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5 Kasos žurnalo užpildymas
1. Juosta su dienos ataskaita (Z,1) įklijuojama į jai skirtą vietą kasos žurnale.
Iš dienos ataskaitos duomenys įrašomi į kasos žurnalą (Žr. KA dienos ataskaitos
kvitą - psl. 15):
- į skiltį “Data” įrašoma ataskaitos spausdinimo data, kuri yra ataskaitos gale (Pvz.:
03.02.25);
- į skiltį “Dienos ataskaitos kvito Nr.; Z-ataskaitos Nr.” įrašomas ataskaitos kvito
Nr., kuris yra ataskaitos gale, kairėje pusėje (4 ženklai) ir Z ataskaitos Nr. (Pvz.: 256 /
17);
- į skiltį “Nepanaikinamos atminties skaitiklio parodymai (GT)” įrašomas
skaičius, kuris yra eilutėje "BENDROJI SUMA" (Pvz.: 775,20);
- į skiltį “Realizacijos apimtis, Eur” įrašomas skaičius, kuris yra eilutėje "IŠ VISO
APYV" (Pvz.: 9,93);
- į skiltį “Apyvarta, nuo kurios mokamas mokestis Nr.1, Eur” įrašomas skaičius,
kuris yra skirtumas tarp "APYVARTA A" ir PVM (“A= 18%”) (Pvz.: 9.93 - 1.51 =
8,42);
- į skiltį “Mokesčio Nr.1 suma, Eur” įrašomas skaičius, kuris yra eilutėje
"A=18%" (Pvz.: 1,51);
- į skiltį “Apyvartos, neapdėtos mokesčiu, suma, Eur” įrašomas skaičius, kuris
yra eilutėje “APYVARTA B”;
- į skiltį “Gauta suma dienos pradžioje, Eur” įrašomas skaičius, kuris yra eilutėje
"ĮDĖJIMAS" (Pvz.: 10,00);
- į skiltį “Inkasuota suma, Eur” įrašomas skaičius, kuris yra eilutėje
"IŠĖMIMAS" (Pvz.: 19,93) ;
- į skiltį “Kasos likutis, Eur” įrašomas skaičius, kuris yra eilutėje "=" (dienos
pabaigoje, prieš atspausdinant dienos ataskaitą Z režime, rekomenduojama atlikti visų
pinigų išėmimą) .
Pastaba: Nepaminėtos kasos žurnalo skiltys yra nepildomos, nes kasos aparato dienos
ataskaitoje duomenų jų užpildymui nėra. Skiltyse “Gauta suma dienos pradžioje”,
“Inkasuota suma” ir “Kasos likutis” yra nurodomos tik grynųjų pinigų dienos
ataskaitos sumos.
2. Pildant kasos žurnalą reikalingi suminiai duomenys apie kasos aparato darbą nuo
1 iki 15 mėnesio dienos, nuo 16 iki 31 mėnesio dienos ir per visą mėnesį.
Suminiai duomenys gaunami iš atspausdintų periodinių ataskaitų.
Duomenys iš periodinių ataskaitų įrašomi į kasos žurnalą tokia tvarka, kaip ir iš
dienos ataskaitos.
Juosta su periodine ataskaita įklijuojama į jai skirtą vietą žurnale.
Pastaba: Periodinės ataskaitos išvedamos tik po dienos ataskaitų spausdinimo
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Išsamios fiskalinės ataskaitos pavyzdys
[nuspaudus PLU]
NUO
02.10.96
IKI
02.10.96

AT.
AT.

ATASK
04.10.96
ATM.NULINIMO 001
A
B
C
IŠ VISO
APYV

ATASK
04.10.96
A
B
C
IŠ VISO

N0001
PVM 2
N0002
PVM 2

Duomenys skaičiuojami nuo atask., kurios Nr.
Atask. data, PVM keitimo Nr.
Atminties nulinimo eilės Nr. ir nulintos atask. Nr.
Duomenys skaičiuojami iki atask., kurios Nr.

N0001
PVM 2
0.00
0.00
0.00

Ataskaitos nr.
Atask. data, PVM keitimo Nr.
Atminties nulinimo eiles Nr.
Apyvarta A
Apyvarta B
Apyvarta C

0.00

Iš viso apyvarta

N0002
PVM 2
10.00
10.00
0.00

KVITU SKAICIUS
ID.N
FISK. N
0012

2
ID 10000004
123456789012
ID 10000004

Elektroninis kasos aparatas (EKA) turi būti įrengtas:
- atokiau nuo šilumą spinduliuojančių įrengimų;
- pirkėjui ir kasininkui patogioje vietoje.
Vartotojui, eksploatuojančiam KA MP-56, žinotina:
kontrolinės juostos su informacija turi būti išsaugomos 5 metus, todėl
būtina jas laikyti tamsioje ir vėsioje vietoje.
 Draudžiama dirbti su EKA dulkėtoje patalpoje;
 Darbo temperatūrų diapozonas nuo 0° iki 45°.

Ataskaitos nr.
Atask. data, PVM keitimo Nr.
Apyvarta A
Apyvarta B
Apyvarta C

APYV
20.00

1. Kasos aparato saugojimo ir darbo sąlygos

Iš viso apyvarta
Pirkėjų kvitų skaičius
unikalus kasos numeris
įmonės PVM kodas
Fiskalinis logotipas ir unikalus Nr.
bendras kasos kvitų skaitiklis

2. Įjungimas ir išjungimas
EKA maitinimo įtampa 220V, 50Hz. EKA įjungiamas į maitinimo tinklą per išorinio
laido šakutę ir paspaudus klavišą ON , o išjungiamas - paspaudus klavišą 0FF. Režimo
OFF metu gali būti naudojami šie funkciniai klavišai:
PF - kvitų juostos patraukimui;
.

- įjungiamas laikrodis. Iš šio režimo išeiname paspaudę bet kurį klavišą;

8

- OFF režime vykdoma kiekybinė kontrolė techninio aptarnavimo punkte;

9

- nustatomas ryšys su kompiuteriu;

0FF - EKA išjungimas.
3. Juostos įdėjimas
Darbo pradžioje būtina patikrinti, ar spausdintuve yra kvitų ir kontrolinė juostos.
Juostų pakeitimas vykdomas šia seka:
* nuimamas spausdintuvo dangtelis (galinės dalies dangtelio šonai
suspaudžiami ir pakeliami į viršų);
* juostos pradžia įkišama į spausdintuvo plyšį (1 pav.), paspaudžiamas klavišas
PF ir laikomas tol, kol juostos pradžia pasirodo kitame spausdintuvo plyšio gale;
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4.5. Kasos aparato režimas (Z, 3)
Kainų ir kiekių įvedimo režimo nustatymas: Ekrane: OFF
* paspauskite klavišus 3, 3, 0, TL, 3.
Prekė registruojama dviem būdais:
* Įvedant prekės numerį ir nuspaudus klavišą PLC;
* Įvedant prekės kodą ir nuspaudus klavišą PLU.
Išsirinkus prekę PRC ir X klavišų pagalba, galima pažiūrėti kokia yra šios
prekės kaina ir kiekis. Nauja kaina ar kiekis įvedami surinkus skaičių bei
nuspaudus atitinkamai PRC ar X.
Pvz.: Prekei Nr. 50 įvesti 20 Eur kainą ir 25 vnt. kiekį: Ekrane: OFF
® 5 0 ® PLC ® 2 0 0 0 ® PRC

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

KA darbo režimai:

C

Jei norite kasininką apnulinti, paspauskite klavišą 0. Ataskaitos gale
spausdinamas pranešimas "KASININKAS NULINTAS".
Jei kasininko apnulinti nenorite, paspauskite klavišą C. Ataskaitos gale
spausdinamas pranešimas "KASININKAS NENULINTAS".

3,3,0,TL,3
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® 25

® X

4.6. Kasos aparato režimas (X, 2)
Fiskalinės atminties skaitymo režimo nustatymas: Ekrane: OFF
* paspauskite klavišus 2, 3, 0, TL, 2.
Ekrane pasirodo fiskalinės dienos ataskaitos numeriai.
Klavišo DP1 ir klavišo DP2 (skyrių klavišai) pagalba įvedami norimo
intervalo ataskaitų numeriai arba norimo laikotarpio ataskaitų datos. (žr. 20 pusl.)
Nustačius spausdinamos periodinės fiskalines ataskaitos laikotarpį, galime
spausdinti [nuspaudus atitinkamą klavišą ]:
* [STL] suminę fiskalinę ataskaitą (pateikiamos apyvartos
pagal mokesčių tarifus) (žr. 18 pusl.);

* OFF
- EKA ataskaita/laikmatis;
* REG (1) - registravimas, pardavimų registravimas (pinigų įdėjimas,
išėmimas, grąžinimas)
* X (2)
- nenulinančios ataskaitos;
* Z (3)
- nulinančios ataskaitos;
* PGM (4) - programavimas.
Į kiekvieną EKA darbo režimą įeinama ekrane degant OFF, paspaudus
atitinkamai 1, 2, 3 ar 4 , įvedus slaptažodį (pagal nutylėjimą “30”) bei
paspaudus klavišą TL:
* OFF, 1, slaptažodis, TL
* OFF, 2, slaptažodis, TL, 1
* OFF, 2, slaptažodis, TL, 2
* OFF, 2, slaptažodis, TL, 3
* OFF, 3, slaptažodis, TL, 1
* OFF, 3, slaptažodis, TL, 2
* OFF, 3, slaptažodis, TL, 3
* PGM, slaptažodis, TL, 1
* PGM, slaptažodis, TL, 2

- pardavimų registravimas;
- EKA nenulinanti ataskaita;
- ataskaita iš fiskalinės atminties;
- mokesčių keitimo ataskaita iš fiskalinės
atminties;
- EKA nulinanti ataskaita;
- kasininko prekybinę informaciją nulinanti
ataskaita;
- įvedimas prekių kainų ir kiekių;
- operatyvinės atminties programavimas;
- fiskalinės atminties programavimas.

Iš kiekvieno EKA darbo režimo išeinama paspaudus klavišą OFF.
4.1. Registravimo režimas
Registravimo režimo nustatymas:
* ekrane dega užrašas OFF, spaudžiame klavišą 1;
* ekrane pasirodys 8 brūkšneliai;
Pvz., kai slaptažodis “100”:
* įveskite kasininko slaptažodį;
ekrane užrašas OFF, spaudžiame klavišą 1,
* paspauskite klavišą TL.
surenkame 100 ir paspaudžiame klavišą TL.
Ekrane
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6

0,00

DATECS MP - 56
FISKALINĖ ATASKAITA
MOKES. GRUPIU
PVM 2
Apyvarta A
3.00
Apyvarta B
0.00
Apyvarta C
0.00
IŠ VISO APYV
3.00
A=18%
0.54
B=9%
0.00
C=0%
0.00
IŠ VISO PVM
0.54
ATASK
KASININKU
IGNAS
#1
PIRKEJAI
2
PREKES
3.00
%+
0.05
%0.05
IŠ VISO
3.00
GRYNAIS
3.00
IŠ VISO
3.00
IDEJIMAS
12.45
IŠEMIMAS
-12.45
=
3.00
ANULIUOTI
2
-24.90
ATASK
KASOS
PIRKEJAI
2
PREKES
3.00
%+
1
0.05
%1
0.08
IŠ VISO
3.00
GRYNAIS
3.00
IŠ VISO
3.00
IDEJIMAS
1
12.45
IŠEMIMAS
1
-12.45
=
3.00
ANULIUOTI
2
-24.90
KVITU SKAICIUS
2
PASKUTINIS KVITAS
31
ID.N.
ID12345678
FISK.N.
000012345678

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Ataskaitos pavadinimas

ATASK

BENDROJI SUMA
1142124.84
KASA NULINTA
FISK.ATASK.N0017
PVM2
03.09.96
11:00

Mokesčių keitimo Nr.
Dienos apyvarta pagal mokesčius

Iš viso dienos apyvarta
Dienos mokesčių sumos pagal tarifus
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2) nuspaudus šį klavišą (prieš tai nuspaudus klavišą C) ir įvedus norimą anuliuoti
pinigų sumą bei paspaudus skyriaus klavišą, iš kurio anuliuojama suma, yra anuliuojama
suma, tačiau tik tuomet, jei ši suma buvo užregistruota tame skyriuje.
Pvz.: anuliuojame 1 Eur iš 1 skyriaus, kuriame jau užregistruotas 1 Eur.
Ekrane: 1,00
C ® VD ® 1 0 0 ® DP1

Dienos mokesčių suma
Kasininko vardas ir kodas
Pirkėjų skaičius
Apyvarta (kasininko)
Antkainių suma
Nuolaidų suma
Dienos apyvarta
Dienos apyvarta grynais (visų kasininkų)
Dienos apyvarta
Pinigų suma, įdėta į stalčių
Pinigų suma, išimta iš stalčiaus
Iš viso kasininko apyvarta
Anuliavimų panaudojimo skaičius
Anuliavimų panaudojimo suma
Pirkėjų skaičius
Apyvarta (kasos)
Antkainio klavišo panaudojimo skaičius
Antkainio suma
Nuolaidos klavišo panaudojimo skaičius
Nuolaidų suma
Dienos apyvarta
Dienos apyvarta grynais (kasos)
Dienos apyvarta

C : nuspaudus ši klavišą atšaukiama neteisingai surinkta kaina abra prekės kodas.
Pvz.: įvedėte 10000, o Jums reikia 20000:
Ekrane:

® ............... ® 1 0 0 0 0 ® C ® 2 0 0 0 0 ® ….........

STL

: nuspaudus šį klavišą ekrane parodoma tarpinė suma.

Pvz.: nuspaudus STL ir įvedus pirkėjo mokamą sumą, automatiškai
paskaičiuojama grąža:
Ekrane: 0,00 ® 9 0 0 0 ® DP1 ® STL ® 1 2 0 0 0 ® TL (Ekrane:30,00)
TL
: nuspaudus šį klavišą baigiamas formuoti kvitas.
PY

Pinigų suma, įdėta į stalčių
Pinigų suma, išimta iš stalčiaus
Iš viso dienos apyvarta
Anuliavimų panaudojimo skaičius
Anuliavimų panaudojimo suma

STL

:šis klavišas naudojamas registruojant mokėjimą kortele (negrynais
pinigais).

® 1 2 0 0 0 ® PY ® 1 (prieš tai įregistravus

pardavimus)

Unikalus numeris
Fiskalizavimo numeris (rėmo numeris)

GT suma
Z ataskaitos įvykdymo požymis
Z atask. Nr.
Mok. keitimo Nr.
Data
Laikas
Fiskalinis logotipas
Fiskalinių ir nefiskalinių kvitų suminis Nr.
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4.2. Kasos aparato režimas (X, 1)

[X]NENULINIŲ KIEKIŲ PREKIŲ ataskaita
ATASK

ESAMAS KIEKIS

29
PREK29
ID.N.
FISK.N.
0012

#0029
99
ID 10000004
1234567890

- ataskaitos pavadinimas
- prekės kodas
- prekės atsargų kiekis
- unikalus kasos numeris
- įmonės PVM kodas
- bendras kasos kvitų skaitiklis

KA ataskaitų režimo nustatymas:
Ekrane: OFF;
* paspauskite klavišus 2, 3, 0, TL ir 1.
Ekrane pasirodys :
0

1-6

Galimos šios devynios skirtingos ataskaitos:
* [1] PRK (prekių kodų) ataskaita, nurodant prekes:
- kodą;
- apyvartą;
- pavadinimą;
- pardavimų kiekį.
* [2] Skyrių ataskaita, nurodant skyrių:
- numerį;
- apyvarta (jei nelygi nuliui);
- bendra visu skyrių apyvarta.
* [3] Prekių grupių ataskaita, nurodant grupės:
- numerį;
- apyvartą (jei nelygi nuliui);
- bendrą visų grupių apyvartą.
* [4] Mokesčių ataskaita, nurodant kiekvieno mokesčio:
- raidinį ženklą (A,B,C....gali būti iki 8);
- apyvartą;
- mokesčių dydis procentais;
- mokesčių sumą;
- bendrą dienos apyvartą.

13
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[1]PRK (prekių kodų) ataskaitos pavyzdys

[5]KASININKŲ ataskaitos pavyzdys

ATASK
#0001
A SKYR1
#0004
B SKYR4
IŠ VISO
ID.N
FISK. N
0012

ATASK
PIRKEJAI
PREKES
IŠ VISO
GRYNAIS
IŠ VISO
=
ANULIUOTI

PREKIU
6.82
0.12
6.94
ID 10000004
123456789012

- ataskaitos pavadinimas
- prekės (skyriaus) kodas ir apyvarta
- prekės (skyriaus) mok. ir pavad.
- prekės (skyriaus) kodas ir apyvarta
- prekės (skyriaus) mok. ir pavad.
- iš viso apyvarta
- unikalus kasos numeris
- įmonės PVM kodas
- bendras kasos kvitų skaitiklis

[2]SKYRIŲ ataskaitos pavyzdys
ATASK
#1
#4
IŠ VISO
ID.N
FISK. N
0012

SKYRIU
6.82
0.12
6.94
ID 10000004
123456789012

- ataskaitos pavadinimas
- skyriaus apyvarta
- skyriaus apyvarta
- iš viso apyvarta
- unikalus kasos numeris
- įmonės PVM kodas
- bendras kasos kvitų skaitiklis

[3]PREKIŲ GRUPIŲ ataskaitos pavyzdys
ATASK
#1
#4
IŠ VISO
ID.N
FISK. N
0012

PREKIU GRUPIU
6.82
0.12
6.94
ID 10000004
123456789012

- ataskaitos pavadinimas
- prekių grupės apyvarta
- prekių grupės apyvarta
- iš viso apyvarta
- unikalus kasos numeris
- įmonės PVM kodas
- bendras kasos kvitų skaitiklis

ID.N
FISK. N
0012

KASININKU
4
6.94
6.94
6.94
6.94
6.94
1
-1.20
ID 10000004
123456789012

- ataskaitos pavadinimas
- pirkėjų skaičius
- prekių apyvarta
- apyvarta grynais

- anuliavimų skaičius
- anuliavimų suma
- unikalus kasos numeris
- įmonės PVM kodas
- bendras kasos kvitų skaitiklis

[6]KASOS ataskaitos pavyzdys
ATASK
PIRKEJAI
PREKES
IŠ VISO
GRYNAIS
IŠ VISO
=
ANULIUOTI

KASOS

4
6.94
6.94
6.94
6.94
6.94
1
-1.20
KVITŲ SKAIČIUS
4
PASKUTINIS KVITAS
4
ID.N
ID 10000004
FISK. N
123456789012
0012

- ataskaitos pavadinimas
- pirkėjų skaičius
- prekių apyvarta
- apyvarta grynais

- anuliavimų skaičius
- anuliavimų suma
- dienos fiskalinių kvitų skaičius
- paskutiniojo kvito eilės nr.
- unikalus kasos numeris
- įmonės PVM kodas
- bendras kasos kvitų skaitiklis

[PRC]NENULINIŲ PREKIŲ KAINŲ ataskaita
[4]MOKESČIŲ ataskaitos pavyzdys
ATASK MOKES. GRUPIU
APYVARTA A
10.00
8.47
APYVARTA B
0.00
APYVARTA C
0.00
APYVARTA
10.00
A=18.00%
1.53
B= 9.00%
0.00
C= 0.00%
0.00
PVM
1.53
ID.N
ID 10000004
FISK. N
123456789012
0012

- ataskaitos pavadinimas
- mokesčio A apyvarta
- apyvarta be mokesčio A
- mokesčio B apyvarta
- mokesčio C apyvarta
- iš viso apyvarta
- PVM A suma
- PVM B suma
- PVM C suma
- iš viso PVM
- unikalus kasos numeris
- imones PVM kodas
- bendras kasos kvitu skaitiklis
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ATASK
29
PREK29
ID.N
FISK. N
0012

KAINU
#0029
0.12
ID 10000004
123456789012

- ataskaitos pavadinimas
- prekių kodas
- prekių kaina
- unikalus kasos numeris
- įmonės PVM kodas
- bendras kasos kvitų skaitiklis
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DATECS MP - 56

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

%+ : skaičiuojamas pirkinio ar tarpinės sumos (nuspaudus klavišą STL)
procentinis antkainis.
%- : skaičiuojama pirkinio ar tarpinės sumos (nuspaudus klavišą STL)
procentinė nuolaida.
Pvz.: 12 procentų nuolaida, antkainis nuo tarpinės sumos:
®


0,00

Kaina ® DP1 ® Kaina ® DP2® ….. ® STL ® 1 2 0 0 ®
,  ® ….....

Pvz.: 12 procentų nuolaida, antkainis nuo paskutinės registruotos prekės:
®

0,00

Kaina ® DP1 ® 1 2 0 0 ®  , 

® ….....

Pastaba. Jei prieš nuspaudžiant %+ ar %- klavišus nebuvo įvestas
reikiamas skaičius, tuomet nuolaidos ar antkainio dydis skaičiuojamas pagal
iš anksto programuotą reikšmę.

Restoraninis režimas. (Programuojamas antroje lentelėje, antrame lauke)
1. Užsakymų registravimas staliuke (pvz.: staliuko Nr.1):

0,00

® 1 ® PLC

2. Staliukų užsakymų peržiūra:

0,00

® 

® 1

® PLC ® …………….… ® TL
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* [5] Kasininkų ataskaita, nurodant kiekvieno kasininko
- numerį ir vardą (jei užprogramuotas);
- aptarnautų pirkėjų skaičių;
- apyvartą;
- nuolaidų ir antkainių apyvartą;
- bendrą apyvartą;
- apyvartą pagal kiekvieną mokėjimo tipą;
- tarnybinių įdėjimų /išėmimų sumas
- anuliavimų sumą ir kiekį.
* [6] KA bendra ataskaita. Analogiška operatorių ataskaitai, tik joje
papildomai spausdinama:
- antkainių ir nuolaidų klavišų panaudojimo skaičius;
- tarnybinių įdėjimų /išėmimų skaičius.
* [PRC] Nenulinių prekių kainų ataskaita, nurodant prekių (žr. 12 pusl.):
- numerį;
- kodą;
- pavadinimą;
- kainą.
* [X] Nenulinių kiekių prekių ataskaita, nurodant prekių (žr. 13 pusl.):
- numerį;
- kodą;
- pavadinimą;
- kiekį.
* [PLU] Prekių ataskaita, nurodant prekių :
- numerį;
- kodą;
- pavadinimą;
- kiekį;
- kainą;
- skyriaus numerį, prekės grupę ir mokestį.

spausdinamas nefiskalinis kvitas

3. Staliuko uždarymas:

0,00

® + ® 1

® PLC

® …………...… ® 1000 ® TL
spausdinamas fiskalinis kvitas
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4.3. Kasos aparato režimas (Z, 1)
1.1 Funkciniai klavišai
Skyrių klavišai: DP1, DP2, DP3, DP4, DP5, DP6, DP7.
PLU : prekių katalogo klavišas.
PRC : klavišas nurodo, kad įvestas skaičius yra kaina. Naudojamas tokia
tvarka:
* įveskite kainą;
* paspauskite klavišą PRC;
* įveskite prekės kodą;
* paspauskite klavišą PLU.
Pvz., parduoti 1 Eur vertės prekę (kodas 9):
Ekrane: 0,00
1 0 0 ® PRC ® 9 ® PLU

Dešimtainio kablelio vieta išlieka nepakitusi.
PLC : šis klavišas naudojamas norint kvito pradžioje spausdinti skyriaus
numerį (kai KA užregistruojamas darbui su keliais skyriais);
Pvz.: 5 skyrius:
Ekrane: 0,00
5 ® PLC
VD :
1) nuspaudus šį klavišą iš kart po prekės registracijos EKA skyriuje, ši
registracija anuliuojama;
Pvz.: užregistruojame 1 Eur į 1-ą skyrių , po to anuliuojame:
1 0 0 ® DP1 ® VD

7

KA nulinimo režimo nustatymas: ekrane: OFF, paspauskite klavišus 3, 3, 0,
TL, 1.
Ekrane pasirodys :
0
1
Išsami fiskalinė dienos ataskaita bus atspausdinta, nuspaudus klavišą 0,
sutrumpinta - 1. Atspausdinus ataskaitą, ekrane pasirodo :
0
C
Jei norite grąžinti KA duomenis į nulinę reikšmę, paspauskite klavišą 0.
Ataskaitos gale spausdinamas pranešimas "KASA NULINTA" bei spausdinamas
fiskalinis logotipas. Jei nenorite grąžinti KA duomenų į nulinę reikšmę bei įrašyti
informacijos į fiskalinę atmintį, paspauskite klavišą C. Ataskaitos gale
spausdinamas pranešimas "KASA NENULINTA" bei šiuo atveju nespausdinamas
fiskalinis logotipas.
Pastaba: restoraniniame režime prieš dienos ataskaitą spausdinamas neuždarytų
staliukų sąrašas. Būtina paspausti klavišą C, grįžti į registracijos režimą ir uždaryti
staliukus.
4.4. Kasos aparato režimas (Z, 2)
Kontrolinės juostos ir kasininkų prekybinės informacijos nulinimo režimo
nustatymas:
Ekrane pasirodys: OFF
* paspauskite klavišus 3, 3, 0, TL, 2.
Ekrane pasirodys :
1
2
1) Jei norite atspausdinti kontrolinę juostą, spauskite 1. Atspausdinus
elektroninės kontrolinės juostos (EKJ) turinį, ekrane pasirodys:
C
0
Jei norite grąžinti EKJ duomenis į nulinę reikšmę, paspauskite 0. Ataskaitos
gale spausdinamas pranešimas "KONTROLINĖ JUOSTA NULINTA" bei
spausdinamas fiskalinis logotipas. Jei nenorite grąžinti EKJ duomenų į nulinę
reikšmę, paspauskite C. Ataskaitos gale spausdinamas pranešimas "KONTROLINĖ
JUOSTA NENULINTA" bei šiuo atveju nespausdinamas fiskalinis logotipas.
Visas atspausdintas kontrolines juostas su fiskaliniu logotipu būtina saugoti
pagal įmonėms nustatytą buhalterinių dokumentų saugojimo tvarką.
2) Jei norite atspausdinti ataskaitą pagal kasininkus, spauskite 2. Po
spausdinimo ekrane pasirodys:
1
30
Įveskite kasininko numerį (nuo 1 iki 30) ir paspauskite TL. Bus atspausdinta
nurodyto numerio kasininko ataskaita. Ekrane pasirodys:
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Suminės fiskalinės ataskaitos pavyzdys
[nuspaudus STL]

1 pav.
* Naudojamos dvi juostos Ø 45 mm x 26 mm;
* juostos ritinėlis įdedamas į specialiai jam skirtą vietą;
* paspaudžiamas klavišas C.

NUO
02.10.96
ATM.NULINIMO 001

N0001
PVM 2
N0002

Duomenys skaičiuojami nuo atask., kurios Nr.
Atask. data, PVM keitimo Nr.
Atminties nulinimo eilės Nr. ir nulintos atask. Nr.

IKI
AT.
04.10.96
A
B
C
APYVARTA:

N0009
PVM 2
660.01
12.03
12.30

Duomenys skaičiuojami iki atask., kurios Nr.
Atask. data, PVM keitimo Nr.
Apyvarta A
Apyvarta B
Apyvarta C

KVITU SKAICIUS
ID.N
FISK. N

684.34
5
ID 10000004
123456789012
ID 00000004

0012

4. Kasos aparato darbo režimai

Iš viso apyvarta
Pirkėjų kvitų skaičius
unikalus kasos numeris
įmonės PVM kodas
Fiskalinis logotipas ir unikalus Nr.
bendras kasos kvitų skaitiklis

Suminės fiskalinės ataskaitos pavyzdys
[nuspaudus TL]

Klaviatūrą sudaro 33 klavišai [19 informacinių (pilki) ir 14 funkcinių]:
PF

OFF

C

7

8

9





PLC

4

5

6

VD

PRC

PY

1

2

3

ON

DP2

DP4

DP3

DP5
DP6

DP1
TL

PLU STL

X

00

0



Skyrių klavišai 1 ÷ 7 toliau tekste bus žymimi DP1 ÷ DP7.

DP7

NUO
AT.
02.10.96
ATM.NULINIMO 001
IKI
AT.
04.10.96
A=18.00%
B=9.00%
C=0.00%
IŠ VISO
PVM
KVITU SKAICIUS
ID.N
FISK. N
0012

5

N0001
PVM 2
N0002
N0009
PVM 2
660.01
12.03
12.30

684.34
5
ID 10000004
123456789012
ID 00000004

Duomenys skaičiuojami nuo atask., kurios Nr.
Atask. data, PVM keitimo Nr.
Atminties nulinimo eilės Nr. ir nulintos atask. Nr.
Duomenys skaičiuojami iki atask., kurios Nr.
Atask. data, PVM keitimo Nr.
PVM A
PVM B
PVM C
Iš viso PVM
Pirkėjų kvitų skaičius
unikalus kasos numeris
įmonės PVM kodas
Fiskalinis logotipas ir unikalus Nr.
bendras kasos kvitų skaitiklis
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* [TL] suminę fiskalinę ataskaitą (pateikiamos mokesčių sumos); (žr. 18 pusl.)
* [PLU] išsamią fiskalinę ataskaitą. (žiur. 19 pusl.)
Pavyzdžiai:

1. Pagal Z ataskaitos numerius (žr. EKA žurnalą) numerius, nuo 15 iki 36 ataskaitos:
Ekrane: OFF
iš eilės klavišai:

2 30 TOTAL 2 15 DP1 36 DP2 STL PVM mokėtojams TOTAL
2. Pagal datą, pvz. už 2002 liepos mėnesį: Ekrane: OFF
iš eilės klavišai:
2 30 TOTAL 2 01 07 02 DP1 pauzė
31 07 02 DP2 STL PVM mokėtojams TOTAL
Pastaba: Datos surinkimas: 01 – diena, 07 – mėnuo, 02 – metai.
4.7. KA režimas (X, 3)
Fiskalinės atminties mokesčių lentelės skaitymo režimo nustatymas:
Ekrane: OFF
* paspauskite klavišus 2, 3, 0, TL, 3.
Šiuo atveju spausdinama ataskaita, kurioje pateikiama mokesčių lentelė, nurodant
mokesčių dydžius, jų keitimo datas ir eiles numerius.
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