
 
              
 
 

                           TREMOL ZM 
                                                         

                Кратка  инструкция за работа 
 
Включване         : ON-на екрана се появява дата и час 
ИЗКЛЮЧВАНЕ   :  ON/OFF  СЪС ЗАДЪРЖАНЕ 
 
Режим регистрация : натиска се MODE , за да се появи Продажби:_ _ _ _ 
Въвежда се 1 TOTAL и се влиза в режим на работа, маркирането става: 

Цена         група/D1-D4/   ………………………..   ST     TL 
Продажба с количество: 

Бройка        QTY        цена       група/D1-D4/………     ST          TL 
 

Погрешно въведена цена се изтрива с бутон    CL 
Корекция на погрешно натрупване  преди натиснат бутон TL  с      VD  
        

Излизане от даден режим с MODE/Esc/ 
Режим очети без нулиране(X) : 
с MODE отиваме на Отчети Х:_ _ _ _ _ 
набират се 22222, на екрана излиза Отчет Х QTY=Help- с натискане на бутон QTY 
се разпечатва помощно меню, от което може да си изберем каквато справка ни 
интересува. 
Дневен финансов отчет без нулиране само с  TOTAL  
 
Отчети с нулиране (със запис във ФП)(Z):  
С MODE отиваме на Отчети Z:_ _ _ _ _ 
набират се 11111, на екрана излиза Отчет Z QTY=Help- с натискане на бутон QTY 
се разпечатва помощно меню, от което можем да си изберем каквато справка ни 
интересува. 
Дневeн финансов отчет с нулиране само с TOTAL 
 
Дневния финансов отчет е  задължителен за всеки работен ден и се лепи в касовата 
книга 
 
Месечни /годишни/ отчети от фискалната памет: 
с MODE отиваме на Отчети Х:_ _ _ _ _ 
набират се 22222, на екрана излиза Отчет Х QTY=Help, набира се 
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http://emsi-bg.com/saobshtenia_za_greshki.htm
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http://emsi-bg.com/konsumativi_za_kasovi_aparati.htm
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Разпечатване на КЛЕН /контролна лента на електронен носител/:  
    
с MODE отиваме на Отчети Х:_ _ _ _ _ 
набират се 22222, на екрана излиза Отчет Х QTY=Help- с натискане на бутон QTY 
се разпечатва помощно меню, от което може да си изберем каквато справка ни 
интересува. 
 
D1-разпечатва КЛЕН по дати /като началната и крайна дата се набират без точки 
между дата, месец и година и без пълна година - /010811-нач.дата, 310811-кр.дата/, 
с TOTAL се изпечатва отчета 
 
D2-отчет КЛЕН по дневни отчети /номера на дневните отчети/,TL 
 
D3-отчет КЛЕН по бонове /от номер до номер на бон/, TL 
 
D4-пълен отчет КЛЕН, TL 
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