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INSTRUKCJA U¯YTKOWNIKA
DO KASY SHARP ER-A457P
wersja oprogramowania: 27801RAR1C

Dla X = 2 (dodatkowe wiersze tabel).

Zmienna   Opis                                                                        Zawartoœæ  Wartoœæ

0

1

Wydruki przy odczytach z kasy
Tak

Nie

Tak

Nie*

Kasowanie bufora transakcji podczas 

wykonania raportu dobowego fiskalnego

0

1

4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, 

KROK (PGM2)

4.11.4. ALTERNATYWNE KONFIGURACJE PORTÓW 

KOMUNIKACYJNYCH, KROKI      , 

Kasa pozwala na zaprogramowanie dwóch alternatywnych konfiguracji portów RS-232. Wyboru konfiguracji
dokonuje operator w trybach REG i MGR w zale¿noœci od potrzeb. Równoczeœnie z wyborem zaprogramowanej
wczeœniej konfiguracji konieczne jest pod³¹czenie wymaganych urz¹dzeñ lub zmiana ustawieñ prze³¹cznika (jeœli
jest u¿ywany).

Aby  ustawiæ alternatywne konfiguracje portów komunikacyjnych nale¿y wykonaæ poni¿sze kroki:

1. Programowanie portów komunikacyjnych dla konfiguracji 1. Programowanie nale¿y wykonaæ
zgodnie z punktem 4.11.4.

2. Przyporz¹dkowanie zaprogramowanej konfiguracji do klawisza                     (bezpoœrednio po wyko-
naniu ptk.1.).

Aby przyporz¹dkowaæ zaprogramowan¹ konfiguracjê do klawisza                    nale¿y wykonaæ poni¿-
sz¹ procedurê:

PROCEDURA:

Uwaga: Ustawienie parametru w tej pozycjiwy³¹cza tylko wydruki z odczytów kasy

przy pozytywnym zakoñczeniu transmisji. W przypadku wystapienia 

jakiegokolwiek b³êdu transmisji, wydruk bêdzie realizowany nawet 

pomimo takiego ustawienia, co zapewnia pe³n¹ diagnostykê b³êdów 

w ka¿dej sytuacji.

Uwaga: Klawisze               i               musz¹ byæ uprzednio uruchomione przez 

serwis.
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Wyboru zaprogramowanej konfiguracji dokonujemy przez naciœniêcie klawisza                  lub .

PROCEDURA: z . A L

&KONF1
&KONF1

&KONF1

&KONF2

&KONF2

&KONF2

Przyk³ad: Dla klawisza               ustawiamy wspó³pracê z  czytnikiem kodów kreskowych 

i wag¹ , natomiast dla klawisza             ustawiamy wspó³pracê z komputerem. 

Krok  Procedura                     Klawisze do naciœniêcia

1

2

4

5

6

7

8

9

Wprowadzenie kodu kroku.

Wprowadzenie kodu kroku.

Wprowadzenie parametrów 

do wspó³pracy z czytnikiem 

kodów kreskowych.

Wprowadzenie parametrów 

do wspó³pracy z komputerem.

Przypisanie konfiguracji 

do klawisza

3 Wprowadzenie parametrów 

do wspó³pracy z wag¹.

Zatwierdzenie parametrów.

Przypisanie konfiguracji 

do klawisza

Zatwierdzenie parametrów.

2690.A

2690.A

2691.A

2A10-
1A80M

M

1A80-M

L

L

L

2692.AL
Odczyt parametrów krokiem _

3. Programowanie portów komunikacyjnych dla konfiguracji 2. Programowanie nale¿y wykonaæ
zgodnie z punktem 4.11.4.

4. Przyporz¹dkowanie zaprogramowanej konfiguracji do klawisza                     (bezpoœrednio po wyko-
naniu pkt.3.).

Aby przyporz¹dkowaæ zaprogramowan¹ konfiguracjê do klawisza                    nale¿y wykonaæ poni¿-
sz¹ procedurê:

&KONF2

&KONF2
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4.9.4. PROGRAMOWANIE RABATU STA£EGO KLIENTA

W kasie istnieje mo¿liwoœæ przypisania numeru sta³ego klienta do okreslonego poziomu rabatu.
Istnieje mo¿liwoœæ programowania 20 ró¿nych poziomów rabatów z zastrze¿eniem, ¿e numer klienta mo¿e
byæ przypisany tylko do jednego poziomu. Do danego poziomu rabatu przypisywany jest zakres numerów
kart sta³ego klienta.

W przypadku pos³ugiwania siê kart¹ klienta, która przypisana jest do jakiegoœ z zaprogramowanych 
w kasie poziomów, kasa automatycznie udziela rabatu procentowego od sumy paragonu odpowiadaj¹cego
temu poziomowi. Informacja o zastosowanym rabacie drukowana jest na paragonie, np:

co oznacza, ¿e dany klient przypisany jest do 1 poziomu rabatu dla sta³ych klientów i otrzyma³ rabat 
procentowy w wysokoœci 5%,

Dane o iloœci i wartoœci udzielonych rabatów wed³ug poziomu wyszczególnione s¹ w czêœci
niefiskalnej raportu dobowego zeruj¹cego.

Programowania poziomu rabatu dla zakresu numerów sta³ego klienta wykonuje siê wg poni¿szej 
procedury.

RABAT KL.P01       -5.00%

M

Czytnik kodów kreskowych

Czytnik kodów kreskowych

Odczyt kodu

wprowadzenie numeru z klawiatury

wprowadzenie numeru z klawiatury

(wartoœæ od 1 do 20)

Kasowanie

Nastêpny poziom rabatu

Wartoœæ rabatu procentowego

(od 0 do 99.99)

Poziom rabatu

Odczyt kodu

PROCEDURA:

Pocz¹tkowy kod klienta (nr karty)

Koñcowy kod klienta (nr karty)

wwwwwwwwwwww

yyyyyyyyyyyy

A

A

A

A

L

# 2870

pp

rr.rr

.
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Procedura                       Kroki
zwi¹zane

Pozycja 
stacyjki

Opis

Funkcja                             Limit funkcji                   Numer
funkcji

Odczyt wersji

programu pracy

kasy

i konfiguracji 

pamiêci

Gotówka w szufladzie - waluta

podstawowa
Maks. 9 cyfr - 0 do 999999999 (w groszach)55

Gotówka w szufladzie 

- druga waluta 
Maks. 8 cyfr - 0 do 99999999 (w groszach)140

Reszta z czeku Maks. 8 cyfr - 0 do 99999999 (w groszach)58

Zamiana czeku na gotówkê Maks. 8 cyfr - 0 do 99999999 (w groszach)37

959

2870

PGM2

Odczyt rabatów

sta³ego klienta
PGM2

4.13. Odczyt zaprogramowanych parametrów kasy

m A L

A L# 2870

4.10.4. PROGRAMOWANIE LIMITÓW GÓRNYCH DLA KWOT 
W SZUFLADZIE, RESZTY Z CZEKÓW, ZAMIANY CZEKÓW

NAGOTÓWKÊ,  KROK    # ( PGM2)
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2. Odczyt  rabatów sta³ego klienta

TORELL

OBR.WESTERPLATTE5

83-000 PRUSZCZ GD

NIP:893-010-15-54

14.11.2005      #000085

*NIEFISKALNY*

#2870  *PGM2*

RABAT KL.P01       -5.00%

#000000000001

- #000000000100

RABAT KL.P02      -2.00%

#000000000101

- #000000001000

*NIEFISKALNY*

Nag³ówek paragonu

Numer NIP podatnika

Data i numer kolejnego wydruku

Typ raportu i nr kroku wywo³ania

Numer poziomu rabatu

Wartoœæ rabatu procentowego 

Nr pocz. klienta (nr karty)

Nr koñcowy klienta (nr karty)

TORELL

OBR.WESTERPLATTE5

83-000 PRUSZCZ GD

NIP:893-010-15-54

14.11.2005      #000080

*NIEFISKALNY*

#0959 *PGM2*
27801RAR1C

RAR1C

A457 P

KODY   00100        /00004

EAN 00100        /00001

D-EAN 00000        /00000

*NIEFISKALNY*

#000001

KAROL  0002 13:22

0147589995

1. Odczyt  wersji programu pracy kasy i konfiguracji pamiêci

Nag³ówek paragonu

Numer NIP podatnika

Data i numer kolejnego wydruku

Typ raportu i nr kroku wywo³ania

Wersja oprogramowania kasy

Wersja PROM

Maksymalna iloœæ towarów

Wykorzystana iloœæ towarów

Maksymalna iloœæ kodów kreskowych

Wykorzystana iloœæ kodów kreskowych

Kasjer, numer kasjera, czas

Numer unikatowy

Maksymalna iloœæ kodów 

kreskowych tymczasowych

Wykorzystana iloœæ kodów 

kreskowych tymczasowych
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5.6.6. P³atnoœæ w drugiej walucie
Naciœniêcie klawisza               powoduje przeliczenie wartoœci do zap³aty na drug¹ walutê. Po dokonaniu 

wp³aty kasa  zawsze podaje wartoœæ w z³otówkach. Mo¿liwe jest dokonywanie mieszanych p³atnoœci w obydwu

walutach. Kwota w drugiej walucie wyœwietlana jest oko³o 4 sekundy, po czym wyœwietlana jest suma paragonu

w pierwszej walucie.

,

PROCEDURA:

Kwota 

lub

gotówka

czek

kredyt

(max 8 cyfr)

...

M

L Z

GR#$

ITyz

k k

Forma p³atnoœci

, ,

Uwaga: U¿ywanie p³atnoœci czekiem lub kredytem w drugiej walucie wymaga 

uruchomienia przez serwis.
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PROCEDURA:

Kwota wyp³aty

lub

lub

gotówka

Forma p³atnoœci

czek

kredyt

Gdy wyp³ata 

w drugiej walucie

(max 8 cyfr)

...

Kasa umo¿liwia operacje wyp³aty zarówno w walucie podstawowej jak i drugiej walucie z podaniem

formy p³atnœci (gotówka, czek, kredyt, inne).

,
L Z

GR#$

ITyz

V

&

k k

5.6.7.2.Wyp³ata

WYPŁ2

5.6.7. INNE OPERACJE GOTÓWKOWE

PROCEDURA:

Kwota wp³aty

lub

lub

gotówka

czek

kredyt

Gdy wp³ata 

w drugiej walucie

(max 8 cyfr)

...

Kasa umo¿liwia operacje wp³aty zarówno w walucie podstawowej jak i drugiej walucie z podaniem

formy p³atnœci (gotówka, czek, kredyt, inne).

,
L Z

GR#$

ITyz

N

&k k

5.6.7.1.Wp³ata

WPŁ

Forma p³atnoœci
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5.6.8. SPRAWDZANIE CENY TOWARU NA WYŒWIETLACZU

PROCEDURA:

Kod towaru

Czytnik kodów kreskowych

Odczyt kodu

Sprzeda¿ bezpoœrednia towaru

Kod kreskowy

...

Aby wyswietliæ
ceny w walucie

EURO

Kasa posiada funkcjê wyœwietlania ceny towaru na wyœwietlaczu bez jego rejestracji. Aby wykorzy-

staæ funkcjê wymagany jest klawisz H. Istnieje mo¿liwoœæ wyœwietlania ceny w walucie EURO.

H a t

K

,

Z

yyyyyy

wwwwwwwwwwwww


