
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 

 
 
 
 

Jednoduchý programovací návod 

 
 

 
 

Registrační pokladna 
 

QMP 18 
 

 
 



 
 

 
- 2 - 

 

Zapnutí pokladny 
 
Pokladnu zapnete krátkým stiskem klávesy          . Pokladna je zapnutá jakmile se na displeji  
rozsvítí „-- R --“. 
 
Pozn: Pokud při zadávání stisknete nedefinovanou klávesu, pokladna začne pískat a na 

displeji se objeví „Chybné zadání“. Tuto chybu odstraníte stiskem klávesy           . 

 
 
Programování času 
 
Opakovaným stiskem klávesy           přepněte pokladnu do programovacího režimu (na 

displeji svítí -- P --). Nyní zadejte čas ve formátu HHMM (pro nastavení času 12:00 stiskneme 

klávesy                                     ) a stiskněte klávesu          . Opakovaným stiskem klávesy           

přepněte pokladnu do prodejního režimu (na displeji svítí -- R --). 

 

Programování data 
 
Opakovaným stiskem klávesy           přepněte pokladnu do programovacího režimu (na 

displeji svítí -- P --). Nyní zadejte datum ve formátu DDMMRRRR (pro nastavení času 

1.6.2016 stiskneme klávesy                                       ) a stiskněte klávesu          . 

Opakovaným stiskem klávesy           přepněte pokladnu do prodejního režimu (na displeji svítí 

-- R --). 

 

Vypnutí grafického loga 
 
Opakovaným stiskem klávesy           přepněte pokladnu do programovacího režimu (na 

displeji svítí -- P --). Nyní stiskněte následující sekvenci tlačítek:                      

                  . Opakovaným stiskem klávesy          přepněte pokladnu do prodejního režimu (na 

displeji svítí -- R --). 
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Nastavení hlavičky účtenky 
 
Opakovaným stiskem klávesy           přepněte pokladnu do programovacího režimu (na 

displeji svítí -- P --). Nyní stiskněte následující sekvenci tlačítek:                   . Nyní se nacházíte 

v editaci hlavičky. Pomocí klávesy            se přepínají režimy zadávání textu, dle tabulky. 

Zobrazený text Funkce 

Digits pomocí červených kláves se zadávají čísla 

Text CAPS 
opakovaným stiskem červených kláves se zadávají velká písmena jako 
na klávesnici mobilního telefonu (klávesa 7 vkládá mezeru) 

Text 
opakovaným stiskem červených kláves se zadávají malá písmena jako na 
klávesnici mobilního telefonu (klávesa 7 vkládá mezeru) 

 
Pomocí kurzorových šipek                     vyberete řádek, který chcete zadávat (text není možné 

editovat, a je tedy nutné zadat pokaždé celý řádek).   

První znak na každém řádku se netiskne a určuje velikost textu dle následující tabulky. Pokud 

chcete písmo standardní velikosti, musí řádek začínat „1“ za tímto znakem již bez mezery 

napište Váš text. 

Zadaná hodnota Funkce 

1 písmo standardní velikosti 

2 písmo s dvojnásobnou šířkou 

3 písmo s dvojnásobnou výškou 

4 písmo s dvojnásobnou šířkou a výškou 

 
Pokud chcete zadat například text „Potraviny“ s dvojnásobnou výškou textu, udělat to tak, že 

na zvoleném řádku stisknete následující klávesy: nejprve stisknete klávesu          čímž určíte, 

že text bude mít dvojnásobnou výšku, následně stiskněte dvakrát klávesu             čímž se 

přepnete na zadávání velkých písmen, následně stiskněte klávesu           čímž zadáte písmeno 

„P“, nyní opět stiskněte klávesu           abyste se přepnuli na zadávání malých písmen a nyní 

postupně zadejte zbývající písmena stiskem kláves: 

 

Pokud potřebujete smazat poslední zadaný znak, provedete to stiskem klávesy           .  

Řádek dokončíte stiskem tlačítka         . Stejným postupem zadáte další řádky, které chcete 

v hlavičce měnit. Pokud chcete některý řádek odstranit stiskneme na tomto řádku tlačítka          

a          . Po úpravě všech řádků hlavičky stiskněte tlačítko           , a opakovaným stiskem 

klávesy           přepněte pokladnu do prodejního režimu (na displeji svítí -- R --). 
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Nastavení paty účtenky 
 
Opakovaným stiskem klávesy           přepněte pokladnu do programovacího režimu (na 

displeji svítí -- P --). Nyní stiskněte následující sekvenci tlačítek:                   .  

Dále je už postup naprosto shodný s postupem pro nastavení hlavičky účtenky. 

 
Nastavení skupin zboží 
 
Opakovaným stiskem klávesy           přepněte pokladnu do programovacího režimu (na 

displeji svítí -- P --). Nyní stiskněte následující sekvenci tlačítek:                           . Nyní jste 

vstoupili do editace první skupiny. První řádek obsahuje název skupiny. Název se zadává 

stejně jako v případě zadávání hlavičky, pouze s tím rozdílem, že u názvu skupiny nelze volit 

velikost textu a tak se zadává pouze název. Zadaný název potvrďte stiskem klávesy          . 

Nyní se pomocí klávesy            přesuňte na řádek DPH a zadejte číslo 1,2,3 nebo 5. 

V pokladně jsou přednastaveny skupiny DPH takto: 

Zadaná hodnota Funkce 

1 DPH 21% 

2 DPH 15% 

3 DPH 10% 

5 osvobozeno od DPH 

     
Například pro zadání DPH 21% stiskněte                  . 

Po nastavení první skupiny se pomocí tlačítka          přepnete na další skupinu, opakovaným 

stiskem klávesy           přejděte na první položku a postup opakujete pro zadání další skupiny. 

Po nastavení všech požadovaných skupin stiskněte tlačítko           , a opakovaným stiskem 

klávesy           přepněte pokladnu do prodejního režimu (na displeji svítí -- R --). 

 

Doporučené nastavení skupin zboží (text „Zboží“ doporučujeme nahradit názvem 

prodávaného sortimentu).  

Skupina 1 Zboží 21% 

Skupina 2 Zboží 15% 

Skupina 3 Zboží 10% 

Skupina 4 Obaly 
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Klávesnice 
 

- klávesnice je určena k rozstřihání a umístění pod naklapávací krytky kláves  

 
Klávesnice při zachování výchozích skupin 
 

 
 
 
 
Popisky pro běžně používané skupiny 
(volná políčka jsou určena pro vytvoření popisku skupiny s jiným názvem) 
 

 


