
Režiimi näidule ilmub P2 

 
Rea nr. 

 
                  “K” koha fikseerimine 

 
     vt. 1-10-4 

 
(Seadistamise lõpetamine) 
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1-11 Kõigi 
eelseadistatud andmete 
trükkimine lugemiseks 

Operatsioon Väljatrükk 

Režiimilüliti 

 

 
 
Lugemise sümbol 
 
Osak. nimi/Maksustaatus/Ühiku hind 
Tavaline osak./Numbripiir/Üksikese 
 
 
 
 
Miinus/Maksustaatus 
Protsent/Maksustaatus/Määr 
Murdosa/Klahvi omistamine 
Euro vahetuskurss 
 
Kuupäev, Lisamisrežiimi juhtija (fikseeritud) 
Trüki juhtija 
Üldjuhtija 
Arvutuse juhtija 
Maksujuhtija 
Euro programm 
Maksutabel 1 
 
 
Maksutabel 2 
 
 
 
Kviitungi sõnum 
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2. Mitmesugused operatsioonid 

2-1 Registreerimine osakondade eelseadistatud hindu 
kasutades. 

(Programmeerimine: vt. lk. 19) 

Režiimilüliti 

 
 
 Operatsioon Väljatrükk 

Näide 
Ühiku hind 

$1.00 $2.20 $11.00

Kogus 1 2 4 
Osak. 1 2 3 
Saadud 
summa $50.00 

 

 

 

2-2 Ühe eseme müügid 
(Programmeerimine: vt. lk. 20) 

  

Näide 1: 
Staatus Ühe eseme müük 
Ühiku hind $0.50 
Kogus 1 
Osak. 1 

 Sularahamüük 

Näide 2: 
 

Staatus Tavaline Ühe eseme müük
Ühiku hind $1.00 $0.50 
Kogus 1 1 
Osak. 2 1  

 

 Sularahamüük 
 
 
 
 
Ühe eseme müüki ei saa lõpule viia, kui ese on 
varem registreeritud. 

2-3 Tšekimüük 

Näide: 
 

Ühiku hind $35.00 
Kogus 2 
Osak. 4 

 

 Tšekimüük 
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2-4 Osaliselt sularaha/ 
tšekimüük 

Operatsioon Väljatrükk 

Näide: 
 

Ühiku hind -{}-$30.0
0 

$25.00 

Kogus 1 1 
Osak. 2 3 
Saadud 
summa 

$20.00 

Tšekk $35.00   

 

Te saate väljastada järelkviitungi pärast tehingu lõpetamist vajutades . 

Pange tähele, et täidetud peavad olema kõik järgmised tingimused: 
• On valitud "kviitungi" trüki valik. 
• Kviitungi väljastuse staatus peab olema "OFF" (VÄLJAS). 
• Tehingud peavad olema REG/RF režiimis lõpetatud klahviga ,  või . 
 

2-5 Järelkviitungi 
väljastus 

Näide 
Ühiku hind $1.00 $2.00 
Kogus 1 1 
Osak. 1 2 
Saadud 
summa 

$5.00 
 

 
(Kviitungit ei ole väljastatud.) 

 
(Kviitung on väljastatud.) 

Märkus: 
Te saate väljastada vaid ühe järelkviitungi tehingu 
kohta. 

(Järelkviitung) 

 

Kui tehing sisaldab üle 20 rea (s.h. kviitungi päis), väljastatakse kokkuvõttega formaaditud järelkviitung. 
(Kokkuvõttega formaaditud järelkvii tung) 

 
 
2-6 Raha tagastamine 
 

Režiimilüliti 

 
 Operatsioon Väljatrükk 
Näide 

 

Ühiku hind $1.00 $2.00 
Kogus 1 1 
Osak. 2 3 

 
Raha tagastamisrežiimi sümbol 

 
Kui olete lõpetanud RF režiimi operatsiooni, tagastage režiimilüliti seadele REG 
(kassaaparaat). 
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2-7 Muud registreerimised Režiimilüliti 

 
 Operatsioon Näit 
2-7-1 Kellaaja ja 
kuupäeva lugemine 

 

Tund/Minut 
Päev/Kuu/Aasta 
 
 
 
 
 
* Vilgub kord sekundis 

 Operatsioon Väljatrükk 
2-7-2 Välja makstud 
sahtlis olevast sularahast  Väljamakstud 

    summa 

 Operatsioon Väljatrükk 
2-7-3 Kontole laekunud 
sularaha 

 Kontole 
                laekunud 
                summa 

 Operatsioon Väljatrükk 
2-7-4 
Identifitseerimisnumbrite 
registreerimine 

 

Viitenr. või ID-nr. 

Enne iga tehingut saab registreerida kuni 8-kohalise viite- või ID-numbri. 
 
2-7-5 Vahekokkuvõtte 
vähendus 

Operatsioon Väljatrükk 

Näide: 
Summa vähendatud $0,50 võrra. 
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2-7-6 Hinnalisa/ 
Allahindlus 
■ Esimesele esemele rakendati 
(klahvile [%] programmeeritud) 
2,5% hinnalisa/allahindlust. 

 

Hinnalisa 
 
Hinnalisa määr 
Hinnalisa summa 
 
Vahekokkuvõte 
Hinnalisa määr 
Hinnalisa summa 

■ Tehingu lõppsummale 
rakendati 7% 
hinnalisa/allahindlust. 
■ Vaadake klahvi [%] lisa- või 
vähendusprotsendi 
programmeerimise kohta lk. 21. 
■ Vaadake protsendimäära 
programmeerimise kohta lk. 19. 

 

Allahindlus 
 
 
Allahindluse määr 
Allahindluse summa 
 
Vahekokkuvõte 
Allahindluse määr 
Allahindluse summa 

 
 
  

 



Osa4  KASULIK INFORMATSIOON  

1. Probleemide lahendamine 
 

 Sümptoom/Probleem Tavalisemad põhjused Lahendused 
1 Ekraanile ilmub E01. Režiimide vahetamine ilma tehingut lõpule viimata. Pöörake võti asendisse, kus summer vaikib 

ning vajutage klahvile . 
Printer ei ole kindlalt suletud. 
Paberit ei ole. 

Sulgege printer kindlalt. 
Paigaldage uus paberirull. 

2 Ekraanile ilmub E10. 

Kui paberit on piisavalt, avage printer ning paigaldage sirmi hoob uuesti. 
3 Kviitungil ei ole kellaaega ega 

kuupäeva. Paber ei liigu piisavalt 
edasi. 

Printer ei ole programmeeritud andmikuks. Programmeerige printer kviitungite 
trükkimiseks. 

4 Võtit ei saa pöörata režiimidesse Z, X, PGM ja 
RF. 

Kasutate võtit OP. Kasutage võtit PGM. 

5 Sahtel avaneb pärast ainult ühekordset 
helinat. 

Osakond on programmeeritud ühe eseme osakonnana. Programmeerige osakond tavalise 
osakonnana. 

6 Kokkuvõtted ei kustu päeva lõpul aruande 
väljastamise järel. 

Kasutate aruannete väljastamiseks režiimi X. Kasutage aruannete väljastamiseks režiimi 
Z. 

7 Programm läheb kaotsi, kui kassaaparaat 
seinakontaktist eraldatakse või toimub 
voolukatkestus. 

Patareid on tühjad või puuduvad. Paigaldage uued patareid. 

8 Kassaaparaat ei tööta. Sahtlist ei 
saa raha kätte. 

Puudub vool. Tõmmake kassaaparaadi tagaosa all 
olevast hoovast. 

Kui sularahasahtel ei avane! 
Voolukatkestuse või seadme rikke korral ei avane sularahasahtel automaatselt. Te saate sahtlit avada 
ka sellistel juhtudel, kui tõmbate sahtli vabastamise hoovast (vaadake allpool). 

 

Oluline! 
Sahtel ei avane, kui see on sahtli võtmega lukustatud. 

 



2. Spetsifikatsioonid 

Sisestusmeetod: 
Sisestus: 10 klahvi süsteem; Puhvermälu 16 klahvivajutust (2 klahvi asendus) 
Ekraan (Digitron): Summa 8 kohta (nulli mahasurumine); Osakonna nr.; Korduste arv; KOKKU; VAHETUSRAHA
  

Printer: 
Kviitung:   24 numbrit 
(või andmik)  Automaatne paberirulli kerimine (andmik) 
Paberirull:  58 mm x 80 mm Ø (Maks.) 

Arvutused: 
Sisestus 8 kohta; Registreerimine 7 kohta; Kokkuvõte 8 kohta  

Kalkulaatori funktsioon: 
8 kohta; Aritmeetilised tehted; Protsendiarvutus 

Mälu tagamise patareid: 
Mälu tagamise patareide (3 UM-3, R6P (SUM-3) või LR6 (AM-3) tüüpi patareide) tööiga on umbes üks aasta 
arvates seadmesse paigaldamisest.  

Vooluallikas/Voolutarve: 
Vaadake andmeplaati.  

Töötemperatuur: 0°C kuni 40°C (32°F kuni 104°F) 
Niiskus:  10 kuni 90% 
Mõõtmed/Mass: 330 mm (W) x 360 mm (D) x 197 mm (H) koos S-sahtliga 

4 kg koos S-sahtliga 
410 mm (W) x 450 mm (D) x 240 mm (H) koos M-sahtliga 
9 kg koos M-sahtliga 

Spetsifikatsioonid ja väliskuju võivad ilma ettehoiatuseta muutuda. 

Seadme eraldamiseks vooluvõrgust tuleb kasutada pistikut. 
Tagage, et seinakontakt oleks seadme läheduses ning kergesti ligipääsetav. 

C€ 
Casio Electronics Co., Ltd. Unit 
6, 1000 North Circular Road 
London NW2 7JD, U.K. 

 

Hoidke kogu informatsioon tuleviku jaoks alles. 

 




