SOUPIS ZPRÁV O PŘEKROČENÍ A CHYBÁCH

CHYBA 1
CHYBA 2
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CHYBA 6
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CHYBA 73
CHYBA 75
CHYBA 76

Překročení násobením
Překročení denního výkazu. Musí být vytištěny denní zprávy Z.
Chybná operace
Sleva převyšuje hodnotu prodeje nebo mezisoučtu
Nulová částka
Překročení účtu
Překročení množství
Překročení ceny nebo částky
Nulová hodnota
Volné ceny nejsou povoleny pro toto oddělení nebo položky (druh
zboží)
Malé částky nejsou povoleny
Dosaženo maximálního počtu operací v klientském poznámce - ta
musí být ukončena
Procenta jsou mimo rozsah 0,00 - 99,99
Operace je zakázána, protože by to vedlo k zápornému výsledku
Chyba při přístupu ke zboží
Dostupné množství je menší než požadované
Účet (v restauračním modu) musí být uzavřen z důvodu omezení
záznamu v návrhu účtenky (250)
Žádný záznam v poznámce
Překročení periodického výkazu
Dostupná částka není dostatečná
Překročení výkazu po obsluhujících (operátorech)
Vybraný účet je otevřen jinou obsluhou (operátorem)
Překročení výkazu po položkách/skupinách zboží
Nelze tisknout duplikát
Tento čárový kód je naprogramován pro jiné zboží
Je třeba výkaz této položky / skupiny zboží
Překročení výkazu po skupinách zboží
Není dostatek peněz v hotovosti
Neplatná (neaktivní) daňová skupina
Existují účty, které nejsou zaplaceny (v režimu restaurace)
Restaurační mod není aktivován
Zadaná hodnota je vyšší než dlužná částka. To není
povoleno u vybrané platby.
Uběhlo již 48 hodin po vytištění první účtenky bez kódu FIK.
Není možné vydávat nové účtenky, dokud nebudou do
informačního systému daňové správy zaslány všechny účtenky.
Závada lithiové baterie
Cena nebo částka překračuje limit (v parametru 2 nebo 4)
Závada RTC (hodin reálného času)

Chcete-li odstranit chybovou zprávu stiskněte klávesu

.

