
INSTRUCŢIUNE SIMPLIFICATĂ DE UTILIZARE A  MCC ACLAS 
 

  Conectăm aparatul prin ON/OFF din spatele apartului  sau butonul “CLERK” .  
 

Logarea obligatorie a operatorului (deblocarea funcţiilor) 

Tastăm cifra 1, confirmăm prin “CLERK”  . 
Introducem parola “000”, confirmăm prin “CASH / ENTER”  .        
 

Imprimare RAPORT X 
 
 Apăsăm butonul “CLERK” pe ecran apare „MOD X”. “CASH / ENTER”   parola „0000”   “CASH / ENTER”  + 
“CASH / ENTER”   
 

Imprimare RAPORT Z 
 
Apăsăm butonul “CLERK” 

 
apoi butonul  “PRICE” (săgeată în jos)  pe ecran apare „MOD Z”. “CASH / ENTER”  

parola „0000”  ”   “CASH / ENTER”  + “CASH / ENTER”  
 

 

Lucrul în regim operator (înregistrarea vînzărilor) 
 

Apăsăm  pînă pe ecran apare cifra „0”.              

Lucrul cu departamente Lucrul cu cod produs 

1. Tastăm cantitatea (dacă este cazul) 

2.   (dacă am tastat cantitatea) 
3. Tastăm preţul dacă este cu zecimale 
se tastează cifra apoi butonul          şi 
respectiv  zecimalele 
 
4. Alegem departamentul DP1 – DP8 
 
5. Dacă s-a finalizat cumparătura se 
apasă TOTAL, dacă nu atunci: 
6. Repetăm paşii 1-4 
7. Apăsăm TOTAL pentru imprimarea 
cecului şi finalizarea cumpărăturii. 
 
  

1. Tastăm cantitatea (dacă este cazul) 

2.   (dacă am tastat cantitatea) 
3.Tastăm preţul dacă este cu zecimale 
se tastează cifraa apoi butonul             şi 
respectiv  zecimalele. 
 

4. Apăsăm butonul   

5. Cod articol, pe urmă   
6 Dacă s-a finalizat cumparătura se 
apasă TOTAL, dacă nu atunci: 
7. Repetăm paşii 1-5.  
Apăsăm TOTAL pentru imprimarea 
cecului şi finalizarea cumpărăturii. 
 

Pentru a verifica nivelul de încărcare a bateriei: 

Atunci cînd suntem în meniul vînzări apăsăm de 2 ori butonul        
Respectiv apare informaţia despre dată, lună, an, oră, versiune şi tensiunea bateriei 
.        
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