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3650 gün

6 hane









Açma / Kapama / Fonksiyon Tu u
Açma: Cihaz kapal yken açar.









Yazarkasa elektrik kablosunu prize tak p, açma tu una bas nz.

1 Tu una basarak YEN  EKÜ menüsüne giriniz.











K sm program  yapmadan önce Z raporu, ZZ raporu Z PLU raporu al nm  olmal d r.
Yazarkasan zda 8 adet KISIM bulunmaktad r.
KISIM programlar  a a daki gibi yap l r.















































POS LEMLER  : 

POS i lemlerine ana menüde iken K.KARTI / KUPON tu una bas larak ula lmaktad r.  

POS i lemleri menüsü 2 sayfadan olu maktad r ve sayfalar aras nda K.KARTI / KUPON tu una bas larak geçi  
sa lanabilmektedir.  

         

POS LEMLER  – PTAL :  

POS LEMLER  menüsünde 1 tu una bas larak POS LEMLER > PTAL seçene ine ula labilmektedir.  

PTAL seçene ine ula ld nda, cihaz kart n  okutman z  isteyecektir. Kredi kart n  okutunuz.  

 

Bu i lemin ard ndan bu kartla yap lan i lemler listesinin dökümü yaz c dan ç kacakt r. Burada iptal etmek 
istedi iniz maddeyi seçmenizi isteyen bir uyar  ekranda belirecektir. Örnek olarak, silinmesi istenen kayd n 0004 
nolu kay t oldu u durumda :  

         

 



      

 

POS LEMLER  – ADE L. :  

GRUP KAPAMA i lemi gerçekle mi  ise, o güne ait PTAL i lemi yap lamamaktad r. Böyle bir durumda ADE 
i lemi yapmak gerekir. POS i lemleri> ADE LEMLER  menüsüne 2 tu u ile geçilir. ADE menüsünün alt nda 
farkl  ADE seçenekleri ç kmaktad r.  

         

ADE seçene i ile bedel belirterek, iade yapmak mümkündür.  

         



         

PUAN ADE seçene i ile PUAN iade edilebilmektedir.  

TAKS TL  ADE seçene i ile ADE i lemi taksitli olarak yap labilmektedir. Taksitli sat lar n iadesinde kullan l r.  

E. ADE i lemi e lenikli iade anlam na gelmektedir. Tüm detaylar n girilmesi gerekmektedir.   

Kart okutunuz uyar s  ç kt nda kredi kart n  cihaza sokunuz.  lgili tutar a a daki menüye girildi inde bankaya 
ba lanacakt r. Onay al nd nda ilgili fi ler ç kar.  

 

POS LEMLER  – ÖN PROV ZYON :  

Sat  bitirilmeden mü terinin kredi kart nda belirli bir miktar  bloke etmek için kullan l r. Kredi kart  ifreli ise ifre 
girilmesi istenecektir. lem sonunda bankadan onay al n rsa provizyon i lemi sonlan r ve ilgili fi ler ç kar.  

         



      

 

POS LEMLER  – GRUP KAPAMA :  

GRUP KAPAMA i lemi ile gün içinde yap lan sat lar bankaya aktar lmaktad r. POS LEMLER  menüsünde 4 
tu una bas ld nda GRUP KAPAMA i lemi ba layacakt r. E er son GRUP KAPAMA i leminden sonra sat  
yap lmad ysa ekranda LEM YOK ibaresi belirecektir. lem var ise ilgili fi  ç kacakt r. Mevcut yaz l mda GRUP 
KAPAMA i lemi sonras nda PARAMETRE GÜNCELLEME i lemi gerçekle mektedir. Bir tu a bas larak bu i lem 
tamamlanabilir.  

       



 

 

POS LEMLER  – PARAMETRE L.  :  

PARMTR. GÜNCELLE seçene i parametrelerde de i iklik var ise güncel parametreleri almak için 
kullan lmaktad r.  

TÜM PARMTR. YÜKLE seçene i cihaz ilk kullan lmaya ba land nda hiçbir parametre yüklü de il iken 
kullan lmaktad r. lgili seçenek seçildikten sonra i lem gerçekle mektedir.  

    

 

POS LEMLER  – SL P TEKRARI :   

 

SL P TEKRARI menüsünde SON BA ARILI LEM, GRUP KAPAMA ve SON LEM seçenekleri bulunmaktad r.  



SON BA ARILI LEM, ba ar l  olmu  son sat , sat  iptali vb. i lemin slip kopyas n  almak için kullan labilir.  

 

 

 

 

GRUP KAPAMA, son grup kapama slipini tekrar ç karmaktad r.  

 

SON LEM, son yap lan i leme ait slip kopyas n  ç kartacakt r. Bu i lem herhangi bir i lem olabilir.  



 

 

 

 

KRED  KARTLI SATI  LEMLER  : 

Sat  i leminde ödemeyi kredi kart  ile bitirmek istedi inizde veya ödemenin bir k sm n  kredi kart  ile ödemek 
amac yla ödeme esnas nda K.KARTI/KUPON tu una bas lmal d r. Aç lan KART LEMLER  menüsü 2 sayfad r 
ve K.KARTI/KUPON tu uyla sayfalar aras  geçi  sa lanabilir.  

         

KART LEMLER  > SATI  :  

Tek çekim olarak ödeme al nmas  için kullan l r. ifre onaylan p i lem tamamland ktan sonra sat  fi i ve slipler 
(i yeri ve mü teri nüshas ) ç kacakt r.  



 

 

KART LEMLER  > TAKS TL  SATI  :  

Taksitli sat  yap lmak istendi inde kullan l r. Önce taksit say s  girilir, sonras nda mü teri ifresi al n r.  

       



 

 

KART LEMLER  alt nda PUAN ile de ödeme al nabilmektedir. Bu menüler bankadan bankaya farkl l k 
göstermektedir.   

 

 

 

KART LEMLER  > YALNIZ BELGE : 

Daha önce ön provizyon al narak bloke edilmi  ödemenin hesaba geçirilmesi için gereken bir i lemdir.  



      

Bu i lem esnas nda daha önce al nan provizyonun onay kodunun girilmesi gerekmektedir. ifre girilerek i lem 
tamamlan r.  

         

 

KART LEMLER  > TAK. YAL. BLG : 

Daha önce ön provizyon al narak bloke edilmi  ödemenin hesaba geçirilmesi için gereken bir i lemdir. YALNIZ 
BELGE i lemine göre fark  burada ödemenin mü teriden taksitli al nabilmesidir.  



EKRAN HATA KODU ANLAMI ÇÖZÜMÜ
H01: YANLI  G R  bir giri Geçerli bir de
H02: KAYIT YOK
H03: YANLI  LEM  bir i
H04: KDV TANIMLI DE L
H05: F  SINIRI A TI Bir fi
H06: YANLI  ARALIK  bir arama de
H07: Z L M T A IMI
H10: HABERLE ME YOK Haberle
H11: KA IT B TT Ka
H12: PR NTER ISINDI
H21: MAL  HAFIZA BOZUK
H22: MAL  HAFIZA YOK
H23: MAL  HAFIZA BO

 DE L
H25: MAL  HAFIZA DOLU

 DE L  de i
F DE L

H31: EKÜ HAFIZA YOK
H32: EKÜ ETK N DE L

H34: EKÜ OKUNAMADI
H35: BA
H36: ESK
H37: EKÜ HAFIZA AZ
H38: EKÜ BO  DE L  de
H41: Z RAPORU AL
H42: Z PER YOD K RAPORU AL
H43: Z PLU RAPORU AL
H44: ESK  EKÜ 
H45: YANLI  TAR H/SAAT  fi  fi
H50: BA LANTI HATASI

H60: ALT KAPAK AÇILDI
 
L M

L AZ  
H64: RTC KR STAL BOZUK

H51: RED ED LD lemi red etti
ça
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