
 

 

1.Wprowadz 
2.Wyslij-PCM 
3.Narzedzia 

1.Ustawienia 
2.Przegl ądanie 
3.Kasowanie 
4.Test czytnika 
5.Data/Czas 
6.Aplikacja 
7.Ram & Baterie 
8.Towary z PCM 

Polaczenie.. 
 
Naci śnij ESC 
Aby przerwac 

1.Wprowadz 
2.Wyslij-PCM 
3.Narzedzia 

KOD: �  
 
Cena det.: 
Ilo ść mag.: 
Ilo ść: 1  

KOD: 593453534545 
Masło extra 
Cena det.: 5.67 
Ilo ść mag.: 45 
Ilo ść: 1 
 

Instrukcja obsługi inwentaryzatora CPT 8001 
 

1.WŁĄCZENIE INWENTARYZATORA 
 Włączenie inwentaryzatora następuje klawiszem  
 JeŜeli inwentaryzator nie będzie uŜywany przez pewien czas (standardowo 15min) wyłączy się 
 samoczynnie. 
 
2.Przesłanie danych kartotekowych z programu magazynowego do kolektora 
 
 Na inwentaryzatorze z menu głównego klawiszami �� wybieramy: 
 „3. Narzędzia” i wciskamy klawisz ENTER (dowolny błękitny klawisz) lub wciskamy klawisz”3”. 
następnie „8.Towary z PCM” lub klawisz „8”. Następnie kolektor wejdzie w tryb połączenia. 
 
 
     
 
 
 
 
 
Wkładamy inwentaryzator do doku komunikacyjnego, następnie w programie PCMarket wybieramy z menu 
Towary � Eksport do inwentaryzatora. W wyświetlonym oknie wybieramy zakres wysyłanych kodów (najlepiej 
wszystkie) i zatwierdzamy ustawienia eksportu klawiszem F2. Po chwili na ekranie komputera wyświetli się 
okienko przypominające co naleŜy ustawić na inwentaryzatorze. Po wciśnięciu klawisza OK, rozpocznie się 
transmisja danych do inwentaryzatora. Na ekranie komputera pojawi się okienko reprezentujące postęp przesyłu 
danych, a na ekranie kolektora zapełniać się będzie licznik przesłanych towarów. 
 
3. Wprowadzanie pozycji dokumentu o inwentaryzatora. 
 
 
 
    Z menu głównego wybieramy „1.Wprowadz”. 
 
 
 
 
 
    śółtym klawiszem uruchamiamy skaner kodów i odczytujemy kod, 
    lub wprowadzamy kod ręcznie, a następnie wciskamy ENTER. 
     
 
 
 
 
    JeŜeli odczytany towar zostanie rozpoznany (istniej w bazie danych) 
    wyświetlona zostanie jego nazwa, cena, oraz ilość na magazynie, 

jeŜeli odczytany kod naleŜeć będzie do nieznanego towaru, nazwa, 
cena i ilość będzie pusta. 

    Teraz wpisujemy ilość jaka widnieje na dokumencie i wciskamy klawisz 
    ENTER. 
    Następnie ponownie odczytujemy kod kolejnego towaru, 

wpisujemy ilość, ENTER itd 
 



 

 

1.Wprowadz 
2.Wyslij-PCM 
3.Narzedzia 

Data file 
1. Lookup 
Pokolei 
Razem 

Polaczenie.. 
 
Naci śnij ESC 
Aby przerwac 

Kasowanie: 
1.Wszystko 
2.Ostatni 
3.Przerwij 

Data file 
1. Lookup 
2. Pokolei 
Razem 

4. Przesłanie danych do programu magazynowego 
 
Gdy wszystkie towary zostaną wprowadzone, wychodzimy do głównego menu klawiszem ESC. 
Z głównego menu wybieramy „2.Wyslij do PCM”, a następnie „Data file”. Następnie wkładamy inwentaryzator 
do doku komunikacyjnego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W programie magazynowym, na dowolnym dokumencie wciskamy klawisz (CTRL+I). 
 

 
Wyświetlone zostanie okienko przypominające co 
naleŜy ustawić na kolektorze. Gdy wszystko jest 
gotowe wciskamy OK.  

 
 
 

JeŜeli wśród wczytanych kodów znajdzie się jakiś 
nowy, nie znany dla systemu kod towaru, 
program zapyta co zrobić z tą pozycją. W tej 
sytuacji moŜemy od razu załoŜyć nową kartotekę 
towaru i od razu zostanie ona wciągnięta na 
dokument, lub pominąć pozycje, aby dodać ją 
później. 

 
Gdy wszystkie pozycje dokumentu zostaną sprawdzone, wyświetlone zostanie potwierdzenie zakończenia 
odczytywania i widoczny będzie gotowy dokument, na którym wystarczy tylko skontrolować ceny i wartość 
dokumentu. 
 

Po udanym odczycie, na kolektorze ukarze się menu kasowania dokumentu.  
Klawiszami �� wybieramy „wszystko” i wciskamy ENTER. Na pytanie czy 
na pewno, wybieramy TAK. 
 
 

 
 
 

 
Po udanej operacji kasowania wyświetlone będzie okienko. Z tego okienka 
wychodzimy klawiszem ESC. Inwentaryzator jest gotowy do wprowadzenia 
kolejnego dokumentu. 
 
Uwaga! Kasowanie automatyczne zaraz po transmisji do PCM nie kasuje bazy 
towarów, więc nie ma potrzeby przesyłania jej ponownie. 

 
 
W przypadku gdyby kolektor nie został od razu wykasowany po transmisji moŜemy skorzystać z Opcji: 
„3. Narzędzia” � „Kasowanie” � „Wszystko”. Ta funkcja kasowania kasuje jednak równieŜ bazę towarów, 
więc w takiej sytuacji naleŜy ją ponownie przesłać z programu magazynowego. 


