Att spara journal på RAC14-kort, IPL v1.50
1. Skriv först ut den befintliga Journalen från kassan:


Vrid nyckeln till Z-läge, slå 1, tryck BITR.NR, slå 58, tryck KONTANT

2. Formatera kortet i program 7:





Sätt i RAC14-kortet i luckan på vänstra sidan (med pilen uppåt, pekandes mot kassan)
Vrid nyckeln till PGM, slå 1, tryck BITR.NR
Slå 7, tryck SUB TOTAL
Slå 2110, tryck SUB TOTAL, slå 01, tryck KONTANT 2ggr, vänta 2-3 minuter

3. Direkt efter formateringen i punkt 2:




-

Slå 3, tryck SUB TOTAL
Slå 1722, tryck SUB TOTAL
o Slå 6, tryck KONTANT (för modellerna SE-S300 & SE-C300)
o Slå 7, tryck KONTANT (för modellerna SE-S2000 & SE-C2000)
Tryck SUB TOTAL
Efter denna aktivering skall RAC14- kortet sitta kvar i kassan hela tiden.
Då daglig Z-rapport tas, skrivs journalen automatiskt från kassans elektroniska minne
till RAC- kortet.

4. För att skriva ut journalen i papperform från RAC14- kortet:
- För att se journalen måste den skrivas ut i pappersform från ett kassaregister, det går inte att bara se
den i displayen.



Vrid nyckeln till X-läge, tryck INBETALNING tills ”EJ-RAC” visas i displayen, tryck KONTANT
Kassan frågar efter startdatum och slutdatum för journalutskriften:
o För att skriva ut hela journalen som är sparad på RAC-kortet, tryck KONTANT åtta
gånger.
o För att skriva ut journalen från en viss period:
1) slå in startår (yyyy), tryck KONTANT
2) slå in startmånad (mm), tryck KONTANT
3) slå in startdag (dd), tryck KONTANT
4) slå 0, tryck KONTANT
5) slå in slutår (yyyy), tryck KONTANT
6) slå in slutmånad (mm), tryck KONTANT
7) slå in slutdag (dd), tryck KONTANT
8) slå 0, tryck KONTANT, Utskrift startar!

5. OBS!


Man får varningssignaler från kassan då minnet börjar bli fullt: "E207 EJ-RAC near end" och
då måste ett nytt RAC14-kort installeras.Om man inte byter kort då det slutligen blir fullt
kommer ingen journal att kunna sparas!



Vill man gå tillbaka till att använda kassan utan RAC14-kort, följer man denna procedur:
o Vrid nyckeln till PGM-läge, slå 1, tryck BITR.NR
o Slå 3, tryck SUB TOTAL
o Slå 1722, tryck SUB TOTAL
o Slå 1, tryck KONTANT
o Tryck SUB TOTAL

