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18ELEKTRONICZNA KOPIA WYDRUKÓW

Szczegółowy opis wszystkich funkcji kasy znajduje się w odrębnym dokumencie 
„Rozszerzona instrukcja obsługi kasy ELZAB K10 ”, którego aktualna wersja znajduje się 
na stronach producenta urządzenia www.elzab.com.pl
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Włączenie kasy - naciśnięcie przycisku przez około 1 sekundę
Wyłączenie kasy - naciśnięcie przycisku przez czas powyżej 
1 sekundy (krótkie naciśnięcie przycisku przy włączonej kasie 
powoduje włączenie/wyłączenie blokady klawiatury)

Po włączeniu kasy i wyświetleniu głównego ekranu, 
można natychmiast przystąpić do pracy.

TRYB SPRZEDAŻY
oczekiwanie 
na wprowadzenie 
pozycji na paragon 

przycisk 
włączania 
i wyłączania kasy





















przejdź do funkcji kasy

SZUKAJ NAZWY

SZYBKA SPRZEDAŻ

SZYBKA FUNKCJA

USŁUGA CZASOWA

FUNKCJE KASJERA

FUNKCJE KIEROWNIKA

FUNKCJE

FUNKCJE SERWISOWE

12:00K1EJ:ok

EJ:OK

7 8 9

4 5 6

1 2 3

0,

FUNKCJE

ILOŚĆ

KOD

CENA

ZATW.

00:2 00:2 00:2 00:2 00:2 00:2 00:2 00:2 00:2 00:2

TOWAR NR:

TOWAR NR

12:00K1EJ:ok

PROGRAMOWANIE KASY 4

funkcje ułatwiające 
sprzedaż oraz 
wywoływanie 
najczęściej 
wykonywanych funkcji 
i raportów 

MENU KASY
konfiguracja 
i programowanie kasy 
oraz wywoływanie 
raportów

sprzedaż 
usług 
czasowych

podręczne 
FUNKCJE 
i RAPORTY

zostanie wyświetlony 
zestaw dostępnych 
funkcji zależny od 
wykonywanej czynności 
i uprawnień kasjera
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FUNKCJE

przejdź do funkcji kasy

 

 

Definiowanie towaru

PIERWSZY WOLNY

WEDŁUG NUMERU TOWARU

WEDŁUG NAZWY

LISTA TOWARÓW

WIBIERZ TOWAR
12:00K1EJ:ok

FUNKCJE KIEROWNIKA

KONFIGURACJA

TOWARY

DEFINIOWANIE

przejdź do funkcji kasy

3 wybierz sposób 
wyboru definicji towaru

sugerowany wybór 
przy wprowadzaniu 
nowego towaru

1

wybierz w menu funkcję 
definiowania towaru 

2

4 następnie wprowadź dane towaru,
niezbędne są nazwa i stawka podatku
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5 zatwierdź wprowadzone dane

NAZWA

STAWKA

JEDNOSTKA:

GRUPA:                1

MIEJSC PO PRZECINKU:  3

KOD KRESKOWY

EDYCJA TOWARU NR: 1

CENA:              0,00

12:00K1EJ:ok

TOWAR ZABLOKOWANY

WIĄZANIA TOWARÓW

TOWAR JEST OPAKOWANIEM

WYŁĄCZONY Z RABATU/NARZ

TOWAR ZE ZMIENNĄ CENĄ

przejście 
do definiowania
kolejnych 
atrybutów 
towaru

wprowadź nazwę 
towaru 
(max.40 znaków)

wprowadź stawkę 
podatku (od A do G)

podaj ilość miejsc 
po przecinku
  towar niepodzielny – 0 
  towar podzielny – 1, 2 
  towar ważony – 3

powiązanie towarów
np. towaru z butelką (kaucja)

włącz opcję - 
jeżeli towar ma być 
zablokowany do sprzedaży

włącz opcję - 
jeżeli towar jest 
opakowaniem 
zwrotnym

włącz opcję -
jeżeli na towar nie mają być 
udzielane rabaty i narzuty

włącz opcję -
jeżeli towar ma 
mieć możliwość 
zmiany ceny

wybierz grupę 
towarową   
  od 1 do 99

wybierz 
jednostkę  
  od 1 do 16

wprowadź 
cenę 
jednostkową

wprowadź kod 
kreskowy 
  używając 
  czytnika
  lub klawiatury
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następnie przełóż
dwa razy przez
szlufkę smyczy 

na koniec zaciągnij 
szlufkę do oporu
(jak najbliżej kasy)



7SPIS KOMUNIKATÓW

BRAK TOWARÓW W BAZIE Brak zde niowanych towarów w bazie kasy. Baza towarowa pusta. 

Komunikat na wy wietlaczu kasjera Przyczyna / sposób post powania 

AKTYWNA ZWORA SERWISOWA 
Kasa jest w trybie serwisowym, w którym sprzeda  jest niemo liwa.  
Wy czy  i w czy  kas , je eli komunikat pojawi si  ponownie - wezwij 
serwis. 

AWARIA DRUKARKI 
Od czony lub uszkodzony mechanizm drukuj cy. Wy czy  i w czy  kas .  
Je eli komunikat pojawi si  ponownie – wezwij serwis. 

B D PODCZAS ODCZYTU PAMI CI FISKALNEJ B d podczas odczytu danych z pami ci skalnej . Wezwij serwis. 

B D TESTU ZAPISU PAMI CI FISKALNEJ B d testowego zapisu/odczytu pami ci skalnej. 

B D W ILO CI Niezgodna liczba miejsc po przecinku w podanej ilo ci towaru i w jego de nicji. 

B DNA DATA B dnie wprowadzono dat  (np. miesi c poza mo liwym zakresem). 

B DNE HAS O 
Podczas próby wykonania raportu rozliczeniowego wprowadzono b dne 
has o dost pu do tej funkcji. 

B DNE NUMERY RAPORTÓW B dnie wprowadzono numery raportów (numer poza mo liwym zakresem). 

B DNY ZAKRES 
B dnie wprowadzono zakres raportów (data ko cowa wcze niejsza 
od pocz tkowej). 

B DNY ZAKRES NUMERÓW 
B dnie wprowadzono zakres raportów (numer ko cowy wcze niejszy 
od pocz tkowego). 

BRAK DANYCH KASJERA Brak zde niowanego kasjera/kierowcy o podanym ha le lub numerze. 

BRAK DANYCH DO WYDRUKU Brak wydruku, adne dane nie spe niaj  podanych kryteriów. 

BRAK DANYCH U YTKOWNIKA Nie zosta y wprowadzone dane u ytkownika do nag ówka wydruków. 

BRAK MO LIWO CI EDYCJI 
Nie ma mo liwo ci edycji wybranej pozycji. Dane pole/de nicja nie podlega 
zmianom. 

BRAK NO NIKA 

Zosta a wywo ana funkcja zwi zana z zapisem/odczytem danych 
na zewn trzny no nik USB (np. zapis gra k do kasy, odczyt towarów z kasy) 
przy braku pod czonego no nika. Pod cz odpowiedni no nik typu pendrive 
do z cza USB kasy i powtórz operacj .  

BRAK OSTATNIEGO PARAGONU 
Brak danych do wydruku lub podgl du z kopii elektronicznej , w zwi zku 
z brakiem paragonu. 

BRAK PAMI CI FISKALNEJ Brak pami ci skalnej lub pami  od czona. Wezwij serwis. 
BRAK PAPIERU, UZUPE NIJ PAPIER Nale y umie ci  nowy papier w drukarce. 

BRAK RAPORTÓW W ZESTAWIE 
Brak raportów do wydruku – aden z raportów nie zosta  przypisany 
do zestawu raportów danego rodzaju kasjera. 

BRAK RODZAJU KASJERA Nale y uzupe ni  de nicj  kasjera i przypisa  kasjerowi rodzaj 

BRAK STAWKI PODATKU 

Stawka podatkowa u ytego towaru nie zosta a zde niowana lub jest stawk  
rezerwow .  
Nale y przypisa  zde niowane stawki podatkowe w de nicji ka dego 
z towarów. 

 
 

Brak plików lub odpowiedniej struktury katalogów na pod czonym 
zewn trznym no niku USB.  

BRAK PLIKU
BRAK PLIKÓW Z GRAFIKAMI
BRAK PLIKÓW Z TOWARAMI
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W przypadku wystąpienia błędu, który nie został wyszczególniony 
w poniższej tabeli - skontaktuj się z serwisem.



Komunikat na wy wietlaczu kasjera Przyczyna / sposób post powania 

BRAK TOWARU O PODANEJ NAZWIE Brak zde niowanego towaru w bazie o podanej nazwie. 

BRAK TOWARU W BAZIE Brak zde niowanego towaru w bazie pod podanym numerem PLU. 

BRAK UPRAWNIE  Kasjerowi nie zosta y przyznane uprawnienia do uruchomienia danej funkcji. 

BRAK ZDEFINIOWANYCH KLAWISZY 
Próba uruchomienia trybu pracy kasy SZYBKA SPRZEDA  przy braku 
zde niowanych klawiszy szybkiej sprzeda y. Zde niuj klawisze. 

BRAK ZDEFINIOWANYCH WI ZA  
Wywo anie funkcji kasowania wi zania towarów w przypadku braku tych 
wi za . 

DATA WCZE NIEJSZA NI  W PAMI CI FISKALNEJ 
Podana data nie mo e by  wcze niejsza ni  data ostatniego zapisu do pami ci 

skalnej. 

DOKUMENT DO WYDRUKOWANIA Nacisn  ZATWIERD  by doko czy  operacj  wydruku.  

HAS O JU  ISTNIEJE Has o jednoznacznie identy kuje kasjera. Podczas de niowania has a kasjera 
wprowadzono has o u ywane ju  przez innego kasjera. 

KASA W TRYBIE FISKALNYM Wywo ana funkcja nie jest mo liwa w trybie skalnym kasy. 

KASA ZABLOKOWANA Wezwij serwis. 

KASJER MA OTWART  ZMIAN  Nie mo na skasowa  kasjera, który ma otwart  zmian . 

KASJER MA ZAMKNI T  ZMIAN  
Nie mo na wykona  raportu ko ca zmiany kasjera, który ma zamkni t  
zmian . 

KASJER WYLOGOWANY 
aden z kasjerów nie jest zalogowany. W celu prowadzenia sprzeda y na kasie 

nale y zalogowa  kasjera. 

KLAWIATURA ZABLOKOWANA 
Dotykowy ekran kasjera zabezpieczony przed przypadkowym dotkni ciem.  
W celu odblokowania ekranu nale y krótko nacisn  przycisk w cz/wy cz 
z przodu kasy. 

KOD KRESKOWY JU  ISTNIEJE Próba przypisania do towaru kodu kreskowego istniej cego ju  w bazie. 

KOREKTA CZASU WYKRACZA POZA DOB  Korekta czasu wykracza poza bie c  dob .  

NALE Y JU  WYKONA  RAPORT DOBOWY 
WYKONA  RAPORT TERAZ? 

Kasa sygnalizuje e poprzedni dzie  sprzeda y nie zosta  zako czony 
raportem skalnym dobowym. Komunikat ma jedynie charakter 
przypomnienia i nie blokuje sprzeda y na kasie. Po 48 godzinach 
od wystawienia pierwszego paragonu, po którym nie zosta  wykonany raport 

skalny dobowy, w celu prowadzenia dalszej sprzeda y na kasie nale y 
wykona  zaleg y raport.  

NAST PNY PRZEGL D PRZED: RRrMM.DD 
Kasa ma w czon  funkcj  przypominania przed raportem skalnym 
dobowym o terminie nast pnego przegl du. W celu wykonania raportu 
dobowego nale y nacisn  klawisz ZATWIERD . 

NIEPOPRAWNA NAZWA  Nazwa zawiera niedozwolone znaki lub jest za d uga/za krótka. 

NIEZAKO CZONY MIESI C Raport okresowy miesi czny mo e by  wykonany tylko dla zako czonych 
miesi cy (z punktu widzenia daty). 

NIEZEROWE LICZNIKI ILO CI I WARTO CI  Liczniki ilo ci i warto ci sprzeda y dla danego towaru s  niezerowe.  
Wywo ana funkcja wymaga wyzerowania liczników. 

NISKIE NAPI CIE AKUMULATORA G ÓWNEGO 
Pod czy  kas  do zasilania sieciowego i w czy  j . Je eli komunikat pojawia 
si  pomimo, e kasa by a pod czona do zasilania przez kilka godzin - wezwij 
serwis. 

NISKIE NAPI CIE AKUMULATORA ZEGARA Wezwij serwis. 

OTWARTA DOBA Wywo ana funkcja mo liwa jest do wykonywania tylko po wykonaniu raportu 
dobowego skalnego, a przed pierwszym paragonem. 

OTWARTY PARAGON Wywo ana funkcja wymaga zako czenia paragonu. 

BRAK TOWARU O KODZIE: XXX Brak zde niowanego towaru w bazie o podanym kodzie kreskowym. 
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Komunikat na wy wietlaczu kasjera Przyczyna / sposób post powania 

POZYCJA PARAGONOWA Z NARZUTEM Próba wprowadzenia rabatu oraz narzutu na pozycj , na któr  wcze niej 
zde niowano ju  narzut. 

POZYCJA PARAGONOWA Z RABATEM Próba wprowadzenia rabatu oraz narzutu na pozycj , na któr  wcze niej 
zde niowano ju  rabat. 

PRZEKROCZONA MAKSYMALNA LICZBA ZMIAN Zosta a przekroczona liczba dopuszczalnych zmian stawek podatkowych 
lub waluty ewidencyjnej. 

PRZEKROCZONY DZIENNY LIMIT KOREKTY Przestawianie zegara mo liwe tylko w zakresie +/- 120min. w ci gu doby.  
Zosta  przekroczony dzienny limit korekty. 

PUSTA NAZWA Próba zapisu pustego ci gu znaków np. podczas de nicji formy p atno ci. 

RABAT LUB NARZUT ZABRONIONY Próba wprowadzenia rabatu lub narzutu na pozycj  sprzeda y towaru 
wy czonego z rabatu/narzutu w bazie towarowej. 

RABAT LUB NARZUT ZBYT DU Y Próba wprowadzenia rabatu lub narzutu na pozycj  lub paragon w wysoko ci 
wi kszej ni  zde niowane w ustawieniach limity. 

RODZAJ AKTUALNIE U YWANY Próba usuni cia rodzaju kasjera, do którego jest przypisany aktualnie 
zalogowany kasjer. 

SKASOWANA  PAMI   RAM Wezwij serwis. 

SPRZEDA  ZABLOKOWANA - UP YN  CZAS Zako czy  si  okres u ytkowania kasy podany kodem czasowym. Skontaktuj 
si  serwisem, do czasu odblokowania kasy sprzeda  nie jest mo liwa.  

TOWAR JEST OPAKOWANIEM Ostatnia pozycja sprzeda y dotyczy towaru, który jest opakowaniem i nie 
podlega rabatom/narzutom 

TOWAR O PODANEJ NAZWIE JU  ISTNIEJE  

Próba zapisania towaru o nazwie istniej cej ju  w bazie. W kasie nie mo e by  
dwóch towarów o takiej samej nazwie. Nale y pami ta , e kasa, zgodnie 
z obowi zuj cymi przepisami, przy sprawdzaniu unikalno ci nazwy towaru 
pomija wprowadzon  spacj . 

TRWA WYDRUK Zaj ty bufor wydruku. Nowy wydruk b dzie mo liwy po zako czeniu 
poprzedniego. 

USZKODZONA PAMI   Wezwij serwis. 

USZKODZONA PAMI  PROGR.  Wezwij serwis. 

WYKONAJ RAPORT DOBOWY Wymagane jest wykonanie wydruku raportu dobowego skalnego.  

WYKONAJ RAPORT KO CA ZMIANY Kasjer ma zbyt du e warto ci sprzeda y, wymagane jest zamkni cie zmiany. 

WYKONAJ RAPORT MIESI CZNY  
CZY WYKONA  RAPORT TERAZ? 

Kasa sygnalizuje, e poprzedni miesi c sprzeda y nie zosta  zako czony 
raportem okresowym miesi cznym. 

ZA DU A WARTO  PARAGONU 
Suma sprzeda y na ca y paragon jest zbyt du a (przekracza dopuszczaln  
warto  9999999,99).  

ZA DU A KWOTA PARAGONU, WYKONA ? 
Suma sprzeda y na ca y paragon jest zbyt du a (przekracza dopuszczaln  
warto  okre lon  w parametrach kasy przez operatora)  

ZABLOKOWANA ZMIENNA CENA Brak mo liwo ci zmiany ceny dla danego towaru.  

ZBYT DU A KOREKTA CZASU Korekta wskaza  zegara mo liwa tylko w zakresie +/- 120min. w ci gu jednej 
doby.  

ZEROWA LUB ZA DU A WARTO  POZYCJI Warto  pozycji sprzeda y (ilo  x cena jednostkowa) lub zbyt du a 
(przekracza dopuszczaln  warto  9999999,99) lub jest zerowa.  

PAMI  FISKALNA W TRYBIE  
TYLKO ODCZYT 

Prawid owy stan pracy kasy to tryb zapis/odczyt. Tylko w tym trybie mo liwe 
jest wystawianie paragonów i wykonywanie raportów skalnych dobowych. 
Kasa mo e przej  do trybu tylko odczyt w wyniku wykonania raportu 
rozliczeniowego, zape nienia lub uszkodzenia pami ci skalnej. Wezwij 
serwis. 
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To urządzenie zostało oznakowane znakiem CE, co oznacza, że pomyślnie 
przeszło proces oceny zgodności z obowiązującymi wymogami dyrektyw Unii 
Europejskiej. Szczegółowy wykaz dyrektyw oraz norm, którym podlega, zawiera 
Deklaracja Zgodności, której kopia dostępna jest na stronie www.elzab.com.pl.
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Dane techniczne

Programy

zeskanuj kod 
telefonem

Eureka.exe
program do zapisu i odczytu 
parametrów kasy fiskalnej

AS.zip
program do kopiowania, przegladania 
oraz analizy zawartości kopii elektronicznej

EJViewer.exe
program do odczytu zawartości 
kopii elektronicznej

DODATKOWE INFORMACJE

Rozszerzona 
instrukcja obsługi 
K10

Wyposażenie
dodatkowe
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