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Dane techniczne  

Parametry metrologiczne 
 

Dane techniczne Wartość 
rozdzielczość pomiaru drogi 1 m 
liczba taryf drogowych 4 

liczba taryf czasowych 4 

stała ’k’ taksometru od 500 do 40 000 imp/km 
opłata początkowa od 0,01 do 99,99 zł 
jednostka taryfowa od 0,01 do 99,99 zł 
jednostka dopłaty od 0 do 99,99 zł 

długość odcinka początkowego od 0,001 do 99,999 km 

wysokość opłaty za 1 kilometr w taryfie 1 i 2 od 0,01 do 99,99 zł 
wysokość opłaty za 1 kilometr w taryfie 3 i 4 od 0 do 99,99 zł 
wysokość opłaty za 1 godzinę w taryfie 1 i 2 od 0,01 do 99,99 zł 
wysokość opłaty za 1 godzinę w taryfie 3 i 4 od 0 do 99,99 zł 
pojemność licznika km ogólnych* 999 999,999 
pojemność licznika km płatnych* 999 999,999 
pojemność licznika kursów 999 999 999 
pojemność licznika jednostek taryfowych* 999 999 999 
pojemność licznika jednostek dopłat* 999 999 999 
pojemność licznika sumy dopłat* 9 999 999,99 zł 
pojemność licznika sumy opłat i dopłat* 9 999 999,99 zł 

górna granica wskazań wskaźnika opłat 9 999,99 zł 

górna granica wskazań wskaźnika dopłat 99,99 zł 

* pojemność licznika oznacza również górną granicę wskazań tego licznika  

 

Parametry fizyczne 
 

Dane techniczne Wartość 
wymiary 226 mm x 88 mm x 88 mm 
waga ok. 1,0 kg 
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Warunki eksploatacji  
Taksometr fiskalny ELITE TAXI składa się z precyzyjnych urządzeń elektronicznych i mechanicznych. 
Wymagają one spełnienia warunków eksploatacji określonych jak poniżej: 
 

Lp. Warunki eksploatacyjne Dopuszczalne wartości, uwagi 
Temperatura  
• pracy taksometru z instalacji 

elektrycznej pojazdu  
• przechowywania taksometru 

 
od -25°C do +55°C    
 
od -25°C do +55°C  

1 Temperatura 
• pracy zintegrowanej 

z taksometrem kasy 
rejestrującej w przypadku braku 
napięcia zasilającego taksometr 

od -10°C do +55°C    

2 Wilgotność względna od 10 do 95 % 
3 Napięcie zasilania  od 9 do 16 V 

4 Pobór prądu  
ok. 100 mA  - w stanie czuwania 
ok. 150 mA  - podczas pracy 
ok. 1,2 A  - podczas drukowania 

5 Wzniesienie nad poziom morza do 3 000 m 
6 Poziom wibracji od 20 Hz do 200 Hz i przyśpieszeniu do 20 m/s²  

7 Zapylenie nie przekraczające norm przewidzianych dla pomieszczeń 
biurowych 

8 Uwagi dodatkowe 

• stosować zabezpieczenia przed przetężeniem przy 
instalowaniu taksometru z urządzeniami 
współpracującymi (dotyczy to zarówno instalacji 
samochodu jak i ewentualnego zasilania taksometru 
w pomieszczeniach zamkniętych z zasilacza 
zewnętrznego) 

• nie narażać na nadmierne działanie promieni 
słonecznych 

 
 

Wewnętrzne zasilanie akumulatorowe 
Zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów (DzU. 108/2002, poz. 948, §3 pkt.2.2) wewnątrz obudowy 
taksometru zamontowano akumulatory, przeznaczone do awaryjnego zasilania zintegrowanej 
z taksometrem kasy rejestrującej.  
Przy braku zasilania z instalacji pojazdu samochodowego, możliwe jest wykonywanie wszystkich funkcji 
związanych z częścią fiskalną urządzenia. 

W takiej sytuacji zablokowana są: rejestracja kursu, wejście w menu Informacja i testy, wykonywanie raportu 
kierowcy oraz raportu taksometru z menu Raporty niefiskalne.  
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Budowa taksometru  

Wygląd zewnętrzny  
 

 
 

Klawiatura 
 
Taksometr posiada podświetlaną, 7-przyciskową klawiaturę umożliwiającą obsługę i programowanie: 

 

klawisz potwierdzenia (ENTER)  
potwierdza wybranie opcji menu, w trybie REJESTRACJA przełącza rodzaj 
pracy (WOLNY/TARYFA/KASA) 

 

klawisz wyjścia/dopłaty 
umożliwia wyjście z aktualnego trybu pracy, wprowadzanie dopłaty oraz 
sumowanie opłaty i dopłaty 

 

klawisz wysuwu papieru 
wysuwa papier drukarki oraz umożliwia wydruk paragonu w trybie 
REJESTRACJA 

 
 
klawisze lewy / prawy / góra / dół 
umożliwiają wybranie opcji menu, w trybie REJESTRACJA przełączają taryfy, 
pozwalają na wybór rabatu, zaprogramowanie ceny umownej i anulowanie 
paragonu 
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Wyświetlacz 
Taksometr ELITE TAXI wyposażono w podświetlany wyświetlacz LCD (o wymiarach 128*64 punkty) 
umożliwiający obsługę i programowanie taksometru oraz wskazanie pasażerowi należności za kurs.  

Czytnik kart elektronicznych 
Czytnik kart elektronicznych pozwala na automatyczne rozpoznanie i zalogowanie kierowcy bez 
konieczności wprowadzania hasła z klawiatury. 

Drukarka 
Drukarka termiczna taksometru umożliwia drukowanie paragonów, raportów, parametrów i ustawień 
taksometru.  

 

 

 

Wymiana papieru  
 

W taksometrze ELITE TAXI zastosowano standardowy papier termiczny o szerokości 57mm. Rolka papieru 
znajduje się pod osłoną drukarki, którą zdejmujemy wciskając zatrzask znajdujący się na tylnej ścianie 
taksometru. 

 

Aby wyjąć zużytą rolkę, należy:  

• podnieść głowicę drukarki unosząc dźwignię znajdującą się po lewej stronie gumowego wałka 
drukarki 

• wyjąć aluminiowy wałek, na którym obraca się rolka papieru i usunąć z niego gilzę starej rolki 

• usunąć ewentualne resztki papieru 

• opuścić głowicę drukarki dociskając dźwignię po lewej stronie gumowego wałka drukarki 

 

Aby założyć nową rolkę papieru, należy:  

• założyć rolkę papieru na aluminiowy wałek i umieścić ją w miejscu, z którego uprzednio wałek wyjęto 

• wsunąć krawędź papieru pod gumowy wałek drukarki tak, aby powierzchnia termiczna papieru była 
zwrócona ku głowicy drukarki, a rewers papieru - ku gumowej rolce 

• wciskając klawisz wysuw papieru wciągnąć papier pomiędzy gumowy wałek a głowicę drukarki, 
tak aby wysunąć około 5 cm papieru (jeżeli drukarka zagina papier na krawędziach bocznych należy 
dłużej przytrzymać klawisz wysuwu papieru ) 

• przewlec wysunięty papier przez szczelinę w osłonie drukarki i zamknąć ją. 

 

Wymagane jest stosowanie papieru, w którym strona druku (powierzchnia termiczna) znajduję się do 
wewnątrz rolki. 
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Logowanie kierowcy 
 

Inicjalizacja taksometru 
 

Po inicjalizacji taksometru, wyświetlane są informacje o wersji oprogramowania, bieżąca data i godzina, rok 
produkcji i nr fabryczny urządzenia oraz logo producenta. 

 
Aby rozpocząć pracę z taksometrem, kierowca musi się zalogować.  

W przypadku logowania przy pomocy karty elektronicznej, należy wsunąć kartę do czytnika - po jej 
wsunięciu logowanie nastąpi automatycznie i taksometr przejdzie w tryb WOLNY-MENU (teraz kartę można 
wyjąć). 

W przypadku logowania przy pomocy hasła wprowadzanego z klawiatury należy wcisnąć dowolny przycisk 
klawiatury aby przejść do okienka logowania kierowcy. 

Logowanie kierowcy 
Taksometr umożliwia pracę z pięcioma kierowcami, których rozpoznaje po wprowadzonym z klawiatury 
haśle, lub po wsuniętej do czytnika karcie elektronicznej.  

 

Aby wprowadzić domyślne hasło wciskamy osiem razy klawisz potwierdzenia , w ten sposób 
zalogowaliśmy się jako kierowca nr 1. Po chwili taksometr przejdzie do menu głównego (tryb 
WOLNY-MENU), a wszystkie operacje wykonane przy pomocy taksometru zostaną zarejestrowane dla 
kierowcy nr 1.  

Ponieważ urządzenie ma możliwość rejestrowania kursów dla pięciu taksówkarzy, możemy też zalogować 
się jako inny kierowca. Domyślne hasła to : 

• kierowca nr 1  - 8 * klawisz potwierdzenia  

• kierowca nr 2  - 8 * klawisz wyjścia / dopłaty  

• kierowca nr 3  - 8 * klawisz wysuwu papieru  

• kierowca nr 4  - 8 * klawisz lewy  

• kierowca nr 5  - 8 * klawisz góra  

Zmiana nazw kierowców i haseł możliwa jest tylko w trybie serwisowym taksometru. 
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Menu główne WOLNY-MENU  
 

 
Menu to umożliwia dostęp do wszystkich funkcji taksometru. Poruszamy się po nim przy użyciu klawiszy  

góra / dół . Aktualnie wybrana opcja jest podświetlona migającym kursorem, zatwierdzamy ją przy 
pomocy klawisza potwierdzenia   . 

Menu główne zawiera następujące opcje : 

• Rejestracja 

• Raporty 

• Wyjście. 

Rejestracja  
Opcja ta służy do rejestracji kursów dla aktualnie zalogowanego kierowcy. Aby ją wybrać, należy w menu 
głównym (WOLNY-MENU) przy pomocy klawiszy góra / dół  wybrać opcję REJESTRACJA,  

 

a następnie wcisnąć klawisz potwierdzenia .  

Taksometr wyświetli ekran rejestracji kursu, na którym zawarte są informacje: 

 
1. wartość opłaty - przed rozpoczęciem kursu wartość opłaty za przejazd jest wyzerowana 

2. wartość dopłaty - przed rozpoczęciem kursu wartość dopłaty również jest wyzerowana 

3. rodzaj pracy taksometru - taksometr jest w trybie WOLNY, czyli pojazd nie jest wynajęty 

UWAGA: Jeżeli system dopłat jest wyłączony, pole DOPŁATA będzie czyste (taksometr nie będzie 
wyświetlał wartości dopłaty) 

 Jeżeli chcemy przeprowadzić kurs po cenie umownej, lub udzielić rabatu należy przejść do punktu System 
rabatów i ceny umownej niniejszej instrukcji.  

W chwili, gdy rozpoczynamy kurs, czyli kiedy pojazd zostaje wynajęty, należy wcisnąć klawisz potwierdzenia 
,  aby przejść z trybu WOLNY w tryb TARYFA. 
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Przejście z trybu WOLNY do trybu TARYFA jest możliwe tylko gdy samochód stoi lub porusza się z 
prędkością mniejszą niż 5 km/h. 

Tryb TARYFA  
 

Na ekranie rejestracji kursu taksometr wyświetli informacje: 

 
1. wartość opłaty  -  wartość opłaty za kurs, naliczana według aktualnie wybranej taryfy 

2. wartość dopłaty - wartość dopłaty ustalamy przy pomocy klawisza wyjście/dopłata  - każde 
wciśnięcie tego klawisza powoduje wzrost wartości dopłaty o jedną jej jednostkę  

3. stan pracy taksometru - jeżeli podczas kursu pojazd porusza się z prędkością mniejszą od prędkości          
granicznej lub stoi, wyświetlana jest ikona zegara i naliczana taryfa czasowa, jeżeli pojazd porusza się           
z prędkością większą niż graniczna, naliczana jest taryfa drogowa, a ikona zegara nie jest wyświetlana 

4. aktualnie wybrana taryfa - bieżącą taryfę zmieniamy przy pomocy klawiszy góra / dół . 

 

Po zakończeniu kursu należy wcisnąć klawisz potwierdzenia , aby z trybu TARYFA (gdy pojazd jest 
wynajmowany) przejść w tryb KASA (gdy następuje rozliczenie kursu między kierowcą a pasażerem). 
Przejść z trybu TARYFA do trybu KASA jest możliwe gdy samochód stoi lub porusza się z prędkością 
mniejszą niż 5 km/h. 

 

Tryb KASA 
 

Jeżeli system dopłat jest włączony, po przejściu w tryb KASA, w okienku OPŁATA taksometr wyświetli przez 
pięć sekund wartość zsumowanej opłaty za kurs i dopłaty. 

 
Po pięciu sekundach taksometr wyświetli ekran rejestracji, na którym wartości opłaty i dopłaty są 
rozdzielone: 
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Aby ponownie wyświetlić wartość zsumowanej opłaty i dopłaty należy wcisnąć klawisz wyjścia/dopłaty .  

Po pięciu sekundach taksometr ponownie wróci do ekranu, na którym wartości opłaty i dopłaty są 
rozdzielone. Jeżeli system dopłat jest wyłączony, po przejściu w tryb KASA taksometr w okienku OPŁATA  
wyświetli wartość opłaty za kurs, natomiast okienko DOPŁATA będzie czyste.  

Po przejściu w tryb KASA możemy od razu wydrukować oryginał paragonu wciskając klawisz wysuwu 
papieru .  

Po 10 sekundach od przejścia w tryb KASA możemy wydrukować oryginał paragonu wciskając klawisz 
potwierdzenia . 

Aby wydrukować kopię paragonu należy wcisnąć dowolny klawisz. 

 

Paragon 
Wygląd paragonu dla taksometru pracującego w trybie niefiskalnym: 

  
nagłówek paragonu (max 4 wiersze)     EURO-FIS SP. Z O.O. 

    04-881 WARSZAWA 
  UL. PATRIOTÓW 179/181 
Taxi XY12345 
Nr bocz. 12345 
28-05-2002          0030 
      NIEFISKALNY  
OPŁATA POCZ.      5,00B 
TARYFA 1  1,50zł/km 
     2j.  0,20    0,40B 
Opł. za 1 godz. post.  
30,00zł 
DOPŁATA 
     3j.  1,00    3,00B 
PODSUMA             8,40 
SP.OP.B             8,40 
PTU B  7%           0,55 
POCZĄTEK KURSU     15:00 
KONIEC KURSU       15:25 
DROGA            1,162km 
SUMA                8,40 
------------------------ 
      NIEFISKALNY 
       KIEROWCA1   15:25 
 

 
 
nr rejestracyjny taksówki 
nr boczny taksówki 
 
paragon niefiskalny 
opłata początkowa 
informacja o użytych w kursie taryfach: cena za 1km 
ilość jednostek taryfowych, wartość 
jednostka opłaty za 1 godzinę postoju 
 
dopłata 
 
 
 
 
 
 
 
należność razem 
 
paragon niefiskalny 
nazwa kierowcy, godzina wystawienia paragonu 
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Wygląd paragonu dla taksometru pracującego w trybie fiskalnym: 

  
nagłówek paragonu (max 4 wiersze)     EURO-FIS SP. Z O.O. 

    04-881 WARSZAWA    
  UL. PATRIOTÓW 179/181 
Taxi XY12345 
Nr bocz. 12345 
   NIP 524-22-79-238  
28-05-2002          0003 
    PARAGON FISKALNY  
OPŁATA POCZ.      5,00B 
TARYFA 1  1,50zł/km 
     4j. 0,20     0,80B 
TARYFA 2  2,00zł/km 
     4j. 0,20     0,80B 
TARYFA 3  3,00zł/km 
     3j. 0,20     0,60B 
TARYFA 4  4,00zł/km 
     3j. 0,20     0,60B 
Opł. za 1 godz. post.  
30.00zł 
DOPŁATA 
     3j.  1,00    3,00B 
PODSUMA            10,80 
SP.OP.B            10,80 
PTU B  7%           0,71 
POCZĄTEK KURSU     14:44 
KONIEC KURSU       14:46 
DROGA            1,614km 
SUMA               10,80 
------------------------ 
0001   KIEROWCA1   14:46  
     ABC 00123456  
 

 
 
nr rejestracyjny taksówki 
nr boczny taksówki 
 
 
paragon fiskalny 
opłata początkowa 
informacja o użytych w kursie taryfach: cena za 1km 
ilość jednostek taryfowych, wartość 
 
 
 
 
 
 
jednostka opłaty za 1 godzinę postoju 
 
dopłata 
 
 
 
 
 
 
 
należność razem 
 
numer paragonu, nazwa kierowcy, godzina wystawienia paragonu 
 
logo fiskalne, numer unikatowy kasy 
 

 

Wygląd paragonu dla taksometru pracującego w trybie fiskalnym, gdy paragon został anulowany: 

 
nagłówek paragonu (max 4 wiersze)     EURO-FIS SP. Z O.O. 

    04-881 WARSZAWA 
  UL. PATRIOTÓW 179/181 
Taxi XY12345 
Nr bocz. 12345 
   NIP 524-22-79-238  
28-05-2002          0009 
    PARAGON FISKALNY  
OPŁATA POCZ.      5,00B 
Opł. za 1 godz. post.  
30,00zł 
DOPŁATA 
     3j.  1,00    3,00B 
PODSUMA             8,00 
------------------------ 
   PARAGON  ANULOWANY 
------------------------ 
      NIEFISKALNY 
      KIEROWCA1    15:25 
       11111113 
 

 
 
nr rejestracyjny taksówki 
nr boczny taksówki 
 
 
paragon fiskalny 
opłata początkowa 
jednostka opłaty za 1 godzinę postoju 
 
dopłata 
 
 
 
 
 
paragon niefiskalny 
nazwa kierowcy, godzina wystawienia paragonu 
część numeru unikatowego 
 

 

Po wydrukowaniu kopii paragonu taksometr przejdzie automatycznie w tryb WOLNY. 

Po przejściu taksometru w tryb WOLNY możemy rozpocząć nowy kurs przy pomocy klawisza potwierdzenia 
 lub przejść do menu głównego WOLNY-MENU wciskając klawisz wyjścia/dopłaty . 
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Cena umowna 
Jeżeli chcemy przeprowadzić kurs po cenie umownej, przed rozpoczęciem tego kursu (w trybie WOLNY) 
należy wcisnąć dowolny z klawiszy : lewo / prawo , góra / dół . 

Taksometr wyświetli ekran: 

 
gdzie możemy ustalić cenę umowną. Wartość ceny umownej ustalamy w następujący sposób : 

cyfrę, którą chcemy zmienić wybieramy przy pomocy klawiszy lewy / prawy  tak aby zaczęła migać, 
następnie zmieniamy jej wartość przy pomocy klawiszy góra / dół .  

Aby zrezygnować z wykonania kursu po cenie umownej i wrócić do ekranu zwykłej rejestracji należy wcisnąć 
klawisz wyjścia/dopłaty .  

Aby zatwierdzić ustawioną wartość i wykonać kurs po cenie umownej wciskamy klawisz potwierdzenia .  

Taksometr wyświetli ekran (gdy ustawimy cenę umowną 500 zł) : 

 
Teraz możemy rozpocząć kurs po ustalonej cenie umownej – w tym celu wciskamy klawisz potwierdzenia 

. Taksometr wyświetli ekran z napisem UMOWA na którym naliczana jest należność według taryf jak dla 
normalnego kursu: 

 
Podczas kursu po cenie umownej funkcja rabatu jest niedostępna. 

UWAGA: Po przejściu z trybu TARYFA w tryb KASA na ekranie taksometru będzie wyświetlana wartość 
ceny umownej. 
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Wygląd paragonu dla taksometru pracującego w trybie fiskalnym, gdy ustalono cenę umowną za kurs 
(tutaj: 500 zł) 

nagłówek paragonu (max 4 wiersze)     EURO-FIS SP. Z O.O. 
    04-881 WARSZAWA  
  UL. PATRIOTÓW 179/181 
Taxi XY12345 
Nr bocz. 12345  
   NIP 524-22-79-238  
28-05-2002          0228 
    PARAGON FISKALNY  
OPŁATA POCZ.     5,00A 
TARYFA 1  1,00zł/km     
     2j.  0,50    1,00A    
Opł za 1 godz. post.       
30,00zł 
Wycena wg taksometru 
                    6,00 
Cena umowna do zapłaty 
                500,00A 
SP.OP.A           500,00 
PTU A 22%          90,16 
POCZĄTEK KURSU     15:00 
KONIEC KURSU       15:25 
DROGA            1,534km 
SUMA              500,00 
 
Kurs od................. 
 
Przez................... 
 
Do...................... 
Imię i nazwisko, adres   
zamawiającego 
 
........................ 
 
........................ 
 
........................ 
  
Podpis.................. 
------------------------ 
0007  KIEROWCA1    15:25   
     ABC 00123456 
 
 

 
 
nr rejestracyjny taksówki 
nr boczny taksówki 
 
 
paragon fiskalny 
 
informacja o zaprogramowanych taryfach 
jednostka opłaty za 1 km oraz 1 godz. 
 
 
 
 
cena umowna 
 
 
suma PTU 
 
 
 
należność razem 
 
dane kursu 
 
 
 
 
dane klienta 
 
 
 
 
 
 
 
 
miejsce na podpis klienta 
 
nr paragonu fiskalnego, nazwa kierowcy, godzina wystawienia paragonu 
 
logo fiskalne, numer unikatowy 
 
 

 

Rabat 
Rabat może być ustawiony lub zmieniony jeśli kurs rozpoczął się postojem nie dłuższym niż 20 minut 
i zakończył przejechaniem dystansu nie dłuższego niż 500 metrów albo tylko samym postojem nie dłuższym 
niż 20 minut (Rozporządzenie Ministra Finansów, DzU. 108/2002, poz. 948). Ponieważ taksometr w trakcie 
kursu nie wyświetla długości przebytej drogi ani upływu czasu, dlatego przejechaną drogę należy odczytać 
z licznika kilometrów pojazdu, natomiast czas z zegara zainstalowanego w pojeździe (lub innego). Po 
przejechaniu 500 metrów lub upływie czasu 20 minut funkcja rabatów nie będzie dostępna. 

W taksometrze można zaprogramować maksymalnie 10 wartości rabatów. Czynności tej dokonuje 
upoważniony serwis.  
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Aby wykorzystać funkcję rabatu należy po rozpoczęciu kursu (tryb TARYFA) wcisnąć klawisz prawy . 
Taksometr wyświetli ekran z pierwszym zaprogramowanym rabatem (tutaj 30%): 

 

Wysokość rabatu ustalamy przy pomocy klawiszy lewy / prawy  zmieniając kolejno zaprogramowane 
wartości rabatu. Od razu po wybraniu rabatu na ekranie pojawi się kwota pomniejszona o dany rabat. Po 
chwili od zakończenia ustawiania rabatu taksometr wyświetli ekran: 

 
W czasie trwania kursu kwoty opłaty i dopłaty będą wyświetlone z uwzględnieniem rabatu. 

Wygląd paragonu dla taksometru pracującego w trybie fiskalnym, zawierającego sprzedaż w stawce 
zwolnionej (tutaj: D) oraz rabat procentowy (tutaj 10%): 

  
nagłówek paragonu (max 4 wiersze)     EURO-FIS SP. Z O.O. 

    04-881 WARSZAWA    
  UL. PATRIOTÓW 179/181 
Taxi XY12345 
Nr bocz. 12345 
   NIP 524-22-79-238  
28-05-2002          0015 
    PARAGON FISKALNY  
OPŁATA POCZ.     5,00A 
TARYFA 1  2,00zł/km        
     3j. 0,20     0,60A 
TARYFA 2  3,00zł/km        
     3j. 0,20     0,60A 
Opł. za 1 godz. post. 
30,00zł 
DOPŁATA        
     2j. 1,00     2,00D    
PODSUMA             8,20 
Rabat                10% 
PODSUMA             7,38 
SP.OP.A             5,58 
PTU A 22%           1,01 
SUMA PTU            1,01 
SP.ZW.D             1,80 
POCZĄTEK KURSU     15:00 
KONIEC KURSU       15:25 
DROGA            5,250km 
SUMA                7,38 
------------------------ 
0001  KIEROWCA1    15:25 
     ABC 00123456 
 

 
 
nr rejestracyjny i nr boczny taksówki 
 
 
 
paragon fiskalny 
 
informacja o zaprogramowanych taryfach 
 
 
jednostka  taryfowa 
jednostka opłaty za 1 km oraz 1 godz. 
 
 
 
suma częściowa 
 
 
 
 
suma PTU 
 
 
 
 
należność razem 
 
nr paragonu fiskalnego, nazwa kierowcy, godzina wystawienia paragonu 
 
logo fiskalne, numer unikatowy 
 

 

 
 
Anulowanie paragonu 
Istnieje możliwość anulowania paragonu jeśli kurs rozpoczął się postojem nie dłuższym niż 20 minut 
lub zakończył przejechaniem dystansu nie dłuższego niż 500 metrów, albo tylko samym postojem nie 
dłuższym niż 20 minut.  
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Ponieważ taksometr w trakcie kursu nie wyświetla długości przebytej drogi ani upływu czasu, dlatego 
przejechaną drogę należy odczytać z licznika kilometrów pojazdu, natomiast czas z zegara zainstalowanego 
w pojeździe (lub innego). Po przejechaniu 500 metrów lub upływie czasu 20 minut funkcja anulowania 
paragonu nie będzie dostępna. 

W celu anulowania paragonu należy w trybie KASA nacisnąć klawisz prawy . 

 

 

Raporty  
 

Poniżej pokazano schemat poruszania się po menu raportów. 
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Opcja Raporty służy do wykonywania raportów taksometru oraz do programowania przez użytkownika 
parametrów pracy kasy. 

Aby ją wybrać należy w menu WOLNY-MENU przy pomocy klawiszy góra / dół  wybrać opcję 
RAPORTY, 

 

a następnie wcisnąć klawisz potwierdzenia . 

Taksometr wyświetli menu raportów WOLNY-RAPORTY: 

 

Po menu WOLNY-RAPORTY poruszamy się przy pomocy klawiszy lewy / prawy , wybór potwierdzamy 
klawiszem potwierdzenia . 

W menu WOLNY-RAPORTY do wyboru mamy następujące opcje: 

• Raporty dobowe 

• Raporty okresowe 

• Raporty niefiskalne 

• Programowanie 

• Informacja i testy 

Aby wyjść do menu głównego WOLNY-MENU należy wcisnąć klawisz wyjścia / dopłaty . 

 

 

Raporty dobowe  
 
Raport fiskalny dobowy jest to raport, który zgodnie z przepisami powinien być wykonywany po zakończeniu 
sprzedaży każdego dnia. Zawiera następujące dane (obliczane od ostatniego raportu fiskalnego dobowego): 

• kolejny numer raportu, 
• datę i czas wykonania raportu 
• zaprogramowane stawki VAT, 
• wartość sprzedaży opodatkowanej netto (SP.OP.  A, SP.OP.  B,...),    
• kwotę sprzedaży zwolnionej z podatku (SP.ZW PTU...), 
• kwoty należnego podatku z podziałem na poszczególne stawki VAT (PTUA, PTUB...) , 
• łączną wartość podatku (SUMA PTU), 
• łączną wartość sprzedaży brutto (NALEŻ), 
• ilość wystawionych paragonów, 
• liczbę i wartość  anulowanych paragonów, 
• datę, czas i numer zerowania pamięci RAM, 
• nazwę kasjera wykonującego raport, 
• logo fiskalne i numer unikatowy kasy. 
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Opcję Raporty dobowe wybieramy w menu WOLNY-RAPORTY przy pomocy klawiszy lewy / prawy , 

 

po czym wybór zatwierdzamy wciśnięciem klawisza potwierdzenia . 

Taksometr wyświetli ekran: 

 

Aby wykonać raport fiskalny dobowy wybieramy przy pomocy klawiszy góra/dół  opcję Raport fiskalny : 

 

i wciskamy klawisz potwierdzenia . Taksometr wydrukuje wtedy raport fiskalny dobowy. 
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Oryginał raportu fiskalnego dobowego (zawierający stawkę zwolnioną, tutaj: ‘D’) 

 
nagłówek raportu  
 
 
 
 
raport fiskalny dobowy 
inform28-05-2002 0230 

   EURO-FIS SP. Z O.O. 
    04-881 WARSZAWA 
 UL.PATRIOTÓW 179/181 
Taxi XY12345 
Nr bocz. 12345 
   NIP 524-22-79-238  

 RAPORT FISKALNY DOBOWY 
PTU A                 22 
PTU B                  7 
PTU C                  0 
    B          SP.ZW.PTU 
PTU R            RYCZAŁT 
------------------------ 
28-05-2002             2   
------------------------ 
SP.OP.PTU A         0,00 
SP.OP.PTU B       397,28  
SP.OP.PTU C         0,00 
SP.OP.PTU R         0,00 
SP.ZW.PTU D         0,00  
PTU A               0,00 
PTU B              27,81 
SUMA PTU A,B,C     27,81 
SUMA NAL. A,B,C,D 425,09 
SUMA NAL.R          0,00 
------------------------   
ANULOWANE PARAGONY     4   
                  216,00  
------------------------ 
ILOŚĆ PARAGONÓW       13  
------------------------ 
ILOŚĆ POZYCJI         19 
------------------------ 
       KIEROWCA1   15:25 
      ABC 00123456  
 

acja o zaprogramowanych stawkach 
 
 
 
 
 
 
 
data, nr raportu 
 
sprzedaż w danej stawce – wartość NETTO 
 
 
 
 
kwota podatku VAT w danej stawce 
 
suma podatku VAT 
sumaryczna sprzedaż BRUTTO 
 
 
liczba anulowanych paragonów 
anulowana kwota na tych paragonach 
 
liczba wystawionych paragonów 
 
 
 
nazwa kierowcy, godzina wystawienia 
 
logo fiskalne, numer unikatowy 
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Kopia raportu fiskalnego dobowego (raport zawierający stawkę zwolnioną, tutaj: ‘D’) 
 

 
 
 
nagłówek raportu  
 
 
 
 
 
 
raport f

data, nr r
 

 
****** K O P I A ******* 
 
   EURO-FIS SP. Z O.O. 
    04-881 WARSZAWA   
  UL. PATRIOTÓW 179/181 
Taxi XY12345 
Nr bocz. 12345 
   NIP 524-22-79-238  
28-05-2002 230 
 RAPORT FISKALNY DOBOWY 
PTU A                 22 
PTU B                  7 
PTU C                  0 
    D          SP.ZW.PTU 
PTU R            RYCZAŁT 
------------------------ 
28-05-2002 2 
------------------------ 
SP.OP.PTU A         0,00 
SP.OP.PTU B       397,28 
SP.OP.PTU C         0,00 
SP.OP.PTU R         0,00 
SP.ZW.PTU D         0,00 
PTU A               0,00 
PTU B              27,81 
SUMA PTU A,B,C     27,81  
SUMA NAL. A,B,C,D 425,09 
SUMA NAL. R         0,00  
------------------------   
ANULOWANE PARAGONY     4 
                  216,00  
------------------------ 
ILOŚĆ PARAGONÓW       13 
------------------------ 
ILOŚĆ POZYCJI        19 
------------------------  
       KIEROWCA1   15:25   
     ABC 00123456 
 

iskalny dobowy 
informacja o zaprogramowanych stawkach 
 
 
 
 
 

aportu 

sprzedaż w danej stawce – wartość NETTO 
 
 
 
 
kwota podatku VAT w danej stawce 
 
suma podatku VAT 
 
sumaryczna sprzedaż BRUTTO 
 
liczba anulowanych paragonów 
anulowana kwota na tych paragonach 
 
liczba wystawionych paragonów 
 
 
 
nazwa kierowcy, godzina wystawienia 
bez logo fiskalnego 
 

 
 
Raport dobowy podglądowy jest to raport niefiskalny zawierający identyczne informacje jak raport fiskalny 
dobowy z zastrzeżeniem, że wykonanie jego nie powoduje zerowania totalizerów w pamięci kasy oraz 
zapisu do pamięci fiskalnej kasy. 

Aby wykonać raport dobowy podglądowy wybieramy przy pomocy klawiszy góra/dół  opcję Raport 
podglądowy : 

 

i wciskamy klawisz potwierdzenia .  

Taksometr wydrukuje raport dobowy podglądowy. 
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Raport dobowy podglądowy (bez zerowania totalizerów oraz bez zapisu do pamięci fiskalnej) 
 

nagłówek raportu  
 
 
 
 
 
 
niefiskalny raport dobowy 
 
informacja o zaprogramowanych stawkach 
 
 
 
 
 
 

data 

  EURO-FIS SP. Z O.O. 
   04-881 WARSZAWA   
 UL.PATRIOTÓW 179/181 
Taxi XY12345 
Nr bocz. 12345 
   NIP 524-22-79-238 
28-05-2002          0230 
      NIEFISKALNY 
RAPORT DOBOWY PODGLĄDOWY 
PTU A                 22 
PTU B                  7 
PTU C                  0 
    D          SP.ZW.PTU 
PTU R            RYCZAŁT  
------------------------ 
28-05-2002 3 
------------------------ 
SP.OP.PTU A         0,00 
SP.OP.PTU B         0,00 
SP.OP.PTU C         0,00 
SP.OP.PTU R         0,00 
SP.ZW.PTU D         0,00 
PTU A               0,00 
PTU B               0,00 
SUMA PTU A,B,C      0,00  
SUMA NAL. A,B,C,D   0,00 
SUMA NAL. R         0,00 
------------------------ 
ZEROWANIE RAM *W   Nr001 
28-05-2002 14:05 
------------------------   
ANULOWANE PARAGONY     2 
                   38,50 
------------------------ 
ILOŚĆ PARAGONÓW        0 
------------------------ 
ILOŚĆ POZYCJI         21 
------------------------ 
      NIEFISKALNY 
       KIEROWCA1   15:25 
         00123456     
 

 
sprzedaż w danej stawce – wartość NETTO 
 
 
 
 
kwota podatku VAT w danej stawce 
 
suma podatku VAT 
sumaryczna sprzedaż BRUTTO 
 
 
zerowanie pamięci o nr 1 

i godz. zerowania 
 
liczba anulowanych paragonów 
anulowana kwota na tych paragonach 
 
liczba wystawionych paragonów 
 
 
 
raport niefiskalny 
nazwa kierowcy, godzina wystawienia  
 

 

Aby wyjść z menu Raporty dobowe do menu WOLNY-RAPORTY należy wcisnąć klawisz wyjścia/dopłaty 
. 

 

 

Raporty okresowe  
Aby przejść do menu raportów okresowych należy w menu WOLNY-RAPORTY przy pomocy klawiszy 
lewy / prawy  wybrać opcję Raporty okresowe : 

 

i wcisnąć klawisz potwierdzenia . 
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Taksometr wyświetli menu Raporty okresowe : 

 
Wybierając jedną z opcji menu Raporty okresowe możemy sporządzić następujące raporty: 

• Okresowy pełny 

• Okresowy skrócony 

• Miesięczny pełny 

• Miesięczny skrócony 

• Rozliczeniowy 

 

Raport okresowy pełny - w tym raporcie drukowane są daty: początkowa i końcowa, numery pierwszego 
i ostatniego raportu fiskalnego dobowego z wybranego zakresu (dat lub numerów), wszystkie raporty 
fiskalne dobowe wykonane w tym okresie wraz z raportem podsumowującym oraz logo fiskalne z pełnym 
numerem unikatowym kasy.  

 

Raport okresowy skrócony - zawiera następujące dane (obliczone dla danego okresu): 

• daty: początkową i końcową 

• numery raportów dobowych z podanego okresu: początkowy i  końcowy, 

• wartości netto sprzedaży z podziałem na stawki VAT i sprzedaż zwolnioną z podatku VAT , 

• wartości należnego podatku z podziałem na stawki VAT, 

• łączną kwotę podatku, 

• łączną wartość sprzedaży brutto, 

• liczbę wystawionych paragonów, 

• liczbę i wartość anulowanych paragonów, 

• ilość zerowań pamięci RAM, 

• nazwę kasjera, który wykonał raport, 

• część numeru unikatowego kasy.  

 

Raport miesięczny pełny - fiskalny raport obejmujący okres od pierwszego do ostatniego dnia podanego 
miesiąca. Zawiera informacje takie jak raport okresowy pełny (m.in. wszystkie raporty fiskalne dobowe 
wykonane w tym czasie oraz podsumowanie).  Na wydrukach jest umieszczane logo fiskalne i pełny numer 
unikatowy kasy.  Raport ten nie zostanie wykonany dla bieżącego miesiąca. 

Raport miesięczny skrócony - jest to niefiskalny raport zawierający informacje takie jak raport okresowy 
skrócony. Raport  ten obejmuje okres od pierwszego do ostatniego dnia podanego miesiąca. Ponieważ jest 
to wydruk niefiskalny, nie zawiera on logo fiskalnego i pełnego numeru unikatowego kasy. Raport ten nie 
zostanie wykonany dla bieżącego miesiąca. 

Raport rozliczeniowy - jest to fiskalny raport obejmujący zadany okres. Raport ten jest dostępny dopiero po 
przejściu kasy w tryb ”tylko odczyt”. Zawiera informacje takie same jak raport okresowy pełny oraz 
dodatkowo datę i godzinę zamknięcia kasy (przejścia w tryb „tylko odczyt”). Na wydrukach jest umieszczane 
logo fiskalne i pełny numer unikatowy kasy.    
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Raport okresowy pełny 
 

Jeżeli chcemy sporządzić raport okresowy pełny, w menu Raporty okresowe przy pomocy klawiszy góra/dół 
 wybieramy opcję Okresowy pełny : 

 

i wciskamy klawisz potwierdzenia .  

Taksometr wyświetli ekran :  

 

Jeżeli chcemy wydrukować raport okresowy pełny według dat, przy pomocy klawiszy góra/ dół  
wybieramy opcję Według dat : 

 

i wciskamy klawisz potwierdzenia .  

Taksometr wyświetli ekran : 

 
teraz możemy ustawić od jakiej daty raport będzie sporządzony 

(cyfrę, którą chcemy zmienić wybieramy przy pomocy klawiszy lewy/prawy , zmiany wartości 
dokonujemy przy pomocy klawiszy góra/dół ). 

Po zatwierdzeniu klawiszem potwierdzenia  taksometr wyświetli ekran: 

 
teraz możemy ustawić do jakiej daty raport będzie sporządzony 

 
- 24 - 



 
Taksometr ELITE TAXI zintegrowany z kasą rejestrującą 
Instrukcja obsługi  
   
 
(cyfrę, którą chcemy zmienić wybieramy przy pomocy klawiszy lewy/prawy , zmiany wartości 
dokonujemy przy pomocy klawiszy góra/dół ). 

Po zatwierdzeniu klawiszem potwierdzenia  taksometr wydrukuje raport okresowy pełny.  

 

Raport okresowy pełny możemy również sporządzić według numerów – w menu Raporty okresowe przy 
pomocy klawiszy góra/ dół   wybieramy opcję Według numerów : 

 

i wciskamy klawisz potwierdzenia .  

Taksometr wyświetli ekran : 

 
teraz możemy ustawić od jakiego numeru raportu fiskalnego dobowego będzie sporządzony raport okresowy 

(cyfrę, którą chcemy zmienić wybieramy przy pomocy klawiszy lewy/prawy , zmiany wartości 
dokonujemy przy pomocy klawiszy góra/dół ). 

Po zatwierdzeniu klawiszem potwierdzenia  taksometr wyświetli ekran: 

 
teraz możemy ustawić do jakiego numeru raportu fiskalnego dobowego będzie sporządzony raport okresowy 

(cyfrę, którą chcemy zmienić wybieramy przy pomocy klawiszy lewy/prawy , zmiany wartości 
dokonujemy przy pomocy klawiszy góra/dół ). Po zatwierdzeniu klawiszem potwierdzenia  
taksometr wydrukuje raport okresowy pełny.  
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  Taksometr ELITE TAXI zintegrowany z kasą rejestrującą 
  Instrukcja obsługi  
 
 
Raport fiskalny okresowy ma wygląd jak poniżej: 
 

nagłówek raportu     EURO-FIS SP. Z O.O. 
    04-881 WARSZAWA   
  UL.PATRIOTÓW 179/181 
Taxi XY12345 
Nr bocz. 12345 
   NIP 524-22-79-238   
28-05-2002                 
    RAPORT FISKALNY  
        OKRESOWY 
------------------------   
26-05-2002 .. 28-05-2002 
      0001 .. 0003 
------------------------ 
PTU A                 22 
PTU B                  7 
PTU C                  0  
PTU E                 -- 
PTU F                 -- 
    D          SP.ZW.PTU 
PTU R            RYCZAŁT 
------------------------   
26-05-2002             1  
------------------------   
SP.OP.PTU A         0,00  
SP.OP.PTU B         0,00   
SP.OP.PTU C         0,00 
SP.OP.PTU.R         0,00 
SP.ZW.PTU D         0,00 
PTU A               0,00   
PTU B               0,00 
SUMA PTU A,B,C      0,00 
SUMA NAL. A,B,C,D   0,00 
SUMA NAL.R          0,00 
------------------------ 
ILOŚĆ PARAGONÓW        0 
------------------------ 
ILOŚĆ POZYCJI         19  
------------------------ 
 
         .... 
   
------------------------   
28-05-2002             3 
------------------------   
SP.OP.PTU A         0,00  
SP.OP.PTU B        90,16   
SP.OP.PTU C         0,00 
SP.OP.PTU.R         0,00 
SP.ZW.PTU D         0,00 
PTU A               0,00   
PTU B              19,84 
SUMA PTU A,B,C     19,84 
SUMA NAL. A,B,C,D 110,00 
SUMA NAL.R          0,00 
------------------------ 
ILOŚĆ PARAGONÓW        5 
------------------------ 
ILOŚĆ POZYCJI         12  
------------------------ 
     ŁĄCZNY RAPORT    
        OKRESOWY 
------------------------   
26-05-2002 .. 28-05-2002  
      0001 .. 0003  
------------------------ 
SP.OP.A           163,93 
SP.OP.B            90,16   
SP.OP.C             0,00 
SP.OP.R             0,00 
SP.ZW.D             0,00 
PTU A              36,07 
PTU B              19,84 
SUMA PTU A,B,C     55,91 
SUMA NAL. A,B,C,D 310,00 
SUMA NAL.R          0,00 
ANULO WANE PARAGONY    3   
ILOŚĆ PARAGONÓW       15  
------------------------ 
       KIEROWCA1   15:25 
     ABC 00123456  

 
 
 
 
 
 
raport fiskalny dobowy 
 
 
zakres raportu (zakres dat) 
               (zakres numerów) 
 
informacja o zaprogramowanych stawkach 
 
 
 
 
 
 
 
data, nr raportu 1 
 
sprzedaż w danej stawce – wartość NETTO 
 
 
 
 
kwota podatku VAT w danej stawce 
 
suma podatku VAT 
sumaryczna sprzedaż BRUTTO 
 
 
liczba paragonów (ZERO – gdyż FISKALIZACJA) 
 
 
 
 
tutaj będą drukowane kolejne raporty okresowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
łączny raport okresowy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nazwa kierowcy, godzina wystawienia 
logo fiskalne, numer unikatowy 
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Taksometr ELITE TAXI zintegrowany z kasą rejestrującą 
Instrukcja obsługi  
   
 
Raport okresowy skrócony 
 

Jeżeli chcemy sporządzić raport okresowy skrócony, w menu Raporty okresowe przy pomocy klawiszy 
góra/dół  wybieramy opcję Okresowy skrócony : 

 

i wciskamy klawisz potwierdzenia .  

Taksometr wyświetli ekran : 

 
Jeżeli chcemy wydrukować raport okresowy skrócony według dat lub numerów wykonujemy czynności 
analogiczne jak dla raportu okresowego pełnego. 

 
Raport okresowy skrócony  
 

nagłówek raportu  
 
 
 
 
 
 
raport niefiskalny  
 
 
 
zakres raportu (daty i numery) 
 
 
sprzedaż w danej stawce – wartość NETTO 
 
 
 
 
kwota podatku VAT w danej stawce 
 
suma podatku VAT 
sumaryczna sprzedaż BRUTTO 
 
liczba anulowanych paragonów 
liczba wystawionych paragonów 
 
raport niefiskalny 
nazwa kierowcy, godzina wystawienia  
 

      KIEROWCA1    15:25
 00123456  

   EURO-FIS SP. Z O.O. 
    04-881 WARSZAWA   
 UL.PATRIOTÓW 179/181 
Taxi XY12345 
Nr bocz. 12345 
   NIP 524-22-79-238  
28-05-2002          0021 
       NIEFISKALNY  
      ŁĄCZNY RAPORT  
         OKRESOWY 
------------------------   
26-05-2002 .. 28-05-2002 
      0001 .. 0003  
------------------------ 
SP.OP.A           163,93 
SP.OP.B            90,16 
SP.OP.C             0,00 
SP.OP.R             0,00 
SP.ZW.D             0,00 
PTU A              36,07 
PTU B              19,84 
SUMA PTU A,B,C     55,91 
SUMA NAL. A,B,C,D 310,00 
SUMA NAL. R         0,00 
ANULOWANE PARAGONY     3   
ILOŚĆ PARAGONÓW       15 
------------------------ 
      NIEFISKALNY 
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  Taksometr ELITE TAXI zintegrowany z kasą rejestrującą 
  Instrukcja obsługi  
 
Raport miesięczny pełny 
Jeżeli chcemy sporządzić raport miesięczny pełny, w menu Raporty okresowe przy pomocy klawiszy 
góra/dół  wybieramy opcję Miesięczny pełny : 

 

i wciskamy klawisz potwierdzenia . 

Taksometr wyświetli ekran:  

 

gdzie możemy przy pomocy klawiszy góra/dół  wybrać miesiąc i rok, dla którego sporządzamy raport. 

Dla bieżącego miesiąca raport ten nie zostanie wykonany. 

Po wciśnięciu klawisza potwierdzenia  taksometr wydrukuje raport miesięczny pełny dla wybranego 
miesiąca. 
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Taksometr ELITE TAXI zintegrowany z kasą rejestrującą 
Instrukcja obsługi  
   
 
Raport miesięczny pełny 

nagłówek raportu  
 
 
 
 
 
raport fiskalny  
 
 
zakres raportu 
zakres numerów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sprzedaż w danej stawce – wartość NETTO 
 
 
 
kwota podatku VAT w danej stawce 
suma podatku VAT 
sumaryczna sprzedaż BRUTTO 
  
 
 
liczba anulowanych paragonów 
liczba wystawionych paragonów 
 
nazwa kierowcy, godzina wystawienia  
logo fiskalne, numer unikatowy 
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   EURO-FIS SP. Z O.O. 
    04-881 WARSZAWA    
  UL.PATRIOTÓW 179/181 
Taxi XY12345 
Nr bocz. 12345 
   NIP 524-22-79-238  
09-11-2002   
    RAPORT FISKALNY  
       MIESIĘCZNY 
   ZA MIESIĄC 10-2002 
------------------------       
09-10-2002 .. 09-10-2002       
      0001 .. 0002  
------------------------ 
09-10-2002   
------------------------       
PTU A                 22 
PTU B                  7 
PTU C                  0  
PTU E                 -- 
PTU F                 -- 
    D          SP.ZW.PTU 
PTU R            RYCZAŁT 
------------------------       
09-10-2002             1       
------------------------       
SP.OP.PTU A         0,00 
SP.OP.PTU B         0,00       
SP.OP.PTU C         0,00 
SP.OP.PTU.R         0,00 
SP.ZW.PTU D         0,00 
PTU A               0,00   
PTU B               0,00 
SUMA PTU A,B,C      0,00 
SUMA NAL. A,B,C,D   0,00 
SUMA NAL.R          0,00 
------------------------ 
ILOŚĆ PARAGONÓW        0 
------------------------ 
ILOŚĆ POZYCJI         19  
------------------------ 
------------------------       
09-10-2002             2 
------------------------       
SP.OP.PTU A         0,00  
SP.OP.PTU B       397,28       
SP.OP.PTU C         0,00 
SP.OP.PTU.R         0,00 
SP.ZW.PTU D         0,00 
PTU A               0,00   
PTU B              27,81 
SUMA PTU A,B,C     27,81 
SUMA NAL. A,B,C,D 425,09 
SUMA NAL.R          0,00 
------------------------ 
ANULOWANE PARAGONY     4 
                  216,00 
------------------------ 
ILOŚĆ PARAGONÓW       13 
------------------------ 
ILOŚĆ POZYCJI         14  
------------------------ 
------------------------ 
     ŁĄCZNY RAPORT    
       MIESIĘCZNY 
   ZA MIESIĄC 10-2002 
------------------------       
09-10-2002 .. 09-10-2002 
      0001 .. 0002  
------------------------ 
SP.OP.A             0,00 
SP.OP.B           397,28       
SP.OP.C             0,00 
SP.OP.R             0,00 
SP.ZW.D             0,00 
PTU A               0,00 
PTU B              27,81 
SUMA PTU A,B,C     27,81 
SUMA NAL. A,B,C,D 425,09 
SUMA NAL.R          0,00 
ANULOWANE PARAGONY     4       
ILOŚĆ PARAGONÓW       13 
------------------------ 
       KIEROWCA1   15:25 
      ABC 00123456 
 



   
  Taksometr ELITE TAXI zintegrowany z kasą rejestrującą 
  Instrukcja obsługi  
 
 

Raport miesięczny skrócony 
 

Jeżeli chcemy sporządzić raport miesięczny skrócony, w menu Raporty okresowe przy pomocy klawiszy 
góra/dół  wybieramy opcję Miesięczny skrócony: 

 

i wciskamy klawisz potwierdzenia . 

Następnie należy zdefiniować miesiąc i rok dla którego chcemy wykonać raport (analogicznie jak dla raportu 
miesięcznego pełnego). 

 
Raport miesięczny skrócony (wydruk niefiskalny) 
 

nagłówek raportu     EURO-FIS SP. Z O.O. 
    04-881 WARSZAWA    
  UL.PATRIOTÓW 179/181 
Taxi XY12345 
Nr bocz. 12345 
   NIP 524-22-79-238  
28-05-2002               
      NIEFISKALNY  
     ŁĄCZNY RAPORT 
       MIESIĘCZNY 
   ZA MIESIĄC 05-2002 
------------------------   
16-05-2002 .. 30-05-2002   
      0001 .. 0003  
------------------------ 
SP.OP.A           163,93 
SP.OP.B            90,16   
SP.OP.C             0,00 
SP.OP.R             0,00 
SP.ZW.D             0,00 
PTU A              36,07 
PTU B              19,84 
SUMA PTU A,B,C      5,91 
SUMA NAL. A,B,C,D 310,00 
SUMA NAL.R          0,00 
ANULOWANE PARAGONY     3   
ILOŚĆ PARAGONÓW       15 
------------------------ 
      NIEFISKALNY  
      KIEROWCA1    15:25 
        00123456  
 

 
 
 
 
 
 
raport niefiskalny  
 
 
 
 
zakres raportu (miesiąc V.2002r.) 
zakres numerów 
 
sprzedaż w danej stawce – wartość NETTO 
 
 
 
 
kwota podatku VAT w danej stawce 
 
suma podatku VAT 
sumaryczna sprzedaż BRUTTO 
 
liczba anulowanych paragonów 
liczba wystawionych paragonów 
 
raport niefiskalny 
nazwa kierowcy, godzina wystawienia  
część numeru unikatowego 
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Taksometr ELITE TAXI zintegrowany z kasą rejestrującą 
Instrukcja obsługi  
   
 
 

Raport rozliczeniowy 
 

Funkcja ta dostępna jest tylko w przypadku gdy kasa znajduje się w trybie „tylko odczyt”. 

Jeżeli chcemy sporządzić raport rozliczeniowy, w menu Raporty okresowe przy pomocy klawiszy góra/dół 
 wybieramy opcję Rozliczeniowy : 

 
Wyboru okresu dokonujemy analogicznie jak dla raportu okresowego pełnego.  

Po wciśnięciu klawisza potwierdzenia  taksometr wydrukuje raport rozliczeniowy. 
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  Taksometr ELITE TAXI zintegrowany z kasą rejestrującą 
  Instrukcja obsługi  
 
Raport rozliczeniowy  (wydruk fiskalny) 

nagłówek raportu     EURO-FIS SP. Z O.O. 
    04-881 WARSZAWA    
  UL.PATRIOTÓW 179/181 
Taxi XY12345 
Nr bocz. 12345 
   NIP 524-22-79-238  
09-11-2002   
    RAPORT FISKALNY  
     ROZLICZENIOWY 
09-11-2002         18:29 
------------------------       
09-10-2002 .. 09-11-2002       
      0001 .. 0004  
------------------------ 
PTU A                 22 
PTU B                  7 
PTU C                  0  
PTU E                 -- 
PTU F                 -- 
    D          SP.ZW.PTU 
PTU R            RYCZAŁT 
------------------------       
09-10-2002             1       
------------------------       
SP.OP.PTU A         0,00 
SP.OP.PTU B         0,00       
SP.OP.PTU C         0,00 
SP.OP.PTU.R         0,00 
SP.ZW.PTU D         0,00 
PTU A               0,00   
PTU B               0,00 
SUMA PTU A,B,C      0,00 
SUMA NAL. A,B,C,D   0,00 
SUMA NAL.R          0,00 
------------------------ 
ILOŚĆ PARAGONÓW        0 
------------------------ 
ILOŚĆ POZYCJI         19  
------------------------ 
 
         .... 
   
------------------------       
09-11-2002             4 
------------------------       
SP.OP.PTU A         0,00  
SP.OP.PTU B       397,28       
SP.OP.PTU C         0,00 
SP.OP.PTU.R         0,00 
SP.ZW.PTU D         0,00 
PTU A               0,00   
PTU B              27,81 
SUMA PTU A,B,C     27,81 
SUMA NAL. A,B,C,D 425,09 
SUMA NAL.R          0,00 
------------------------ 
ANULOWANE PARAGONY     4 
------------------------ 
ILOŚĆ PARAGONÓW       13 
------------------------ 
ILOŚĆ POZYCJI         14  
------------------------ 
     ŁĄCZNY RAPORT    
     ROZLICZENIOWY 
------------------------       
09-10-2002 .. 09-11-2002 
      0001 .. 0004  
------------------------ 
SP.OP.A             0,00 
SP.OP.B           397,28       
SP.OP.C             0,00 
SP.OP.R             0,00 
SP.ZW.D             0,00 
PTU A               0,00 
PTU B              27,81 
SUMA PTU A,B,C     27,81 
SUMA NAL. A,B,C,D 425,09 
SUMA NAL.R          0,00 
WYKONANO ZMIANY W      1 
BAZIE TOWAROWEJ 
ANULOWANE PARAGONY     4       
ILOŚĆ PARAGONÓW       13 
------------------------ 
       KIEROWCA1   15:25 
     ABC 00123456 
 

 
 
 
 
 
raport fiskalny  
 
 
 
zakres raportu 
zakres numerów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sprzedaż w danej stawce – wartość NETTO 
 
 
 
kwota podatku VAT w danej stawce 
suma podatku VAT 
sumaryczna sprzedaż BRUTTO 
  
 
 
liczba anulowanych paragonów 
liczba wystawionych paragonów 
 
nazwa kierowcy, godzina wystawienia  
logo fiskalne, numer unikatowy 
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Taksometr ELITE TAXI zintegrowany z kasą rejestrującą 
Instrukcja obsługi  
   
 

Raporty niefiskalne 
 

Opcję Raporty niefiskalne, wybieramy w menu WOLNY-RAPORTY przy pomocy klawiszy góra/dół : 

 

następnie wciskamy klawisz potwierdzenia . 

Taksometr wyświetli menu Raporty niefiskalne : 

 
Wybierając jedną z opcji menu Raporty niefiskalne możemy sporządzić następujące raporty : 

• Raport PTU 

• Raport kierowcy 

• Opisów stałych 

• Raport techniczny 

• Raport taksometru 

 

 

Raport  PTU 
 

Aby sporządzić raport PTU w menu Raporty niefiskalne przy pomocy klawiszy góra/dół  wybieramy 
opcję Raport PTU: 

 

i wciskamy klawisz potwierdzenia . 
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  Taksometr ELITE TAXI zintegrowany z kasą rejestrującą 
  Instrukcja obsługi  
 
Taksometr wydrukuje raport PTU o następującej treści : 

 
nagłówek raportu     EURO-FIS SP. Z O.O. 

    04-881 WARSZAWA   
  UL.PATRIOTÓW 179/181 
Taxi WGT0007 
Nr bocz. 12345 
   NIP 524-22-79-238  
28-05-2002          0021 
      NIEFISKALNY  
      RAPORT PTU 
------------------------ 
PTU A 22% 
  Opłata początkowa 
  Taryfa Nr 1 
  Taryfa Nr 2 
  Taryfa Nr 3 
  Taryfa Nr 4 
  Dopłata 
  Cena umowna 
------------------------ 
        NIEFISKALNY  
     KIEROWCA1     15:25 
         00123456   
 

 
 
 
 
 
 
raport niefiskalny  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
raport niefiskalny 
nazwa kierowcy, godzina wystawienia  
 
 

 

Raport kierowcy 
Aby sporządzić raport kierowcy, w menu Raporty niefiskalne przy pomocy klawiszy góra/dół  wybieramy 
opcję Raport kierowcy : 

 

i wciskamy klawisz potwierdzenia . 

Taksometr wydrukuje raport kierowcy o następującej treści: 

 
nagłówek raportu    EURO-FIS SP. Z O.O. 

   04-881 WARSZAWA    
 UL.PATRIOTÓW 179/181 
Taxi XY12345 
Nr bocz. 12345 
   NIP 524-22-79-238  
28-05-2002          0021   
      NIEFISKALNY  
    RAPORT KIEROWCY  
------------------------ 
PŁATNE km         12,525 
OGÓLNE km         15,325 
LICZBA KURSÓW          5 
SUMA DOPŁAT      25,00zł 
SUMA OPŁAT      123,50zł 
------------------------ 
SUMA NALEŻ.     148,50zł 
------------------------ 
      NIEFISKALNY  
      KIEROWCA1    15:25 
        00123456   
 

 
 
 
 
 
 
raport niefiskalny  
 
 
 
 
 
 
 
 
suma należności za przejazdy 
 
raport niefiskalny 
nazwa kierowcy, godzina wystawienia  
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Taksometr ELITE TAXI zintegrowany z kasą rejestrującą 
Instrukcja obsługi  
   
 
Raport opisów stałych 
Aby sporządzić raport opisów stałych, w menu Raporty niefiskalne przy pomocy klawiszy góra/dół 

wybieramy opcję Opisów stałych : 

 

i wciskamy klawisz potwierdzenia . 

Taksometr wydrukuje raport opisów stałych o następującej treści: 

 
nagłówek raportu     EURO-FIS SP. Z O.O. 

    04-881 WARSZAWA    
  UL.PATRIOTÓW 179/181 
Taxi XY12345 
Nr bocz. 12345 
    NIP 524-22-79-238  
28-05-2002          0021   
      NIEFISKALNY  
 RAPORT OPISÓW STAŁYCH  
       ELITE TAXI  
------------------------ 
WERSJA PROGRAMU:  V2.02a 
WERSJA EPROMU:    V2.02a 
------------------------ 
       
      .....   
      .....     
      ..... 
      ..... 
      ..... 
------------------------   
     NIEFISKALNY 
     KIEROWCA1     15:25 
        00123456  

 
 
 
 
 
 
raport niefiskalny  
 
 
 
 
 
 
 
w tej części drukowane są napisy stałe  
zawarte w kodzie programu taksometru 
 
 
 
 
raport niefiskalny 
nazwa kierowcy, godzina wystawienia 
 

 

 

Raport techniczny 
Aby sporządzić raport techniczny, w menu Raporty niefiskalne przy pomocy klawiszy góra/dół  
wybieramy opcję Raport techniczny: 

 

i wciskamy klawisz potwierdzenia . 

Taksometr wydrukuje raport techniczny o następującej treści: 
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  Taksometr ELITE TAXI zintegrowany z kasą rejestrującą 
  Instrukcja obsługi  
 
 
Raport techniczny – taksometr w trybie niefiskalnym 

 
nagłówek raportu    EURO-FIS SP. Z O.O. 

   04-881 WARSZAWA   
  UL.PATRIOTÓW 179/181 
Taxi XY12345 
Nr bocz. 12345 
28-05-2002          0021   
      NIEFISKALNY  
   RAPORT TECHNICZNY  
       ELITE TAXI  
WERSJA PROGRAMU:  V2.02a 
WERSJA EPROMU:    V2.02a 
------------------------ 
NR UNIKAT.   ABC00123456 
NIEFISKALNA    
------------------------ 
      NIEFISKALNY  
     KIEROWCA1     15:25 
  

 
 
 
 
 
raport niefiskalny  
 
 
 
 
 
nr unikatowy taksometru 
 
 
raport niefiskalny 
nazwa kierowcy, godzina wystawienia  
 
 

 
 
 
Raport techniczny – taksometr w trybie fiskalnym  

 
nagłówek raportu     EURO-FIS SP. Z O.O. 

    04-881 WARSZAWA   
  UL.PATRIOTÓW 179/181 
Taxi XY12345 
Nr bocz. 12345 
   NIP 524-22-79-238 
28-05-2002          0021   
      NIEFISKALNY  
   RAPORT TECHNICZNY  
       ELITE TAXI  
WERSJA PROGRAMU:  V2.02a 
WERSJA EPROMU:    V2.02a 
------------------------ 
NR UNIKAT.   ABC00123456 
FISKALNA 
        02-05-2002 15:13 
NIP        524-22-79-238 
RAPORTY DOBOWE       125 
ZEROWANIA RAM          5 
ZMIANY STAWEK VAT      2 
------------------------ 
       NIEFISKALNY  
      KIEROWCA1    15:25  
        00123456 
 

 
 
 
 
 
 
raport niefiskalny  
 
 
 
 
 
nr unikatowy 
 
data i godzina fiskalizacji 
 
 
 
 
 
raport niefiskalny 
nazwa kierowcy, godzina wystawienia  
część numeru unikatowego 
 

 

Raport taksometru 
Opcja ta służy do drukowania stanu liczników sumujących, układu taryf i innych parametrów taksometru. Aby 
ją wybrać należy w menu WOLNY-RAPORTY przy pomocy klawiszy lewy / prawy  wybrać opcję Raport 
taksometru 

 

i wcisnąć klawisz potwierdzenia . 
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Taksometr ELITE TAXI zintegrowany z kasą rejestrującą 
Instrukcja obsługi  
   
 
 
Taksometr wydrukuje raport zawierający informacje: 

 
nagłówek raportu     EURO-FIS SP. Z O.O. 

    04-881 WARSZAWA   
  UL.PATRIOTÓW 179/181 
Taxi XY12345 
Nr bocz. 12345 
   NIP 524-22-79-238 
28-05-2002          0022   
      NIEFISKALNY  
   RAPORT TAKSOMETRU 
   LICZNIKI SUMUJĄCE 
---------------------- -- 
PŁATNE km         42,103 
OGÓLNE km         42,233 
LICZBA KURSÓW        134   
SUMA DOPŁAT     943,00zł 
SUMA OPŁAT      938,60zł 
L.JEDN.TARYF.       1250 
L.JEDN.DOPŁATY       169 
------------------------ 
SUMA NALEŻ.    1881,60zł 
 
      UKŁAD  TARYF 
OPŁATA POCZ.      5,00zł 
TARYFA 1 
OPŁATA ZA 1km     1,50zł 
OPŁATA ZA 1h     30,00zł 
TARYFA 2 
OPŁATA ZA 1km     2,00zł 
OPŁATA ZA 1h     30,00zł 
TARYFA 3 
OPŁATA ZA 1km     3,00zł 
OPŁATA ZA 1h     30,00zł 
TARYFA 4 
OPŁATA ZA 1km     4,00zł 
OPŁATA ZA 1h     30,00zł 
JEDN.TARYFOWA     0,20zł 
JEDN.DOPŁATY      1,00zł 
NR TARYFY W KASIE      0 
 
STAŁA k(imp/km)      500 
STAŁA c            7,500 
ODCINEK POCZ. Km   1,000 
------------------------ 
      NIEFISKALNY  
     KIEROWCA1     15:25  
        00123456 
 

 
 
 
 
 
 
raport niefiskalny  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
raport niefiskalny 
nazwa kierowcy, godzina wystawienia  
część numeru unikatowego 
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Programowanie  
Programowanie przez użytkownika jest możliwe poprzez wybranie z menu RAPORTY opcji Programowanie.  

 
Użytkownik taksometru ELITE TAXI ma możliwość zaprogramowania: 

• Zegara 

• Nagłówka paragonu 

• Stawek VAT 

• Przypisania VAT 

• Wydruku oryginału 

 

Zegar 
Aby dokonać zmiany czasu, w menu Programowanie przy pomocy klawiszy góra/dół  wybieramy opcję  
Zegar : 

 

i wciskamy klawisz potwierdzenia . 

 

Klawiszami góra / dół  zmieniamy wartość edytowanej cyfry, klawiszami lewo / prawo  zmieniamy 
położenie kursora.  

Dokonane zmiany zatwierdzamy klawiszem potwierdzenia . Taksometr wydrukuje dokonane zmiany. 

Użytkownik ma możliwość zmiany ustawienia zegara w  granicach do jednej godziny w przód lub w tył. 
Zaprogramowanie zegara jest możliwe tylko po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego i przed wykonaniem 
pierwszej sprzedaży po tym raporcie.  Nie można cofnąć zegara przed czas wykonania ostatniego raportu 
dobowego. Programowanie zegara przez użytkownika jest możliwe tylko raz na dobę. 
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Nagłówek paragonu 
Aby dokonać zmiany nagłówka paragonu, w menu Programowanie przy pomocy klawiszy góra/dół  
wybieramy opcję Nagłówek paragonu : 

 

i wciskamy klawisz potwierdzenia . Taksometr wyświetli ekran: 

 

Klawiszami góra / dół  zmieniamy zaznaczony wiersz nagłówka,  

 

klawiszem potwierdzenia  wchodzimy w tryb edycji wybranego wiersza. 

 

W trybie edycji klawiszami lewo / prawo  zmieniamy położenie kursora, natomiast klawiszami góra / dół 
 dokonujemy zmiany wyświetlanego znaku. Wiersz rozpoczęty znakiem „/” zostanie wydrukowany na 

paragonie jako pusty.  

Klawisz wyjścia/dopłaty anuluje dokonane zmiany, klawisz potwierdzenia  zatwierdza zmiany. 
Klawiszem wyjścia/dopłaty  wychodzimy z menu programowania nagłówka, taksometr wyświetla ekran 
z pytaniem o zatwierdzenie nowego nagłówka i drukuje proponowany nagłówek. Aby zatwierdzić nowy 
nagłówek klawiszami góra / dół  należy wybrać opcję TAK i wcisnąć klawisz potwierdzenia , 
taksometr wydrukuje wtedy potwierdzenie zaprogramowania nowego nagłówka. 

UWAGA: 

Zaprogramowanie nagłówka jest możliwe tylko po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego i przed 
wykonaniem pierwszej sprzedaży po tym raporcie.   

Stawki VAT 
Aby możliwe było wejście w programowanie stawek VAT od ostatniego raportu dobowego nie może być 
wystawiony żaden paragon. W menu Programowanie przy pomocy klawiszy góra/dół  wybieramy opcję 
Stawki VAT: 
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Wchodzimy klawiszem potwierdzenia . 

 

Wybieramy stawkę podatkową do edycji klawiszami góra / dół . Po zatwierdzeniu klawiszem 
potwierdzenia  pokaże się ekran: 

 
w którym dokonujemy wyboru rodzaju stawki podatkowej. Zaznaczoną stawkę podatkową wybieramy 
klawiszem potwierdzenia . Jeżeli wybrany rodzaj stawki podatkowej wymaga podania wartości 
procentowej pojawi się nowy ekran: 

 

w którym dokonujemy edycji wysokości stawki podatku. Klawiszem potwierdzenia  zatwierdzamy 
wprowadzoną stawkę. 

Aby wyjść z menu programowania stawek należy nacisnąć klawisz wyjścia/dopłaty , taksometr 
wydrukuje nowe stawki i pojawi się ekran z pytaniem o zatwierdzenie wprowadzonych zmian. 

 

Aby zatwierdzić zmiany należy wybrać TAK i wcisnąć klawisz potwierdzenia . Taksometr wydrukuje 
zatwierdzone zmiany. 

UWAGA: 

Zaprogramowanie stawek VAT jest możliwe tylko po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego i przed 
wykonaniem pierwszej sprzedaży po tym raporcie.   
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Przypisanie VAT 
Aby możliwe było wejście w programowanie stawek VAT od ostatniego raportu dobowego nie może być 
wystawiony żaden paragon. W menu Programowanie przy pomocy klawiszy góra/dół  wybieramy opcję 
Przypisanie VAT : 

 

i wchodzimy klawiszem potwierdzenia . Następnie należy wybrać żądaną pozycję 

 

wejść klawiszem potwierdzenia  i wybrać odpowiednią stawkę VAT z listy. 

 

Aby wyjść z menu przypisania VAT należy nacisnąć klawisz wyjścia / dopłaty , taksometr wydrukuje 
nowe ustawienia i pojawi się ekran z pytaniem o zatwierdzenie wprowadzonych zmian. 

 

Aby zatwierdzić zmiany należy wybrać TAK i wcisnąć klawisz potwierdzenia . Taksometr wydrukuje 
zatwierdzone zmiany. 

UWAGA: 

1. Przypisanie stawek VAT jest możliwe tylko po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego i przed 
wykonaniem pierwszej sprzedaży po tym raporcie.   

2. Jeżeli przepisy nie stanowią inaczej, do opłaty początkowej, wszystkich taryf i ceny umownej (za 
wyjątkiem dopłaty) należy przypisać taką samą stawkę podatku.  
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Wydruk oryginału 
 
Aby wejść do programowania wydruku oryginału należy wybrać pozycję Wydruk oryginału z menu 
Programowanie 

 

i wcisnąć klawisz potwierdzenia . Pojawi się ekran: 

 
Należy wybrać TAK aby drukować oryginały wydruków niefiskalnych, NIE aby drukować tylko kopie tych 
wydruków. 

 

Informacja i testy 
Opcja ta służy do wyświetlania podstawowych parametrów taksometru oraz umożliwia wykonanie testów 
taksometru: 

• test klawiatury 

• test drukarki 

• test tabliczki świetlnej 

• test czujnika  

• test wyświetlacza 

 

Aby wybrać tą opcję należy przy pomocy klawiszy lewy / prawy  podświetlić ikonę Informacja i testy 

 

a następnie wcisnąć klawisz potwierdzenia  . 

 

Taksometr przejdzie do menu Informacja i testy, z którego przy pomocy klawisza wyjście/dopłata      
możemy wrócić do menu WOLNY-RAPORTY.  

Po menu Informacja i testy poruszamy się przy pomocy klawiszy góra / dół , wyświetlając w ten sposób 
kolejne informacje: 
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po wciśnięciu klawisza dół  

suma płatnych kilometrów (przejechanych przez pojazd podczas 
kursów) 

 

 

 

 

: 

 

suma wszystkich kilometrów przejechanych przez pojazd 

po wciśnięciu klawisza dół : 

 

 

 

 

suma wszystkich pobranych opłat dla danego taksometru 

 

 

 

 

 

po wciśnięciu klawisza dół :  

liczba wszystkich kursów wykonanych przez pojazd 

 

po wciśnięciu klawisza dół

 

 

 

 : 

 

po wciśnięciu klawisza dół

suma jednostek taryfowych naliczonych przez taksometr 

 

 

 

 : 

łaty naliczonych przez taksometr 

 

 

suma jednostek dop
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po wciśnięciu klawisza dół : 

 wartość stałej ‘k’ i stałej ‘c’ oraz długość odcinka początkowego 

 

 

 

 

po wciśnięciu klawisza dół  :   

wielkość opłaty początkowej, wartość jednostki taryfowej i jednostki 
dopłaty, numer taryfy w trybie KASA 

 

 

 

 

po wciśnięciu klawisza dół : 

wartość opłat za 1 kilometr przejechanej drogi i za 1 godzinę postoju 
w taryfie 1 

 

 

 

 

po wciśnięciu klawisza dół : 

wartość opłat za 1 kilometr przejechanej drogi i za 1 godzinę postoju 
w taryfie 2 

 

 

 

 

po wciśnięciu klawisza dół : 

wartość opłat za 1 kilometr przejechanej drogi i za 1 godzinę postoju 
w taryfie 3 

 

 

 

po wciśnięciu klawisza dół : 

wartość opłat za 1 kilometr przejechanej drogi i za 1 godzinę postoju 
w taryfie 4 
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po wciśnięciu klawisza dół : 

aby przeprowadzić test klawiatury należy wcisnąć klawisz potwierdzenia 
. 

Podczas testu klawiatury taksometr wyświetla nazwy wciskanych 
klawiszy:  ENTER,  WYJŚCIE/DOPŁATA, WYSUW,  LEWY,  PRAWY,  
GÓRA,  DÓŁ. 

 

Aby wrócić do podmenu Informacja i testy należy wcisnąć klawisz wyjście/dopłata  dwukrotnie. 
Po wciśnięciu klawisza dół : 

aby przeprowadzić test drukarki należy wcisnąć klawisz potwierdzenia 
 . 

Taksometr zacznie drukować tekst: TEST DRUKARKI TEST DRUKARKI 
TEST DRUKARKI . . .   

Aby przerwać wydruk testowy i powrócić do podmenu Informacja i testy 
należy wcisnąć klawisz wyjścia/dopłaty . 

 

Po wciśnięciu klawisza dół : 

aby wykonać test tabliczki świetlnej należy wcisnąć klawisz 
potwierdzenia . 

Podczas testu, przy pomocy klawisza potwierdzenia  przełączamy 
się między kolejnymi stanami tabliczki świetlnej:  LAMPY WYŁĄCZONE,  
WOLNY,  TARYFA 1, TARYFA 2,  TARYFA 3,  TARYFA 4.  

Aby przerwać test i przejść do menu Informacja i testy należy wcisnąć 
klawisz wyjścia/dopłaty . 

 

Po wciśnięciu klawisza dół  :  

aby wykonać test czujnika należy wcisnąć klawisz potwierdzenia  . 
Taksometr wyświetli wyzerowany licznik, który zacznie zliczać impulsy 
przetwornika, gdy pojazd będzie w ruchu. 

Aby przerwać test czujnika i powrócić do podmenu Informacja i testy 
należy wcisnąć klawisz wyjścia/dopłaty . 

 

Po wciśnięciu klawisza dół : 

aby wykonać test wyświetlacza należy wcisnąć klawisz potwierdzenia 
. 

Podczas testu taksometr będzie wyświetlał we wszystkich polach 
(OPŁATA, DOPŁATA, TARYFA) kolejne wartości liczbowe. Wciśnięcie 
klawisza wyjścia/dopłaty  spowoduje przerwanie testu i wyjście do 
menu WOLNY-RAPORTY. 

 

Dodatkowo w czasie testu wyświetlacza dostępna jest funkcja regulacji kontrastu. Do regulacji zgrubnej 
służą przyciski  a do dokładnej .  Aby zapamiętać ustawiony kontrast należy wyjść przyciskiem 
potwierdzenia  natomiast aby zrezygnować z ustawionego kontrastu należy wyjść przyciskiem 
wyjścia/dopłaty . 
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UWAGA: 

Jeżeli po przejściu do menu Informacja i testy użytkownik nie będzie wciskał żadnego z klawiszy,  taksometr 
powróci do menu Raporty po 10 sekundach (licząc od ostatniego wciśnięcia klawisza).  
 

 

Wyjście  
Opcja ta służy do wylogowania się kierowcy. Aby ją wybrać, należy w menu głównym WOLNY-MENU przy 
pomocy klawiszy góra / dół podświetlić ikonę Wyjście: 

 

i wcisnąć klawisz potwierdzenia . 

Po wylogowaniu taksometr będzie zachowywał się tak, jak tuż po inicjalizacji. 
 

 

Legalizacja taksometru  
Każdy używany (lub przechowywany w stanie gotowości do użycia) taksometr powinien mieć ważne 
świadectwo legalizacji. Okres ważności świadectwa legalizacji taksometru wynosi 25 miesięcy licząc od 
pierwszego dnia tego miesiąca, w którym legalizacja została dokonana (patrz przepisy).  

Przez 30 dni poprzedzających termin upływu ważności legalizacji taksometr będzie wyświetlał (po 
zalogowaniu kierowcy, po wybraniu opcji Rejestracja oraz przy przejściu z trybu KASA w tryb WOLNY) 
informację: 

 
Kiedy okres ważności świadectwa legalizacji upłynie, taksometr zostaje zablokowany - nie ma możliwości 
rejestracji kursów. Po zalogowaniu kierowcy i przy próbie wybrania opcji Rejestracja taksometr wyświetli 
informację: 

 
Aby przedłużyć ważność świadectwa legalizacji należy zgłosić się do odpowiednich instancji. 
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Komunikaty i błędy sygnalizowane przez taksometr  
Taksometr wyświetla komunikaty w postaci ikon migających w lewym górnym rogu wyświetlacza i generuje 
pulsujący sygnał dźwiękowy w następujących przypadkach:  

 

• brak papieru: 

w taksometrze nie ma papieru - taksometr nie będzie rejestrował kursów 

 

 

 

 

• niewłaściwa temperatura pracy: 

temperatura otoczenia przekroczyła nominalny zakres (od -25 do 55°C) 

 

 

 

 

• nieprawidłowe napięcie zasilania: 

napięcie zasilania przekroczyło nominalny zakres (od 9 do 16 V) 

 

 

 

 

• przekroczenie prędkości 180 km/h: 

prędkość pojazdu przekracza 180 km/h ZWOLNIJ ! ! ! 

 

 

 
 

• błąd nastaw metrologicznych – niepoprawne ustawienie parametrów metrologicznych taksometru (opłata 
początkowa, taryfy itp.) 
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• błąd pamięci fiskalnej – brak lub uszkodzenie pamięci fiskalnej kasy 

 
• niepoprawny czas – błąd w ustawieniu daty / czasu 

 
• nieprawidłowa pamięć fiskalna – podłączono niewłaściwą pamięć fiskalną 

 
• niezaprogramowany VAT taryf – nie zaprogramowano stawki VAT do opłaty początkowej, taryf, dopłaty 

lub ceny umownej 

 
• tryb tylko odczyt – kasa znajduje się w trybie tylko do odczytu, możliwe jest wykonanie jedynie raportów 

okresowych 

 
• komunikat : 

- niemożliwe jest pokazanie większej wartości opłaty na 
wskaźniku opłat 

- należy zatrzymać pojazd i zakończyć kurs  
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UWAGA:  

W przypadku awarii zasilania taksometr wyświetli komunikat:  "SPADEK NAPIĘCIA... Proszę poczekać...".  

Jeżeli awaria zasilania wystąpi podczas drukowania, to po wznowieniu pracy, taksometr dokończy 
drukowanie ostatniego wydruku. 

Jeżeli po ustąpieniu awarii na wyświetlaczu przez dłuższy czas (ponad 5 sekund) wyświetlany jest komunikat  

"SPADEK NAPIĘCIA... Proszę poczekać..."  

należy wcisnąć klawisz potwierdzenia  aby taksometr powrócił do stanu pracy jak przed awarią 
zasilania. 

 

Uwagi dotyczące montażu taksometru  
W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa w użytkowaniu taksometru ELITE TAXI 
zaleca się montaż taksometru w pojeździe przez autoryzowany przez producenta punkt serwisowy. 

 

Uwagi o papierze termicznym i przechowywaniu 
wydruków  
Producent taksometru ELITE TAXI przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wszyscy 
podatnicy stosujący kasy fiskalne zobowiązani są do przechowywania raportów fiskalnych dobowych 
oraz kopii paragonów fiskalnych przez okres wynikający z obowiązujących przepisów.  

Wobec powyższego, w celu zachowania trwałego zapisu wydruków na papierze termicznym należy zwrócić 
uwagę na warunki jego przechowywania. 

Ogólnie, papier termiczny powinien być przechowywany w następujących warunkach: 
• papier należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych (najlepiej 

przechowywać w ciemności) oraz ultrafioletowych (UV) 
• temperatura otoczenia do 18-24°C, mała wilgotność względna 40-60%. Niespełnienie tego warunku 

może spowodować zmniejszenie kontrastu aż do całkowitej utraty widoczności wydruku. 
• zabezpieczenie przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi (np. alkohol, niektóre kleje) oraz 

plastyfikatorami (np. folie PCV i celofanowe). 

UWAGA: 

Powyższe dane podano orientacyjnie, jako zalecane dla papieru termicznego produkowanego przez wielu 
producentów. Należy je zweryfikować u sprzedawcy używanego aktualnie papieru.  

Wymagane jest używanie w kasie papieru termicznego wysokiej jakości, najlepiej o podwyższonej czułości.  

 

Przechowywanie kopii paragonów 
Ponieważ na jednej rolce papieru drukowane są oryginał i (bezpośrednio po nim) kopia paragonu, dlatego po 
wydaniu klientowi oryginału należy zabezpieczyć jego kopię, spinając ją wraz z pozostałymi kopiami 
a następnie schować w bezpiecznym miejscu. 
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Zestawienie przepisów prawnych  
Podstawy prawne: 
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 4.07.2002r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, 

którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników, 
(DzU. 108/2002, poz. 948) 

• Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 23.12.2002r. w sprawie kas rejestrujących (DzU. Nr 234/2002, 
poz. 1971). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 6.09.2002r. w sprawie wymagań technicznych 
i metrologicznych, którym powinny odpowiadać taksometry elektroniczne (DzU. 145/2002, poz.1220) 

• Zarządzenie Nr 23 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dn. 28.09.1994r. w sprawie wprowadzenia 
przepisów metrologicznych o taksometrach (Dziennik Urzędowy Miar i Probiernictwa nr 6/1994, poz. 12) 

• Ustawa z dn. 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (DzU. 11/1993, 
poz. 50) wraz z późniejszymi zmianami. 

• Ustawa – ordynacja podatkowa z dn. 29.08.1997, DzU. 137/1997, poz.926 wraz z późniejszymi 
zmianami 

• Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 22.12.1999r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów 
ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (DzU. 109/99, poz. 1245). 

• Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 15.12.2000r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi 
przychodów i rozchodów (DzU. 116/2000, poz. 1222). 

• Instrukcja w sprawie szczegółowych wymogów technicznych, mechanicznych i programowych dla kas 
rejestrujących, Ministerstwo Finansów, Warszawa dn. 22.03.2000r. 

 
Powyżej przedstawiono aktualnie obowiązujące ustawy i przepisy wg stanu prawnego na dzień 31.12.2002r.  
Zwracamy uwagę użytkownikom na potrzebę śledzenia na bieżąco zmian w przepisach. 
 
 
 

Zakończenie  
1. Dbając o stałe podnoszenie poziomu technicznego naszych urządzeń związane z ciągłym rozwojem 

techniki i technologii, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia w nich poprawek i ulepszeń w zakresie 
rozwiązań sprzętowych i oprogramowania, których może nie uwzględniać niniejsza instrukcja.  

Za ewentualne rozbieżności serdecznie przepraszamy. 

2. Producent taksometru ELITE TAXI zwraca się do wszystkich jej użytkowników z serdeczną prośbą 
o przekazywanie wszelkich uwag na adres: 

EURO-FIS Sp. z o.o. 
ul. Patriotów 179/181, 04-881 Warszawa 
tel.: (22) 615 7790, 615 7798,  fax: (22) 615 7840 

eurofis@eurofis.pl 

3. Najnowsze informacje nie ujęte w niniejszej instrukcji można znaleźć w sieci Internet pod adresem  

www.eurofis.pl 

4. Przed rozpoczęciem pracy z taksometrem ELITE TAXI prosimy o zapoznanie się z powyższą instrukcją. 

Firma EURO-FIS Sp. z o.o. życzy Państwu przyjemnej i bezawaryjnej pracy z taksometrem ELITE TAXI. 
Szerokiej drogi ! 
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