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Instrukcja obsługi komputerowego stanowiska kasowego KC-Pos 
 

1.WŁĄCZENIE KASY 
odbywa się poprzez włączenie zasilania komputera. Po załadowaniu systemu automatycznie uruchomi się 
program KC-Pos. 
Po uruchomieniu programu pokaŜe „Podaj hasło: - wpisujemy hasło i dwa razy naciskamy ENTER  
 

 
2.SPRZEDAś 
 

a) Odczytujemy czytnikiem kod paskowy towaru. (pojedyncze towaru) 
b) Wprowadzamy ilość sprzedawanego towaru, wciskamy * (znak mnoŜenia na klawiaturze 

numerycznej), odczytujemy czytnikiem kod paskowy lub wpisujemy kod PLU towaru, wciskamy 
ENTER 

c) wpisujemy z klawiatury kod paskowy towaru, lub kod zakładowy towaru i naciskamy ENTER 
d) Wciskamy klawisz F4 aby odczytać dane z wagi elektronicznej, wpisujemy kod towaru, naciskamy 

klawisz ENTER 
e) Wciskamy klawisz F2, aby wejść na listę towarów. Wprowadzając początek nazwy odszukujemy 

właściwy towar, następnie wciskamy klawisz ENTER. Wprowadzamy ilość sprzedawanego towaru, 
wciskamy klawisz ENTER 

 
ZWROT OPAKOWANIA 
Wprowadzamy kod opakowania i naciskamy F6 () 
Wprowadzamy ilość zwracanych opakowań, wciskamy * (znak mnoŜenia na klawiaturze numerycznej), wpisujemy 
kod PLU towaru, wciskamy F6 
Opakowanie jest drukowane na paragonie po zakończeniu paragonu 
 
SPRAWDZENIE CENY TOWARU 
Wciskamy klawisz F5 (inform). W wprowadzamy kod towaru lub odczytujemy kod czytnikiem. Program wyświetli 
informacje o towarze. Aby wrócić do edycji paragonu, naciskamy ESC. 
 
 
3. ZAKOŃCZENIE PARAGONU 
klawiszem SPACJA sumujemy transakcje wpisujemy kwotę otrzymaną od klienta i wciskamy ENTER 
kasa wyświetli kwotę reszty do wydania, wciskamy ponownie klawisz ENTER, aby zakończyć paragon. 
 
    RABAT 
Po naciśnięciu SPACJA przyciskamy F2 (rabat) i wprowadzamy wysokość rabatu np.5%, wciskamy ENTER  - kasa 
pokazuje ile klient ma zapłacić po rabacie. Wprowadzamy kwotę otrzymaną od klienta i kończymy paragon 
klawiszem ENTER 
 
4.PŁATNOŚĆ KREDYT, CZEK, KARTA, BON 
Po naciśnięciu klawisza SPACJA naleŜy nacisnąć klawisz F5, F6,F7 lub F8, wyświetli się pole do prowadzenia 
wartości, wprowadzamy jego wartość i wciskamy enter, 
JeŜeli wartość KREDYTU, CZEKU, KARTY lub BON-u jest niŜsza od kwoty do zapłaty to kasa pokaŜe, ile klient 
ma dopłacić. Wciskamy klawisz F4 aby dopłacić gotówką, wprowadzamy kwotę otrzymaną od klienta i ENTER 
 
5.WYCOFYWANIE POZYCJI Z PARAGONU 
Strzałkami wybieramy pozycję do wycofania i naciskamy DEL (delete). 
Drukarka drukuje wycofywaną pozycje. 
 
6. ANULOWANIE CAŁEGO PARAGONU 
Na ekranie pozycji paragonu, naciskamy ESC. Program zapyta czy „Anulować paragon?”. Wciskamy ENTER, aby 
anulować cały paragon, lub ESC, aby wrócić do edycji paragonu. 
 
7.PRZESUW PAPIERU 
Wykonujemy odpowiednimi klawiszami na drukarce fiskalnej. 



 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe 
„SEGAL” 

45-325 Opole, ul. Światowida 5, NIP: 751-129-25-04  
 

tel. 077 457-75-99, fax 077 457-69-30, e-mail: biuro@segal.pl 
  

URZĄDZENIA FISKALNE,  WAGI,  METKOWNICE,  CZYTNIKI KODÓW KRESKOWYCH,  PROGRAMY DLA SKLEPÓW 
 
 

  

 
 
8a. OTWARCIE SZUFLADY. 
Naciskamy klawisz F3 
 
 
8.ROZLICZANIE KASY 
 
SPRAWDZENIE STANU KASY 
Na ekranie edycji paragonu, naciskamy klawisz F9 (stan kasy). Program wyświetli informacje o formach płatności. 
 
 WYPŁATA GOTÓWKI Z KASY 
Naciskamy F8. W otwartym oknie wprowadzamy kwotę wypłaty. MoŜemy dodatkowo wprowadzić komentarz do 
wypłaty (np. wypłata do banku). Klawiszem ENTER zatwierdzamy kolejne pola aŜ do zamknięcia okna wypłaty. 
 

 
WYPŁATA BONÓW Z KASY 
Naciskamy F8. W otwartym oknie wprowadzamy kwotę wypłaty, następnie wciskamy klawisz F4 (inna forma 
płatności), wybieramy odpowiednią formę płatności (klawisze F4 – F8). MoŜemy dodatkowo wprowadzić 
komentarz do wypłaty (np. wypłata do banku). Klawiszem ENTER zatwierdzamy kolejne pola aŜ do zamknięcia 
okna wypłaty. 
 

RAPORT KOŃCA ZMIANY KASJERA 
Naciskamy F10 (Rozlicz)  
Wpisujemy kwotę bilonu oraz pozostałych form płatności i wciskamy ZATWIERDZ 
Kasa drukuje raport zmianowy (zaleŜnie od ustawień, na drukarce fiskalnej lub komputerowej). 
 

RAPORT DOBOWY 
Naciskamy F11 (Rap.Fisk). Potwierdzamy okno klawiszem ENTER  
 

 
ZMIANA KASJERA 

Naciskamy klawisz F1 (menu) przechodzimy do menu KONIEC (lewy ALT + C), a następnie KASJER (lewy ALT 
+ K). Wprowadzamy hasło i wciskamy ENTER. 

 
RAPORTY DEKADOWE 

Naciskamy klawisz F1 (menu) przechodzimy do menu FUNKCJE (lewy ALT + F), a następnie RAPORT 
OKRESOWY FISKALNY (lewy ALT + O). Wprowadzamy datę początkową i końcową raportu 
ZATWIERDZAMY wybór.. 
 
 
 

INNE - Wył ączenie programu i komputera.  
Naciskamy klawisz F1 (menu) przechodzimy do menu KONIEC (lewy ALT + C), a następnie KONIEC (lewy ALT 
+ C). Program wyświetli pytanie „Czy zakończyć pracę programu”, wciskamy ENTER. 
Gdy program zakończy działanie (pokaŜe się pulpit systemu windows), rozwijamy menu start myszką (klawiatura 
CTRL + ESC) wybieramy WYŁĄCZ KOMPUTER, a następnie WYŁĄCZ. System zamknie się, a na końcu 
komputer wyłączy się. 
 

INNE – kruczki i sztuczki.  
JeŜeli program nie reaguje (zawiesił się), prawdopodobnie nie jest aktywny. Aby ponownie program uaktywnić 
wciskamy klawisz lewy ALT + TAB (klawisz z dwiema strzałkami skierowanymi w przeciwnych kierunkach). 
 
Okno programu nie jest na pełnym ekranie. Wciskamy klawisz F1 (menu) następnie lewy ALT + SPACJA. Z 
wyświetlonego menu wybieramy MAKSYMALIZUJ 


