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Chamamos a sua atenção para as seguintes acções que podem
comprometer o desempenho do produto:

• abastecimento de corrente não adequado;

• instalação incorrecta, utilização incorrecta ou indevida, ou não
respeitando os avisos descritos no Manual do Utilizador que é fornecido
com o produto;

• substituição de componentes originais ou acessórios por outros de
tipo não aprovado pelo fabricante, ou substituição realizada por
pessoal não autorizado.



5. NÃO exponha a Caixa Registadora a fortes campos magnéticos ou eléctricos.

6. NÃO exponha a Caixa Registadora à luz solar intensa.

7. NÃO use a caixa registadora em ambientes sujos ou empoeirados. Mantenha o ambiente limpo e seco.

8. Não insira nada na Caixa Registadora que possa causar um curto-circuito ou danificar os circuitos eléctricos.

9. NÃO use a Caixa Registadora quando comer de modo a evitar sujá-la.

10. AMBIENTE OPERACIONAL: Temperatura de 5°C a 35 °C. Humidade Relativa: 10 a 85%

11. NÃO desmonte a Caixa Registadora. Todas as reparações devem ser realizadas por um engenheiro de campo certificado,
caso contrário, qualquer dano que possa causar não será coberto pela garantia do fabricante.

INFORMAÇÕES DE ADVERTÊNCIA 

INFORMAÇÃO SOBRE SEGURANÇA 

1. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: consulte a placa de classificação de voltagem na Caixa Registadora.

2. NÃO coloque objectos metálicos nem recipientes com líquido em cima ou perto da Caixa Registadora. Esta situação
apresenta um perigo de incêndio ou de choque elétrico.

3.  NÃO execute operações de limpeza ou instalação sem retirar a ficha de alimentação da tomada.

 NÃO coloque a Caixa Registadora em superfícies irregulares ou instáveis.
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 INFORMAÇÃO SOBRE SEGURANÇA 

1. Ligue o cabo de alimentação a uma tomada eléctrica que esteja perto da máquina e seja de fácil acesso.
2. Instale a caixa registadora sobre uma superfície plana e estável, num local onde ninguém possa chocar

com ela ou tropeçar no cabo de alimentação.
3. Não utilize a caixa registadora perto de água, nem a manuseie se tiver as mãos molhadas.
4. Não exponha a caixa registadora a chuva ou humidade.
5. Desligue a caixa registadora da tomada de corrente antes de a limpar.

O QUE DEVO FAZER?

1. Ligue a caixa registadora a uma tomada eléctrica e insira as pilhas.

2. Coloque o papel.

3. Continue com a Programação de Iniciação Rápida.

4. Realize transacções básicas de vendas.

5. Familiarize-se com a sua caixa registadora.
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Principais características 
• 40 departamentos e até 999 configurações de pesquisa de preço (PLU); 
• 8 números de funcionário para monitorizar as vendas de funcionários individuais; 
• Visor de cristal líquido (LCD) numérico com 9 dígitos; 
• Entrada de quantidades usando o ponto decimal; 
• Modo de treino com password associada; 
• Teclas substituíveis; 
• Possibilidade de activar/desactivar recibo e duplicar recibos; 
• Possibilidade de activar um Sistema de Segurança de Funcionário formado por um código de segurança de três dígitos; 
• Definição de password para o modo de relatório de gestão Z; 
• Arredondamentos especiais para as moedas da Suíça, Dinamarca e Suécia; 
• Programação por departamento (vendas positivas e negativas) 
• 2 taxas de conversão de moeda estrangeira 
• Teclas de dinheiro, cheque e cartão, com o troco fornecido em todos os pagamentos; 
• 4 taxas diferentes de IVA; 
• Possibilidade de programar a caixa registadora para imprimir um leque de totais de IVA no recibo de venda; 
• Visualiza a hora bastando para isso premir uma tecla; 
• Protecção de registos e dados sobre programação através da utilização de pilhas. 
 
Componentes da Caixa Registadora 
Relativamente à figura 2: 
1. Visor do Operador 
2. Teclado 
3. Gaveta do Dinheiro 
4. Fechadura da Gaveta do Dinheiro 
5. Cabo de alimentação 
6. Janela de Saída do Recibo do Cliente 
7. Tampa do compartimento da impressora 
8. Interruptor de controlo 
 
O Interruptor de Controlo 
O interruptor deve ser posicionado devidamente para poder operar a caixa registadora ou programar os programas, 

sendo também usada para imprimir ou reiniciar os totais do relatório de gestão. Relativamente à figura 3: 

 
1. Coloque o controlo na posição desejada conforme se indica abaixo. 

 

OFF A caixa registadora é desligada e não pode ser usada. 

REG (On/Customer Receipt) - A caixa registadora está programada para transacções normais de venda. Será 
impresso um recibo para o cliente por cada transacção. 

JRNL (On/Journal Tape) - A caixa registadora está programada para transações normais de venda. Modo de Registo 
no diário. O papel é usado como Diário. A função Receipt On/off que é ativada por tecla, não funciona neste 
modo (a transação é sempre impressa). 

X  Imprime o relatório de gestão X (para controle estatístico de vendas). 

Z Imprime o relatório de gestão Z (fechamento diário) e repõe os totais em zero (excepto o total geral). 

PRG Usado para programar e alterar a programação. 

 
Gaveta de Dinheiro Amovível com Fechadura 
Relativamente à figura 4, a gaveta de dinheiro tem compartimentos para notas e para moedas. 

Abra a gaveta premindo a tecla  na posição REG ou JRNL ou deslizando o botão de emergência oculto sob a 

máquina registadora. A gaveta de dinheiro pode ser retirada por completo da máquina registadora, levantando a 
gaveta aberta e puxando-a para si. 
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Funções do Teclado  
Relativamente à figura 5: 

1.  - Avança o recibo ou o papel do registo uma linha de cada vez; avança continuamente o papel quando fixada. 

2.  - [Void] Apaga o último item digitado e corrige uma determinada entrada após esta ter sido processada e 

impressa. Durante a programação de legendas, cancela da direita para a esquerda os caracteres que foram inseridos. 
[DEL] Apaga a entrada do código de caracter tal como o retrocesso num computador. 

3.  - Quando usada como tecla de cupão, subtrai uma quantia de um item ou total da venda, tal como a dedução 

de um vale de desconto. Quando usada como tecla de Reembolso, subtrai um item que foi devolvido para reembolso. 

4.  - Usada para incluir manualmente um preço para um artigo PLU. 

5.  - Usada para subtrair uma percentagem de um determinado item ou no total da venda. A percentagem pode 

ser uma pré-programada ou qualquer outra que seja inserida manualmente. 

6.  - Regista um preço pré-definido de um determinado item no departamento adequado. 

7.  - Limpa uma entrada realizada a partir do teclado numérico ou com  antes de finalizar uma transação com 

uma tecla de Departamento ou de função. Também usada para eliminar condições de erro. 

8.  [qty] Multiplica   -  (Departamento),  ou entradas  [hora]  e apresenta a hora actual nos 

modos REG e JRNL.  

 [DW]  Seleciona caracter de largura dupla. A largura dupla deve ser inserida a seguir ao caractere. 

9.  -  /  Entrada de quantias, indica quantas vezes é repetido um determinado item, adiciona e subtrai 

percentagens e faz entrada de números de código de departamento. 

- [.] Insere um ponto decimal para definir quantidades com casas decimais durante transações de vendas. 

 - [SP] Entrada de código de espaço. 

10.  - Alterna a caixa registadora entre imprimir e não imprimir o recibo da venda. 

11.  - Imprime uma ou mais cópias da última transação de vendas registada (sobrepõe o modo Recibo Desligado 

definido com a respectiva tecla). 

12.  - Permite entradas de preço nos Departamentos 8-40. 

 Para departamentos 8-14 

 Exemplo: selecione o departamento 8 

1. Inserir preço. 

2. Prima . 

3. Prima a tecla de departamento relacionada . 
 

Para departamentos 15-40 

Exemplo: selecione o departamento 15 

1. Inserir preço 

2. Prima . 

3. Prima a tecla numérica  e . 

4. Pressione novamente . 
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13.14.15. 16.17.18.19. 

  -  - Departamentos 1 a 7, para inserir um ou vários artigos de venda num determinado departamento. As teclas 

de departamento 1/8, 2/9, 5/12 e 6/13 podem também ser usadas no modo de calculadora. Quando pressionada após , 

regista nos Departamentos 8 a 14. 

20.  - Regista qualquer dinheiro retirado da gaveta da caixa e que não faça parte de uma venda.  Realiza o seu 
próprio relatório financeiro total. 

21.  - Atribui um Funcionário  

Confirma um número de funcionário inserido e o código de segurança de três dígitos. 

22.  - Esta tecla é usada como tecla de não adição e imprime uma entrada numérica até 7 dígitos 

no recibo. Abre a gaveta do dinheiro sem registar qualquer valor ou quando troca dinheiro numa 
transação que não é de venda. 

23.  - Quando usada com a tecla RA, regista qualquer dinheiro recebido numa conta que não faça 

parte da venda, como por exemplo, o dinheiro de início de dia colocado na gaveta pode ser registado 
como RA. Como tecla de Conversão de Moeda, é usada para calcular automaticamente e visualizar o 
valor em moeda estrangeira do subtotal de uma venda ou de uma determinada quantia registada.  

 

24.    - Regista as vendas pagas com cheque e confirma o ultimo artigo inserido. 
 

25.  - Regista as vendas a crédito tal como pagos com cartão de débito, ou cartão de crédito que é 

alternativo ao usado para Crédito. 
 

26.   - Regista as vendas que são cobradas. 

27.   - Calcula o subtotal de uma venda e é usado para programar taxas de IVA.  

28. - Totaliza as transações em dinheiro exato, calcula o troco e totaliza transações divididas com 

pagamento em cheque ou cartão de crédito e dinheiro.  Esta tecla é também usada para entrar em modo de 
calculadora. No modo de calculadora, é usada como a tecla “igual” (=). 

29.  - Botão da tampa do papel. 
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Visor do Operador 
A sua caixa registadora vem equipada com um Visor de Cristal Líquido (LCD) numérico de 9 dígitos. Relativamente à figura 

15, o visor lê-se da esquerda para a direita da seguinte forma: 

C1...C8 (5) - Com o Clerk System acitvado, indica o número de funcionário seleccionado antes de trabalhar 

no modo REG ouJRNL ou quando pressiona . 

Department (5) -Um conjunto de dígitos que indica qual a tecla de departamento que foi premida para cada entrada. 

Repeat/Multiply   -Um dígito visualizado quando repete ou multiplica itens para indicar o número de itens marcados  

       com o mesmo preço.  

Amount (6) - Indica quantias entradas e totais de vendas.. 

Indicadores de Símbolos Especiais 

Os símbolos especiais aparecem no lado esquerdo do visor durante a operação da caixa registadora.: 

C (Change)  (5) Indica que a quantia visualizada é o troco a dar ao cliente. 

E (Error) (5) Indica quando é feito um erro durante a operação ou quando programa a caixa registadora. É ouvido 

um sinal sonoro para alertar o operador. 

ST (Sub-total) (1) Indica que a quantia visualizada é o sub-total de uma transacção, incluindo os impostos caso se aplique. 

= (Total)  (1) Indica que a quantia visualizada é o total da transacção. 

- (Minus) Apresenta uma entrada negativa.. Também aparece se sub-total ou dinheiro entregue total for um 

número negativo devido por uma devolução ou reembolso. 

.  (Ponto Decimal)    (7) Indica a entrada de quantidades com ponto decimal 

_(Línea) Indica da esquerda para a direita no fundo do visor, o modo calculadora (2), o modo recibo desligado (3), o 

modo de treino (4) e um registo electrónico (8) quase cheio (disponíveis menos de 700 linhas de 

transacção). 

Apresentado quando prime a tecla  para indicar que a quantia está visualizada em moeda 

estrangeira. 

Ch (Cheque) (5) Indica uma transacção paga em cheque. 

Cr (Crédito) (5) Indica uma transacção paga com cartão de crédito. 

Estes símbolos desaparecem automaticamente quando inicia a entrada seguinte ou prime a tecla . 
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Condições de Erro 

Códigos de Erro 
Podem ser visualizados os seguintes códigos de erro: 

E1 Erro de operação 

E2 Excedida quantia de venda 

E3 Erro de entrada preço zero 

E4 Entrada de anulação incorrecta 

E5 Necessário número e password de funcionário 

E6 Necessária password de gestor. 

Limpar um Erro 

Prima a tecla  para limpar um erro. O sinal sonoro termina, o visor limpa-se e o teclado fica desbloqueado, 

permitindo-lhe continuar com a transacção ou reiniciar o programa. Se não conseguir eliminar uma condição de erro 

premindo a tecla , reinicie a caixa registadora realizando uma das três operações de reiniciação explicadas na 

secção seguinte. 

Operações de Reinicialização da Caixa Registadora 
Se a caixa registadora não funcionar, por exemplo enquanto programa e não conseguir parar um sinal de erro 

premindo a tecla , deverá reiniciar a caixa registadora. Existem três operações para reiniciar; tenha muito cuidado 

quando escolher a que vai usar pois poderá cancelar desnecessariamente dados do relatório e dados programados 
na caixa registadora. 

Reinicialização Parcial – Reset D 

Uma operação de Reinicialização Parcial apaga apenas a memória de trabalho da caixa registadora. 

1. Coloque o interruptor na posição OFF.

2. Prima e fixe as teclas  e .  

Se a caixa registadora continuar em condição de erro, continue com a operação Reinicialização Total – operação de 

Relatórios. 

Relatórios de Reinicialização Completa– Reset C 

Uma operação de Reinicialização Completa - Relatórios, apaga a memória de trabalho da caixa registadora e todos os 

totais e contadores (todos os dados de relatórios). 

1. Coloque o interruptor na posição OFF.

2. Prima e fixe as teclas  e .  

Se a caixa registadora continuar em condição de erro, continue com a operação Reinicialização Completa - Todos os 

Dados. 
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Reinicialização Completa Sem Língua – Reset B 

Uma operação de Reinicialização Completa Sem Língua, apaga a memória de trabalho da caixa registadora,  todos os totais e 

contadores (todos os dados de relatórios) e cancela todos os dados programados na caixa registadora sem língua. 

1. Coloque o interruptor na posição OFF.

2. Prima e fixe as teclas  e . 

Se a caixa registadora continuar em condição de erro, continue com a operação Reinicialização Completa - Todos os Dados. 

Reinicialização Completa - Todos os Dados 

Uma operação de Reinicialização Completa – Todos os Dados apaga a memória de trabalho da caixa registadora, todos 

os totais e contadores (todos os dados de relatórios) e cancela todos os dados programados na caixa registadora. 

Tenha muito cuidado quando usar este tipo de reinicialização. Use este método apenas como último recurso. 

1. Coloque o interruptor na posição OFF.

2. Prima e fixe as teclas  e .  

3. Reprograme a caixa registadora.

Registo Electrónico 
A caixa registadora vem equipada com um memória dinâmica para Registo Electrónico (EJ), que contém por defeito 3.000 
linhas de dados sobre vendas.  Durante as transacções, os dados sobre vendas são registados continuamente nesta 
memória para que esteja continuamente actualizada com as últimas 3.000 linhas de informação sobre vendas efectivas.  

O operador pode, no entanto, programar a caixa registadora para uma operação standard do registo electrónico. Neste 
caso programa a memória para aceitar um máximo de 3.000 linhas de dados sobre vendas antes de lhe ser pedido para 
limpar a memória. O registo electrónico armazena todos os recibos de vendas registados nos modos REG e JRNL, 
permitindo-lhe assim imprimir este registo em qualquer altura, ou quando a memória estiver quase cheia ou cheia. Para 
programar a caixa registadora para operação standard do registo electrónico: 

1. Posição da chave de controlo: PRG.

2.  Prima. . 

NOTA: Pode também personalizar outras características do registo electrónico, programando as Opções do Sistema 4, 5, 6 
e 7. Para mais informação consulte “Opções do Sistema”. 

O registo electrónico atinge uma condição quase cheio, quando existem menos de 700 linhas disponíveis na memó-ria do 
registo. É visualizada uma mensagem indicando o número de linhas restantes, sendo emitido um sinal sonoro de aviso no 
início e fim de cada transacção realizada; prima ou e continue a sua transacção.. 

Quando o registo fica cheio, existem menos de 300 linhas disponíveis na memória. É visualizada uma mensagem 
indicando que a memória do registo está cheia, ao mesmo tempo que um sinal sonoro de aviso é emitido no início de uma 
transacção. 

Prima  Depois, imprima o conteúdo do registo electrónico, conforme explicado abaixo, ou continue com outras 
transacções; lembre-se que os dados da transacção NÃO serão gravados em memória e o contador de recibos não 

avançará. Se pretender terminar a transacçãod e vendas, prima . Para saber quantas linhas ainda tem disponíveis 

no registo electrónico, prima  no modo REG quando não estiver numa transacção de vendas. 
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Imprimir e Limpar o Conteúdo do Registo Electrónico 

Verifique se de que haja bastante papel na impressora. 

1. Posição da chave de controlo: Z.

2.  Prima . 

Para interromper a impressão do relatório, prima .  

Para ecomeçar a impressão, prima  de novo. 

Para parar a impressão do relatório, prima .  
Quando o conteúdo do registo electrónico é impresso, é visualizada uma mensagem e é emitido um sinal 
sonoro para indicar que a capacidade da memória EJ foi reposta na capacidade máxima programada.. 

NOTA: Pode também imprimir o conteúdo do registo elec-trónico com o chave de controlo na posição X; ao 
fazer isso, no entanto, não irá apagar a memória electrónica. 

Limpar a Memória do Registo Electrónico sem Imprimir o Conteúdo 

O conteúdo da memória do registo electrónico é eliminado e não é impresso: 

1. Posição da chave de controlo: Z.

2. Prima . 

3. Prima  para apagar a memória do registo electrónico. 

ou

 para sair do apagamento da memória do registo electrónico. 
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Arranque Rápido 

Esta secção permite-lhe programar as funções básicas da caixa registadora, de modo a poder começar a trabalhar de 

imediato com o seu novo produto. Os programas e informação de transacção para relatórios de gestão, são gravados na 

memória da caixa registadora que é protegida por pilhas de suporte. 

Antes de começar a programar a caixa registadora ou a realizar transacções de vendas, insira as pilhas para gravar 

esta informação caso ocorra uma falha de corrente ou se a caixa registadora se desligar da tomada eléctrica.  

Programar o Arranque Rápido 

1. Configurar a sua língua

NOTA: Após programar a língua que quer usar, a caixa registadora realiza uma reinicialização automática e cancela 

todos os dados de programação e transacção que estejam gravados. 

1. Posição da chave de controlo: PRG.

2. Prima . 

3. Prima a tecla que identifica a sua língua::  Espanhol,  Francês,  Alemão,  Holandês, 

 Português,  Dinamarquês,  Sueco, ou  para Inglês. 

4. Prima . 

Exemplo: Programe a caixa registadora para imprimir em Português. 

Digite/Prima: . 
Identificador de língua

2. Acertar a Data
1. Posição do interruptor de controlo: PRG.

2. Digite a data actual em formato DDMMAA.

3. Prima a tecla . 

Exemplo: Acerte a data para 30 de Outubro de 2017. 

Digite/Pressione: 

Dia Mês Ano
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3. Acertar a Hora
1. Posição do interruptor de controlo: PRG.

2. Digite a hora actual em formato HH:MM, formato 24 horas.

3. Prima a tecla . 

Exemplo: Acerte a hora para 3:30 PM. 

Digite/Prima: 

Hora Minutos 

4. Definir uma taxa de IVA fixa

1. Posição do interruptor de controlo: PRG.

2. Digite o [número] que representa o IVA (1 para IVA1, 2 para IVA2, 3 para IVA3 e 4 para IVA4).

3. Prima a tecla . 

4. Digite a taxa de IVA. Pode usar um máximo de cinco dígitos e DEVE digitar três dígitos após a casa decimal desejada.

5. Prima a tecla . 

Exemplo: Fixe uma taxa de IVA1 em 5,50%. 

Digite/Prima: 

  IVA 

5 50 

NOTA: Antes de alterar uma taxa de IVA, imprima um relatório Financeiro Z. Consulte "Relatório Financeiro X e Z". 

Para informações sobre outras funções relacionadas com IVA, consulte "Imprimir informação de IVA no Recibo do 

Clientes". 

5. Ligar vários/um só item de venda, estado de imposto e Preço do Item a um Departamento
Existem 40 departamentos disponíveis na sua caixa registadora. Programar um departamento consiste em atribuir uma 

venda positiva ou negativa a um ou vários itens e um estado de imposto previamente programado a esses itens. Pode 

depois atribuir opcionalmente um preço pré-definido ao departamento. 

Pode programar um estado de departamento de 3 dígitos usando as seguintes opções: 

Venda de vários/único item Estado do Imposto

0 = Vários, venda positiva de itens 
1 = Único, venda positiva de itens 
2 = Vários, venda negativa de itens 
3 = Único, venda negativa de itens 

00 = Não tributável 
01 = Tributável com VAT 1 
02 = Tributável com VAT 2 
03 = Tributável com VAT 3 
04 = Tributável com VAT 4
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Posição do interruptor de controlo: PRG. 

1. Digite as opções [Venda de vários/múltiplo/individual] e [Estado do Imposto] consultando a tabela anterior. Precisa

digitar um código de 3 dígitos.

2. Prima a tecla . 

3. Digite um [preço unitário] com um máximo de 7 dígitos atribuir a um item específico e depois atribua-o a um

departamento premindo a tecla necessária   a . Use  para os departamentos de 8 a 14. Use 

,  las teclas numéricas relacionadas  ....  e  para os departamentos 14 a 40. 

Exemplo: Programe uma venda positiva de vários itens e um preço de €2.50 para um item no Departamento 2. 

Digite/Prima: 

     Preço unitário 
Estado do imposto  

Departamento 
Vários itens de venda positiva 

Após ter programado os seus departamentos, pode imprimir um relatório que indica os valores da programação. Consulte 

a secção "Relatório de Programação de Departamento" para obter mais informações. 

6. Programar a Pesquisa de um Preço Fixo (PLU)
Pode programar um máximo de 999 PLUs. Pode também definir o número de artigos em stock para cada PLU individual 
programado. Sempre que um artigo é vendido, o número em inventário diminui automaticamente para manter 
actualizado o número de artigos restantes em stock. 

1. Posição do interruptor de controlo: PRG.

2. Prima a tecla , digite o [número PLU (entre 1 e 999)] e depois prima . 

3. Digite um  [número entre 1 e 9999] de artigos PLU em stock e depois prima . 

4. Digite o [preço unitário] que pretende atribuir ao PLU.

5. Prima a respectiva tecla de departamento  a  para atribuir o PLU a um Departamento entre 1 e 14. Se for 

necessário imposto para um determinado item PLU, não se esqueça de ligar o número PLU do item a um

departamento que esteja programado para imposto. Para programar um departamento para imposto, consulte a

secção Ligar vários/um só item de venda, estado de imposto e Preço do Item a um Departamento.

6. Prima a tecla . 

Exemplo:   Criar PLU1 com um preço unitário de €2.69 atribuído ao Departamento 1.  Defina um total de 200 artigos 
em stock. 

Digite/Prima: 

Número PLU   Artigos PLU em stock    

Departamento 

Após ter programado os seus itens PLU, pode imprimir um relatório que indica os valores da programação. Para mais 

informação, consulte a secção “Relatório de Programação PLU”. 
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Programação e Funções da Caixa Registadora 

Os programas e informação de transacção para relatórios de gestão, são gravados na memória da caixa registadora 

que é protegida por pilhas de suporte. 

Antes de começar a programar a caixa registadora ou a realizar transacções de vendas, insira as pilhas para gravar 

esta informação caso ocorra uma falha de corrente ou se a caixa registadora se desligar da tomada eléctrica. 

Alterar a Programação da Caixa Registadora 
Se pretender alterar a sua programação inicial (tal como uma actualização às taxas de IVA, PLUS ou taxas de câmbio): 

• Coloque o interruptor de controlo na posição PRG.
• Refaça a programação que pretende e confirme conforme é explicado nas secções seguintes
• Coloque o interruptor de controlo noutro modo de operação.

Uma nova entrada no programa irá sobrepor-se automaticamente a uma entrada anterior no mesmo programa. 

Percentagem a descontar e a adicionar (± %) 

Programar esta opção calcula automaticamente a taxa predefinida sempre que prime a tecla . A percentagem 
pode ser descontada ou adicionada a um item individual ou ao total da venda. 

1. Posição do interruptor de controlo: PRG.

2. Digite os [números] que representam a percentagem desejada. Pode especificar até quarto dígitos num intervalo

entre 0.00 e 99.99. (*).

3. Digite o [sinal] (**) da taxa de câmbio.

4. Prima a tecla  para gravar a percentagem

(*) percentagem:  0 - 9999 ( 0 - 99.99% )  predefinição: 0
(**) sinal:  0 – 1

0 = mais (+) 
1 = menos (-) 

Exemplo: Programe um aumento standard de 5.50% sinal = mais. 

Digite/Prima: 

Units Decimals Sign 

Exemplo: Programe uma taxa de desconto standard de  20% sinal = menos. 

Digite/Prima: 

Unidades Decimais Sinal 
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Taxas de Conversão de Moeda Estrangeira 
Pode programar até duas taxas de conversão de moeda estrangeira diferentes. O valor da moeda estrangeira será  

apresentado sempre que premir a tecla  durante uma venda. 

1. Posição do interruptor de controlo: PRG.

2. Digite o número de identificação   a 
 
correspondente à taxa de conversão de moeda estrangeira que 

pretende

 definir e depois prima . 

3. Digite a [posição da casa decimal] da taxa de câmbio (0-8 dígitos após a casa decimal).

4. Digite a [posição da casa decimal] da quantia convertida (0-3 dígitos após a casa decimal).

5. Digite a [taxa de câmbio] usando um máximo de seis dígitos sem especificar qualquer casa decimal.

6. Prima a tecla . 

Exemplo: Programar a primeira taxa de câmbio como: 1 GBP = 1,172 EURO. 

Posição da casa decimal da quantia convertida 

      Casa decimal da taxa de câmbio

Posição da casa decimal da quantia convertida

    Taxa de câmbio (1,172 Euro) 

Quando a opção do sistema da moeda base está definida como LOCAL, a quantia convertida é em Euro: 

(Quantia a converter = Subt / taxa de moeda estrangeira), 

Quando a moeda base está definido como EURO, a quantia convertida será na moeda local: 

(Quantia a converter = Subt x taxa de moeda estrangeira). 

Opção de Arredondamento para Moeda Suíça, Dinamarquesa, Sueca e Euro 

Para franco Suíço, coroa Dinamarquesa, Euro e coroa Sueca, poderá programar a máquina de modo que a quantia de 

uma transacção seja arredondada automaticamente de acordo com a tecla ,  ou [tender] que premir. O 

resultado arredondado será visualizado no visor do operador e do cliente, impresso no recibo do cliente e no registo. Os 

ajustes de total são indicados nos relatórios financeiros. 

Programar o modo de Arredondamento Europeu 

Conforme se descreve na secção “Opções do Sistema”, ao programar a Condição 14 da Máquina de acordo com o valor 

(1, 2, 3 ou 4),poderá programar o equipamento para arredondar o subtotal ou valores relacionados com a moeda 

estrangeira. 
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Posição da Casa Decimal 
1. Posição do interruptor de controlo: PRG.

2. Digite a opção de sistema  seguida do número de estado [0, 1, 2 ou 3] para seleccionar o formato desejado 

conforme se indica na tabela seguinte:

Número de estado Formato

0: x

1: x.x:

2: x.xx (valor predefinido)

3 x.xxx

3. Prima a tecla  para definir um novo formato. 

Exemplo: Programe a caixa registadora para colocar um dígito após a casa decimal. 

Digite/Prima: 

Número da opção do sistema número de estado

Imprimir informação de IVA nos Recibos dos Clientes 

Pode programar a caixa registadora para imprimir informações sobre o IVA no recibo do cliente de acordo com o seu 

negócio ou com os requisitos do seu país. 

Programar a Caixa Registadora para Imprimir informação desejada de IVA 

De acordo com a secção “Opções do Sistema”, ao definir as condições do equipamento 36 a 41 programa a caixa 

registadora para imprimir a informação de IVA que necessita. 

Número da condição da 
Programação a Máquina 

Número de Estado 0 = Imprimir 

Número de Estado 1 = Não imprimir 

36 Total de IMPOSTO separado por percentagem 

37 Valor total de imposto 

38 Quantia tributável separada por percentagem 

39 Quantia total tributável  

40 Quantia tributável isenta de IMPOSTO separada por percentagem 

41 Quantia tributável isenta de IMPOSTO 

1. Posição do interruptor de controlo: PRG.

2. Digite o [número de condição da máquina] seguido do número de estado, depois prima . 

3. Coloque o interruptor de controlo na posição OFF. O recibo abaixo é um recibo típico com IMPOSTO emitido pela

caixa registadora.
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Recibo com a Soma de todas as importâncias de IVA calculada (TOTAL VAT) – Condição da Máquina 37 

Recibo com Totais de Venda Tributados divididos por Taxa (AMT VAT INCL) – Condição da Máquina 38 

Recibo com Soma dos Totais de Venda Tributados (TOTAL INCL VAT) – Condição da Máquina 39 

Recibo com Totais de Vendas Tributáveis sem IVA por cada Taxa (AMT VAT EXCL) – Condição da Máquina 40 

Recibo com a Soma dos Totais de Vendas Tributáveis sem IVA (TOT EXCL VAT) – Condição da Máquina 41 

Taxas de IVA 
programadas 

Totais de IVA
por taxa programada 

Soma dos totais a 
individuais de IVA 

Totais de IVA
por taxa programada 

Totais de vendas 
Tributados por taxa 

Taxas de IVA
programadas 

Taxas de IVA
programadas 

Totais de IVA
por taxa programada 

Soma de totais 
de vendas tributados 

Totais de IVA
por taxa programada 

Totais de vendas 
tributáveis sem 
IVA por cada taxa 

Taxas de IVA 
programadas 

Totais de IVA
por taxa programada 

Soma dos totaisde vendas 
tributáveis sem IVA 

Taxas de IVA 
programadas 
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Modo calculadora 

O modo calculadora é um modo de não-impressão que apenas pode ser acedido na posição REG ou JRNL fora de uma 

venda. Apenas se pode aceder ao modo calculadora se tiver sido definida uma Password para o Modo Calculadora. 

No modo calculadora podem ser usadas as seguintes teclas: 

Tecla 

   a  

Entrar no Modo Calculadora 

1. Posição do interruptor de controlo: REG ou JRNL.

2. Se foi programada uma password para o modo calculadora, digite a [password de quatro dígitos] e prima . 

3. Aparecerá um ponto no lado esquerdo do visor, indicando que o modo calculadora está ativado.

Sair do Modo Calculadora 

1. Posição do interruptor de controlo: REG ou JRNL.

2. Prima a tecla . 

3. O ponto irá desaparecer do visor e será emitido um sinal sonoro indicando que está de volta ao modo de registo normal. 

Programar Password do Modo Calculadora 

1. Posição do interruptor de controlo: PRG

2. Prima as teclas ,  digite a [password de 4 dígitos] e prima . 

NOTA: A password predefinida é 0000: a funcionalidade de segurança da password não funcionará, sem proteção. 

Exemplo: Definir a password do modo calculadora como 1962. 

Digite/Prima:  , 

Passar para definição de password do modo Calculadora 

Definida password para Calculadora             Confirmar password 
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Sistema do Funcionário 

O Sistema do Funcionário é uma função de segurança que lhe permite controlar o acesso à caixa registadora e monitorar o 

número de transacções e as vendas de um máximo de 8 Funcionários. 

A sua caixa registadora foi configurada na fábrica com o Sistema do Funcionário desactivado.  

Pode activar o Sistema do Funcionário para um grau de protecção e monitorização das vendas, ou desactivá-lo de novo 

para que a caixa registadora possa ser usada livremente sem restrições. 

NOTA: Se o Sistema do Funcionário for desactivado, a caixa registadora será usada sem necessidade de digitar um número 

de Funcionário ou um número de Funcionário e o seu código de segurança de 3 dígitos. Neste caso, a caixa 

registadora assume o Funcionário 1 como o Funcionário predefinido, visualiza "1" para indicar o número do 

funcionário que está a ser usado e imprime "1" em todos os recibos, registos e relatórios. Todas as vendas serão 

registadas no Funcionário 1 e deste modo o Relatório de Funcionário apenas irá reportar as vendas deste Funcionário. 

Pode também programar outras funções relacionadas com o funcionário. Para mais informações, consulte “Opções do 

Sistema”, Condição da Máquina 8, 9 e 10. 

Activar o Sistema do Funcionário 

1. Posição do interruptor de controlo: PRG.

2. Prima as teclas . 

Desactivar o Sistema do Funcionário 

1. Posição do interruptor de controlo: PRG.

2. Prima as teclas . 

Programar um Código Secreto ligado a um Número de Funcionário 
Com o Sistema do Funcionário activo: 

1. Posição do interruptor de controlo: PRG.

2. Digite um número entre  e  para identificar o funcionário ao qual vai ser ligado o código secreto. 

3. Prima a tecla . 

4. Defina o estado do funcionário digitando  para “Funcionário Normal” (predefinição) ou  para “Funcionário 

em modo de treino do funcionário”

5. Prima a tecla . 

6. Defina um código secreto com três dígitos digitando três [teclas numéricas].

7. Prima a tecla . 

NOTA:  Código secreto: 000 a 999  

Código secreto predefinido: 000 

Exemplo: Atribua um código secreto igual a 111 a um Funcionário normal, Funcionário número: 1. 

Nº do Funcionário  Estado     Código Secreto 
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Digitar um Número de Funcionário/Código Secreto antes das operações com a Caixa Registadora 
Com o Sistema de Funcionário ativo: 

No caso de a Definição de Segurança do Funcionário estar definido como 0 (não obrigatório), é possível inserir apenas o 

número do funcionário para iniciar o registo da transação (apenas para o Funcionário que não tem código de segurança 

definido):  

1. Posição do interruptor de controlo: REG or JRNL.

2 Digite um número de Funcionário  a , prima . Para o funcionário que definiu um código de segurança, 

é necessário inserir devidamente o código de segurança de 3 dígitos [teclas numéricas], depois prima . 

NOTA: No caso da Definição de Segurança do Funcionário estar programada para 1 (Obrigatório), o utilizador deve 

definir um código de segurança de 3 dígitos para o funcionário antes de lhe atribuir o registo de transações. O 

número do Funcionário que não define o código de segurança, não poderá atribuir o registo de transações ao 

Funcionário. Será apresentado no visor “E5” referindo erro na atribuição de Funcionário. 

1. Posição do interruptor de controlo: REG ou JRNL.

2. Digite um número de Funcionário de  a  , prima a tecla , digite o código de três dígitos correspondente 

(se programado) e depois prima a tecla .

NOTA:  Serão visualizados asteriscos em vez do código secreto de três dígitos.

É apresentado o número do funcionário (C1 .....C8) para identificar qual o funcionário que está a operar a máquina e que é 

agora possível realizar transações. O número do funcionário será impresso no recibo da venda e nos relatórios e gestão. 

Password do Gestor 
Pode definir uma password para o gestor, para evitar o acesso não autorizado ao modo Z da máquina. 

Como o relatório de gestão obtido no modo Z reinicia os totais da transacção para zero, a utilização de uma password de 

gestor evita que estes totais sejam reiniciados acidentalmente por pessoal não autorizado. 

Definir uma password de gestor para o modo Z 

1. Posição do interruptor de controlo: PRG.

2. Prima as teclas ,  digite a [password de 4 dígitos ] e prima . 

NOTA: Se definir a password de gestor como 0000, a função de segurança de protecção por password não irá funcionar. 

Exemplo: Definir uma password de gestor como 9876 para o modo Z. 

Digite/Prima:  , 

Passar para definição de Password de Gestor para o Modo Z  

Password do gestor definida        Confirmar a password de Gestor programada 
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Limpar a Password de Gestor para o Modo Z 
1. Posição do interruptor de controlo: PRG.

• Prima as teclas , . 

•  Prima as teclas . 

Usar a Caixa Registadora em Modo Protegido por Password 

Se foi definida uma password de gestor para proteger o acesso não autorizado ao modo Z, siga o procedimento abaixo 

para digitar a password e poder imprimir o relatório de gestão Z. 

1. Posição do interruptor de controlo: Z.

2. Digite a password específica de 4 dígitos.

3. Prima a tecla . 

Modo de Treino 
O modo de treino permite-lhe usar a caixa registadora, para realizar verdadeiras transacções de vendas com fins de 

aprendizagem. Todas as transacções realizadas neste modo não ficam registadas nos relatórios financeiros de gestão e os 

recibos de vendas não são numerados consecutivamente.Quando a caixa registadora é colocada em modo treino, todas as 

transacções de treino podem ser realizadas em modo REG ou JRNL. Pode também imprimir um relatório de treino detalhado 

para manter controlo das transacções realizadas neste modo. Para mais informação consulte “Relatório de Treino”. 

Para passar a caixa registadora para o modo de treino: 

1. Posição do interruptor de controlo: PRG.

2. Prima as teclas . 

Aparece um ponto no visor para indicar que a caixa registadora está em Modo de Treino. 

3. Coloque o interruptor de controlo em REG ou JRNL para realizar transacções de vendas em modo treino.

NOTA:   Os recibos impressos em MODO DE TREINO apresentam “****” em lugar do número consecutivo. 

Para sair do Modo de Treino: 

1. Posição do interruptor de controlo: PRG.

2. Prima as teclas . 

Para passar a caixa registadora para o modo de treino quando foi definida uma password para o modo de treino: 

1. Posição do interruptor de controlo: REG ou JRNL.

2. Digite a sua [password de 4 dígitos] e prima a tecla . 

Aparece um ponto no visor para indicar que a caixa registadora está em Modo de Treino. 

Para sair do modo de treino quando foi definida uma password: 

1. Posição do interruptor de controlo: REG ou JRNL.

2. Digite a sua [password de 4 dígitos] e prima a tecla . 
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Programar Password do Modo de Treino 

A password do modo de treino, evita o acesso não autorizado ao modo de treino e permite realizar treino em modo REG ou JRNL. 

1. Posição do interruptor de controlo: PRG.

2. Prima as teclas ,  digite a [password de 4 dígitos] e prima . 

NOTA: Se definir uma password igual a 0000 ou se a deixar no valor predefinido, não poderá aceder ao modo de treino. 

Exemplo: Definir a password do modo treino como 9876. 

Digite/Prima:  , 

Passar para o modo de definição de password do Modo de Treino 

Definida password do Modo de Treino                       Confirmar password digitada 

Opções do Sistema 

A função de programação de opções do sistema da caixa registadora, inclui várias opções para operar a caixa registadora. 

Cada uma das funções descrita nesta secção já vem definida quando a caixa registadora é entregue para satisfazer os 

requisitos mais frequentes. Os valors da caixa registadora definidos na fábrica, e que poderá alterar em qualquer altura, 

estão indicados a negrito na tabela abaixo.  Em qualquer altura pode imprimir um relatório onde pode ver como está 

programada a caixa registadora. Para mais informações, consulte o, “Relatório de Programação da Caixa Registadora”. 

1 0 = Formato da data - DD-MM-20AA (dia-mês-ano) 

1 = Formato da data- MM-DD-20AA (mês-dia-ano) 

2 0 = Formato da hora – formato 24 horas 

1 = Visualização da hora - formato 12 horas 

3 0 = Posição da casa decimal – n 

1 = Posição da casa decimal – n.n 

2 = Posição da casa decimal – n.nn 

3 = Posição da casa decimal – n.nnn 

4 Registo Electrónico 

0 = Operação dinâmica do registo electrónico. 

1 = Operação normal do registo electrónico. 

5 Selecção de gravação do Registo Electrónico 

0 = Guardar recibos de vendas apenas no registo electrónico 

1 = Registo completo no registo electrónico 

6 Emitir sinal sonoro no início da transacção quando memória EJ estiver quase cheia 

0 = Não emitir sinal sonoro 

1= Emitir sinal sonoro 

7 Emitir sinal sonoro no final da transacção quando memória EJ estiver quase cheia 

0 = Não emitir sinal sonoro 

1 = Emitir sinal sonoro 
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8 0 = Sistema do Funcionário inactivo 

1 = Sistema do Funcionário activo 

9 0 = Código de Segurança do Funcionário não obrigatório 

1 = Código de Segurança do Funcionário obrigatório 

10 0 = Login do funcionário em cada transacção Não Obrigatório 

1 = Login do funcionário em cada transacção Obrigatório 

11 0 = É permitida uma entrada de preço zero 

1 = Não é permitida uma entrada de preço zero 

12 0 = Reservado 

1 = Modo de Imposto adicionado 

2 = Modo de cálculo de IVA 

13 0 = Arredondamento por defeito da Fração modo de arredondamento 

1 = Arredondamento (5/4) da Fração modo de arredondamento 

2 = Arredondamento por excesso da Fração modo de arredondamento 

14 0 = Sem arredondamento Europeu 
1 = Seleção de arredondamento especial - Suíça 

0,01 – 0,02 = valor arredondado para 0,00 
0,03 – 0,07 = valor arredondado para 0,05 
0,08 – 0,09 = valor arredondado para 0,10 

2 = Seleção de arredondamento especial - Dinamarca 
0,00 – 0,24 = valor arredondado para to 0,00 
0,25 – 0,74 = valor arredondado para to 0,50 
0,75 – 0,99 = valor arredondado para to 1,00  

3 = Seleção de arredondamento especial - Euro 
0,01 – 0,03 = valor arredondado para to 0,00 
0,04 – 0,07= valor arredondado para to 0,05 
0,08 – 0,09 = valor arredondado para to 0,10 

4 = Seleção de arredondamento especial - Noruega 
0,0   – 0,49 = valor arredondado para to 0,00 
0,50 – 0,99 = valor arredondado para 1,00 

15 0 = Modo de cálculo de conversão de moeda estrangeira : divisão 

1 = Modo de cálculo de conversão de moeda estrangeira : Multiplicação 

16 0 = Permitida emissão de vários recibos 

1 = Não permitida emissão de vários recibos 

17 0 = Gaveta aberta quando SEM VENDA 

1 = Gaveta não abre quando SEM VENDA 

18 0 = Atualização do número consecutivo no recibo SEM VENDA  

1 = Número consecutivo não se atualiza no recibo SEM VENDA 

19 0 = Se zero não imprimir relatório Z 

1 = Se diferente de zero não imprimir relatório Z 

20 0 = Não reiniciar número Consecutivo após relatório Z1 

1 = Reiniciar número Consecutivo após relatório Z1 

21 0 = Não reiniciar o total Geral após o relatório financeiro Z1 

1 = Reiniciar o total Geral após o relatório financeiro Z1 

22 0 = Não reiniciar o contador Z1 e Z2 após o relatório Z 

1 = Reiniciar o contador Z1 e Z2 após o relatório Z 
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23 0 = Entrelinha 1,25 mm  

1 = Entrelinha 1,50 mm  

2 = Entrelinha 1,75 mm  

3 = Entrelinha 2,00 mm 

4 = Entrelinha 2,25 mm  

5 = Entrelinha 2,50 mm 

6 = Entrelinha 2,75 mm  

7 = Entrelinha 3,00 mm  

8 = Entrelinha 2,25 mm  

9 = Entrelinha 3,50 mm 

24 0 = Fonte dimensão Normal 

1 = Fonte dimensão Pequena 

25 Activar/desactivar impressão de relatório EJ comprimido 

0 = Desactivar impressão comprimida do relatório 

1 = Activar impressão comprimida do relatório 

26 0 = Actualizar número consecutivo após relatório Z 

1 = Não actualizar número consecutivo após relatório Z 

27 - 29 Reservado 

30 0 = Imprimir a data 

1 = Não imprimir a data 

31 0 = Imprimir a hora  

1 = Não imprimir a hora 

32 0 = Imprimir número consecutivo 

1 = Não imprimir número consecutivo 

33 0 = Activo: Imprimir Subtotal ao premir a tecla 

1 = Inactivo:  Não imprimir Subtotal ao premir a tecla 

34 0 = Imprimir símbolo de imposto à direita da quantia 

1 = Não imprimir símbolo de imposto à direita da quantia 

35 0 = Detalhes do imposto após quantia entregue 

1 = Detalhes do imposto antes de quantia entregue 

36 0 = Imprimir valor do Imposto dividido por taxa 

1 = Não imprimir valor do Imposto dividido por taxa 

37 0 = Imprimir valor total do Imposto 

1 = Não imprimir valor total do Imposto 

38 0 = Imprimir importância tributável dividida por taxa 

1 = Não imprimir importância tributável dividida por taxa 

39 0 = Imprimir importância total tributável dividida por taxa 

1 = Não imprimir importância total tributável dividida por taxa 

40 0 = Imprimir importância tributável sem Imposto dividida por taxa 

1 = Não imprimir importância tributável sem Imposto dividida por taxa 

41 0 = Imprimir a importância tributável total sem Imposto  

1 = Não imprimir a importância tributável total sem Imposto  
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42 0 = Imprimir recibo SEM VENDA 

1 = Não imprimir recibo SEM VENDA 

43 0 = Imprimir cabeçalho no relatório X/Z 

1 = Não imprimir cabeçalho no relatório X/Z 

44 0 = Imprimir o contador Z1/Z2 no relatório Z1/Z2 

1 = Não imprimir o contador Z1/Z2 no relatório Z1/Z2 

45 0 = Imprimir Total Geral no relatório Z1/Z2 

1 = Não imprimir Total Geral no relatório Z1/Z2 

46 0 = Imprimir contador de MEIO DE PAGAMENTO no relatório Z1/Z2 

1 = Não imprimir contador de Meio de Pagamento no relatório Z1/Z2 

47 0 = Imprimir contador NÃO VENDA no relatório Z1/Z2 

1 = Não imprimir contador NÃO VENDA no relatório Z1/Z2 

48 0 = Imprimir contador TOTAL ANULADO no relatório Z1/Z2 

1 = Não imprimir contador TOTAL ANULADO no relatório Z1/Z2 

49 0 = Imprimir contador TOTAL REEMBOLSADO no relatório Z1/Z2 

1 = Não imprimir contador TOTAL REEMBOLSADO no relatório Z1/Z2 

50-89 Reservado 

90 0 = Língua Inglesa 

1 = Língua Espanhola 

2 = Língua Francesa 

3 = Língua Alemã 

4 = Língua Holandesa 

5 = Língua Portuguesa 

6 = Língua Dinamarquesa 

7 = Língua Sueca 

ATENÇÃO:  Após programar a língua que quer usar, a caixa registadora realiza uma reinicialização automática e 
cancela todos os dados de programação e transacção que estejam gravados. 



23 

Alterar as Definições Standard da Caixa Registadora 
1. Posição do interruptor de controlo: PRG.
2. Digite o [número] da condição da máquina (1-90 conforme indicado na tabela) que pretende alterar.
3. Digite o [número] da definição desejada.

4. Prima a tecla . 

Exemplo: Acertar a data para formato Mês/Dia/Ano. 

Condição 
da máquina  Definição   Confirmar definição 

Seleccionar Classificação da Legenda 

VISOR 

0   Modo de programação normal

PL001  Modo de programação de legenda PLU 

DP01  Modo de programação de legenda de Departamento 

CL1  Modo de programação de legenda de Funcionário 

FC1  Modo de programação de legenda de Moeda Estrangeira  

HD1  Modo de programação de legenda Cabeçalho 

FT1  Modo de programação de legenda de Rodapé 

0   Modo de programação Normal

NOTA:  Mesmo em sequência de programação, pode sair da programação premindo a tecla . 



24 

Seleccionar o Número da Legenda 

VISOR 

PL001  Modo de programação de legenda PLU 

PL002 } Aumento do número PLU 

PL003 

PL002  Diminuição do número PLU 

Área do número da legenda por classificação da legenda 

PLU: 1 - 999 
Departamento: 1 - 14 
Funcionário: 1 – 8
Moeda estrangeira: 1 – 4 
Mensagem do cabeçalho: 1 - 6 
Mensagem do rodapé 1 – 4 

Inserir Código de Caracter 

Tecla de Caracter 

As teclas numéricas funcionam como teclas de caracteres em modo de Programação de legenda. Cada tecla numérica 

tem vários códigos de caracter. Esses são seleccionados premindo a mesma tecla actualizada automaticamente.  Quando 

o código atinge o fim do código atribuído, o código seleccionado volta ao primeira código de caracter. Isto significa uma

escolha em ciclo. 

OFFSET 
Tecla 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7

00 0 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? 

1 P Q R S p q r s 1 Ş Ś � р � ś 

2 T U V t u v 2 Ú Ű Ů Ù Û Ü ů ü ű û ù ú

3 W X Y Z w x y z 3 Ý Ź Ƶ ź ƶ 

4 G H I g h i 4 Ğ Ġ Í İ Î Ï ĝ í ì 

5 J K L j k l 5 Ł ł 

6 M N O m n o 6 Ń Ñ Ó Ő Ō ό Ô Ö ñ ń ó ő ō ό ô ö ò 

7 7 @ [ ∖ ] ^ _ { } ~ ¡ § → ← Σ Ø Æ Œ ¨ ¿ Ⅰ Ⅱ Ⅲ 「 」 ↑ · 

8 A B C a b c 8 Á A Ą Å À Â Ä ß C Ć Ç á ą à â ä c ć 

9 D E F d e f 9 Ð Ė Ę É È Ê Ë ė e è é ê ë

Tecla Control para inserir caracter 

 Seleccionado caracter de largura dupla. 

 Necessária largura dupla para inserir à frente do caracter. 

 Entrada de código de espaço. 

 Apagar entrada do código de caracter como tecla retrocesso no PC. 

 Programado para a legenda pelo caracter inserido. 



25 

VISOR 

X 
 
OFFSET Valor da tecla para o caracter.

Exemplo: 

VISOR 

0 J 

1 K 

2 L 

3 J 

4 k 

5 l 

6 5 

5 l 

7 Ł 

8 ł 

0 J 
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Ex: PLU001 predefinição da legenda. 

VISOR 

PL001  PLU# 001  modo de programação de legenda  

0 A 

0 AP 

0 AP 

0 APP 

0 APPJ 

1 APPK 

2 APPL 

0                 APPLD

1                 APPLE 

PL002 
 Definir legenda PLU#001. 

O número da legenda será acrescido de um após predefinição. 
Pode ser aplicado “ESPAÇO” caso existam menos dígitos do que o 
máximo na legenda 

PLU001  APPLE 
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Relatórios de Gestão 
Os dados da transacção são mantidos na memória da caixa registadora desde que o sistema de segurança, através de 

pilhas esteja activo. Estes dados podem ser impressos como um relatório para ser analisado pelas chefias. O Relatório 

de Gestão pode ser impresso a partir da posição X ou Z. 

Relatórios X e Z  
Colocar o interruptor de controlo na posição X imprime a informação acumulada sobre a transacção e RETÉM TODOS OS 

TOTAIS EM MEMÓRIA. se este modo de relatório para imprimir leituras periódicas sobre as transacções realizadas (alguns 

utilizadores chamam ao relatório X um relatório de meio do dia). Os relatórios X incluem Relatório PLU, Relatório de 

Funcionário e Relatório Financeiro X1 e X2. 

Colocar o interruptor de controlo na posição Z imprime a mesma informação que o relatório X. A única diferença é que 

após ter impresso um relatório Z TODOS OS TOTAIS DA TRANSACÇÃO SÃO REPOSTOS EM ZERO, excepto o total geral, a 

menos que tenha sido programado o contrário no modo de programação das opções do sistema Este relatório é tirado 

normalmente ao fim do dia, para limpar todos os totais de transacção e poder começar em zero no dia seguinte.  

NOTA:  Para evitar a impressão acidental do relatório Z, atribua uma password de gestor ao modo Z conforme se explica 

na secção “Definir uma Password de Gestor para o Modo Z”. 

Um relatório X2 é chamado um relatório financeiro periódico sendo normalmente tirado semanalmente. Ele acumula todos 

os totais de transacção. Um relatório Z2 é igual ao um relatório X2, excepto que todos os totais de transacção são repostos 

a zero após este ser realizado. É realizado normalmente como relatório mensal de vendas, para ver os totais de vendas no 

fim de mês por cada departamento. 

Relatório Financeiro X1 e Z1 

NOTA:  Uma vez realizado um relatório “Z”, ele não poderá ser duplicado, por isso assegure-se que tem papel suficiente 

na caixa registadora. 

1. Posição do interruptor de controlo: X ou Z (tenha em conta que uma impressão Z1 repõe todos os totais

em zero).

2. Se tiver programado uma password de gestor para o modo Z, digite a [password de quatro dígitos] e prima a

 tecla . 

3. Prima a tecla . 
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Relatórios Financeiros X2 e Z2 

1. Posição do interruptor de controlo: X ou Z (tenha em conta que uma impressão Z2 repõe todos os totais em zero). 

2. Se tiver programado uma password de gestor para o modo Z, digite a [password de quatro dígitos] e prima a tecla . 

3. Digite  e prima a tecla . 

Relatório de Funcionário 
1. Posição do interruptor de controlo: X ou Z (não se esqueça que um Relatório de Funcionário Z, reinicia todos os

totais).

2. Prima a tecla . 

Relatório de Vendas PLU 
1. Coloque o interruptor de controlo na posição X ou Z  (não se esqueça que um Relatório Z PLU repõe todos os totais PLU

em zero). 

2. Prima a tecla . 
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Relatório Stock PLU 

Este relatório realiza uma impressão onde é apresentado o número de artigos em stock para cada PLU individual. Ele pode 

ser emitido no modo X1/X2. 

1. Posição da chave de controlo: X. 

2. Prima . 

 

Pode também imprimir um Relatório de Stock Mínimo de PLU que lhe fornece um inventário de todos os artigos PLU que 

estejam abaixo de uma determinada quantidade que tenha definido. Este relatório apenas pode ser emitido no modo X. 

1. Posição da chave de controlo: X. 

2. Digite o [número de stock] até um máximo de 4 dígitos. 

3. Prima . 

 
Exemplo: Imprima um Relatório de Stock de todos os artigos PLU cujo stock seja inferior a 100 artigos. 

Digite/Prima: 

. 

 

Relatório de Programação de Departamento 
Na impressão deste relatório é mostrado como estão programados os departamentos. Ele indica o estado, IVA 

associado e preço associado a cada departamento. 

 
1. Posição do interruptor de controlo: PRG. 
 

2. Prima as teclas       . 
 
 
Relatório de Programação PLU 
Na impressão deste relatório é mostrado como estão programados os PLUs. O seu número, preço associado, taxa de IVA 

(caso se aplique) e  departamento associado são reportados neste recibo. 
 
1. Posição do interruptor de controlo: PRG. 
 

2. Prima a tecla . 

 

Número PLU
artigos em stock 

Número PLU
ou nome 
atribuído 

Número PLU
artigos em stock 

Número PLU
ou nome 
atribuído 
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Relatório de Programação da Caixa Registadora 
Na impressão deste relatório é mostrado como está programada a sua caixa registadora. Lista os valores programados 

para todas as opções do sistema, as taxas de IVA, taxas de câmbio de moeda estrangeira e percentagens de desconto 

quando programadas, a password do gestor e password de modo de treino atribuída e o código de segurança de três 

dígitos atribuído aos funcionários. 

 
1. Posição do interruptor de controlo: PRG. 
 

2. Prima as teclas       . 

 
 

Relatório de Treino 
Este relatório fornece um relatório X ou Z das transacções realizadas em modo de treino. Tal como acontece com os 

relatórios financeiros normais X e Z, um relatório Z repõe todos os totais de transacção em zero e fornece a mesma 

informação que um relatório financeiro comum X ou Z, com a excepção que o identificador do relatório é "X0" ou "Z0". 

1. Posição do interruptor de controlo: X1/X2 ou Z1/Z2. Não se esqueça que na posição Z, o conteúdo do relatório de treino  
 é apagado. 

2. Se tiver programado uma password para modo de treino, digite a [password de quatro dígitos] e prima a tecla . 

3. Prima as teclas   . 
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Relatórios de Registo Electrónico 

Um relatório de registo electrónico realizado com o chave de controlo na posição X, não limpa a memória do jornal 

electrónico (e desse modo todos os dados de transacção são retidos) enquanto o relatório realizado com o chave de 

controlo na posição Z cancela a memória do registo electrónico, repondo assim a sua capacidade máxima de linhas 

conforme programado. 

Para interromper momentaneamente a impressão do relatório, prima . Prima esta tecla de novo para recomeçar a 

imprimir. Para cancelar a impressão do relatório, prima . 
 
Relatório Completo do Registo Electrónico 

Este relatório é uma listagem completa dos recibos de transacção e relatórios financeiros Z realizados com a capacidade 

máxima de linhas programada. 

1.  Posição da chave de bloqueio de controlo: X ou Z. Não se esqueça que na posição Z, o conteúdo da memória do registo 

electrónico é apagada despues prima . Certifique-se que tem bastante papel colocado na impressora. 

2.  Se tiver programado uma password de gestor, digite a [password de quatro dígitos] e prima . 

3.  Prima . 

Quando o conteúdo do registo electrónico é impresso, é visualizada uma mensagem e é emitido um sinal sonoro para 

indicar que a capacidade da memória EJ foi reposta na capacidade programada de linhas. 

 
O Mais Antigo Relatório de Transacção 

Ao indicar o número de transacções que pretende ver, este relatório imprime o número seleccionado dos recibos mais 

antigos e relatórios financeiros Z realizados e armazenados dentro da capacidade de linhas programadas. 

1.  Posição da chave de bloqueio de controlo: X ou Z. Não se esqueça que na posição Z, o conteúdo do registo electrónico é  
 apagado. Certifique-se que tem bastante papel colocado na impressora. 

2. Se tiver programado uma password de gestor, digite a [password de quatro dígitos] e prima . 

3. Digite um número entre [001 e 999] indicando o número dos relatórios mais antigos pretendidos e prima . 
 

Último Relatório de Transacção 

Ao indicar o número de transacções que pretende ver, este relatório imprime os recibos mais recentes e relatórios 

financeiros Z realizados e armazenados, dentro da capacidade de linhas programadas.. 

1. Posição da chave de bloqueio de controlo: X ou Z. Não se esqueça que na posição Z, o conteúdo do registo  
 electrónico é apagado. Certifique-se que tem bastante papel colocado na impressora. 

2. Se tiver programado uma password de gestor, digite a [password de quatro dígitos] e prima . 

3.  Digite um número entre [001 e 999] indicando o número dos relatórios mais recentes pretendidos e prima . 
 
Relatório Diário  

Ao indicar o número dos relatórios financeiros Z que pretende ver, este relatório imprime os recibos gravados antes do 

relatório financeiro Z definido, juntamente com o próprio relatório. 

1. Posição da chave de controlo: X ou Z. Não se esqueça que na posição Z, o conteúdo do registo electrónico é  

 apagado. Certifique-se que tem bastante papel colocado na impressora. 

2.  Se tiver programado uma password de gestor, digite a [password de quatro dígitos] e prima  . 

3.  Digite um número entre [01 e 99] indicando o número dos relatórios mais antigos de fim de dia pretendidos e  

 prima . 
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Transacções de Vendas 
 
Entrar e Sair do Modo de Registo 

1. Coloque o interruptor de controlo na posição REG ou JRNL. Lembre-se que a posição JRNL regista todas as transacções 

de venda no registo diário, enquanto que a posição REG permite obter recibos para o cliente. 

2. Se a opção Sistema do Funcionário estava activada e não foi programado um código secreto, digite o número de Funcionário 

atribuído e prima a tecla , digite o seu código secreto de três dígitos associado e depois prima a tecla .  

 Se a opção Sistema do Funcionário estiver activa e tiver sido programado um código secreto, digite um número 

qualquer de Funcionário de  a e depois prima a tecla . 

 

 
Visualizar a data e a hora 

You can display the current date and time outside of a sales transaction by pressing  para visualizar a data e  

 para visualizar a hora com a caixa registradora no modo REG ou JRNL. 

 

 
Ver Capacidade do Registo Electrónico 

Pode ver o número de linhas de dados de transação ainda disponíveis na memória do registo electrónico fora de uma 

transacção, se premir    com a caixa registadora no modo REG ou JRNL. 
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Exemplos de Recibos 
O recibo abaixo é um recibo típico emitido pela caixa registadora. 

 

 
 

É possível imprimir um recibo contendo o mínimo de informação possível. Para obter este recibo, programe as opções do 

sistema 30 a 41 conforme adequado. Para mais informações consulte “Opções do Sistema”. 
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Activar/Desactivar Recibo 
Fora de uma transacção de vendas, a caixa registadora pode ser colocada em modo de não impressão, onde as 

transacções realizadas em modo REG não serão impressas. No modo de não impressão, os totais de venda serão 

mantidos e os relatórios de gestão serão impressos. 

1. Posição do interruptor de controlo: REG ou JRNL. 

2. Prima a tecla . 
 

NOTA 1:  Uma linha aparece no lado esquerdo da tela (segunda posição) indicando que o modo Recebido está ativo. 
 

NOTA 2:  Pode anular esta definição e imprimir o recibo da última transacção de venda realizada, premindo  

tantas vezes quantas os recibos que pretende. 

 
 

Sair do Modo Não Impressão 

1. Posição do interruptor de controlo: REG ou JRNL. 

2. Prima a tecla . 

 
 

Registar a venda de um único item com troco a fornecer 
Podem ser usados até sete dígitos para a quantia da entrada. 

 
Exemplo: Registar um item de €1.00 no Departamento 1. Calcular o troco para €5.00. 

 

1. Prima as teclas     . 

2. Prima as teclas 
  

  . 

A transacção é terminada e é visualizado o troco a entregar ao cliente. 

 
 

Registar a venda de vários itens com quantia exacta 
Exemplo: Registar um item de €2.50 no Departamento 1, um item de  €0.50 no Departamento 5 e um item de €1.65 no 

Departamento 14, com uma quantia exacta recebida de €4.65. 

1. Prima as teclas    . 

2. Prima as teclas   . 

3. Prima as teclas       . 

4. Prima as teclas  . 

5. Prima a tecla  . 
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Registar a venda de vários itens com quantia exacta em moeda estrangeira 
Exemplo: Registar um item de €10.00 no Departamento 1, um item de €20.00 no Departamento 2, com uma quantia 

exacta recebida em moeda estrangeira. 

1. Prima as teclas     . 

2. Prima as teclas     . 

3. Prima a tecla   para visualizar e imprimir a quantia devida em moeda Local. 

4. Prima a tecla  para a moeda estrangeira programada no número 1 e prima a tecla  para ver a quantia  

 devida em moeda estrangeira. 

5. Prima a tecla . 

 

Registar a venda de vários itens com o mesmo preço 
Podem ser usados até dois dígitos para a quantidade multiplicada. 

 
Exemplo: Multiplicar dois itens que custam €1.50 e registar  a venda no Departamento 1. Calcular o troco para €5.00. 

1. Prima as teclas  . 

2. Prima as teclas     . 

3. Prima as teclas       . 

4. Prima a tecla  . 

5. Prima as teclas    . É visualizado o troco a dar ao cliente. 

 
Registar uma venda de vários departamentos em moeda estrangeira e troco a entregar em 
moeda local 
Exemplo: Registar um item de €69.99 no Departamento 1, um item de €5.99 no Departamento 4 e um item de €3.50 no 

Departamento 9. Calcular o troco para €150.00. 

1. Prima as teclas 
         . 

 

2. Prima as teclas 
     . 

 

3. Prima as teclas     . 
 

4. Prima a tecla  para visualizar e imprimir a quantia devida em moeda Local. 
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5. Prima a tecla  para a moeda estrangeira programada no número 1 e prima  para ver a quantia devida em 

moeda estrangeira. 

6. Digite a quantia recebida em moeda estrangeira. 
 

    e prima  .  É visualizado o troco a dar ao cliente. 

 
 
Registar uma transacção a crédito 
Exemplo: Registar um item de €2.50 no Departamento 1 e um item de €3.00 no Departamento 2 como transacção a crédito. 

 

1. Prima as teclas    
. 

 

2. Prima as teclas 
  

. 
 

3. Prima a tecla . 

 

4. Prima a tecla . 

 
 

Pagamento dividido entre Dinheiro/Crédito 
Exemplo: Registar um item de €10.00 e um item de €15.00 no Departamento 2. Dividir a quantia a pagar entre €20.00 

em dinheiro e €5.00 a crédito. 

 

1. Prima as teclas     . 
 

2. Prima as teclas      
 

 

3. Prima a tecla . 
 

4. Prima as teclas     .  É visualizado o restante devido a pagar (5.00). 
 

5. Prima a tecla . 
 
 

Pagamento com Cheque 
Exemplo: Registar um item de €70.00 pago com cheque no Departamento 4. 

 

1. Prima as teclas     . 

 

2. Prima a tecla . 
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Pagamento com Cartão 
Exemplo: Registar um item de  €120.00 no Departamento 2 e um item de €50.00 no Departamento 3. Complete a 

transacção com pagamento usando um cartão de crédito ou débito. 

 

1. Prima as teclas      . 
 

2. Prima as teclas     . 
 

3. Prima a tecla . 
 
 

Pagamento com Cheque e Troco 
Exemplo: Registar um item de €19.50 no Departamento 4, um item de €2.50 no Departamento 5 e um item de €5.00 no 

Departamento 13. Calcular o troco para €30.00. 
 

1.  Prima as teclas     . 
 

2.  Prima as teclas    . 
 

3.  Prima as teclas      
 

4. Prima a tecla . 
 

5. Prima as teclas    .  É visualizado o troco a dar ao cliente. 

 

Pagamento em Cheque de Moeda Estrangeira com Troco em Moeda Local 
Exemplo: Registar um item de €19.50 no Departamento 4, um item de €2.50 no Departamento 5 e um item de 2 €5.00 no 

Departamento 12. Calcular o troco em moeda Local para um pagamento com cheque no valor de €40.00. 
 

1.  Prima as teclas     . 
 

2.  Prima as teclas    . 
 

3.  Prima as teclas    . 
 

4. Prima a tecla  . para visualizar e imprimir a quantia devida em moeda Local. 
 

5. Prima a tecla  para a moeda estrangeira programada no número 1 e prima a tecla  para ver a quantia 

devida em moeda estrangeira. 
 

6. Digite a quantia recebida em cheque de moeda estrangeira 
 

    e prima . É visualizado o troco devido em moeda local. 
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Pagamento dividido em Cheque/Dinheiro 
Exemplo: Registar um item de  €24.00 no Departamento 1, um item de €36.00 no Departamento 3 e um item de €4.no 

Departamento 4. Dividir o pagamento entre €60.00 em cheque e €4.00 em dinheiro. 
 

1.  Prima as teclas     . 
 

2.  Prima as teclas    . 
 

3.  Prima as teclas   . 
 

4.  Prima a tecla  . 

 

5.  Prima as teclas      É visualizado o restante devido a pagar. 
 

4.  Prima a tecla . 

 

Registar uma (-) Redução (Cupão) 
Podem ser usados até 7 dígitos para a quantia da transacção. 

 
Exemplo: Registar uma redução de  €0.10 (cupão) num item de €2.00 no Departamento 2. 

1. Prima as teclas   . 
 

2. Prima as teclas    
 

 

3. Prima a tecla . 

 
Desconto no Total da Venda 
Exemplo: Registar um desconto programado de 10% em toda a transacção de venda. Calcular o troco. 

1.  Prima as teclas     . 

2.  Prima as teclas   . 

3. Prima a tecla . 

4. Prima a tecla .  É visualizada a quantia descontada. 

5. Prima a tecla . 

6. Prima as teclas     É visualizado o troco a dar ao cliente. 
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Desconto no total da venda usando uma taxa de desconto aleatória 
Exemplo: Registar um desconto de 20% numa transacção de venda. Calcular o troco. 

1.  Prima as teclas    . 

2.  Prima as teclas    . 

3. Prima a tecla . 

4. Prima as teclas    É visualizada a quantia descontada. 

5. Prima a tecla . 

6. Prima as teclas     É visualizado o troco a dar ao cliente. 

 
Desconto em itens individuais e taxas de desconto aleatórias 
Exemplo: Registar um item de €2.50 no Departamento 1, aplicar o desconto programado a um item de €3.50 item no 

Departamento 14 e aplicar uma taxa de desconto de 3% a um item de €5.00 no Departamento 2. Calcular o troco. 

 

1. Prima as teclas    . 
 

2. Prima as teclas      
. 

 

3. Prima a tecla   para aplicar o desconto programado. É visualizada a quantia descontada. 
 

4. Prima as teclas     . 
 

5. Prima as teclas  . É visualizada a quantia descontada. 

6. Prima a tecla . 

7. Prima as teclas      É visualizado o troco a dar ao cliente. 
 
 

Registar uma transacção de vendas usando os Códigos PLU predefinidos 
Para usar esta função, os códigos PLU devem ter sido previamente definidos. 

 
Exemplo: Use os códigos PLU pré-definidos para registar toda a transacção: Registar PLU 1 e multiplicar 3 PLU 2.  

Calcule o troco para uma venda a dinheiro. 

1. Prima as teclas  . 

 

2. Prima as teclas  
   

 É visualizada a quantia da multiplicação. 
 

3. Prima a tecla . 

 

4.  Prima as teclas   . É visualizado o troco a dar ao cliente. 
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Sobrepor um Preço PLU Predefinido 
Exemplo: Registe a venda do PLU 1 programado e depois sobreponha o valor pré-definido de PLU 1 por € 3.50. Calcule o 

troco para um pagamento de € 10.00. 

1. Prima as teclas  . 
 

2. Prima as teclas     . 
 

3. Prima as teclas  . 
 

4. Prima a tecla . 
 

5. Prima as teclas    . É visualizado o troco a dar ao cliente. 

 
 

Anular a entrada anterior no meio de uma venda 

Exemplo: Anular uma entrada de €2.50 feita erradamente no Departamento 2. Depois registar um item de €3.00 no 

mesmo Departamento. Terminar a transacção com um troco exacto a fornecer. 

1. Prima as teclas  . 
 

2. Prima as teclas     
 

3. Prima a tecla  A quantia anulada é visualizada e impressa. 

 

4. Prima as teclas   . 
 

5. Prima a tecla . 
 

6. Prima a tecla . 
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Reembolso de vários itens 

Exemplo: Reembolsar um item de €4.99 no Departamento 4 e três itens de €2.00 no Departamento 5. 

1. Prima a tecla . 
 

2. Prima as teclas  . .   Será visualizada a quantia a ser reembolsada. 

3. Prima as teclas .    . Será visualizada a quantia a ser reembolsada. 

4. Prima a tecla . 

A quantia a ser reembolsada é mostrada e a fatura é impressa, conforme mostrado abaixo, identificada pelo título NOTA 

CREDITO.   

 
 
 
Registar várias transacções de anulação e reembolso 
Exemplo: Sobrepor o PLU 6 pré-definido com €3.00, registar a venda de um item de €2.50 no Departamento 1 e de um 

item de €1.00 no Departamento 2. Anular a venda de €3.00 do PLU 6 e depois registar a venda de quatro itens de €5.00 

no PLU 6. Anular a venda do item de €2.50 feita anteriormente no Departamento 1 e depois reembolsar 3 itens com um 

preço de €4.00 cada. Calcular o subtotal da venda e terminar a transacção com um pagamento exacto em dinheiro. 
 

1. Prima as teclas    . . 

2. Prima as teclas     . 

3. Prima as teclas    . 

4. Prima as teclas      . . 

5. Prima as teclas       . . 
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6. Prima as teclas     . 
 

7. Prima a tecla . 
 

8. Prima a tecla . 

 
 
Registar dinheiro recebido em conta 
Podem ser usados até 7 dígitos para registar dinheiro recebido em conta. 

Exemplo: Registar €200.00 recebidos em conta. 
 

1. Prima as teclas    . . 
 
A gaveta do dinheiro abre-se e a transacção é registada no recibo. 

 
 
Registar Transacções Negativas no Departamento 
Como pré-requisito para transacções negativas no departamento, programe um departamento normal com um 

estado negativo conforme explicado na secção “Ligar vários/um só item de venda, estado de imposto e  Preço do Item 

a um Departamento”. Estas transacções são úteis quando o funcionário paga dinheiro ao cliente, tal como acontece 

com um reembolso de um depósito. 

 
Exemplo: Com o Departamento 11 activado para vendas negativas de item simples, registar o reembolso de um 

depósito de €1.00 pela devolução de garrafas. 

1. Prima as teclas    . . 
 

2. Prima a tecla  . 

 
 

Registar Transacções de Quantidade de Produtos 
Exemplo: Registar a venda de 1,5 Kg de maçãs com um preço de €3.00 por quilograma no Departamento 3. 

 

1. Prima as teclas  .     . 

 

2. Prima a tecla . 
 
 

Pagar com dinheiro da caixa 
Podem ser registados até 7 dígitos para pagamentos com dinheiro da caixa. 

 
Exemplo: Pagar €150.00.  

 

1. Prima as teclas .    . 
 

A gaveta do dinheiro abre-se e a transacção é registada no recibo. 
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Registar um número de identificação numa transacção 
Podem ser usados até 7 dígitos para o número de identificação. Esta entrada pode ser realizada antes de qualquer 
operação. O número de identificação não é adicionado ao relatório de gestão ou totais. 

 
Exemplo: Atribuir o número de identifcação 3459 a uma venda de €1.00 do Departamento 4. Indicar uma venda com 
dinheiro exacto. 

 
 

1. Prima as teclas  .    . 
 

2. Prima as teclas    .  

 

3. Prima a tecla . 
 

 
Registar uma Não Venda 
Esta operação abre a gaveta do dinheiro e imprime um recibo de não venda. A actividade é registada no contador de 

actividade no relatório financeiro. Caso não pretenda imprimir um recibo de não venda, altere a Condição 42 da 

máquina colocando-a em 1. Para mais informações, consulte “Opções do Sistema”. 

1.  Prima a tecla . 
 
 

Emitir uma cópia do último recibo de venda 
Pode imprimir uma cópia do último recibo emitido. Para que esta opção esteja operacional, a Condição 16  da máquina 

deve ser colocada no seu valor predefinido 0 (vários recibos permitidos). Para mais informações, consulte “Opções do 

Sistema”. 
 

NOTA:  Esta função irá anular o modo não impressão, se tiver sido anteriormente activado, premindo  fora de 

uma transacção. 

 

Exemplo: Registar uma venda de €13.50 no Departamento 3 e indicar uma venda com dinheiro exacto. Imprimir uma 

cópia do recibo de venda. 

 

1. Prima as teclas  .    . 
 

2. Prima a tecla . 
 

3. Prima a tecla . 
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Função de faturas simplificadas 
 
Introdução 

Nas línguas Espanhol e Português, a caixa registadora oferece uma nova função para Faturas Simplificadas. No final da 

transação de venda, a pedido do cliente, o funcionário pode imprimir uma fatura após introduzir os dados pessoais do 

cliente. 

As faturas simplificadas são fornecidas para::  

• Transações de vendas - o título FATURA SIMPLIFICADA aparece no topo da fatura. 

• Transações de reembolso - o título NOTA CREDITO aparece no topo da fatura.  

Podem ser impressas cópias adicionais de ambos os tipos de faturas, sendo identificadas através do título COPIA. 

Os dados do cliente que podem ser introduzidos são: 

• Número de Contribuinte (obrigatório) 

• Nome do Cliente (opcional) 

• Morada do Cliente (opcional) 

 

Está aqui incluída toda a informação necessária para usar esta nova funcionalidade, incluindo um exemplo prático de 

como inserir os vários tipos de dados e emitir uma fatura mais adiante em "Exemplo - Emitir uma Fatura Simplificada da 

Venda". 

 

Programar a língua 

Para poder usar a função de faturas simplificadas, deve primeiro programar a língua da caixa registadora como uma das 

seguintes: 

• Espanhol 

• Português 

seguindo as instruções do capítulo “Arranque Rápido”. 

ATENÇÃO:: Após programar a língua que quer usar, a caixa registadora realiza uma reinicialização automática e 

cancela todos os dados de programação e transação que estejam gravados. 

 

Teclas a usar 

Na tabela abaixo encontra as principais teclas a serem usadas: 
 

Função Tecla 

Emite uma fatura no final da transação de venda, introduzindo primeiro os 
dados do cliente.  

Confirma a entrada de cada linha de dados do cliente. Quando for premida na 
última linha, a fatura será impressa automaticamente.  

Emite uma cópia de uma fatura incluindo também os dados do cliente. 
 

 

No final de uma venda ou reembolso, prima a tecla   para introduzir os dados do cliente, conforme se indica abaixo. 
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Introduzir Dados do Cliente 

Pode introduzir até 6 linhas de dados do cliente, sendo o mínimo apenas uma linha com o Número de Contribuinte do 

Cliente. Isto permite-lhe gerir a quantidade de papel utilizado em linha com as necessidades do seu negócio. 

Para deixar uma linha em branco, basta premir . Os dados do cliente que introduzir serão alinhados 

automaticamente. 

Exemplos  

Exemplo 1: Fatura Mínima - apenas Número de Contribuinte  

NIF:  A123045Y (apenas Número de Contribuinte) 

 
Exemplo 2: Fatura Simplificada - Nº Contribuinte, Nome (1 linha) e Morada (1 linha) 

NIF:    A123045Y (Nº Contribuinte) 

NOMBRE:    OLIVETTI (Nome - Linha 1) 

DIRECCIÓN:       PORTUGAL (Morada - Linha 1) 

 
Exemplo 3: Fatura com Morada Completa - Nº Contribuinte, Nome (1 linha) e Morada (3 linhas) 

NIF:  A123045Y (Nº Contribuinte) 

NOMBRE: OLIVETTI (Nombre - fila 1) 

DIRECCIÓN: CORTE PARIS 12 (Nome - Linha 1) 

 LISBOA (Morada - Linha 2) 

 PORTUGAL (Morada - Linha 3) 

 
Exemplo 4: Fatura com Nome Completo - Nº Contribuinte e Nome (2 linhas) 

NIF:  A123045Y (Nº Contribuinte) 

NOMBRE: OLIVETTI (Nome - Linha 1) 

 REVENDEDOR (Nome - Linha 2) 

 
 
Exemplo 5:  Fatura Completa - Nº Contribuinte, Nome (2 linhas) e Morada (3 linhas) 

NIF:  A123045Y (Nº Contribuinte) 

NOMBRE: OLIVETTI (Nome - Linha 1) 

 REVENDEDOR (Nome - Linha 2) 

DIRECCIÓN: CORTE PARIS 12 (Morada - Linha 1) 

 LISBOA (Morada - Linha 2) 

 PORTUGAL (Morada - Linha 3) 
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Procedimento para emitir uma fatura 
 
1. Posição da chave de controlo: REG.  

2. Realize a transação de venda ou reembolso. 

3. Termine a transação premindo a tecla de pagamento adequada (  para pagamentos em dinheiro ou para 
reembolsos). 

4. Para introduzir os dados do cliente, prima: . 

 
5. Aparece o pedido de NIF:  

Digite o [Nº de Contribuinte com um máximo de 12 dígitos], depois prima . 

 
6. Aparece o pedido de NOME 1: 

Digite o [Nome do Cliente com máximo de 16 dígitos alfanuméricos - Linha 1], depois prima . 

 
7.  Aparece o pedido de NOME 2: 

Digite o [Nome do Cliente com máximo de 24 dígitos alfanuméricos - Linha 2], depois prima . 

 
8.  Aparece o pedido de MORADA 1: 

Digite a [Morada do Cliente com máximo de 13 dígitos alfanuméricos - Linha 1], depois prima . 

     
9.  Aparece o pedido de MORADA 2: 

 Digite a [Morada do Cliente com máximo de 24 dígitos alfanuméricos - Linha 2], depois prima . 

 
10. Aparece o pedido de MORADA 3: 

 Digite a [Morada do Cliente com máximo de 24 dígitos alfanuméricos - Linha 3], depois prima  para imprimir a 
 fatura. 
 
O título FATURA SIMPLIFICADA aparece no topo das faturas de venda, enquanto que NOTA CREDITO aparece nos 

reembolsos. 

 
Nº máximo de dígitos por classificação. 

 
NIF :  12 dígitos 

NOME 1:  16 dígitos 

NOME 2:  24 dígitos 

ENDEREÇO 1:  13 dígitos 

ENDEREÇO 2:  24 dígitos 

ENDEREÇO 3 :  24 dígitos 
 
 

NOTA:  1) O bloqueio de modo está na posição REG. 

 2) A operação é possível no estado for a da transacção. 

 3) O caracter é armazenado na memória EJ. 
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Exemplo - Emitir uma fatura simplificada para uma venda 

Registar um item de € 45,00 no Departamento 1 e um item de € 55,00 no Departamento 4 como transação com cartão de 

crédito. Introduza os dados do cliente para uma Fatura Simplificada - uma linha de dados de cada tipo: 

NIF: A5278Y 

NOME: OLIVETTI 

MORADA: PORTUGAL 

 

1. Prima    . 

2. Prima    . 

3. Prima . 

4. Prima . 

5. Introduza VAT No. A5278Y, ou seja, prima 

 

       

       

  

       

 

6. Prima  para gravar.. 

Nota: Caso se engane, prima  para cancelar a entrada e começar de novo. 
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7. Introduza o Nome do Cliente: OLIVETTI  

 

   

   

   

  

   

    

8. Prima  para gravar. 

9. Prima  para deixar a linha seguinte (no. 2) em branco. 

10. Introduza a Morada do Cliente: PORTUGAL 

  

     

 

 

 

 

 

11. Prima  para gravar. 
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12. Prima  para deixar a linha seguinte (no. 2) em branco. A fatura será impressa conforme a figura abaixo. 

 
 
 
 

 
 

Programar números de fatura consecutivos  

A caixa registadora está pré-definida para imprimir um número de fatura consecutivo até um máximo de 5 dígitos em cada 

fatura de Venda ou Reembolso, sendo os dois tipos de transação numerados em separado. Se desejar, este número pode 

ser alterado de acordo com as necessidades do seu negócio. O novo número de fatura aqui inserido aparece na fatura 

seguinte que for impressa. 

Para programar a numeração consecutiva das faturas de Vendas: 

 

1. Posição da chave de controlo: PRG. 

 

2. Prima      . 

3. Prima . 

4 Digite o [número de 5 dígitos da fatura] e prima . 

Para programar a numeração consecutiva das faturas de Reembolso: 

1. Posição da chave de controlo: PRG. 

2. Prima      . 

3. Prima . 

4. Digite o [número de 5 dígitos da fatura] e prima . 
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Emitir a cópia de uma fatura 

Para emitir a cópia de uma fatura com os dados do cliente, após emitir a fatura formal, prima . 

 
NOTA:  Esta operação conseguirá imprimir nas seguintes condições. 

a) O bloqueio de modo está na posição REG. 

b) A opção do sistema para “Recibos Múltiplos” está configurada como Permitir. 

c) A transação é operada como recibo desligada mesmo que a opção do sistema para 

    “Recibos Múltiplos” esteja configurada como Não permitir. 
 
 
Abaixo está representado um exemplo. 
 

 
 
Este número de fatura é seguido do título COPIA na linha abaixo do título FATURA SIMPLIFICADA quando se trata de uma 

venda, ou de NOTA CREDITO quando se trata de um reembolso.. 
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Especificações da Caixa Registadora 
 

Abaixo estão descritas as características técnicas deste modelo de caixa registadora: 

• Tipo: Caixa registadora electrónica com impressora 

• Programação de 14 departamentos, 8 funcionários e até 500 PLU 

• Visor: LCD de 9 dígitos para o operador 

• Símbolos para erro, troco, subtotal, menos, total, valor em moeda estrangeira 
número de itens 

• Capacidade: Entrada e leitura de 7 dígitos 

• Impressora: Impressora térmica alfanumérica 

• Abastecimento de papel: fita de papel com 57,5 ± 0,5 mm  

• Pilhas: Três pilhas normais de formato “AA” que  

• mantêm o conteúdo da memória no caso de falhas de corrente 

• Tecnologia: CMOS RAM 

• Consumo de energia: Em espera 5.5 W, Em operação 16 W 

• Temperatura na operação: 32 – 104 °F (0 °C – 40 °C) 

• Dimensões: 398 mm (W) x  398 mm (D) x  267 mm (H) 

• Peso: 6,40 Kg (14,11 lbs). 
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1. PARA OS PAÍSES DA UNIÃO EUROPEIA (UE)
É proibido eliminar qualquer resíduo de equipamentos eléctricos ou electrónicos como lixo sólido urbano: é obrigatório efectuar uma 
recolha separada. O abandono de tais equipamentos em locais não especificamente preparados e autorizados, pode ter efeitos perigosos 
sobre o ambiente e a saúde. Os transgressores estão sujeitos às sanções e às disposições legais. 
PARA ELIMINAR CORRECTAMENTE OS NOSSOS EQUIPAMENTOS, É POSSÍVEL: 
a) Dirigir-se às Autoridades Locais que fornecerão indicações e informações práticas sobre a gestão correcta dos resíduos, por exemplo:

local e horário dos centros de entrega, etc. 
b) Na compra de um nosso novo equipamento, devolver ao nosso Revendedor um equipamento usado, semelhante ao comprado. O

símbolo do contentor riscado, indicado sobre o equipamento, significa que: 
- O equipamento, quando chegar ao fim de sua vida útil, deve ser levado para centros de recolha aparelhados e deve ser tratado 

separadamente dos resíduos urbanos; 
- A Olivetti garante a activação dos procedimentos no tocante ao tratamento, recolha, reciclagem e eliminação do equipamento 

em conformidade com a Directiva 2012/19/UE (e mod. post.). 
2. PARA OS OUTROS PAÍSES (FORA DA UE)
O tratamento, a recolha, a reciclagem e a eliminação de equipamentos eléctricos e electrónicos terão de ser realizados em conformidade 
com as Leis em vigor em cada país. 

DIRECTIVA 2012/19/UE RELATIVA AO TRATAMENTO, RECOLHA, RECICLAGEM E ELIMINAÇÃO 
DE  RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS E DE SEUS COMPONENTES 

Aplicável nos países da União Europeia e noutros países que possuam sistemas de recolha para reciclagem 

O símbolo apresentado nas pilhas, sua embalagem ou respectiva documentação, significa que as pilhas fornecidas com o 
produto não devem ser eliminadas junto com lixo sólido doméstico, devendo antes ser recolhidas separadamente. As pilhas 
usadas devem ser colocadas em contentores adequados para reciclagem de pilhas (Pilhão). A eliminação inadequada das pilhas, 

pode resultar em efeitos perigosos para o ambiente e para a saúde. 
Quando as pilhas apresentarem qualquer um dos símbolos químicos Hg (mercúrio), Cd (cádmio) ou Pb (chumbo), significa que a pilha 
contém uma quantidade dessa substância mais elevada do que o estipulado na directiva. 

DIRECTIVA 2006/66/CE RELATIVA A PILHAS E ACUMULADORES 
E RESPECTIVOS RESÍDUOS - INFORMAÇÃO



Olivetti S.p.A. 
Via Jervis, 77 10015 IVREA (TO) Italy 

www.olivetti.com 




