
 
 

 
                                     ELEGANT NET – SUPER 
 
                  Για τη λειτουργία των κρεοπωλείων απαιτείται  
Ενηµέρωση Firmware  (Λογισµικού) ιδίως για την ταµειακή SUPER καθώς αυτή η 
δυνατότητα προστέθηκε πρόσφατα στην ταµειακή µηχανή . 
 
                                  Γενικές Πληροφορίες 
 Πρέπει να προγραµµατίσουµε τα είδη επιλέγοντας τον κωδικό είδους 
ανάλογο µε την ύπαρξη ζυγαριάς ετικέτας- scanner ή όχι . 
 
Η περιγραφή του είδους έχει αυξηθεί από 1 γραµµή των 22 χαρακτήρων σε 
3 γραµµές Χ 22 χαρακτήρες = 66 χαρακτήρες που είναι αρκετές για να 
δώσουµε αναλυτικές περιγραφές στα είδη . 
 
Ο προγραµµατισµός των ειδών µπορεί να γίνει  
     *  είτε από το πληκτρολόγιο της µηχανής  
     *  ή µέσω του προγράµµατος EcrTools. 
 
Όταν χρησιµοποιούµε  ζυγαριά ετικέτας  
Στον προγραµµατισµό ειδών βάζουµε σαν κωδικό είδους τα πρώτα 7 ψηφία 
που εκτυπώνονται στο barcode (δηλαδή το πρόθεµα που παίρνει τιµή 21-29 
και µετά τον 5ψήφιο κωδικό) 
 
Αναφορές Ειδών 
Υπάρχουν οι ηµερήσιες αναφορές ειδών 
                103 --- S      για διάβασµα (Χ) 

                503 --- S      για µηδενισµό (Ζ) 
 
Και  οι Περιοδικές αναφορές ειδών 
                110 --- S      για διάβασµα (Χ) 

                510 --- S      για µηδενισµό (Ζ) 
 
Κάθε φορά που εκδίδουµε Ζ αναφορά ειδών ηµέρας, τότε αυτόµατα τα 
σύνολα πωλήσεων ειδών προστίθενται στην συγκεντρωτική αναφορά ειδών. 
Έτσι µπορούµε να παίρνουµε κάθε µήνα π.χ την ηµερήσια Ειδών και κάθε 
τρίµηνο την µηνιαία. 
Οι Ζ αναφορές ειδών αυτόµατα αποθηκεύονται και στην κάρτα SD της 
ταµειακής µηχανής. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               Στην Ταµειακή πρέπει να γίνουν τα κάτωθι 
1. 
* Πληκτρολογήστε  

         342 --- S  --- 1--- S  (ενεργοποίηση ζυγιζοµένων) 

 

        359 --- S  --- 1--- S  (για διάβασµα των 2 πρώτων ψηφίων του barcode ) 

 
* Για σύνδεση µε  scanner (9600,8,Ν,1) πληκτρολογήστε 

                608 --- S --1-- S --- 21--- S  
  Για σύνδεση µε  scanner (1200,8,Ν,2) πληκτρολογήστε 

                608 --- S --1-- S ---  6 --- S  
 
2. 
             Παράδειγµα προγραµµατισµού των ειδών από την ταµειακής . 
 
Βήµα 1.  
Παίρνουµε λίστα των ειδών από τον πελάτη. 
Ο πιο εύκολος τρόπος είναι να σας τυπώσει ετικέτες µε όλα τα είδη που 
βρίσκονται στην ζυγιστική µηχανή (όπως το κάτωθι δείγµα ετικέτας). 
 

 
Βήµα 2. 
Βεβαιωνόµαστε ότι η ζυγαριά εκτυπώνει το βάρος στο barcode (στο δείγµα 
είναι τα ψηφία 1410) 
Εάν δεν εκτυπώνεται το βάρος στην εκτύπωση πρέπει να ρυθµιστεί η ζυγαριά 
ώστε να εκτυπώνει το βάρος. 
 
Βήµα 3. 
*  Προγραµµατίζουµε τα είδη στην ταµειακή βάζοντας σαν κωδικό είδους 
πρώτα  7 ψηφία που εµφανίζονται και στην ετικέτα. (στο δείγµα είναι τα ψηφία 
2100009) 
*  Επίσης  στο κάθε είδος η επιλογή ΑΝ.ΕΙ∆ΟΣ πρέπει να είναι 1 



            Προγραµµατισµός Νέου Είδους από την Ταµειακή  
 

611S ýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ611þ 

Για κωδικό είδους δίνουµε π.χ 2100001 ý?ÿjxdÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ 

2100001S ýÿÿÿÿÿÿÿÿÿ2100001þ 
∆ίνουµε το τµήµα που ανήκει το είδος π.χ 2 που έχει ΦΠΑ 
13% 
 

ýslglaÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ 

2S ýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ2þ 

∆ίνουµε την κατηγορία του είδους συνήθως το 1 ýjasgc.ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ 

1S ýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ1þ 

∆ίνουµε τον αριθµό των γραµµών που θα 
χρησιµοποιήσουµε για την περιγραφή του είδους . 
(Παίρνει τιµές από 1-3) 

ý-cq/lerÿ#ÿÿÿÿÿÿþ 

1S ýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ1þ 

Προγραµµατίζουµε την περιγραφή του είδους π.χ ΒΟΕΙΟ 
 

ý�ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ 

Πατήστε στο τέλος κάθε γραµµής S ýÿÿÿÿBOEIOÿÿjqeArþ 

∆ίνουµε την τιµή κιλού π.χ  10,00 ýsilgÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ 

10:S ýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ10,00þ 
 

Πατάµε 4 φορές το S  για να µεταβούµε στην Ανοικτή τιµή 

Πληκτρολογήστε  1 για να λειτουργεί και µε ελεύθερη 
τιµή 

ýam.eidorÿÿÿÿÿÿÿÿþ 

1S ýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ1þ 

Για να συνεχίσουµε τον προγραµµατισµό και άλλων ειδών πατάµε             T 

και επαναλαµβάνουµε από την αρχή. 

ή για τέλος προγραµµατισµού πατάµε 2 φορές ΜΕΤΡΗΤΑ                  TT 

 



                 ΓΙΑ  ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΕ ΕΝΑ ΥΠΑΡΧΟΝ ΕΙ∆ΟΣ 
Θα πρέπει εκτός από το Ζ ηµέρας ,να εκδοθούν αναφορές τµηµάτων και ειδών  

πατώντας:      503S  ,    509 S ,   510 S . 

 

      Προγραµµατισµός Ειδών από το EcrTools 
 
1. 
Επιλέγουµε από το µενού Παραµετροποίηση την επιλογή Είδη 

 
 
2. 
Από το παράθυρο των ειδών που εµφανίζεται πατάµε το πλήκτρο Εισαγωγή 

 
 
3. 
Υποχρεωτικά πρέπει να προγραµµατισθούν τα πεδία που είναι επιλεγµένα 
Στο πεδίο Κωδικός πληκτρολογούµε τον κωδικό του είδους π.χ 21000001 
Στο πεδίο Γραµµή επιλέγουµε πόσες γραµµές περιγραφή θα έχει το είδος (τιµές 1-3) 
Στο πεδίο Τιµή βάζουµε την τιµή κιλού. 
Στο πεδίο Τµήµα δίνουµε τον αριθµό του τµήµατος (που θα έχει το σωστό ΦΠΑ) 
Τσεκάρουµε το πεδίο Ανοικτό. (για να λειτουργεί και µε ελεύθερη τιµή) 
 
Τέλος πατάµε το πλήκτρο Επιβεβαίωση για να καταχωρήσουµε το είδος 

 
 
Αποθηκεύουµε το αρχείο ειδών από το µενού Αρχείο > Εξαγωγή > Είδη. 
Τέλος στέλνουµε στην ταµειακή τα είδη.  



                            Παράδειγµα πώλησης . 

1. 
     ∆ιαβάζουµε το barcode κατευθείαν από την ετικέτα της ζυγιστικής. 

Στην ταµειακή εκτυπώνεται  
το βάρος που διαβάστηκε από την ετικέτα  
                            Χ  
τιµή κιλού που έχουµε προγραµµατίσει στο είδος. 

 

2. 
Εάν θέλουµε να πουλήσουµε το είδος µε ελεύθερη τιµή  
Πατάµε στην ταµειακή µηχανή την τιµή κιλού που θέλουµε  

Πατάµε το πλήκτρο Q  

 
διαβάζουµε την ετικέτα  
 

 Στην ταµειακή εκτυπώνεται  
το βάρος που διαβάστηκε από την ετικέτα  
                            Χ  
τιµή κιλού που δώσαµε από το πληκτρολόγιο. 

 
 


