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როდესაც სალარო აპარატის ჩეკში შეცდომით 
ამოიბეჭდება არასწორი თანხა, RS.GE
პორტალზე უნდა შეივსოს განაცხადი, რომელსაც ხელი 
უნდა მოაწეროს როგორც მოლარეოპერატორმა, ასევე 
მოლარე ოპერატორზე სამსახურეობრივი 
ზედამხედველობის განმახორციელებელმა პირმა. 
ამასთან შეცდომით ამობეჭდილი ჩეკი ან ჩეკის ასლი 
უნდა დაერთოს ამ აქტს. ასეთივე აქტი ორ 
ეგზემპლარად დგება იმ შემთხვევაშიც. როცა
მომხმარებლის მიერ ჩეკის საფუძველზე ხდება ნაყიდი 
საქონლის დაბრუნება და ამასთან, დაუბრუნოს 
მომხარებელს მასში გადახდილი თანხა. ამ 
შემთხვევაში , ზემოაღნიშნული პირების გარდა, აქტს 
ხელი უნდა მოაწეროს მომხარებელმაც, რომელსაც 
უნდა გადაეცეს აქტის ერთი ეგზემპლარი.  
მოლარე-ოპერატორთან დარჩენილ აქტს უნდა 
დაერთოს მომხმარებლის მიერ დაბრუნებული ჩეკი ან 
ჩეკის ასლი; თუ ასეთი შემთხვევის დროს გნებავთ 
სალარო აპარატში დააფიქსიროთ ნავაჭრი თანხის 
კორექტირება , აკრიფეთ დასაბრუნებელი ან 
შეცდომით ამობეჭდილი თანხა, დააჭერთ ღილაკს [%]. 
ეს ოპერაცია უნდა შესრულდეს Z ანგარიშის 
ამობეჭვდვამდე.

იმ შემთხვევაში,თუ თანხა არასწორად არის 
აკრეფილი, წასაშლელად დააჭირეთ ღილაკს [C]. თუ 
აკრიფეთ თანხა, დააფიქსირეთ სექციაში და ჯერ არ 
დაგიხურავთ ქვითარი, დააჭირეთ ღილაკს [VD], რის 
შედეგადაც თანხა ანულირდება. საბოლოო ქვითრის 
ამოსაბეჭდად, დააჭირეთ ღილაკს [TOTAL].

გაითვალისწინეთ, რომ ყოველი სამუშო დღის ბოლოს 
სავალდებულოა ცვლის დახურვა( Zანგარიშის 
ამობეჭდვა) Z ანგარიშის ამოსაბეჭდად დააჭირეთ 
ღილაკს [BACK] იმდენჯერ, სანამ ეკრანზე არ 
გამოჩნდება წარწერა [MAIN MENU......] ისრების 
მეშვეობით აირჩიეთ რეჟიმი  Z ანგარიში დააჭირეთ 
ღილაკს OK  კრიფეთ პაროლი [9999], შემდეგ დააჭირეთ 
ღილაკს [OK] 2-ჯერ და ამოიბეჭდება Z ანგარიში.

გასააქტიურებლად საჭიროა ეს ოპერაცია გაკეთდეს მას 
შემდეგ რაც სალარო აპარატის ეკრანის მარცხენა მხარეს 
გამოჩნდება წარწერა GPRS , ამ ოპერაციის 
განსახორციელებლად  დააჭირეთ BACK ღილაკს 
იმდენჯერ რომ გადავიდეთ მთავარ მენიუში  [MAIN 
MENU] . ისრების მეშვეობით მონიშნეთ [პროგრამირება], 
დააჭირეთ ღილაკს OK აკრიფეთ 9999 დააჭირეთ 
ღილაკს OK, ისევ ისრების მეშვეობით აირჩიეთ TESTS - 
დააჭირეთ ღილაკს OK - ისრების მეშვეობით აირჩიეთ 
MANUAL TRANSFER და დააჭირეთ ღილაკს OK. ეკრანზე 
დაეწერება SUCCESSFUL).
 თუ დაეწერება, . GRA REJECT PRESS (C) დააჭირეთ C-ს 
და განმეორებით სცადეთ გადატვირთვა.

საათის გასწორება - ვაჭერთ ღილაკს [BACK]  
იმდენჯერ სანამ ეკრანზე არ გამოჩნდება
წარწერა [MAIN MENU......], ისრების მეშვეობით 
მონიშნეთ [პროგრამირება..] დააჭირეთ ღილაკს OK  
შემდეგ ვკრეფთ [9999] და ვაწერთ ღილაკს [OK]. 
ისრებით მონიშნეთ DATE/TIME დააჭირეთ ღილაკს OK. 
ციფრების შესაცვლელად გამოიყენეთ ისრები და 
აკრიფეთ მიმდინარე თარიღი და დრო, ეკრანზე 
მითითებული ფორმატის შესაბამისად მაგ. თარიღი 
18.07.2019 დრო 09:07 და დასადასტურებლად 
დააჭირეთ OK.

სამუშაო რეჟიმში შესასვლელად კლავიატურაზე 
რამდენჯერმე დააჭირეთ ღილაკს [BACK] ,იქამდე 
სანამ ეკრანზე არ დაეწერება [MAIN 
MENU.....]აირჩიეთ რეჟიმი [გაყიდვა], დააჭირეთ 
ჭილაკს [OK]  შემდეგ [1]-ს და OK, ეკრანზე 
გამოჩნდება [0,00].

აპარატის სამუშო რეჟიმში გადასვლა

როგორ დავბეჭდოთ ქვითარი?

ქვითრის ამოსაბეჭდად კლავიატურაზე 
აკრიფეთ სასურველი თანხის ოდენობა და 
დააჭირეთ სექციის ღილაკს [01] ქვითარი 
დაიწყებს ამობეჭვდვას. მომხარებლისთვის 
ჩეკის ამოსაბეჭდად დააჭირეთ ღილაკს [TOTAL] 

, მაგალითად 7 ლარი და 25 თეთრის 
გამოსაწერად აკრიფეთ:

[7] [,] [2] [5]---------თანხა
[01] ----------------- სექციის ღილაკი
[TOTAL] -----------------ამობეჭვდვა
თუ გსურთ ქვითარში რამდენიმე თანხის ჩაწერა, 
აკრიფეთ თანხა, მიუთითეთ სექცია ,
შემდეგ ისევ აკრიფეთ მომდევნო თანხა, 
მიუთიეთ სექცია და ა.შ.
ბოლოს დააჭირეთ ღილაკს [TOTAL], საბოლოო 
ქვითრის ამოსაბეჭდად.


