
EMAR - Samoraj i spółka - spółka jawna
Kopytów 26 ▪ 05-870 Błonie
Tel. (+48) 22 725-45-46 ▪ Fax w. 116
biuro@emar.pl ▪ www.emar.pl

Telefoniczne wsparcie techniczne
Tel. (+48) 22 725-45-94 w. 107

Kom. (+48) 698-656-629
wsparcie.techniczne@emar.pl

Skrócona
Instrukcja Użytkownika

Aby wymienić papier należy wykonać następujące czynności:

Wymiana papieru

Naciśnij przycisk otwarcia pokrywy papieru
- pokrywa otworzy się

Usuń pustą gilzę po zużytym papierze z komory papieru.

Umieść rolkę papieru w komorze papieru. 

UWAGA!: błędne umieszczenie papieru skutkować będzie 
brakiem wydruku.

Zamknij pokrywę papieru kasy.

▪

Kasa skalna 
NOVA



URUCHOMIENIE KASYURUCHOMIENIE KASYURUCHOMIENIE KASY

Włącz urządzenie Włącz urządzenie 
przytrzymując przytrzymując 

przycisk wł/wył (C) przycisk wł/wył (C) 

Włącz urządzenie 
przytrzymując 

przycisk wł/wył (C) 

NastąpiNastąpi
WłączenieWłączenie
Kasy Kasy 

Nastąpi
Włączenie
Kasy 

Podaj cenę na klawiaturze Podaj cenę na klawiaturze 
(np.1,25), następnie (np.1,25), następnie 

zatwierdź klawiszem:zatwierdź klawiszem:

Podaj cenę na klawiaturze 
(np.1,25), następnie 

zatwierdź klawiszem:

Podaj nr towaru na Podaj nr towaru na 
klawiaturze, następnie klawiaturze, następnie 
zatwierdź klawiszem:zatwierdź klawiszem:

Podaj nr towaru na 
klawiaturze, następnie 
zatwierdź klawiszem:

SPRZEDAŻ 1 SZTUKI TOWARU Z PODANIEM CENY SPRZEDAŻ 1 SZTUKI TOWARU Z PODANIEM CENY SPRZEDAŻ 1 SZTUKI TOWARU Z PODANIEM CENY 
Kasa Kasa 
wydrukuje wydrukuje 
paragonparagon

Kasa 
wydrukuje 
paragon

Podaj nr towaru na Podaj nr towaru na 
klawiaturze, następnie klawiaturze, następnie 
zatwierdź klawiszem:zatwierdź klawiszem:

Podaj nr towaru na 
klawiaturze, następnie 
zatwierdź klawiszem:

Kasa Kasa 
wydrukuje wydrukuje 
paragonparagon

Kasa 
wydrukuje 
paragon

SPRZEDAŻ 1 SZTUKI TOWARU Z CENĄ DOMYŚLNĄSPRZEDAŻ 1 SZTUKI TOWARU Z CENĄ DOMYŚLNĄSPRZEDAŻ 1 SZTUKI TOWARU Z CENĄ DOMYŚLNĄ

SPRZEDAŻ KILKU SZTUK TOWARU Z CENĄ DOMYŚLNĄ SPRZEDAŻ KILKU SZTUK TOWARU Z CENĄ DOMYŚLNĄ SPRZEDAŻ KILKU SZTUK TOWARU Z CENĄ DOMYŚLNĄ 

Podaj nr towaru na Podaj nr towaru na 
klawiaturze, następnie klawiaturze, następnie 
zatwierdź klawiszem:zatwierdź klawiszem:

Podaj nr towaru na 
klawiaturze, następnie 
zatwierdź klawiszem:

Kasa Kasa 
wydrukuje wydrukuje 
paragonparagon

Kasa 
wydrukuje 
paragon

Podaj ilość na Podaj ilość na 
klawiaturze, następnie klawiaturze, następnie 
zatwierdź klawiszem:zatwierdź klawiszem:

Podaj ilość na 
klawiaturze, następnie 
zatwierdź klawiszem:

Podaj ilość na Podaj ilość na 
klawiaturze, następnie klawiaturze, następnie 
zatwierdź klawiszem:zatwierdź klawiszem:

Podaj ilość na 
klawiaturze, następnie 
zatwierdź klawiszem:

Podaj cene na Podaj cene na 
klawiaturze, następnie klawiaturze, następnie 
zatwierdź klawiszem:zatwierdź klawiszem:

Podaj cene na 
klawiaturze, następnie 
zatwierdź klawiszem:

Podaj nr towaru na Podaj nr towaru na 
klawiaturze, następnie klawiaturze, następnie 
zatwierdź klawiszem:zatwierdź klawiszem:

Podaj nr towaru na 
klawiaturze, następnie 
zatwierdź klawiszem:

Kasa Kasa 
wydrukuje wydrukuje 
paragonparagon

Kasa 
wydrukuje 
paragon

SPRZEDAŻ KILKU SZTUK TOWARU Z PODANIEM CENY SPRZEDAŻ KILKU SZTUK TOWARU Z PODANIEM CENY SPRZEDAŻ KILKU SZTUK TOWARU Z PODANIEM CENY 

Wybierz funkcję Wybierz funkcję 
anulowania paragonu anulowania paragonu 
kombinacją klawiszy:kombinacją klawiszy:

Wybierz funkcję 
anulowania paragonu 
kombinacją klawiszy:

Kasa wydrukuje Kasa wydrukuje 
potwierdzenie potwierdzenie 
anulowania anulowania 
paragonuparagonu

Kasa wydrukuje 
potwierdzenie 
anulowania 
paragonu+++

ANULOWANIE PARAGONU ANULOWANIE PARAGONU ANULOWANIE PARAGONU 

Wybierz funkcję Wybierz funkcję 
storno paragonu storno paragonu 

kombinacją klawiszy:kombinacją klawiszy:

Wybierz funkcję 
storno paragonu 

kombinacją klawiszy: +++
STORNO POZYCJI PARAGONU STORNO POZYCJI PARAGONU STORNO POZYCJI PARAGONU 

wybierz rodzaj wybierz rodzaj 
stornostorno

według linii lub według linii lub 
według PLUwedług PLU

wybierz rodzaj 
storno

według linii lub 
według PLU

wybierz wybierz 
pozycje do pozycje do 

wystornowaniawystornowania

wybierz 
pozycje do 

wystornowania

kasa wydrukuje  korektę kasa wydrukuje  korektę 
na paragonie i dokona na paragonie i dokona 
zmiany wartości na zmiany wartości na 
wyświetlaczu wyświetlaczu 

kasa wydrukuje  korektę 
na paragonie i dokona 
zmiany wartości na 
wyświetlaczu 

Wprowadź wszystkieWprowadź wszystkie
pozycje na paragon pozycje na paragon 
następnie zatwierdź następnie zatwierdź 

wybór klawiszemwybór klawiszem

Wprowadź wszystkie
pozycje na paragon 
następnie zatwierdź 

wybór klawiszem

ZAKOŃCZENIE PARAGONU Z PODANIEM WPŁATY KLIENTA ZAKOŃCZENIE PARAGONU Z PODANIEM WPŁATY KLIENTA ZAKOŃCZENIE PARAGONU Z PODANIEM WPŁATY KLIENTA 

wprowadź wprowadź 
wpłaconą wpłaconą 

kwotękwotę

wprowadź 
wpłaconą 

kwotę

Kasa Kasa 
wydrukuje wydrukuje 
paragonparagon

Kasa 
wydrukuje 
paragon

RAPORT FISKALNY DOBOWY Z MENU KASYRAPORT FISKALNY DOBOWY Z MENU KASYRAPORT FISKALNY DOBOWY Z MENU KASY

Włącz menu kasy Włącz menu kasy 
przytrzymując przez przytrzymując przez 

ok. 2s klawisz : ok. 2s klawisz : 

Włącz menu kasy 
przytrzymując przez 

ok. 2s klawisz : 

Sprawdź Sprawdź 
poprawność poprawność 

wyświetlanej datywyświetlanej daty

Sprawdź 
poprawność 

wyświetlanej daty

Kasa Kasa 
wydrukuje wydrukuje 
raport raport 

Kasa 
wydrukuje 
raport 

wybierz pozycje wybierz pozycje 
„3 RAPORTY „3 RAPORTY 
ZERUJĄCE", ZERUJĄCE", 

wybierz pozycje 
„3 RAPORTY 
ZERUJĄCE", 

wybierz pozycje wybierz pozycje 
„1 RAPORTY „1 RAPORTY 

DOBOWY", DOBOWY", 

wybierz pozycje 
„1 RAPORTY 

DOBOWY", 

RAPORT MIESIĘCZNY RAPORT MIESIĘCZNY RAPORT MIESIĘCZNY 

Włącz menu kasy Włącz menu kasy 
przytrzymując przez przytrzymując przez 

ok. 2s klawisz : ok. 2s klawisz : 

Włącz menu kasy 
przytrzymując przez 

ok. 2s klawisz : 

Kasa Kasa 
wydrukuje wydrukuje 
raportraport

Kasa 
wydrukuje 
raport

wybierz pozycje wybierz pozycje 
„2 RAPORTY „2 RAPORTY 

CZYTAJĄCE", CZYTAJĄCE", 

wybierz pozycje 
„2 RAPORTY 

CZYTAJĄCE", 

wybierz pozycje wybierz pozycje 
„3 MIESIĘCZNY", „3 MIESIĘCZNY", 
wybierz pozycje 

„3 MIESIĘCZNY", 

Sprawdź Sprawdź 
poprawność poprawność 

wyświetlanej datywyświetlanej daty

Sprawdź 
poprawność 

wyświetlanej daty

wybierz pozycje wybierz pozycje 
„1 RAPORTY „1 RAPORTY 

OKRESOWE", OKRESOWE", 

wybierz pozycje 
„1 RAPORTY 

OKRESOWE", 

WYŁĄCZENIE KASYWYŁĄCZENIE KASYWYŁĄCZENIE KASY

NastąpiNastąpi
WyączenieWyączenie
Kasy Kasy 

Nastąpi
Wyączenie
Kasy 

Wyłącz urządzenie Wyłącz urządzenie 
przytrzymując przytrzymując 

przycisk wł/wył (C) przycisk wł/wył (C) 

Wyłącz urządzenie 
przytrzymując 

przycisk wł/wył (C) 

Kasa Kasa 
wydrukuje wydrukuje 
paragonparagon

Kasa 
wydrukuje 
paragon

ZAKOŃCZENIE PARAGONU ZAKOŃCZENIE PARAGONU ZAKOŃCZENIE PARAGONU 
Wprowadź wszystkieWprowadź wszystkie
pozycje na paragon pozycje na paragon 
następnie zatwierdź następnie zatwierdź 

wybór klawiszemwybór klawiszem

Wprowadź wszystkie
pozycje na paragon 
następnie zatwierdź 

wybór klawiszem

Zakończenie/ Anulowanie paragonu

RAPORT FISKALNY DOBOWY KLAWISZEM FUNKCYJNYMRAPORT FISKALNY DOBOWY KLAWISZEM FUNKCYJNYMRAPORT FISKALNY DOBOWY KLAWISZEM FUNKCYJNYM

Naciśnij klawisz F1 Naciśnij klawisz F1 
aby wydrukować aby wydrukować 
Raport DobowyRaport Dobowy

Naciśnij klawisz F1 
aby wydrukować 
Raport Dobowy

Włącz menu kasy Włącz menu kasy 
przytrzymując przez przytrzymując przez 

ok. 2s klawisz : ok. 2s klawisz : 

Włącz menu kasy 
przytrzymując przez 

ok. 2s klawisz : 

Sprawdź Sprawdź 
poprawność poprawność 

wyświetlanej datywyświetlanej daty

Sprawdź 
poprawność 

wyświetlanej daty

Kasa Kasa 
wydrukuje wydrukuje 
raport raport 
dobowydobowy

Kasa 
wydrukuje 
raport 
dobowy

Raporty

podaj datępodaj datę
końcową /końcową /

numer raportunumer raportu
początkowego początkowego 

podaj datę
końcową /

numer raportu
początkowego 

podaj datępodaj datę
początkową /początkową /

numer raportunumer raportu
początkowego początkowego 

podaj datę
początkową /

numer raportu
początkowego 

Kasa wydrukuje Kasa wydrukuje 
raport za podany raport za podany 
okresokres

Kasa wydrukuje 
raport za podany 
okres

RAPORT OKRESOWY RAPORT OKRESOWY RAPORT OKRESOWY 

Włącz menu kasy Włącz menu kasy 
przytrzymując przez przytrzymując przez 

ok. 2s klawisz : ok. 2s klawisz : 

Włącz menu kasy 
przytrzymując przez 

ok. 2s klawisz : 

wybierz pozycje wybierz pozycje 
„2 RAPORTY „2 RAPORTY 

CZYTAJĄCE", CZYTAJĄCE", 

wybierz pozycje 
„2 RAPORTY 

CZYTAJĄCE", 

wybierz pozycje wybierz pozycje 
„1 RAPORTY „1 RAPORTY 

OKRESOWE", OKRESOWE", 

wybierz pozycje 
„1 RAPORTY 

OKRESOWE", 

wybierz pozycje wybierz pozycje 
„1 OKRESOWY", „1 OKRESOWY", 
wybierz pozycje 

„1 OKRESOWY", 

wybierz opcję wybierz opcję 
„WEDŁUG DATY /„WEDŁUG DATY /

WEDŁUG NUMERÓW WEDŁUG NUMERÓW 

wybierz opcję 
„WEDŁUG DATY /

WEDŁUG NUMERÓW 

Nowy towar
PROGRAMOWANIE TOWARU PROGRAMOWANIE TOWARU PROGRAMOWANIE TOWARU 

Włącz menu kasy Włącz menu kasy 
przytrzymując przez przytrzymując przez 

ok. 2s klawisz : ok. 2s klawisz : 

Włącz menu kasy 
przytrzymując przez 

ok. 2s klawisz : 

wybierz pozycje wybierz pozycje 
„5 PROGRAMOWANIE „5 PROGRAMOWANIE 

BAZY", BAZY", 

wybierz pozycje 
„5 PROGRAMOWANIE 

BAZY", 

Wprowadź Wprowadź 
numer towarunumer towaru

Wprowadź 
numer towaru

wybierz pozycje wybierz pozycje 
„1 NOWY TOWAR", „1 NOWY TOWAR", 

wybierz pozycje 
„1 NOWY TOWAR", 

Wprowadź Wprowadź 
nazwę towaru nazwę towaru 

Wprowadź 
nazwę towaru 

wybierz grupę wybierz grupę 
towarową dla towarową dla 

programowanego programowanego 
towaru  towaru  

wybierz grupę 
towarową dla 

programowanego 
towaru  

podaj numer podaj numer 
kodu kreskowegokodu kreskowego

podaj numer 
kodu kreskowego

wybierz opcjęwybierz opcję
„cena sztywna” „cena sztywna” 

wybierz opcję
„cena sztywna” 

wybierzwybierz
indeks indeks 

halo  halo  

wybierz
indeks 

halo  

podaj cenę towaru podaj cenę towaru 
(0 - cena zmienna)(0 - cena zmienna)
podaj cenę towaru 
(0 - cena zmienna)

wybierz wybierz 
stawkę VAT stawkę VAT 

wybierz 
stawkę VAT 

zapisz towarzapisz towar
ze standardowymize standardowymi

ustawieniamiustawieniami

zapisz towar
ze standardowymi

ustawieniami

aby wyjść z funkcji aby wyjść z funkcji 
programowania programowania 

towarów przytrzymajtowarów przytrzymaj

aby wyjść z funkcji 
programowania 

towarów przytrzymaj

wybierz opcjęwybierz opcję
„ilość całkowita” „ilość całkowita” 

wybierz opcję
„ilość całkowita” 

czy zapisać czy zapisać 
towar?towar?

czy zapisać 
towar?

aby wyjść z funkcji aby wyjść z funkcji 
programowania programowania 

towarów przytrzymajtowarów przytrzymaj

aby wyjść z funkcji 
programowania 

towarów przytrzymaj

nowy towar 
został dodany


