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1. ÚVOD 

1.1 Instalace pokladny 
D�ležité pokyny pro instalaci a používání pokladny: 

1) Pokladna se zapojí do zásuvky p�ívodní š��rou. Zásuvka musí být poblíž pokladny a musí být snadno dostupná, 
pokladna má vlastní sí�ový vypína�. 

2) Instalace a jišt�ní zásuvky (230V, 50Hz) musí odpovídat platným normám. 

3) V dob� nepoužívání (nap�. p�es noc) nechte pokladnu do polohy zapnutou, po pár minutách ne�innosti se zobrazí na 
displeji �as. Doporu�uje se ponechat otev�enou pen�žní zásuvku.  

4) P�i odpojení od sít� jsou data zálohovaná baterií - doba zálohování je cca 90 dní. Je-li pokladna odpojena n�kolik hodin 
od sít�, je n�kdy t�eba po zapnutí op�t nastavit správný �as, pop�. datum. 

5) Okamžit� odpojte pokladnu ze zásuvky v p�ípad�, že: 

a) Za�ízení vydává kou�, zápach, nezvyklé zvuky nebo je horké. 

b) Jakékoliv kovové p�edm�ty nebo kapalina pronikly do za�ízení. 

c) Za�ízení spadlo na zem nebo bylo jinak poškozeno. 

6) Vždy odpojte za�ízení z p�ívodní zásuvky, budete-li s ním manipulovat nebo ho p�emis�ovat. 

7) Nikdy nestavte za�ízení do nestabilní polohy nebo na nestabilní p�edm�ty. 

8) Neodkládejte t�žké p�edm�ty na kryt pokladny. 

9) Nestavte nádoby s kapalinou na kryt pokladny nebo do bezprost�ední blízkosti pokladny. 

10) Zapnutou pokladnu ni�ím nezakrývejte. 

11) Nepoužívejte za�ízení v prašných nebo vlhkých provozech. 

12) Zajist�te dostate�né místo pro používání za�ízení a pro otevírání pokladní zásuvky. 

13)Pro �ist�ní pokladny používejte neagresivní prost�edky, otírejte pouze navlh�eným had�íkem, žádná kapalina nesmí 
stékat do pokladny. 
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1.2 Symboly použité v manuálu 
Kapitoly v tomto manuálu bývají vysv�tleny a znázorn�ny pomocí schémat (vývojových diagram�). Tyto diagramy znázor�ují 
po�adí stisk� kláves a úkon� tak, jak mají následovat za sebou. V diagramech jsou použity následující symboly: 

MÓD. Tento symbol je uvád�n vždy na za�átku každé sekvence. V kroužku je uveden režim - mód, ve kterém se 
p�íslušná sekvence provádí (nap�. REG, X, Z).

Klávesa. Tento symbol nazna�uje stisk klávesy. Nápis uvnit� ozna�uje název této klávesy.

Postup. Tento symbol nazna�uje celý p�edem definovaný nebo na jiném míst� manuálu popsaný postup �i sled 
kláves.

Rovné závorky. Tento symbol uvozuje komentá� nebo celou sérii operací, která je provád�na v p�íslušném  
míst�.

Hranaté závorky. V t�chto závorkách je nazna�en vstup �íslic z numerické klávesnice (šedé klávesy).

Kulaté závorky. V t�chto závorkách je nazna�en vstup znak� (�íslic a písmen) alfanumerické klávesnice. Viz 
P�íloha.

Zvukový signál. Symbolem noty (v�tšinou v šikmých závorkách) je nazna�en zvukový signál - pípnutí. Tímto 
signálem oznamuje pokladna jistý stav nebo žádá obsluhu o n�jaký úkon.

Tisk. Pokladna tiskne na tiskárnu.

����������	
���
������������������
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1.3 Konfigurace systému 
K pokladn� CHD3050 m�žou být p�ipojena tato externí za�ízení: 

1) PC – jsou možné t�i zp�soby komunikace s PC.  

a) Sériová linka RS232 – tento zp�sob je nej�ast�jší. Standardn� do COM1. 

i) P�ímý kabel. Max. délka kabelu je asi 30 metr�. V�tší vzdálenosti jsou možné, ale musí být prov��eny na míst�.  

ii) P�evodník RS232/RS485. Pomocí dvou p�evodník� lze prodloužit vzdálenost až na 500m. 

iii) P�evodník RS232/Ethernet (Gnome). 

iv) Modem. Komunikace s pokladnou ze vzdáleného místa p�es telefonní analogovou linku. Dnes zastaralé. 

b) Ethernet. Pro pokladnu CHD 3050E. 

c) Port USB 

2) Skener – sníma� �árového kódu. Standardn� do COM2. 

3) Elektronická váha. 

4) Externí displej. 

��������	
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2. ZÁKLADNÍ INFORMACE 

2.1 Napájení 
Pokladna je napájena vlastním adaptérem. Zapnutí a vypnutí pokladny se provádí kolíbkovým vypína�em na boku pokladny. 
Po skon�ení prodeje ponechte pokladnu zapnutou. 

(1) Zapnutí 
Podržte vypína� v poloze “ I “ po dobu 1 sekundy, pokladna se zapne. 

���<��=�����>?�@���@��A�B�

(2) Vypnutí 
Podržte vypína� v poloze “ I “ po dobu 3 sekundy, uslyšíte krátké pípnutí, po uvoln�ní vypína�e se pokladna vypne. 

���<��=�=���>?�@���@��A�B�

��������	


• �,�"#%6�0��2� ,�0�!�24%'"� ������(,�C���C���

2.2 Tiskárna 
Postup p�i vým�n� termopásky: 

1) Odklopte kryt tiskárny, vyjm�te zbytek kotou�ku. 

2) Nový kotou�ek položte do tiskárny tak, aby se odvíjel sm�rem zespodu. 

3) �ást pásky vytáhn�te vodorovn� ven a p�iklopte kryt tiskárny. Vy�nívající pásku odtrhn�te sm�rem k sob� p�es ozubenou 
lištu. 

2.3 Klávesnice 

2.3.1 Rozložení na klávesnici 

��D��=����E��?	��:?��
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2.3.2 Význam jednotlivých kláves 

Posun ú�tu. Posouvá ú�tenku v tiskárn�. Cena. Zm�na ceny PLU. 

Numerické klávesy (0-9).
Mazání. Mazání neuložených údaj� a chybové 
hlášky z displeje.

Dvojitá nula.
Oprava.  Oprava poslední zaregistrované položky 
v nákupu.

Desetinná te�ka. Storno.  Oprava libovolné položky v nákupu.

Násobení - krát. Zobrazení data a �asu. Refundace. Registrace vráceného zboží.

Pokladní. Tla�ítko pro p�ihlašování pokladní.
Procentní sleva. Snížení hodnoty položky nebo 
transakce fixní hodnotou.

PLU. Tla�ítko pro vyvolání PLU/SD – druhová 
registrace zboží.

Fixní sleva. Snížení hodnoty položky nebo 
transakce fixní hodnotou.

P�edvolba. Klávesa pro p�ímé vyvolání PLU. 
Procentní p�irážka. Zvýšení hodnoty položky 
nebo transakce procentní hodnotou.

Skupina (department). Finan�ní registrace 
zboží.

Fixní p�irážka. Zvýšení hodnoty položky nebo 
transakce fixní hodnotou.

Bez prodeje. Otev�ení pokladní zásuvky. 
Vstup �íselného údaje – identifikátoru (#).

Mezisou�et. Zobrazení momentální hodnoty 
transakce.

P�íjem. Registrace hotovosti nebo šek�
vložených do pokladny.

Hotovost. Tla�ítko pro platbu hotovostí. P�i 
programování ukládá vloženou hodnotu 
(ENTER).

Výdej. Registrace hotovosti nebo šek�
odebraných z pokladny.

Šek (1-5). Tla�ítko pro bezhotovostní platby.

Vráceno láhve. Ode�ítání vrácených lahví 
(záporná skupina).

Cizí m�na (1-3). Tla�ítko pro platbu v cizí m�n�.

Text. Zadání textu.

�����=�����FG����H?������F:I�E��?	�
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2.4 P�epínání mód�
P�epínání mód� se aktivuje kombinací kláves [Shift]—[HOTOVOST] a následn� se vybere mód pomocí šipek. Zvolený mód 
je na displeji zleva ozna�en šipkou. 

���<��=�J���>?�@���@��A�B�

�>?�@���@��A�B�

Módy nelze samoz�ejm� p�epínat uprost�ed transakce. 

2.5 Bateriový provoz 
Pokladnu je možné používat v bateriovém provozu bez p�ipojení na sí�. Používá se akumulátor s kapacitou 2100mAh. 
Akumulátor se umístí na spodu pokladny pod odnímatelný kryt, zapojí se do p�ístupného konektoru. 

��D��=�=���E������D�

Pokud pokladna pracuje v bateriovém provozu, ja aktivní ekonomický režim a šet�í se energie. Po jisté dob� ne�innosti 
zhasne displej, po stisku klávesy se op�t rozsvítí. V pravém horním rohu displeje v�nujte pozornost signalizaci stavu baterie. 

Symbol Význam 

Sí�ový režim. Baterie je zcela nabitá, nenabíjí se. 

Bateriový režim. Velikost �erné plošky vlevo nazna�uje stav nabití baterie (zde cca 25%). 

Bateriový režim. Baterie je zcela vybitá, symbol bliká. Je možné vytiskout n�kolik posledních ú�tenek. 

Bateriový režim. Baterie je zcela vybitá, kritický stav. 

Sí�ový režim. Baterie se dobíjí, bílý a �erný pružek se pohybuje zleva doprava. 

�����=�=�����?D���F��D���G�
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2.6 Displej 
Pokladna má systém �íslovaných chybových hlášek. Jejich p�ehled je v následující tabulce: 

�íslo Text  Situace Poznámka 
E1 Žádný operátor Není p�ihlášen operátor nebo neexistuje  
E3 Špatné heslo Špatné heslo operátora p�i p�ihlášení  
  
E11 Chybná sekvence Obecná chyba, nepovolená funkce, sekvence  
E14 Neexist SKUPINA PLU nastaveno do neexistující skupiny  
E15 Neexist PLU Nenalezené PLU 
E20 Tisk nap�tí Tiskárna bez napájení – hw porucha  
E21 L-páska konec Konec pásky – ú�tenka  
E27 L-tisk odpojena Odpojená tiskárna –ú�tenka 
 KT – odpojeno Odpojená kuchy�ská tiskárna  
E31 Mezisou�et povinný Povinný mezisou�et p�ed platbou  
E34 P�es limit Nabídnutá �ástka je v�tší než hodnota nákupu  
E35 Pod limit Nabídnutá �ástka je menší než hodnota nákupu  
E36 Zadejte �ástku Zadejte nabídnutou �ástku 
E50 EJ chyba zápisu Chyba zápisu EJ na cílové médium (SD karta)  
E55 Max limit  P�ekro�en max. limit pro danou operaci  
E56 Min limit  Nedosažen min. limit pro danou operaci  
E57 Množství > max Vstupní údaj je vyšší než max p�ípustná hodnota  
E59 Operáto�i neaktivní Systém operátor� není aktivován  
E60 Displej závada Odpojený zadní zákaznický displej  
E63 Baterie vybitá Kritický stav nabití baterie 
E69 SD karta vyjmutá Pokus o zápis na kartu – vyjmutá SD karta?  
E74 LOG chyba zápisu Chyba zápisu do LOG souboru – vyjmutá SD karta?  
E75 Storno položka nenalez Pokus o stornování neexistující položky v transakci   
E79 Váha chyba Chyba p�i p�enosu hmotnosti (nulová hmotnost, váha OF-UF)  
E80 Chybná operace Obecná chyba 
E86 Zadejte množství Zadejte množství pro váženou položku  
  
E110 Otev�ené ú�ty! Nalezeny otev�ené restaura�ní ú�ty nebo odložené transakce  
E151 EET chyba Chyba EET modulu (po vypnutí nesta�il nabootovat)  

�����=�J��:I
�����I�KE
�
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3. POKLADNÍ 

3.1 Režimy pokladní 
Pokladna nabízí dva základní režimy pokladní (operátora): 

• Bez p�ihlašování. Na pokladn� není aktivován systém operátor�, pokladna nevyžaduje žádné p�ihlašování. To je 
nejjednodušší systém. 

• P�ihlašování. Na pokladn� je aktivován systém operátor�. Po�et operátor� se nastavuje v pam�ti pokladny, v základním 
stavu existuje 5 operátor� max po�et je 99. Jednotliví operáto�i se povinn� p�ihlašují svým: 

• �íslem. Jednoduchý zp�sob. 

• �íslem a kódem. Každá pokladní musí vložit navíc ješt� p�ihlašovací kód. Bezpe�n�jší zp�sob, kód se p�i zadávaní 
nezobrazuje. 

3.2 P�ihlášení a odhlášení 
(1) �íslem 

���<��J������E���@�L��>�I�K?�@8�M@	?��

(2) �íslem a kódem 

���<��J�=����E���@�L��>�I�K?�@8�M@	?����EA�?��

Vstup nesprávného hesla zp�sobí chybu E3 “Špatné heslo“. 

(3) Odhlášení 

���<��J�J����E���@�L���I�K?�@8�M@	?��

Stav p�ihlášení indikuje pokladna v pravém horním rohu zna�kou P a �íslem operátora, nap�. P02 zna�í operátor #2. 

3.3 Práva pokladní 
Každý operátor m�že mít nastavená práva, definující jeho �innost na pokladn�. Je možné povolit �i zakázat tyto funkce, 
módy nebo jejich kombinaci: 

Módy Funkce 
S-mód Refundace 
PRG-mód Storno 
REG-mód Oprava 
X-mód Zm�na ceny 
Z-mód Tréninkový režim 
 Periodické výpisy 
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3.4 Odložení transakce 
Tato funkce umož�uje odložit (p�erušit) aktuální transakci v�etn� odhlášení operátora. Pokladna je volná, m�že na ní 
mezitím pracovat jiný operátor a provád�t svoje transakce. Poté, co se p�ihlásí p�vodní operátor, dojde k automatickému 
vyzvednutí p�vodní p�erušené transakce. Transakci je možné p�erušit vícekrát. Každý operátor m�že mít svoji p�erušenou 
transakci, avšak každý logicky pouze jednu. 

P�i p�erušení transakce se ukon�í ú�tenka textem “P�ERUŠENÁ TRANSAKCE“. P�i vyzvednutí se vytiskne znovu seznam 
p�edchozích položek dopln�ný textem “VYZVEDNUTÁ TRANSAKCE“. 

���<��J�N����E���@�L�����?�@��D��	�E:?8�M@	?����EA�?��

��������	


• G�12� �#3(��2,��.2�8����91#$'���)����1�"����1)�8�/�����%$��2#"�0,0�3!�2"'�����4���4����
• ���%4%!��4�'(���$�% #,��)��#%0�%2��8������$�% #%�#���2��"�2.��0�GO�8���$1 ��P�0�1/"�� ����#3�#�1)%2*�#3��4%#0%$'��L�(��&$%�?��O����2*�#3�Q6�,��

Použití této funkce vyžaduje, aby byla pokladna vybavena SD kartou. Odložené transakce se 
zapisují na SD-kartu 
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4. REGISTRACE 
Všechny typy registrací lze provád�t p�i pouze v základní poloze REG. Je-li aktivován systém operátor�, operátor musí být 
povinn� p�ihlášený. 

4.1 Skupina (department) 
Finan�ní registrace do skupiny je jedna ze základních metod registrace zboží. Každá skupina má na klávesnici pokladny 
svoje tla�ítko. Jednotlivé skupiny umož�ují �len�ní zboží prodejny do sortimentních nebo da�ových skupin. Na pokladn� je 
ve výchozím nastavení 8 skupin, lze nastavit až 99.

Skupina m�že mít dva základní typy nastavení: 

• Normální skupina. B�žné nastavení. 

• Záporná skupina. Jakákoliv vstupní �ástka se zobrazí jako záporná. Nej�ast�jší je použití pro registraci vrácených lahví 
(viz kapitola 4.2 Vracení lahví). 

4.1.1 Registrace 

(1) Jednoduchá 
Operátor zadá cenu zboží a stiskne tla�ítko p�íslušné skupiny. Cena se zadává na dv� desetinná místa, p�edstavující halé�e 
bez desetinné te�ky. Ta se na displeji zobrazí v okamžiku zaregistrování  

���<��N����D?<�	�D�:?�L�	E�����8�H?�����:I��

��������	


• ��#"�!��#3�2������#1��2�1�'�#1��
• �$�� %#��'�#%�!10"�2,(�2-��20�1�#"!1�9���41�!%PR!�#�5/�����%$��2�2�#78�/�#�1�6�0�$1���$�% #%�� !"�#���
• S1#$'����%$�2�#"�/��!��#3���1�"����1)�����/� #� 1'(3�4�T�0�4%'���H�0�������*� '(�)"����4%'��+,���#�0�+�#"8���$�% #%��(��0"�'(,+1��
• �4����%$�2�#"���0�� #"�4�T�0�4%'��#��)����1�"����%6"�$��/�#3�0$1��#,�#�����0�� #-���1���3��

(2) Násobení 

���<��N�=��D?<�	�D�:?�L�	E�����8���	��?�@�

��������	


• H� #��$�2��'�#%�%#��!#��0�2"�#�0!-/"�+.��#1��23��
• �.0�� �$�#�0�+�#"�5!#��0�2"�P�/� #��$�2��'�#%7�#�0!"�+.��2-�&"�#���U�6"0��'��
• �.0�� �$�#�0�+�#"�!�����+�'#-�$�#6���#%�/� #����23�(%�3*�����$�% #%�)%�$4�1(�"�%��'��$�2�1�6�0�$1��*��!�)�0�16�1��� �����%�#3(��)%�$4�1(��2%'"(���4%2� �%��

4.2 Vracení lahví 
Vracení lahví možno provést kdykoliv v pr�b�hu transakce nebo jako samostatnou transakci. Jedná se v podstat� o registraci 
do záporné skupiny. 

���<��N�J��D?<�	�D�:?�L��D�:?�@��I�@�

Taktéž je možné použít násobení – po�et lahví × jednotková cena: 

���<��N�N��D?<�	�D�:?�L��D�:?�@��I�@8���	��?�@�
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4.3 PLU 
Registrace pomocí kódu PLU umož�uje p�esnou druhovou evidenci zboží. PLU (Price Look Up) je záznam v pam�ti 
pokladny ur�ený kódem, cenou, názvem a statusem (da�ová skupina aj.). Každé PLU navíc pat�í do n�jaké zvolené 
”asociované skupiny”, kam se p�i prodeji PLU sou�asn� na�ítá jeho cena. 

Kód PLU je možné vkládat ru�n� nebo lze použít �tecí za�ízení – scanner (pro zboží zna�ené �árovým kódem). Seznam 
povolených vstupních kód� je uveden v kap. 4.3.1 Kód PLU. 

4.3.1 Kód PLU 
Pokladna umí pracovat se �ty�mi základními normami �árových kód�: EAN-13, EAN-8, UPC-A a UPC-E. Následující tabulka 
udává všechny povolené druhy �árových kódu a vstupních kombinací PLU kódu: 

Po�et 
�íslic 

Typ kódu Vzorek Ru�ní vstup Poznámka 

1-6 Volný kód {123456} [123456]—[PLU] Interní kódování. 

6 UPC-E [078349]—[PLU] 

Americký systém zna�ení zboží, 
u nás málo rozší�en (nap�. 
cigarety). M�že dojít ke kolizi s 6-
místným volným kódem 

7 Volný kód {1234567} [1234567]—[PLU] 

8 EAN-8 [85812345]—[PLU] 
Mezinárodní systém zna�ení 
zboží, mén� používané než EAN-
13. 

9, 10 Volný kód {123456789} [123456789]—[PLU] 

11 UPC-A [12345678905]—[PLU] Americký systém zna�ení zboží. 

13 EAN-13 [8591234567893]—[PLU] 

�����N����EA�����
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4.3.2 Registrace 

(1) Jednoduchá 

���<��N�V��D?<�	�D�:?��L���8�H?�����:I��

(2) Násobení 

���<��N�W��D?<�	�D�:?������8���	��?�@�

��������	


• �#��0�2"�#�0!"�+.��#1��23��
• �.0�� �$�#�0�+�#"�5!#��0�2"�P�/� #��$�2��'�#%7�#�0!"�+.��2-�&"�#���U�6"0��'��
• �.0�� �$�#�0�+�#"�!����$�#6���#%�/� #����23�(%�3*�����$�% #%�)%�$4�1(�"�%��'��$�2�1�6�0�$1��*��!�)�0�16�1��� �����%�#3(��)%�$4�1(��2%'"(���4%2� �%��

4.3.3 Zm�na ceny PLU 
Ve vlastnostech každého PLU je max/min vstupný limit. Tímto parametrem je možné zakázat nebo povolit zm�nu ceny a její 
limity. Pro v�tšinu PLU bývá zm�na ceny zakázaná a povoluje se jen pro n�kolik vybraných PLU – tzv. PLU s otev�enou 
cenou. 

(1) Jednoduchá 

���<��N�X��D?<�	�D�:?��L�G�Y���:?�
���8�H?�����:I��

��������	


• G!-#%�'�#,�!����+.��+��$�2%#��2��2�%0�#�0��'(�/� #����23(������

(2) Násobení 

���<��N�Z��D?<�	�D�:?����G�Y���:?�
���8���	��?�@�

��������	


• �.0�� �$�#�0�+�#"�!����$�#6���#%�/� #����23�(%�3*�����$�% #%�)%�$4�1(�"�%��'��$�2�1�6�0�$1��*��!�)�0�16�1��� �����%�#3(��)%�$4�1(��2%'"(���4%2� �%��
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4.3.4 Zjišt�ní ceny PLU 
Na pokladn� je možné zjistit cenu PLU bez jeho registrace. Cena se zobrazí na displeji. 

���<��N�U����8�GH�K�Y�@�:?�
�

4.4 P�edvolba 

(1) Jednoduchá 
Na klávesnici pokladny je možné definovat klávesu p�edvolba. Na tla�ítko p�edvolby lze p�i�adit libovolný kód PLU. Oba 
zp�soby registrace položky, tedy p�edvolbou nebo kódem PLU, jsou pak zcela ekvivalentní. 

���<��N��O��D?<�	�D�:?�L��>?������

(2) Násobení 

���<��N�����D?<�	�D�:?����>?�����8���	��?�@�

��������	


• �#��0�2"�#�0!"�+.��#1��23���
• E��2�01�#�0�+�#"�[P\�/��!��#3�2,#�'(%���
• �.0�� �$�#�0�+�#"�!����$�#6���#%�/� #����23�(%�3*�����$�% #%�)%�$4�1(�"�%��'��$�2�1�6�0�$1��*��!�)�0�16�1��� �����%�#3(��)%�$4�1(��2%'"(���4%2� �%��
• �
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4.5 Váha 
Pro registraci vážených položek je nutné zadat hmotnost. Je-li ve vlastnostech PLU zvolený typ “vážené PLU”, je vstup údaje 
hmotnosti p�ímo povinný. Vstup hmotnosti je možný dvojím zp�sobem: 

1) Ru�ní vstup, je stejný jako normální zadání množství. 

2) P�enos hmotnosti, pokud jsou pokladna a váha propojené kabelem 

Vstup hmotnosti se používá pro registraci PLU i pro skupinu. 

(1) Registrace PLU 

���<��N��=��D?<�	�D�:?����	������I
8����

(2) Skupina 

���<��N��J��D?<�	�D�:?����	������I
8�	E������
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5. OPRAVY 
Podle druhu chyby a fáze, ve které se korekce provádí, rozlišuje pokladna �ty�i stavy a tudíž �ty�i zp�soby korekce chyb: 

• údaj ješt� nebyl uložen (zaregistrován) a svítí pouze na displeji. Vymaže se stiskem klávesy [��G��@]. 

• jedná se o poslední zaregistrovanou položku. Tato se ode�te pomocí funkce oprava. 

• je t�eba ode�íst jednu nebo více položek v otev�ené transakci. Použije se funkce storno. 

• je t�eba ode�íst jednu nebo více položek z nákupu nebo ú�tu, který již byl uzav�en. V tomto p�ípad� se použije funkce 
refundace (klávesa [DS��]), která jinak slouží pro registraci zboží vráceného zákazníkem. 

5.1 Mazání 
Jakýkoliv údaj na displeji, který ješt� nebyl uložen, nebo chybovou hlášku se opraví stiskem klávesy [��G��@]. Funkce 
mazání není schopná opravit již zaregistrované údaje a stisk klávesy [��G��@] nemá v tomto p�ípad� žádný vliv. 

���<��V������G��@�

5.2 Oprava 
Funkce oprava provede korekci poslední zaregistrované položky. 

���<��V�=����D����

Funkce oprava se m�že použít bezprost�edn� po t�chto registracích: 

1) Registrace skupina/PLU/SD 

2) Refundace 

3) Vracení lahví 

4) Sleva, p�irážka 

��������	


• ���)����1�"�����0��0$1���%6"�$%�[�?G�	��M?�\��

• S1#$'���������0��2��2.��0�'(�#%6"��� �������1�STORNO�0����6#-�0�91#$'"���������

5.3 Storno 
Funkce storno se je ur�ena pro opravu libovolné položky (i poslední) v otev�ené transakci. 

���<��V�J��	��D�������?:���

Funkci storno je možné použít ke korekci t�chto záznam�: 

1) Registrace skupina/PLU/SD 

2) Refundace (viz 5.4 Storno refundace) 

3) Vracení lahví 

��������	


• :��$�2��0��4#�2%'"�6�0�$%�!10"�+.��!�#&"�#�+��!%P�!��#-�4�2#��!�!�#���#"�(� #��-��4%#0%$'������*"�% -���$101���0��4#�2�#"��� �#1�1��(��0"���$�% #%�'(,+1��
• 	��4#��#��)����1�"��/%$���42#"����4%'��2��4�2-�)%(�/�#3!�#�$1�1�52,��.2��)��*� '(�)"���)#�!$,7��
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5.3.1 Jednopoložkové storno 

(1) Jednoduché 

���<��V�N��	��D�����	E�����8�H?�����:I��

���<��V�V��	��D�������8�H?�����:I��

���<��V�W��	��D������>?�����8�H?�����:I��

(2) Násobení 

���<��V�X��	��D�����	E�����8���	��?�@�

���<��V�Z��	��D�������8���	��?�@�

���<��V�U��	��D���L��>?�����8���	��?�@�

5.3.2 Opakované storno 
Je-li t�eba stornovat více položek v jedné transakci, musí se stisknout [	��D��] p�ed každou registrací. 

���<��V��O��	��D��������E������

5.3.3 Storno celé transakce 

���<��V�����	��D�����:?���D��	�E:?�



REFUNDACE 

CHD 3050U Maloobchodní systém - Opera�ní manuál (verze 1.00) 6-1

6. REFUNDACE 
Funkce refundace se používá k registraci vráceného zboží zákazníkem nebo pro opravu položek v nákupu, který již byl 
uzav�en. K oprav� položek neuzav�eného nákupu používejte zásadn� funkce oprava nebo storno.  

���<��W����D?S����:?������?:���

��������	


• S1#$'��4�91# %'��#��)����1�"���4��)���4#�1�0$1��#1�#�+���4��)���4#3�����

6.1 Jednopoložková refundace 

(1) Jednoduchá 

���<��W�=��D?S����:?�L�	E�����8�H?�����:I��

���<��W�J��D?S����:?�L���8�H?�����:I��

���<��W�N��D?S����:?�L��>?�����8�H?�����:I��

(2) Násobení 

���<��W�V��D?S����:?���	E�����8���	��?�@�

���<��W�W��D?S����:?�����8���	��?�@�

���<��W�X��D?S����:?�L��>?�����8���	��?�@�
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6.2 Opakovaná refundace 
Je-li t�eba refundovat více položek, je t�eba stisknout klávesu [DS��] p�ed každou registrací. 

���<��W�Z��D?S����:?8����E������

6.3 Storno refundace 
Jestliže obsluha pokladny provede chybnou refundaci, je možné toto opravit dvojím zp�sobem: 

• provést op�tovný prodej stejné položky 

• provést storno refundace 
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7. SLEVA A P�IRÁŽKA 

7.1 Sleva procentní 

7.1.1 Sleva procentní z položky 

���<��X����	?����D�:?���@�L�����E��

��������	


• ��%$�2%#��0��2%�)������$,�#�#"�!��#���
• I� #��%�%1���/��0����6#���4��0��21�)������$,����4��0��21�)�!�)�0�16�1�%�/�/"�(� #��%�0��)% �2��2��4�T4%!�2%'"!�4���!1��

7.1.2 Sleva procentní z mezisou�tu 

���<��X�=��	?����D�:?���@����?G�	��M?��

��������	


• ��%$�2%#��0��2%�)�!�)�0�16�1�/��!��#���
• �%�&"�4�T�0�4%'�����0��2-�/��!��#���
• I� #��%�%1���/��0����6#���4��0��21�)������$,����4��0��21�)�!�)�0�16�1�

7.2 Sleva fixní 
Fixní sleva nerozlišuje, je-li aplikovaná na položku nebo po mezisou�tu. 

���<��X�J��	?���S�]�@�

��������	


• ��%$�2%#��9�P#"�0��2%�/��!��#���
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7.3 P�irážka procentní 

7.3.1 P�irážka procentní z položky 

���<��X�N���>�D��E���D�:?���@�L�����E��

��������	


• ��%$�2%#���*�4��$%�)������$,�#�#"�!��#���
• I� #��%�%1���/��0����6#���4���*�4��$1�)������$,����4���*�4��$1�)�!�)�0�16�1�%�/�/"�(� #��%�0��)% �2��2��4�T4%!�2%'"!�4���!1�

7.3.2 P�irážka procentní z mezisou�tu 

���<��X�V���>�D��E���D�:?���@����?G�	��M?��

��������	


• ��%$�2%#���*�4��$%�)�!�)�0�16�1�/��!��#���
• �%�&"�4�T�0�4%'������*�4��'��/��!��#���
• I� #��%�%1���/��0����6#���4���*�4��$1�)������$,����4���*�4��$1�)�!�)�0�16�1�%�/�/"�(� #��%�0��)% �2��2��4�T4%!�2%'"!�4���!1�

7.4 P�irážka fixní 
Fixní p�irážka nerozlišuje, je-li je aplikovaná na položku nebo po mezisou�tu. 

���<��X�W���>�D��E��S�]�@�
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8. PLATBA 

8.1 Mezisou�et 
Funkce mezisou�et zobrazí na displeji momentální hodnotu transakce. Mezisou�et lze použít kdykoliv uprost�ed transakce (i 
n�kolikrát). Celková �ástka je zaokrouhlená.  

���<��Z�����?G�	��M?��

8.2 Kontrola bankovek 
Pokladna CHD 3050U je vybavena jednoduchou možností kontroly bankovek. Podrží-li se klávesa [MEZISOU�ET] po dobu 
1 sekundy, rozsvítí se LED diody po dobu 5 sekund a je možné zkontrolovat pravost bankovek. Diody jsou umíst�né 
v pr�hledném okénku v p�ední �ásti pokladny dole pod klávesnicí. 

���<��Z�=��E���D������E��?E�

8.3 Hotovost 

8.3.1 P�ímá platba 

���<��Z�J��������L�I�����	�8��>@���

Na displeji svítí celková �ástka. 

8.3.2 Nabídnutá �ástka 

���<��Z�N��I�����	^8����@������M�	�E��

Na displeji svítí �ástka k vrácení, tento údaj se vytiskne i na ú�tence pro zákazníka (ZP�T). 

P�i chybném zadání nabídnuté �ástky mohou nastat dva p�ípady: 

1) Operátor vložil omylem menší �ástku, než je hodnota transakce. Další postup závisí na nastavení parametr� pokladny: 

a) Pokladna odmítne uzav�ít transakci a ohlásí chybu (nej�ast�jší nastavení). 

b) Pokladna �ástku p�ijme a ode�te od hodnoty transakce. Zbývající �ástka se bu	 doplatí nebo se stiskne [��D���] a 
platba se provede ješt� jednou. 

2) Operátor vložil omylem v�tší �ástku, než skute�n� p�ijal od zákazníka. Pokladna nákup uzav�e a vypo�te p�íslušnou 
�ástku k vrácení. Operátor musí tento údaj ignorovat a spo�ítat skute�nou �ástku k vrácení. Není t�eba tuto chybu 
následn� opravovat, nedojde k žádnému rozdílu pen�z v neprosp�ch operátora ani zákazníka. 

��������	


• H��������!�)�0�16�1�(� #��%�#�$1�1�)���4#�8�#��)��2%4�%#�1�0�#%+" #1��1�6�0�$�1���1�"���
• �.0�� #��6�0�$%�/��)%�$4�1(��#��#%�'��3�$�41#,��� �����%�#3(��)%�$4�1(��2%'"(���4%2� �%��

8.4 Bezhotovostní platby 
Nákup lze zaplatit obecn� libovolným bezhotovostním médiem (šek, poukaz, stravenky, atd. - až 6 druh� médií). Stejn� jako 
p�i platb� hotovostí je možné platit bu	 p�ímo nebo vložit nabídnutou hodnotu. Oba tyto zp�soby je možno pro jednotlivá 
bezhotovostní média používat sou�asn� nebo jeden z nich nastavit jako povinný. 
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8.4.1 P�ímá platba 

���<��Z�V����������L��?GI�����	��@8��>@���

��������	


• H�����'��$�2��(� #��%��4%#0%$'��4�2#��#1��8�#��)��/��1)%2*"��+�)(���2�0�#"���%�+�1����1��/���$��2�01�[I�����	�\��
• H� #�����0������%�+1�$%4��18�2.0�� #��6�0�$%�#�!10"�+.��)%�$4�1(��#���

8.4.2 Nabídnutá �ástka 
Pro platbu šeky nabízí program pokladny t�i možnosti: 

1) Na šeky je možné vracet. Je-li hodnota šeku v�tší než hodnota transakce, pokladna vrátí rozdíl jako hotovost. 

2) Na šeky je možné vracet, ale jen do ur�itého nastaveného limitu (individuální pro jednotlivá média). 

3) Na šeky není dovoleno vracet. Je-li hodnota šeku v�tší než transakce nákupu, pokladna nepovolí platbu. Zákazník si 
musí ješt� n�co p�ikoupit nebo si schovat šek na n�jaký p�íští nákup. 

���<��Z�W��������L��?GI�����	��@8����@������M�	�E��

��������	


• H��������!�)�0�16�1�(� #��%��4%#0%$'��)���4#�8�#��)��2%4�%#�1�0�#%+" #1��1�6�0�$�1���1�"���

8.5 Smíšená platba 
Nej�ast�jší p�ípad je ten, že poukázka p�i platb� p�edstavuje pouze �ást hodnoty transakce. Zbytek se doplatí hotovostí.

���<��Z�X��������L�	�@K?���

8.6 Kopie ú�tenky 
Po ukon�ené transakci je možné vytisknout kopii ú�tenky. 

���<��Z�Z��������L�E���?�_M�?�E
�

��������	


• ��0$�$�����/��#1�#3�0�10����+�)�4�0�*� #-����1$�#6�#"��4%#0%$'�8����)%(�/�#"�#�23�0���%!-`�!%����
• S1#$'��$�����Q6��#$,�/��!��#3�2��%4%!��4�'(���$�% #,�)%+��$�2%���
• _6��#$%�/���)#%6�#���16#.!���P��!�������

8.7 Cizí m�na 
Na pokladn� je možné používat až 5 cizích m�n (CM). 

���<��Z�U��������L�:�G@��Y���

��������	


• ��/6%0�-/����1�"2%#��:��+,�!-�%�+.��#%0�%2�#��/%$��6"0����8�����!�/��!��#3�)% �#"�6"0�%�2,#�'(�2%�8����)/� #� 1&1/�����4%'��#%���$�% #-��
• �*�2� #"�$14)�0��#%0�%21/��2��D<�!a 1��
• G�+4%)�#.�0�16���2�'�)"�!-#-�!��#%� �0���/��)��2%�0,!+���C�b��
• M�0�$%�)�-��/��2� ,�2���$��#"�!-#-��
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9. OPERACE MIMO PRODEJ 

9.1 P�íjem 
Funkce p�íjem slouží k zaznamenání hotovosti nebo bezhotovostních médií um�le vložených do pokladny (nej�ast�ji ranní 
limit). Je-li vkládán n�kolikrát za den, jednotlivé �ástky se s�ítají. P�íjem na bezhotovostní platidla není b�žný. 

���<��U�����>@H?��

��������	


• ���1$�#6�#"����4%'��0�����2*��)�012$%��
• :(,+#-�2����#.�%�1$�#6�#.��*"/�!�0��#� ��#%���$�% #-���4%2��c�

9.2 Výdej 
Funkce výdej slouží k zaznamenávání hotovosti nebo bezhotovostních médií odebraných z pokladní zásuvky, a to bu	
v pr�b�hu sm�ny nebo jako odvod tržby na konci sm�ny. Pokud se provádí n�kolikrát za den, jednotlivé �ástky se s�ítají. 
Výdej na bezhotovostní platidla není b�žný. 

���<��U�=���F�?H�

��������	


• ���1$�#6�#"����4%'��0�����2*��)�012$%��
• :(,+#-�2����#.�%�1$�#6�#.�2. �/�0��#� ��#%���$�% #-���4%2��c�

9.3 Identifikátor 
Funkce identifikátor slouží k vytišt�ní jakéhokoliv údaje (nap�. výrobní �íslo, �íselný údaj na poukázkách, text, apod.). Tento 
údaj se nena�ítá do výpis�. Údaj je dopln�ný symbolem #. 

���<��U�J����?���S�E���D�

• �
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9.4 Otev�ení pokladní zásuvky 
K otev�ení pokladní zásuvky mimo prodej slouží klávesa [�?G��D��?H?]. 

���<��U�N����?�>?�@���E���@�G�	��E
�

��������	


• S1#$'��#��)����1�"��1�4�0�*� ��4%#0%$'��#�+��#�#"�����*�(��&�#����4���4�5��$�% #%��(��0"�'(,+17��

• ���4%'��0��)%)#%!�#����0�6%0�!�#%�$�#�4��#"���0$1�%���6������2*�#"�0��#%6"���#%�2.��0�'(� �������1�BEZ PROD��

9.5 Zobrazení �asu na displeji 
�as je možné zobrazit v REG-módu dvojím zp�sobem: 

1) Po chvíli ne�innosti (asi 3 minuty) pokladny sama p�epne displej do zobrazení �asu 

2) Klávesou [x], st�ídav� je možné zobrazit �as/datum. 

���<��U�V��G��D�G?�@�M�	�������	�?H��

�asový údaj z displeje odstraníme b�žn� klávesou [��G��@] nebo zmizí automaticky p�i stisku libovolné klávesy. 

9.6 Nastavení data 
Provádí se v poloze PRG. 

���<��U�W����	���?�@������

9.7 Nastavení �asu 
Provádí se v poloze PRG. 

���<��U�X����	���?�@�M�	��
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10. VÝPISY 

10.1 P�ehled 
Výpisy poskytují informace o prodejích a operacích za zvolené �asové období. Druh informace závisí na druhu výpisu. 

Pro výpisy jsou ur�eny dv� polohy klí�e: 

X - provede výpis a informaci ponechá v pam�ti pokladny (náhled). 

Z - provede výpis a informaci vymaže. 

P�ehled výpis� je v této tabulce 

Název výpisu Varianta Kód Režim �íta� Poznámka 
denní 01 X/Z Z1  Finan�ní výpis 
periodický 02 X/Z Z2  
denní 03 X/Z -  Výpis skupin 
periodický 04 X/Z -  
denní 05 X/Z -  Výpis PLU 
periodický 06 X/Z -  
denní 08 X/Z -  Výpis pokladních 
periodický 09 X/Z -  

Hodinové prodeje - 12 X/Z -  
Hotovost v zásuvce - 13 X -  

denní 36 X/Z -  Výpis klient�
periodický 37 X/Z -  

EJ historie od-do  70    
 aktuální     

������O�����F��	
�L��>?I?��
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• �4�2�)�2%����0��146"8�$��43�2.��0,�/0�1��4��#-(�� ������3�%��,�����!�#%���$�% #-��4�2� "���0�%�#"�2.��0,8�$��43�0��#���1�"2%/"8�#�#"��*�+%�2,/"� -���
• H� #����23�2.��0,�/0�1�#%�0�+-�#�)�2�0�3���,!%)�#"�/� #�(��2.��01�#��2��2#"�0�%2�/�#3(����
• �-$��43�2.��0,��)��0�10����0�1 %#.!�4�)!�)"!�� � ����,���2.��0,��� ,�2,��0$#�1���1)��6�0��)�)#%!��%�#��2&�'(#,��G���(���� �2� 1�/0�1��,���2.��0,�� � �� �0�1�#3�

��1)��2�4���!1�]����!-���+,�0!,0��0!%)%��/�#�4�)!�)"�)�)#%!�����4���!1�G�/��!��#3�0�10������1)��2.��0�0�$�!����#"!�0�)#%!�!�)�)#%!���
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10.2 Finan�ní výpis, denní 
Finan�ní výpis dává souhrnnou informaci o obratech a o všech funkcích na pokladn�. Je to základní výpis a m�l by být 
nulován každý den. Výpis se spustí tímto p�íkazem: 

���<���O����S����M�@��F��	����?��@8��>@E�G�

10.3 Finan�ní výpis, periodický 
Finan�ní výpis, periodický má stejný formát jako výpis denní. Výpis se spustí tímto p�íkazem: 

���<���O�=��S����M�@��F��	����?D����:EF8��>@E�G�

10.4 Výpis skupin, denní 
Tento výpis poskytuje informaci o obratech na jednotlivých prodejních skupinách. Výpis se spustí tímto p�íkazem: 

(1) Všechny 

���<���O�J���F��	�	E�����L��?��@8��>@E�G�

(2) Rozmezí od-do 

���<���O�N���F��	�	E�����L��?��@������8��>@E�G�

��������	


• ��$�% #%�2,��0$#����1)��0$1��#,�0�#�#1��2.!��+4%��!��

10.5 Výpis skupin, periodický 
Periodický výpis má stejný formát jako denní výpis. Výpis se spustí tímto p�íkazem: 

(1) Všechny 

���<���O�V���F��	�	E��������?D����:EF8��>@E�G�

(2) Rozmezí od-do 

���<���O�W���F��	�	E�������?D����:EF8��>@E�G�

��������	


• ��$�% #%�2,��0$#����1)��0$1��#,�0�#�#1��2.!��+4%��!��
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10.6 Výpis PLU, denní 
Tento výpis poskytuje informaci o obratech na jednotlivých PLU. Výpis se spustí tímto p�íkazem: 

(1) Všechna 

���<���O�X���F��	����L��?��@8��>@E�G�

(2) Rozmezí od-do 

���<���O�Z���F��	�������?��@������8�	���K�Y:@��>@E�G�

��������	


• ��$�% #%�2,��0$#����1)�����0�#�#1��2.!��+4%��!��

10.7 Výpis PLU, periodický 
Periodický výpis má stejný formát jako denní výpis. Výpis se spustí tímto p�íkazem: 

(1) Všechna 

���<���O�U���F��	�������?D����:EF8��>@E�G�

(2) Rozmezí od-do 

���<���O��O���F��	�������?D����:EF������8��>@E�G�

��������	


• ��$�% #%�2,��0$#����1)�����0�#�#1��2.!��+4%��!��

10.8 Výpis operátor�, denní 
Výpis operátor� poskytuje informaci o obratech jednotlivý operátor�. Výpis se spustí tímto p�íkazem: 

(1) Všichni 

���<���O������F��	���?D���DB����?��@8��K�:I��8��>@E�G�

(2) Rozmezí od-do 

���<���O��=���F��	���?D���DB����?��@8������8��>@E�G�

��������	


• ��#"����#%���$�% #-�%$��2�2�#�0,0�3!����4���4�8���#���2.��0�#�!��0!,0��%�/���4�) #.��
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10.9 Výpis operátor�, periodický 
Periodický výpis má stejný formát jako denní výpis. Výpis se spustí tímto p�íkazem: 

(1) Všichni 

���<���O��J���F��	���?D���DB�L��?D����:EF8��K�:I��8��>@E�G�

(2) Rozmezí od-do 

���<���O��N���F��	���?D���DB�L��?D����:EF������8��>@E�G�

��������	


• H�����#%���$�% #-�#%0�%2�#.���1)��/� #%���$�% #"�+�)�#1�#�0����*�(�%&�2�#"8���#���2.��0�#�!��0!,0��%�/���4�) #.��

10.10 Výpis hodinových prodej�
Výpis hodinových prodej� poskytuje informaci o obratech v hodinových �asových intervalech. Výpis se spustí tímto p�íkazem: 

���<���O��V���F��	�I������F:I��D��?HB8��>@E�G�

10.11 Výpis plateb v zásuvce  
Výpis plateb v zásuvce je kratší forma Finan�ního výpisu obsahující pouze �ást o platbách v zásuvce. Výpis se spustí tímto 
p�íkazem: 

���<���O��W���F��	����?����G�	��:?8��>@E�Gd�

10.12 Výpis klient�
Výpis operátor� poskytuje informaci o obratech jednotlivých klient�. Výpis se spustí tímto p�íkazem: 

(1) Všichni 

���<���O��X���F��	�E�?��B�L��K�:I��8��>@E�G�

(2) Rozmezí od-do 

���<���O��Z���F��	�E�?��B�L������8��>@E�G�

10.13 EJ historie 
Výpis EJ je kopie ú�tenek uložených ve form� elektronického žurnálu. 

(1) Aktuální 

���<���O��U���F��	�?H�L��E����@8��>@E�G�

(2) Rozmezí od-do 

���<���O�=O���F��	�?H�L������8��>@E�G�
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10.14 Elektronický žurnál 
Pokladna CHD 3050 má pouze jednu tiskárnu. Funkci kontrolní pásky (kopie všech ú�tenek) p�ebírá tzv. elektronický žurnál 
(EJ), což je alternativa kontrolní pásky v elektronické podob�. EJ lze voliteln� zapnout �i vypnout.Pokud je EJ aktivní, musí 
byt pokladna vybavena SD-kartou!! 

Lze použít kartu s kapacitou 32MB, 64MB, 128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2G, 4GB. Kartu dodává k pokladn� na požádání 
dodavatel, typ karty není libovolný! Aby byl povolen zápis, karta nesmí být zam�ená (miniaturní p�epína� m�jte v horní 
poloze, jak je nazna�eno na obrázku). 

��D����O����	��E�D���

Ukládání EJ má tyto fáze: 

1) V reálném �ase se EJ zapisuje na konci každé transakce do vnit�ní pam�ti pokladny, kde je místo na cca 50 tisíc �ádk�. 
To je dostate�ná kapacita na min jeden den provozu. 

2) B�hem dne je k dispozici výpis Historie EJ. Takto lze vytisknout z pam�ti pokladny libovolnou ú�tenku nebo rozmezí 
ú�tenek podle po�adových �ísel. 

3) P�i spušt�ní denní finan�ní uzáv�rky p�íkazem Z01 se provedou tyto kroky: 

a) Provede se vlastní Z01, pokladna vytiskne Finan�ní výpis a smaže totály. 

b) Provede se p�esun EJ z vnit�ní pam�ti na SD kartu a tento soubor se za�lení do adresá�ové struktury na SD-kart�. 
Vnit�ní pam�� se uvolní a je p�ipravena na další den. Tato operace m�že trvat delší dobu a to v závislosti na 
množství záznam� EJ, který se kopíruje na SD kartu, na displeji je po dobu operace zobrazeno “�ekejte prosím“ 

Adresá�ová struktura a název souboru mají tento systém: 

YearXXXX\MonthXX\RRRR_MM_DD_z_XXXX.txt 

Kde RRRR = rok, MM = m�síc, DD = den, z_XXXX je Z-�íta� výpisu Z01. 

P�íklad: Provádí se Z01 dne 20.2.2014 a uzáv�rka má Z-�íta� s hodnotou Z0003. Výsledný soubor obsahující el-žurnál se na 
kartu uloží jako: 

Year2014\Month02\2014_02_20_z3.txt 

Pokud p�íslušné adresá�e a podadresá�e neexistují, vytvo�í se. Soubory na SD kart� je možné �íst použitím speciální sady 
p�íkaz�, aniž by se karta vyjímala ze slotu v pokladn�. 

Pokud se karta vyjme a spustí se uzáv�rka Z01, pokladna nenalezne kartu jako cílové médium pro p�esun EJ. Toto oznámí 
jako chybu “E50 – EJ chyba zápisu“. Po smazání chyby je možné operaci zápisu zopakovat (karta je op�t vložena) nebo 
zrušit (kartu není k dispozici). Jestliže nedojde k p�enesení EJ na kartu, kapacita vnit�ní pam�ti se m�že v pr�b�hu 
následujícího dne nebo dní vy�erpat. 
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