
CashCube Mini használati Leírás
Fontos gombok:

Bal felső gomb funkciói:
Ki-be kapcsolás, 
Vissza
Törlés

Jobb alsó gomb funkciói:
Enter, vagy Igen
Összesen

BEKAPCSOLÁS (bal felső gomb)
Gombot hosszan nyomva tartva

NAPNYITÁS – Nyomja meg az Összesen gombot

Regisztrál nyitó pénzkészletet? -  IGEN - Nyomja az Összesen gombot

Készpénz (Forint) – Nyomja meg az Összesen gombot

Ajánlott összeg: 20 000 Ft – Nyomja meg az Összesen gombot

Regisztrál még fizetőeszközt? NEM - Nyomja meg az Összesen gombot

Elkészül a napnyitási nyugta, amit bele kell rakni abba a pénztárcába,
ahol található a 20 000 Ft váltópénz, illetve ahol gyűjti a bevételeit.

Megjelenik a Pénztáros1 felirat, ebben az üzemmódban
lehet fuvarokat eladni a következő lépésekkel:

Beírom az összeget, pl: 700 Ft, utána nyomja meg az 1/A
gombot. Majd választunk a fizetési módok közül:

1. KÉSZPÉNZES  FIZETÉS
Összesen gomb
Blokkot a vásárlónak odaadni, a pénz átvétele előtt!

2. BANKKÁRTYÁS FIZETÉS
Bankkártya gomb (jobboldalon középen)
Blokkot a vásárlónak odaadni!

3. UTALVÁNYOS FIZETÉS
Utalvány gomb, utána Összesen
Blokkot a vásárlónak odaadni!



Amennyiben a vásárló Számlát kér, először a pénztárgépbe kell bevinni az összeget, majd
a számlatömbből kell kiállítani a számlát, de a pénztárgép által készített nyugtát nem kell 
odaadni a vásárlónak, hanem a számlának a saját példányához kell hozzátűzni!

Hibás összeg javítása:

1. Amennyiben az összeg beírása után, még nem nyomtam meg az 1/A gombot,
a Törlés gombbal törlöm az összeget.

2. Amennyiben az összeg beírása után, pl: 600 Ft megnyomtam az 1/A gombot, és
rájöttem, hogy hibás összeg szerepel a kijelzőn, megnyomom a Sztorno
gombot, majd az összesen gombot, azután megadjuk a helyes összeget, Pl: 700 Ft
majd megnyomom az 1/A gombot és a megfelelő fizetési móddal lezárom a nyugtát.

1. KÉSZPÉNZES  FIZETÉS
Összesen gomb
Blokkot a vásárlónak odaadni, a pénz átvétele előtt!

2. BANKKÁRTYÁS FIZETÉS
Bankkártya gomb
Blokkot a vásárlónak odaadni!

3. UTALVÁNYOS FIZETÉS
Utalvány (Visszárú gomb), majd Összesen gomb
Blokkot a vásárlónak odaadni!

Napközi ellenőrzés segítséggel megtudhatjuk, hogy mennyi pénznek kell lenni a 
pénztárcában a következő lépéssorozattal:

MENÜ gomb
X-MÓD – Összesen
Napi – Összesen
PÉNZTÁR - Összesen
Kilépés - 3x Vissza gomb

, A nyugtát nem kell eltenni.

NAPZÁRÁS:

MENÜ, gomb
Z-mód – Összesen
Zárás – Összesen
a bizonylatot elrakni és hozzátűzni a nyitás bizonylathoz, majd leadni cégnek.

KIKAPCSOLÁS, bal felső gomb
Gombot hosszan nyomva tartva

A főkapcsoló a  készülék hátulján található. Az akkumulátor töltése csak akkor lehetséges, 
ha az be van kapcsolva, ON állásban. Ha
hosszabb távon nem használjuk a
pénztárgépet, érdemes azt kikapcsolni, OFF
állásban.

FŐKAPCSOLÓ:
Az akkumulátort tölteni, csak bekapcsolt
állapotban lehetséges!


