


Charakterystyka kasy
ELZAB Jota to ma∏a ale funkcjonalna kasa fiskalna stanowiàca optymalne
rozwiàzanie dla ma∏ych i Êrednich placówek handlowych i us∏ugowych.
Polecana jest do punktów gdzie powierzchnia obs∏ugi klienta jest bardzo
cz´sto ograniczona np. w gastronomii. Dzi´ki niewielkim rozmiarom, ma∏ej
wadze, zasilaniu z wewn´trznego akumulatora lub z instalacji samochodowej
doskonale sprawdza si´ tak˝e w pracy na targowiskach i bazarach. 
Posiada 2 liniowy (2 x 24 znaki) alfanumeryczny wyÊwietlacz dla kasjera
oraz 9-cio cyfrowy wyÊwietlacz diodowy LED dla klienta.
Wyposa˝ona jest w nowoczesny, dwustacyjny, termiczny mechanizm
CITIZEN drukujàcy jednoczeÊnie orygina∏ i kopi´ paragonu. 

Wygoda pracy i eksploatacji
Alfanumeryczna klawiatura i czytelny wyÊwietlacz z polskimi znakami oraz
prosty uk∏ad menu u∏atwiajà obs∏ug´, która szybko staje si´ intuicyjna nawet
dla poczàtkujàcego kasjera. Dzi´ki temu nawet intensywna i d∏uga praca
na kasie jest przyjemna. 
Nak∏adka na klawiatur´ pe∏ni funkcje ochronne w warunkach nara˝enia
na zachlapanie (np. gastronomia) i pozwala zachowaç urzàdzenie
w czystoÊci przez d∏ugi okres czasu. 
Niewielkie koszty eksploatacji zapewniajà stosowane materia∏y
eksploatacyjne – tanie i wàskie rolki papierowe. 

Typowe zdarzenia
Kasa obs∏uguje wszystkie typowe operacje w trakcie sprzeda˝y:
• towar do sprzeda˝y mo˝na wybraç za pomocà numeru w bazie towarowej,

nazwy, kodu kreskowego lub zaprogramowanego klawisza (48 klawiszy),
• poszczególne pozycje paragonu mo˝na przeglàdaç, korygowaç lub

usuwaç przed jego zamkni´ciem,
• dost´pne jest udzielanie rabatów i narzutów na poszczególne pozycje

i na ca∏y paragon,
• mo˝na sprzedawaç za gotówk´ lub za pomocà 3 innych form p∏atnoÊci,
• mo˝liwa jest sprzeda˝ towarów wa˝onych, 
• dla par towarów, które zawsze sprzedawane sà razem dost´pna jest

sprzeda˝ wiàzana,
• kasa obs∏uguje sprzeda˝ i przyjmowanie opakowaƒ zwrotnych.

Udogodnienia poprawiajàce komfort pracy
Kasa udost´pnia 10 klawiszy skrótów do wybranych funkcji kasjera
i raportów. Kasjer mo˝e sprzedawaç z innà cenà ni˝ zapami´tana w bazie
towarowej dzi´ki funkcji „otwarta cena”. Kasa obs∏uguje kody kreskowe
z iloÊcià i cenà.

Dodatkowe korzyÊci dla u˝ytkownika
Rozwiàzanie drukowania raportów zmian w bazie towarowej jest oszcz´dne
i zmniejsza zu˝ycie papieru. Kasa przypomina u˝ytkownikowi o terminie
obowiàzkowego przeglàdu okresowego.

Gotowa na Euro
Kasa umo˝liwia przyjmowanie zap∏aty w innej walucie ni˝ z∏oty,
zdefiniowanej poprzez nazw´ i kurs wymiany (dwuwalutowoÊç). Posiada
funkcj´ „Wprowadzenie Euro”, która obs∏uguje nieodwracalny proces
przejÊcia na walut´ Euro jako docelowy Êrodek p∏atniczy w Polsce (zmiana
waluty ewidencyjnej).

Wspó∏praca z urzàdzeniami zewn´trznymi
Obs∏ug´ klientów usprawnia wspó∏praca z dodatkowymi urzàdzeniami:
czytnikiem kodów kreskowych, wagà (polecana ELZAB Prima), szufladà
(polecana rodzina szuflad ELZBA Gamma), komputerem. Do po∏àczenia kasy
z komputerem niezb´dny jest interfejs komputerowy, który dopasowuje
sygna∏y kasy do standardu RS232. 
Transmisja danych mi´dzy kasà a komputerem PC odbywa si´ w tle, dzi´ki
temu nie przerywa pracy kasjera. Wykorzystujàc multiplekser mo˝na
pod∏àczyç do jednego komputera do 4 kas (u˝ywajàc prze∏àcznik
multiplekserów 2MX – do 8 kas). 
Zastosowanie modemu kasowego ELZAB Telekas umo˝liwia zdalne
sterowanie i wymian´ danych np. odczyt danych o sprzeda˝y z odleg∏ego
stanowiska zarzàdzania poprzez sieç telefonicznà. 
W placówkach gastronomicznych kasa mo˝e wspó∏pracowaç z drukarkà
zamówieƒ do kuchni ELZAB Kuchta. 

Opcje kolorystyczne
Kasa dost´pna jest w dwóch podstawowych wersjach kolorystycznych:
jasna RAL 7032 oraz ciemna RAL 7016. Istnieje mo˝liwoÊç zakupu kasy
kolorowej lub prostej wymiany górnej pokrywy kasy na innà wersj´
kolorystycznà (np. przy zmianie wystroju placówki, przeniesieniu do innego
obiektu). 
Dost´pne opcje kolorystyczne:
• ciemnoniebieski RAL 5022 (wersja metalik RAL 5026),
• ˝ó∏ty RAL 1021,
• srebrny popielaty RAL 7035 (wersja metalik RAL 9022),
• niebieski RAL 5019 (wersja metalik RAL 5025),
• zielony ciemny RAL 6029, seledynowy RAL 6019,
• ciemnobe˝owy metalik RAL 1035,
• ciemnowiÊniowy RAL 3004.

Typ: ma∏a, alfanumeryczna kasa rejestrujàca

IloÊç PLU: 2047

Grupy towarów: 16

Stawki VAT: 7

Opis towaru: cena, nazwa o d∏ugoÊci do 18 znaków, kod kreskowy,
opakowanie zwrotne (maks. 64), towary wiàzane
(maks. 256 par), liczba miejsc po przecinku dla okreÊlania
iloÊci, stawka VAT

Kasjerzy: 30

Mechanizm drukujàcy: mechanizm termiczny, 2 x 18 znaków w wierszu,
pr´dkoÊç druku 9 linii/sek.

Materia∏y rolka papieru termicznego
eksploatacyjne: 28 mm/30m/240 szt. (kod: 02607)

WyÊwietlacz kasjera: alfanumeryczny LCD, podÊwietlany, 2 x 24 znaki
WyÊwietlacz klienta: diodowy LED, 9-cyfrowy

Klawiatura: wielofunkcyjna, 28 klawiszy

Gniazda: • zasilania 
• komunikacji z PC (RS 232) lub wagi ELZAB Prima
• czytnika lub przejÊciówki do czytnika i wagi
• szuflady na pieniàdze

Zasilanie: • sieciowe
• z wewn´trznego akumulatora 6 V/4,5 Ah
• z instalacji samochodowej 12 - 30 V/maks. 1 A
• zewn´trzny zasilacz w komplecie

Waga: 2,8 kg (bez zasilacza)

Wymiary: • g∏´bokoÊç: 236 mm
• szerokoÊç: 253 mm
• wysokoÊç: 115 mm

Wyposa˝enie • waga ELZAB Prima (kod: 00946)
dodatkowe: • szuflada ELZAB Gamma (kod: 00312)

• czytnik kodów kreskowych
• modem kasowy (kod: 00974)
• interfejs komputerowy do kasy ELZAB Jota (kod: 01611)
• rozga∏´ênik do kasy ELZAB Jota (kod: 01610)
• nak∏adka ochronna na klawiatur´ (kod: 02503)

Kod wyrobu: • 00405 ELZAB Jota

DANE TECHNICZNE

CECHY U˚YTKOWE

Zak∏ady Urzàdzeƒ Komputerowych ELZAB SA
41-813 Zabrze, ul. Kruczkowskiego 39
tel. (032) 272 20 21, fax (032) 272 25 83

www.elzab.com.pl




