
 
 
 

КРАТКИ УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С КАСОВ АПАРАТ 
  EELLTTRRAADDEE  АА330000SS  DDVV//DDVVVV//KKLL    

  
11..  ППооддггооттооввккаа  ззаа  ррааббооттаа::  

  ППррееддии  ддаа  ззааппооччннееттее  ррааббооттаа  сс  ккаассооввиияя  ааппаарраатт  ее  ннееооббххооддииммоо  ттоойй  ддаа  ббъъддее  ввккллююччеенн  ккъъмм  
еелл..  ммрреежжааттаа,,  ззаа  ддаа  ссее  ззааррееддии  ббааттеерриияяттаа..  ККааппааккъътт  ззаа  ххааррттиияяттаа  ссее  ооттвваарряя  ии  ррооллккааттаа  ссее  ппооссттааввяя  
сс  ввъънншшннааттаа  ссии  ссттррааннаа  ккъъмм  ппееччааттаащщааттаа  ччаасстт  ннаа  ппррииннттеерраа..  ППррии  ввккллююччввааннее,,  сс  ееддннооккррааттнноо  
ннааттииссккааннее  ннаа  OONN  ббууттооннаа,,  ккаассооввиияятт  ааппаарраатт  ааввттооммааттииччнноо  ввллииззаа  вв  рреежжиимм  „„ППррооддаажжббии““  ((ппррии  
ннааллииччииее  ннаа  ппааррооллаа  ззаа  ооппееррааттоорр,,  ссъъщщааттаа  ссее  ввъъввеежжддаа  ии  ссее  ппооттввъърржжддаавваа  сс  TTOOTTAALL))..    
  

22..  РРееггииссттрраацциияя  ннаа  ппррооддаажжббии..  

  ЦЦееннииттее  ссее  ввъъввеежжддаатт  сс  ббууттооннии  оотт  00  ддоо  99,,  аа  ддееппааррттааммееннттииттее  сс  ббууттооннии  11//55,,  22//66,,  33//77  ии  44//88::  

  аа))  ееддииннииччннаа  ппррооддаажжббаа::  

  
бб))  ммннооггооккррааттннаа  ппррооддаажжббаа  ннаа  ееддннаа  ккаассоовваа  ббееллеежжккаа::    

    ООппеерраацциияяттаа  ссее  ппооввттаарряя  ммааккссииммуумм  4499  ппъъттии  ннаа  ккаассоовваа  ббееллеежжккаа::  

  
в) Продажба на количества: 

 
 г) Продажба на артикули с предварително програмирана цена и име: 

Регистрира се продажба на артикул, програмиран в паметта на касовия апарат, 
като се въвежда цифровият код на артикула. 

 
 д) изчисляване на ресто: 

При регистриране на продажба има възможност да се въведе сумата, дадена 
от клиента, и да се изчисли рестото, което трябва бъде върнато 

 
3. Корекции при невярно въведени стойности: 

ИЗВЪРШВАНЕТО ИМ Е ВЪЗМОЖНО САМО ПРЕДИ НАТИСКАНЕ НА  БУТОН 
TOTAL! 

 а) преди натиснат бутон за департамент – извършва се с натискане на CL 
 б) след натиснат бутон за департамент – извършва се с натискане на VD 

 Бутонът VD изчиства само последната въведена сума. При многократна 
продажба в един финансов бон сумите се изтриват с многократното му натискане. 

 
4. Отчети: 

 За режим „Отчети“, при включен касов апарат, се натиска еднократно бутонът ОN, на 



индикацията се изписва  -------- и се въвежда парола. За дневен отчет с нулиране паролата е 
22222222,  а за справочни – 11111111. За връщане в режим „Продажби“ се натискат 
последователно бутони ОN и CL. 
 
 а) Дневен финансов отчет: 
 извършва се за всеки работен ден, в който има реализирани продажби: 

 
 б) Справочни и периодични отчети (месечен, годишен):  
 датите се въвеждат с бутони от 0 до 9 във формат ДДММГГ без разделители. 

 

 
5. Сверяване на дата и час: 

 При сверяването на дата стойностите се въвеждат с по две цифри за Датата, Месеца 
и Годината и без разделители между стойностите (ДДММГГ). При сверяване на час се 
 въвежда първо часът и след това минутите, отново без разделител (ЧЧММ). 
 

 
 

6. Разпечатване на “ПОМОЩ”: 
 изход от режима със задържане на бутона ON. 

 
 

7.  Разпечатване на КЛЕН ( за ELTRADE A300 KL): 
 За да се разпечата КЛЕН, трябва да се влезе в режим „Отчет без нулиране“ (парола 
11111111 ).  Датите и часовете се въвеждат с по две цифри. Форматът е съответно 
ДДММГГ за дата и   ЧЧММ за час. 
 

  
 

8.   Служебно въвеждане и извеждане на суми в касата: 
 
a)  Въвеждане на суми: 

 От цифровата клавиатура се въвежда сумата и се натиска бутона
  

.На дисплея 

се появява съобщение 
 
след което се избира бутона . 

     
     б)  Извеждане на суми: 

От цифровата клавиатура се въвежда сумата и се натиска бутона  .На дисплея 

се появява съобщение  след което се избира бутона . 


