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BEVEZETŐBEVEZETŐ

Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott CT-100 -as mérleget megvásárolta!

A mérleg kiválóan alkalmas blokk nyomtatására, legyen szó tételes (több tételt tartalmazó) bizonylatról, vagy egy 
tételes, vonalkódot tartalmazó, címkét helyettesítő blokkról.

Ezúton hívjuk fel a figyelmét arról, hogy a mérleg fiskális nyugta kibocsájtására nem alkalmazható, az kizárólag tételes 
tájékoztató bizonylat nyomtatására alkalmas, mely értékesítési folyamatban nem helyettesíti a mérleggel össze nem 
kapcsolt, érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező, fiskális nyugta kibocsájtására alkalmas pénztárgép használatát!

Mérleg típusok, paraméterek:

Típus CT-100 B (lapos) P (tornyos)

Méréshatár

Pontosság

Minimum mért érték

6 kg   15kg   30 kg

1/2 g   6/5 g   5/10 g

20 g   40 g   100 g

Kijelző Alfanumerikus

Nyomtató
Hő-nyomtató 32 karakterrel soronként.

Nyomtatási sebesség max. 75 mm / másodperc
Ajánlott szalag: 58 mm széles, maximum 60 mm átmérűvel.

Kommunikácio RS232 (opció)

PLU memória 30 direkt PLU, 1 000 PLU kapacitás.

Tápellátás 230 V -os hálózati tápellátással

Működési hőmérséklet 
tartomány

-10 -től +40 C -ig.

Akkumulátor 12V 7 Ah (Pb)

Méretek B típus: 342 x 455 x 152 mm, 6,8 kg
P típus: 342 x 455 x 413 mm, 8 kg
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ÓVINTÉZKEDÉSEKÓVINTÉZKEDÉSEK
NE SZEDJE SZÉT A MÉRLEGET! NE TERHELJE TÚL A MÉRLEGET! FÖLDELT ALJZATBA 

CSATLAKOZTASSA 
AKÉSZÜLÉKET!

Hiba esetén hívja a szervizet!

NE HÚZZA KI A MÉRLEG 
KÁBELÉT A HÁLÓZATI 

ALJZATBÓL A KÁBELT FOGVA!

ÓVJA  MÉRLEGET KORROZIÓT, 
ANYAGHIBÁT OKOZÓ 

GÁZOKTÓL, VEGYSZEREKTŐL!

ÓVJA A MÉRLEGET MAGAS 
PÁRATARTALOMTÓL, ILLETVE A 

KÖZVETLEN VÍZZEL VALÓ 
ÉRINTKEZÉSTŐL AZ ÁRAMÜTÉS 

ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN!

ÓVJUK A MÉRLEGET A 
KÖZVETLEN, MAGAS 

HŐSUGÁRZÁSTÓL!

HATÁROZOTTAN 
CSATLAKOZTASSUK A MÉRLEG 

DUGVILLÁJÁT A HÁLÓZATI 
KONEKTORBA!

KIZÁRÓLAG GYÁRI ADAPTERT 
HASZNÁLJUNK A MÉRLEGHEZ!

A PONTOS MÉRÉS ÉRDEKÉPEN, 
IDŐKÖZÖNKÉNT 

ELLENŐRÍZTESSE A MÉRLEGET 
A SZERVIZZEL (LEGKÉSŐBB A 

HITELESÍTÉSI IDŐTARTAM 
LEJÁRTA ELŐTT)

KERÜLJÜK A MÉRLEGET ÉRŐ, 
DINAMIKUS ERŐHATÁSOKAT, 

MELYEK GYAKRAN 
CELLAHIBÁT OKOZHATNAK 

(NEM GARANCIÁLIS JELLEGŰ 
MEGHIBÁSODÁS)

SZÁÉLLÍTÁS ESETÉN A MÉRLEG 
ALJÁT FOGJUK ÉS NE A 

PLATÓJÁT!

ÜZEMEN KÍVÜL HELYEZETT EGYENLETES FELÜLETŰ ÉS A MÉRLEG NÉGY LÁBA 
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MÉRLEG ESETÉN, TÁVOLÍTSUK 
EL ANNAK AKKUMULÁTORÁT!

HŐMÉRSÉKLETŰ HELYEN 
HASZNÁLJUK A MÉRLEGET!

ÁLLÍTHATÓ, MELLYEL 
BESZINTEZHETJÜK A MÉRLEGET 

A LIBELLA SEGÍTSÉGÉVEL.

ÓVJUK A MÉRLEGET 
ELEKTROMÁGNESES 

SUGÁRZÁSTÓL!

A Mérleg Pb akkumulátorát töltse fel első használat előtt!

HŐ-PAPÍR CSERÉJEHŐ-PAPÍR CSERÉJE

Ajánlott papírszalag méret

58 mm (szélesség), 65 m (hosszúság), 60 mm (maximum átmérő).

PAPÍRSZALAG CSERÉJE

AJÁNLOTT BALLRÓL JOBBRA ELTÉPNI A BLOKKOT
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TÍPUSOK, FUNKCIÓKTÍPUSOK, FUNKCIÓK

TÍPUS JELÖLÉSEK

Tornyos mérleg (CT-100R) összeszerelése

– Helyezze a tornyot a mérlegen lévő aljzatába,
– csavarozza a toronyban lévő menetes aljzatba a csavart alulról.
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RÉSZEGYSÉGEKRÉSZEGYSÉGEK

Kijelző

KEZELŐI TORNYON LÉVŐ VEVŐ OLDALI

SZIMBÓLUM LEÍRÁS
Mester mód
Szolga mód

AC tápellátás csatlakoztatva
Papír szalag probléma

Program mód
SHIFT billentyű lenyomva

Nulla beállítása
Stabil érték

Tára bekapcsolva
Az akkumulátor töltöttsége 20% alatti.

Kedvezmény
Negatív tranzakció

Fix ár
Adatkommunikáció folyamatban

Billentyűzet

BILLETNYŰ FUNKCIÓ
ELADÁSI MÓD PROGRAM MÓD

Numerikus adatok bevitele

Dupla nulla bevitele
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Adatbevitel törlése a kijelzőn

Kezelő kiválasztása (1 -től 8 -ig).

Egy billentyű másodlagos funkciójának kiválasztása , 
dupla lenyomás, nulla beállítása.
Tára érték beállítás, vagy törlése.

Program módba lépés (tartsuk lenyomva egy kis ideig a 
belépéshez).

PLU meghívása numerikus értékkel.

Nem mért termék meghívása.

Mérleg, illetve háttér világítás be/ki kapcsolása.

Utolsó tranzakció törlése.

Utolsó nyomtatott tétel újra nyomtatása.

Negatív tranzakció (visszavét).

Tranzakció nyomtatása.

1 – 30 -ig terjedő PLU -k használata direkt PLU gombbal 
(gyorsgombbal).

Kasszafiók nyitása.

Papír továbbítása.

Kedvezmény adása.

Kezelő gomb megnyomását 
követően.

Gomb nyomását 
követően.

Adjuk meg az ASCII kódot.

Fizetés: adjuk meg a fizetési 
módot (készpénz, vagy 

kártya).

Részösszeg kedvezmény. 
Előző menüpont.

Értékesítési lista mutatása.
Következő menüpont.

Eladási lista + PLU csoport

Eladási lista - PLU csoport

Töröl egy adott tételt az a 
nyitott blokkról.

Főmenübe való visszajutás.

Előző tranzakció törlése
Alacsonyabb menüszintre 

való ugrás.
Gyors PLU kiválasztás PLU 

módban.
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ÉRTÉKESÍTÉSI FUNKCIÓKÉRTÉKESÍTÉSI FUNKCIÓK

Ebben a fejezetben azon funkciókat tárgyaljuk, melyek a billentyűzet ismertetésénél nem kerültek megadásra, vagy a 
használatuk nem egyértelműen következik a megadott táblázatból.

Alap funkciók

– Halmozati tára funkció:

Ezen tára típussal több tárázni kívánt tárgy (tartó) tömegét tudjuk tárázni (a kijelzőt nulla értékre hozni). A funkció 
használatához engedélyezni kell a halmozati tárát a programozói menüben!

Folyamat: helyezzük a tára súlyt a platóra, majd nyomjunk billentyűt. Ezt követően helyezzünk újra tömeget, majd 
ismételjük a billentyű lenyomást. Miután eltávolítottuk a tára súlyokat, nyomjuk meg újra az említett billentyűt a 
halmozott tára súly törléséhez!

– Értékesítés szabad ár megadásával:

Adott mért tömeg esetén adjuk meg a számbillentyűzeten a kilós árat:

A kijelzőn (2 kg mért tömeg esetén), a fenti ár megadása mellett a következőt láthatjuk:

A jelentéseken a szabadáras ármegadás a 0 -ás PLU helyre kerül eltárolásra.

– PLU -s (termék kódos) értékesítés:

PLU -t meghívhatunk  1 -től 30 -ig terjedő gyors gombbal, vagy számbillentyűvel:

PLU meghívás esetén terméknév is olvasható a kijelzőn, illetve a blokkon:

A mérleg 1 000 PLU eltárolására képes.

Amennyiben a meghívott PLU típusa nem fix áras, a PLU attribútumaként megadott (programozói menüben megadott) 
egység ár felülírható. 

– Nem mért termék eladása:

Szabad áras termék esetén járjunk el a következő képen:
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Ahol a 199 az ár. Ebben az esetben a tömeg (mennyiség) 1 lesz:

Egytől eltérő mennyiség megadása esetén az eljárás:

PLU -s eladás esetén:

A mért terméknél leírt folyamatot kövessük, azzal az eltéréssel, hogy ne helyezzünk tömeget a platóra. A mennyiség 
ebben az esetben is 1 lesz.

Kezelői műveletek

A mérleg beállítástól függően kezelhet csak 1 kezelőt, vagy több kezelőt. Kezelők beállításaival kapcsolatosan a 
programozói menüt kell használni.

Az alap műveletekben ismertetett kezelői műveletek végén nyomjuk meg a  , vagy billentyűk 
valamelyikét. Attól függően, hogy melyiket nyomtuk meg, az értékesítési művelet az adott 
kezelőhöz rögzül.

Egy adott kezelő összesítését a gomb megnyomását követően gombok egymás után követő 
megnyomásával nyomtathatjuk ki (a V1 -től eltérő kezelők esetén, az adott kezelőhöz 
tartozó V gombot kell nyomni). 

Szupermarket mód (2 -es kezelő mód):

Az értékesítési folyamat (azaz a kezelő V gomb megnyomása) végén a mérleg automatikusan blokkot nyomtat.

Címke mód (3 -as kezelő mód):

Az értékesítési folyamat (azaz a kezelő V gomb megnyomása) végén a mérleg automatikusan blokkot nyomtat, címke 
formátumban. Ez a blokk, mint a címkenyomtatós mérlegeknél a címke, a kasszánál történő vonalkód olvasás alapján, 
termék azonosítóul és tömeg adat szolgáltatóként funkcionál a kasszánál.

Címke mód (4 -as kezelő mód):

Az értékesítési folyamat (azaz a kezelő V gomb megnyomása) végén a mérleg automatikusan blokkot nyomtat, „címke 
2” formátumban. Ez a blokk, mint a címkenyomtatós mérlegeknél a címke, a kasszánál történő vonalkód olvasás 
alapján, termék azonosítóul és tömeg adat szolgáltatóként funkcionál a kasszánál.

Kedvezmény adása

Vegyünk példának egy szabadáras műveletet  ( ), melyet követően nyomjuk meg a 
billentyűket, amennyiben 10% kedvezményt szeretnénk biztosítani. Végül nyomjuk 
meg újra a kezelő V gombját  (  ). Lehetőség van programozott 
kedvezmény megadására is. A kedvezmény megadásáról a programozás részben olvashat. Elérése: 

Kedvezmény részösszegre:

A tételek értékesítését követően nyomjunk billentyűt. Gomb megnyomását követően láthatóvá válik a 
programozott kedvezmény.

A kedvezményeket érvényesíteni és a blokkot kinyomtatni a gombbal tudjuk.
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Kedvezmény a blokkon:

Fizetőeszközök

Vegyes fizetés:

A gomb nyomását követően a tételek összesítéséhez, adjuk meg a fizetendőnél kisebb 
összeget, mely a hitelkártyás fizetést fogja jelenteni, a következő módon: Ezt követően 
adjuk meg a maradék összeget, vagy a maradék összegnél nagyobb összeget, 

például így:  

(Forint üzemmódban a dupla nullák nem szükségesek). Ezt követően a mérleg visszajárót 
számol (amennyiben a maradék fizetendőnél nagyobb összeget adtunk meg). Amennyiben 
pénztár fiók csatlakoztatott a mérleghez, a művelet végén azt automatikusan nyitja.

Bizonylat újra nyomtatása

Amennyiben beállítjuk a beállításokban a bizonylat újra nyomtatást, a mérleg nyomtatás után megkérdezi, hogy 
újranyomtassuk -e a bizonylatot. Ekkor a következő billentyűk valamelyikével válaszolhatunk: Csillag 
esetén a bizonylat újra nyomtatódik.

Amennyiben a kötelező összeg megadás be van állítva, a gombbal csak a vevő által adott összeg 
megadását követően zárható a bizonylat.

Tétel törlése

Tétel törléséhez a blokkon nyomjuk meg a gombok valamelyikét, majd a kiválasztott tétel törléséhez 
nyomjuk meg a gombot. Gombbal kiléphetünk a törlésből.

 

PROGRAMOZÓI FUNKCIÓK PROGRAMOZÓI FUNKCIÓK 

A program mód leggyakrabban használt billentyűi

BILLETNYŰ FUNKCIÓk
PROGRAM MÓD

Programozói módba lépés. Belépéshez nyomjuk le a 
gombot és tartsuk lenyomva egy kis ideig. Amíg nincs 
befejezve egy adott blokk, addig nem tudunk belépni.

Navigáció a menüben.

Belépés a menübe, elfogadás (ENTER).

Szám beírás ASCII mód esetén.

Teljes szöveges tartalom törlése.

Karakter törlése.
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Szöveg beviteli módba lépés.

Karakter mentése ASCII mód szerint.

Kikapcsolás.

Engedélyezés.

Mentés.

Törlés.

PLU programozás

PLU memória kapacitásai:

– 1 000 PLU

– 30 direkt PLU (gyors gomb)

– 2 speciális PLU.

PLU programozás (az egyes mezők beviteli lehetőségei):

PLU PROGRAMOZÁS MINIMUM MAXIMUM MEGJEGYZÉS

PROGRAMOZOTT TÁRA '0,000'
2,999 (6 kg)
5,998 (15 kg)
9,995 (30 kg)

ELTARTHATÓSÁG 
DÁTUMA

* 999

* 3, 4 -es kezelői 
módokban 
(címkézős 
módban)

ÁR MEGADÁS 
SZÁMJEGYEI

0 – 9999,99

PLU KÓD 0 (kikapcsolt) 999999
CSOPORT SZÁM 0 39

PLU NÉV (KARAKTER) 0 30
ÁFA CSOPORT A – H -ig 

MÉRT VAGY NEM MÉRT 
TERMÉK

Igen, vagy nem.

FIX ÁRAS VAGY NEM 
FIX ÁRAS TERMÉK

Igen, vagy nem.

VONALKÓD 
NYOMTATÁS 
(IGEN/NEM)

Igen, vagy nem.

a) Tára, ár, kód, név, csoport, eltarthatóság.

A MENÜ -be lépést követően, navigáljuk magunkat a PLU programozásba, majd a következő módon adjuk meg a 
programozott tára értékét: 

A következő mezőre (egység ár) a következő képen tudunk eljutni: 

Euró módban a bevitt érték 1.99 Eur -t jelent. Forint üzemmódban ez 199 Ft.

PLU kód megadása: Amennyiben a PLU kód 0, a PLU kikapcsolt állapotú (nem 
használható).
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PLU csoport szám megadás: 

A következő menüben megadhatjuk a PLU nevét, illetve (esetlegesen) a képen látható módon átléphetünk a következő 
PLU név megadásához: 

A következő képen megadhatjuk az eltarthatóság dátumát (napokban az aktuális dátumhoz képest): 

TÁRA BEÍRÁSA EGYSÉG ÁR BEÍRÁSA PLU KÓD BEÍRÁSA

CSOPORT SZÁM BEÍRÁSA KÖVETKEZŐ PLU NÉV BEÍRÁSA ELTARTHATÓSÁG

b) Áfa kör, mért/nem mért termék, fix áras/nem fix áras PLU, vonalkód nyomtatás 

A következő mezőben kiválaszthatjuk az ÁFA kört (1 – 8 -ig): 

A következőben meghatározhatjuk, hogy mért, vagy nem mért terméket akarunk definiálni. YES (1) esetén nem mért 
terméket rögzítünk: 

A következő lépésben meghatározhatjuk, hogy fix áras -e a termékünk: 

Fix áras termék esetén az eladási módban nem változtatható meg az egységár.

Végül meghatározhatjuk, hogy kerüljön -e vonalkód nyomtatásra az adott termék kapcsán:
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ÁFA KÖR BEÍRÁSA MÉRT/NEM MÉRT TERMÉK FIX ÁRAS -E

VONALKÓD NYOMTATÁS 

Jelentések 

A következő fejezetben elolvashatjuk, hogyan nyomtathatjuk ki a CT-100 jelentéseit. A mérleg a következő jelentéseket 
tudja: PLU adat lista, PLU eladási lista, kezelői jelentés, gyűjtőnkénti lista, ÁFA körönkénti, óránkénti, eladási lista.

a) PLU adat lista

A listát jelszó megadásával tudjuk nyomtatni a következő 
módon:

Az összes PLU adatának nyomtatásához nyomjuk meg 
kétszer a gombot. A nyomtatás leállításához nyomjuk 

meg a gombot.
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Működik -e a „C” (törlés) gomb nyomtatás jelentéskor:

JELENTÉS IGEN NEM
PLU értékesítési lista X

PLU X
Kezelői X
Csoport X

Áfa X
Óránkénti X

Napi X
Heti X
Havi X
Log X
Totál X
Zárás X

b) PLU eladási jelentés 

PLU jelentés mindig tartalmaz két speciális PLU -t:
– 0 -s PLU: nem PLU -s tranzakciós (szabadáras tranzakciók) és mért termékek értékesítési összesítése.
– 1001 -es PLU: nem PLU -s és nem mért termékek értékesítési összesítői.

PLU jelentéshez lépjünk annak menüpontjába:

Kinyomtathatunk adott PLU intervallumot 1 -től 1000 -ig 
a következő képen.

Adjuk meg a kezdő értéket:

Majd adjuk meg a vég értéket:

(Adott esetben 1 – 20 közötti PLU -k fognak 
nyomtatódni.)

Jelentés minta:
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c) Kezelői jelentés 

A 8 kezelőre vonatkozó teljes eladás külön-külön.

A jelentés olyan adatokat tartalmaz, mint vevők száma, a kezelő összes értékesítése, az összes törölt és negatív értékű 
tranzakció a kezelőre vonatkozólag, a kedvezmények száma és mértéke összesítve, készpénz és bankkártyás fizetések 
összesítése kezelőnként.

Lépjünk a kezelői jelentésbe és nyomtassuk azt ki:

Jelentés minta:
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d) Csoport jelentés

Csoport jelentéshez lépjünk annak menüpontjába:

Jelentés minta:

e) ÁFA jelentés

A jelentés 8 ÁFA kört tartalmaz.
A jelentés tartalmilag az ÁFA körönkénti összes eladást tartalmazza.

Jelentés minta:

f) Óránkénti, napi, heti, havi jelentések 

A csoport jelentés mintájára nyomtatható.

Órára, napra, hétre, hónapra vonatkozó összes eladás.
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g) Log jelentés 

CT-100 1 000 értékesítési tranzakciót el tud tárolni. Minden értékesítési művelethez eltárolásra kerül a dátum/idő, PLU 
név, tömeg, egységár, fizetendő ár. Lépjünk a Log jelentéshez a gombbal. Válasszuk ki a kívánt intervallumot 1 
-től 1 000 -ig. 

h) Totál jelentés 

A szokott módon válasszuk ki a jelentést: 

Jelentés minta:

i) Zárás

Ezen jelentés minden egyéb jelentés számlálót nulláz. Amennyiben a beállítások „Minden jelentés” menüpontja IGEN 
-re állított, a mérleg automatikusan minden jelentést nyomtat (PLU, kezelő, csoport, ÁFA, óránkénti, napi, havi) ennek 
a végrehajtásakor.

BEÁLLÍTÁSOK BEÁLLÍTÁSOK 

1 -es beállítások csoportja (mérleg szám, bizonylat szám, kedvezmény, vonalkód formátum, 
fiók nyitás impulzus, nyomtatási intenzitás, készpénz, betű)

1 -ES BEÁLLÍTÁSI 
CSOPORT

MINIMUM MAXIMUM MEGJEGYZÉS

Adatátviteli sebesség 9600, 19 200, 38 400, 57 600, 115 200

Átviteli sebesség 
módosítás után a 
mérleget újra kell 

indítani!
Mérleg száma 1 99

Bizonylat száma 1 10
Kedvezmény beállítás (%) 0 99 A kedvezmény 

érték 
programozásnál 
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beállított érték fog 
érvénybe lépni, az 

értékesítési 
módban használt, 
fix kedvezmény 

esetén.
Vonalkód formátum 

Fiók nyitási impulzus (ms) 1 99
Nyomtatási intenzitás 1 5 Alapbeállítás: 3

Készpénz szimbóluma, neve 0 3

Betű 1 2
Arial, vagy Times 

New Roman.

A mérleg menüjében a táblázatban beállított értékeket a PLU programozás analógiájára elvégezhetjük.
A táblázatból nem egyértelműen következő beállítások részletesebben:

a) Vonalkód beállítások 

Vonalkód beállítás (maszk) felépítés: tMXNXNMXN...XN

t: Vonalkód típusai:
– EAN13
– UPCA
– EAN8
– CODE128

X: Helyettesítő karakterek:
– W: tömeg
– U: ár
– P: végső ellenőrző összeg
– N: PLU kód
– B: bizonylat száma
– D: gyűjtő
– C: kezelő 
– V: belső ellenőrző összeg (ár ellenőrző összeg – csak EAN13 esetén) 

N: karakterek száma. 
M: konstans szám(ok).

Az X helyettesítő karakterek kerülnek nyomtatásra. Az N paraméter a maszkban az X után kötelező! Megadja, hogy az 
X hány karakteren nyomtatódjék. M nem kötelező, az X és N közé bárhova beírható és külön feltétel nélkül 
nyomtatásra kerül. 

Példák:

– EAN13: 1W5VU5, ahol az 1 fix karakter, W5: 5 karakternyi tömeg, V: belső ellenőrző összeg, U5: 5 karakternyi 
ár. Az utolsó karakter (13. ellenőrző összeg) automatikusan nyomtatásra kerül.

– EAN13: a4W562D2C19, ahol az „a” a vonalkód típusa, a 4 konstans szám, W5: 5 karakternyi tömeg, 62: 
konstans számok, D2: két számjegy a gyűjtőnek, C1: egy karakter a kezelőnek, 9: konstans számjegy.

– UPCA típus: b1W5U5, ahol b a vonalkód típusa, 1 fix karakter, W5: 5 karakternyi tömeg,U5: 5 karakternyi ár. 
– EAN8: c2B6, ahol a c a vonalkód típusa, a 2 fix szám, a B6 pedig a bizonylat száma.
– CODE128: d4N6W6U6P6C1, ahol a d a vonalkód típusa, N6: 6 számjegyű PLU kód, W6: 6 számjegyű tömeg, 

U6: 6 számjegyű ár, C1: egy számjegy a kezelőre vonatkozólag.

Amennyiben be akarjuk állítani a következő maszkot 
„1W5VU5” a következő szerint járjunk el:
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A totál vonalkód formátum beállításához, navigáljunk a menüben a totál vonalkód beállításhoz és járjunk el a fent 
leírtak szerint.
A következő nyomtatási mintán a normál vonalkód formátuma 1W5VU5 (EAN13). A totál vonalkódé 1W5VP5 
(EAN13). A tömeg 1,545 kg, egység ár 2,28 Eur, a fizetendő pedig 2,34 Eur.

b) Pénz nem, név beállítás 

A kód tábla leírásánál ismertetett táblázat alapján járjunk 
el az adott karakter bevitele kapcsán. Pl. Eur jel 
kiválasztása a következők szerint történik:

(Az Eur jele a 128.)
A mentéshez nyomjuk meg a gombot. 

2 -es beállítások csoportja (dátum/idő, jelszó, PLU adat törlés & alapbeállítások)

A főmenübe lépést követően (  ) adjuk meg a jelszót, majd navigáljunk a gombbal a 2 -es beállítások 

csoportjára, és a gombbal lépjünk be abba.

– Dátum/idő megadás: 
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NN/HH/ÉÉ formában adjuk meg. Pl. 2004 6. hó 24. -ét a 
következő képen tudjuk megadni:

Ezt követően beállíthatjuk az időt. Pl. 9 óra 53 perc 00 
másodperc beállításához a következők szerint járjunk el:

– Jelszó beállítás

A CT-100 0 és 99999 közötti értékeket tud eltárolni 
jelszóként. Példaként állítsunk be 123456 -os jelszót:

– PLU adat törlés, alapbeállítások visszaállítása

A menüpontba lépést követően a következők szerint 
járjunk el:

Amennyiben -t nyomunk, a folyamat megszakad. 

Gomb nyomásának hatására viszont a mérleg 
alaphelyzetbe áll.
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Alaphelyzet:

1 -es beállítási csoport:

COM1 átviteli sebessége: 115 200
Kedvezmény: 0%
Nyomtatási intenzitás: 3
Betű: 1
COM2 átviteli sebessége: 115 200
Fiók nyitási sebesség: 50ms
Fizető eszköz: €
Mérleg száma: 1

Opciók: 

Duplikált bizonylat: nem
Vonalkód nyomtatása normál tranzakción: igen
Vonalkód nyomtatása totál tranzakciókor: igen
Kötelező fizetendő megadása: nem
LU kód nyomtatás: nem
ÁFA nyomtatás: igen
PLU mentése tranzakciót követően: nem
Kép (grafikus logó): nem
Kedvezmény: igen
Minden jelentés nyomtatása: nem
Automata háttér világítás kikapcsolása: 5 (másodperc)

OPCIÓKOPCIÓK

Ebben a fejezetben olvashatjuk, hogyan kapcsoljuk be/ki a háttérvilágítást, olvashatunk a duplikált bizonylat 
beállításairól, vonalkód nyomtatás engedélyezéséről, grafikus logó nyomtatás engedélyezéséről bizonylaton, PLU 
sorszám nyomtatás engedélyezéséről, jelentések beállításairól.

A menübe lépést követően nyomjuk meg a gombot és a szokásos módon, a jelszó megadása után válasszuk ki az 
adott funkciót: 

Duplikált bizonylat nyomtatása

Igen esetén duplikáltan kerül nyomtatásra a bizonylat, az 
eladási műveletek részben leírtak szerint.

Igen, nem állítási módja:

Logo nyomtatása
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Igen esetén a logó nyomtatásra kerül a bizonylatokon.

Igen, nem állítási módja:

Vonalkód nyomtatása normál értékesítési bizonylaton

Igen esetén vonalkód nyomtatásra kerül az értékesítési 
bizonylaton.

Igen, nem állítási módja:

Vonalkód nyomtatása összesítő bizonylaton

Igen esetén vonalkód nyomtatásra kerül az összesítő 
bizonylaton.
Igen, nem állítási módja:

Vonalkóddal és logo -val ellátott minta bizonylatok:
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Kötelező összeg megadás 

Igen esetén kötelező a vevő által adott összeg beütése.

Igen, nem állítási módja:

Kedvezmény 

Igen esetén alkalmazható kedvezmény adás eladási 
módban.

Igen, nem állítási módja:

PLU kód nyomtatása 

Igen esetén a PLU kódja nyomtatásra kerül a 
bizonylatokon.
Igen, nem állítási módja:

Minden jelentés nyomtatása

Igen esetén minden jelentés nyomtatásra kerül zárás 
jelentés nyomtatásánál.

Igen, nem állítási módja:
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ÁFA nyomtatás 

Igen esetén ÁFA bontás nyomtatásra kerül a bizonylaton.

Igen, nem állítási módja:

Automata háttér világítás

Megadhatjuk másodpercben a háttérvilágítás 
kikapcsolásának az idejét egy adott művelet után:

A példa szerint 10 másodpercig lesz aktív a mérleg 
háttérvilágítása.

PLU mentés

Igen esetén a PLU ár változtatása esetén az automatikusan 
rögzül eladó módban.

EGYÉB PROGRAMOZÓI BEÁLLÍTÁSOK EGYÉB PROGRAMOZÓI BEÁLLÍTÁSOK 

Kezelők

Három különböző kezelői beállítás létezik, melyeket az alábbi táblázatban ismertetünk.

MÓD LEÍRÁS BIZONYLAT 
NYOMTATÁS 

0
Minden kezelő használhatja a mérleget 

értékesítésre.

A mérleg bizonylatot 
nyomtat minden árucikk és 

összesítő információval.

1

Egy eladási menetben csak egy kezelő 
használhatja a mérleget (azzal együtt 
másik kezelő, külön menetben szintén 

használhatja).

A bizonylatnak csak egy 
része kerül nyomtatásra és a 

menet végén összesítő 
adatok nyomtatása történik.

2 (szupermarket 
mód)

Kezelőnként egy tranzakció.
Csak egy címkét 

(bizonylatot) nyomtat 
kezelőnként.

3 (1. címke 
mód)

Kezelőnként egy tranzakció.
Csak egy címkét 

(bizonylatot) nyomtat 
kezelőnként.
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4 (2. címke 
mód)

Kezelőnként egy tranzakció.

A mód beállítása a képernyőn látható menüpontban 
lehetséges.

Kezelő nevének beírása:

1 -től 8 -ig terjedő kezelő személyzet definiálható. A név 
beírásához használjuk a kézikönyv végén található ASCII 
táblázatot! Pl. a JO karakterekhez:

Vagy a 

billentyűket közvetlen karakter eléréshez.

Logo, fejléc, lábléc

6 fejléc sor, 2 lábléc sor állítható be, soronként maximum 32 karakterrel.

Mennyünk a mérleg menüjében a szokásos módon a képen 
látható menüponthoz:

Lépjünk be a gombbal a LOGO menüpontba, ahol 
a fejlécet, láblécet tudjuk megadni. 

A következő képen látható példán a 16. karaktertől a 19. 
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karakterig írtuk be az első fejléc sorba a CAS szót:

Ehhez használhatjuk a manuál végén lévő karakter táblát, 
vagy a gyorsbillentyűket:

A gombbal el tudjuk fogadtatni a beírt sor értékeit. A 

gombbal a következő sorra léphetünk, vagy 
kiléphetünk a gomb használatával.

A gomb használatát követően az itt látható képernyő 
képnek megfelelően beállíthatjuk a betűtípust. 

A fejléc betűtípusának értékei:

PARAMÉTER LEHETSÉGES ÉRTÉKEK
X (betű típusa) 1 = normál 2 = félkövér
Y (betű mérete) 1 = normál 2 = dupla széles 3 = dupla magas

Z (igazítás) 1 = balra, 2 = középre, 3 = jobbra

ÁFA kör csoport 

8 különböző ÁFA definíció adható meg a mérlegben.

A megszokott módon mennyünk a menüben a kívánt 
menüponthoz:

A 
gombbal az első ÁFA kör definíciójához jutunk.

Adjuk meg az ÁFA kör százalékos értékét (esetünkben 
15%):

gombbal a következő ÁFA körre léphetünk, vagy 
kiléphetünk a gomb használatával.
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Tesztek

A következő részegységek tesztjét végezhetjük el:

– ADC (analóg digitál konverter)

– SPAN

– Kijelző önteszt

– Billentyűzet

– Memória

– Nyomtató önteszt

– Akkumulátor: csak ha a töltő nincs csatlakoztatva. 0 -tól 100 -ig terjedő értéket mutathat.

A teszt menü eléréséhez a szokásos módon navigáljunk el 
a képernyőn látható kijelzésig:

gombbal a következő teszt menüpontba léphetünk, 
vagy kiléphetünk a gomb használatával.

Megjegyzések:

– Memória tesztnél a mérleg PASS, vagy ERROR üzenetet jelenít meg. ERROR esetén tekintsük meg a kézikönyv 
végén lévő hibatáblázatot.

– Nyomtató öntesztnél a következő bizonylat nyomtatódik:

Csoport 

1 -től 99 -ig terjedő csoportot definiálhatunk, csoportonként 32 karakterrel maximum.

A csoport definíció eléréséhez a szokásos módon 
navigáljunk el a képernyőn látható kijelzésig:
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gombbal a következő csoport definícióhoz léphetünk, 
vagy kiléphetünk a gomb használatával.

A vagy a gombokkal lépkedhetünk a csoportok 
között.

A következő példa szerint adjuk az 1 -es csoportnak a 
MEAT nevet:

A példánál 
maradva a T betűt elérhetjük a kézikönyv végén lévő 
kódtáblázat segítségével, vagy a gyors gombok 
segítségével.

Hálózat

Beállíthatjuk a mérleg hálózati paramétereit. A következő példán keresztül mutatjuk be a beállítás módját:

HÁLÓZAT PÉLDA
Local IP 192.168.0.100
Gateway 192.168.0.1 

Subnet mask 255.255.0.0

A hálózat beállításához a szokásos módon navigáljunk el a 
képernyőn látható kijelzésig:

A gombbal tovább léphetünk  az egyes oktetekre és a 
számbillentyűkkel beírhatjuk az értékeket:

A beállítások érvénybe léptetéséhez újra kell indítani a 
mérleget.

Vezeték nélküli hálózati beállítások 

WLAN MINIMUM MAXIMUM MEGJEGYZÉS 
SSID 0 32

Jelszó 0 64
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Biztonság típusa 0 5

A vezeték nélküli hálózat beállításához a szokásos módon 
navigáljunk el a képernyőn látható kijelzésig:

A gombbal tovább léphetünk  az egyes 
menüpontokban és a számbillentyűkkel beírhatjuk 

az értékeket:

A betűket elérhetjük a kézikönyv végén lévő kódtáblázat 
segítségével, vagy a gyors gombok segítségével.

A beállítások érvénybe léptetéséhez újra kell indítani a 
mérleget.

RS-485

RS-485 MINIMUM MAXIMUM MEGJEGYZÉS 
Mérleg ID 0 6

Használjunk RS-485 
-ös módot 

Igen, vagy Nem

Átviteli sebesség 
(Bps)

A beállítások 
érvénybe 

léptetéséhez újra kell 
indítani a mérleget.

Master Igen, vagy Nem
Mester mérleg = 

igen

Slave 1 – 6 Igen, vagy Nem
Csatlakoztatott 
mérleg = igen

Az RS-485 beállításához a szokásos módon navigáljunk el 
a képernyőn látható kijelzésig:
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A gombbal tovább léphetünk  az egyes 
menüpontokban és a következő módon állíthatjuk 

az IGEN, NEM értékeket:

A betűket elérhetjük a kézikönyv végén lévő kódtáblázat 
segítségével, vagy a gyors gombok segítségével.

Megjegyzés:

– Mérleg ID beállításnál, ha az érték 1, a mérleg mester mérleg, ha 2 – 6 -ig terjedő érték valamelyike, akkor 
szolga.

USB

Az USB beállításához a szokásos módon navigáljunk el a 
képernyőn látható kijelzésig:

A gombbal tovább léphetünk  az egyes 
menüpontokban. 
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KÓD TÁBLÁZATOKKÓD TÁBLÁZATOK

Oldalszám: 33 Oldalak száma: 41



Oldalszám: 34 Oldalak száma: 41



Oldalszám: 35 Oldalak száma: 41



Oldalszám: 36 Oldalak száma: 41



HIBAÜZENETEKHIBAÜZENETEK

HIBAÜZENET A 
KIJELZŐN

LEÍRÁS MEGOLDÁS

CHECKPAPER Hiba a papírtekerccsel Ellenőrízzük a papírt 

-------------- Mérleg túlterhelt
Távolítsuk el a 

túlterhelést okozó 
tárgyat!

Price over
Amikor a fizetendő meghaladná 

a 999999 értéket.
Adjunk meg kisebb 

értéket!

Weight over
Amikor a tömegmeghaladja a 

maximális értéket, hangjelzéssel 
kijelzésre kerül.

Távolítsuk el a mért 
tömeget.

Weight minus
Amikor negatív tömeg érték 

kerül kijelzésre.

Ellenőrízzük a mért 
tömeget, nullázzuk a 

mérleget, esetleg, ha nem 
nullázható, indítsuk újra!

CAL ERROR
Kalibrációs hiba indítást 

követően. 

Újra pontosítás, esetleg 
cella csere szükséges. 

Hívja a szervizet!

INIT ERROR
Mérleg indulásakor tömeget 

hagytunk a platón.
Távolítsuk azt el és 

indítsuk újra a mérleget!

HIBAÜZENET A 
BIZONYLATON

LEÍRÁS MEGOLDÁS

CLOCK IS NOT SET

Amennyiben az óra be van 
állítva, a hiba a biztonsági ellem 

hibájára, vagy egyéb hardver 
hibára utal.

Hívja a szervizet!

Amikor a RAM -ban tárolt 
adatok kontoll összege nem 

megfelelő, akkor kerül az üzenet 
nyomtatásra. Ilyen esetben a 

processzor alap helyzetbe állítja a 
RAM -ot. 

Ha a hiba továbbra is 
fennáll, hívja a szervizet!
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I/O INTERFÉSZEKI/O INTERFÉSZEK

Pénztárgép fiók interfész 
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RS-232, RS-485 interfész 

USB interfész 

RF-45 interdész
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