
УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА НА КАСОВ АПАРАТ TREMOL 

 

Включваме касовия апарат – на дисплея се изписва дата и час. 

Натискаме бутон MODE  - на дисплея се изписва ПРОДАЖБИ _ _ _ _ _ _  

Въведете „0” 

Натискаме бутон TOTAL  - на дисплея се изписва 0.00 – касовият апарат е готов за продажби. 

 

ПРОДАЖБИ (най-често използвана) 
Набираме сумата. Набираме групата (D1, D2, D3, D4), натискаме TOTAL. 

 

ПРОДАЖБИ (с избор на количество) 
Ако е повече от 1 бр. въвеждаме: 

Количество, натискаме бутон QTY, въвеждаме цена + група , натискаме Total 

 

ПРОДАЖБИ (с групи повече от 4) 
Набираме групата: Група 1 до Група 3 с бутони D1 до D3, Група 4 до Група 9 с бутон D4+цифра от 

4 до 9 /касовият апарат е с 9 групи/. Ако е повече от 1 бр.- количество QTY Ако касовият апарат е с 

4 групи набираме Група 1 до Група 4 с бутони D1 до D4. 

Приключваме продажбата с бутон TOTAL 

Пример: 243.58 D4 5 TOTAL 243.58 лв. Група 5 „разни” = 243.58 лв. в брой 

 

ПРОДАЖБИ (плащане с карта - Включено по подразбиране в апарата) 
Ако имаме плащане с кредитна/дебитна карта продажбата се приключва с бутон PY. 

1) Въвеждаш сумата за плащане 

2) Избираш департамент (бутони [D1], [D2], [D3], [D4]) 

3) Натискаш бутона [PY] (Вместо Total) 

Пример: 243.58 D1 PY 243.58 лв. Група 1 „напитки” = 243.58 лв. – карта 

 

ЧАСТИЧНО ПЛАЩАНЕ С КАРТА: 

1) Въвеждаш сумата за плащане 

2) Избираш департамент (бутони [D1], [D2], [D3], [D4]) 

3) Въвеждаш сумата, която ще се плати чрез карта(или някой от другите) 

4) Натискаш бутона [PY] 

5) Натискаш бутона [Total] 

 
ДНЕВЕН ОТЧЕТ 
Бутон MODE – на дисплея се изписва ОТЧЕТИ Z _ _ _ _ _ 

Набираме код 11111 – на дисплея се изписва ОТЧЕТ Z 

За дневен отчет се натиска бутон TOTAL 

 

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ 

Бутон MODE – на дисплея се изписва ОТЧЕТИ X  _ _ _ _ _ 

Набираме код 22222 – на дисплея се изписва ОТЧЕТ X 

Отчета се прави с комбинацията 11 ST начална дата /01 01 11/ QTY, крайна дата /31 01 11/ VD 

За всички други въпроси тел. е на лепенката на Касовия апарат. 

 

ЗАБРАВЕН ДНЕВЕН ОТЧЕТ 

отчети Х с код 22222 

натиска D1 и после вкарва от дата - до дата 

така трябва да излезат всички маркирани бонове към зададената дата или период 

 
ПУСКАНЕ НА КАСОВА БЕЛЕЖКА – ДУБЛИКАТ 

MODE 

Отчети X 



22222 

D3 

От (номер на бон) 

Total 

До (номер на бон) 

Total 

------------------------ 

Реже се само бона който ни трябва, 

пише се отзад "Вярно с оригинала" и се слага подпис 

 

СВЕРЯВАНЕ НА ДАТА И ЧАС 

MODE 

Програми 

33333 

%- 

Въвеждаме датата 

TOTAL 

Въвеждаме часа 

TOTAL 

 


