
 

INNOVA S. A., ul. Łopusza�ska 117/123, 02-474 Warszawa, 
tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84 

http: www.innova-sa.pl, e-mail: info@innova-sa.pl 
 

 
 
 

TAKSOMETR FISKALNY 

INNOVA TAXI 2® 

 
   

INSTRUKCJA OBSŁUGI  

U�YTKOWNIKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warszawa, wrzesie�  2003 
 



Strona 2/56 

Uwagi dotycz�ce formy instrukcji, informacje o zauwa�onych bł�dach prosz� kierowa� na adres dokumentacja@innova-sa.pl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wersja instrukcji:  1.4 
Wersja oprogramowania 34.1 
Instrukcje opracowali:  Marta Michalska, Jacek Markowski, Piotr Fedczyszyn 
Okładk� zaprojektował:  Daniel Zieli�ski 
 



Strona 3/56 

SPIS TRE�CI 

1. WST�P................................................................................................................................................................................. 5 

2. PRZEZNACZENIE TAKSOMETRU ............................................................................................................................... 6 

3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA I METROLOGICZNA................................................................................. 6 
3.1. JEDNOSTKA CENTRALNA TAKSOMETRU........................................................................................................... 6 
3.2. MODUŁ INTERFEJSÓW............................................................................................................................................. 9 
3.3. PRZETWORNIK DROGI ........................................................................................................................................... 10 
3.4. UKŁAD FORMOWANIA IMPULSÓW Z PRZETWORNIKA DROGI................................................................... 10 
3.5. WY�WIETLACZ  LCD .............................................................................................................................................. 10 
3.6. DRUKARKA PARAGONOWA................................................................................................................................. 11 
3.7. KLAWIATURA .......................................................................................................................................................... 11 
3.8. ZABEZPIECZENIA ELEKTRYCZNE PRZED PRZECI��ENIEM ........................................................................ 11 

4. WYPOSA�ENIE TAKSOMETRU ................................................................................................................................. 12 

5. ZGODNO�� Z OBOWI�ZUJ�CYMI PRZEPISAMI ................................................................................................. 13 

6. WŁA�CIWO�CI TAKSOMETRU FISKALNEGO ...................................................................................................... 14 

7. MONTA� TAKSOMETRU ............................................................................................................................................. 14 

8. OBSŁUGA TAKSOMETRU FISKALNEGO ................................................................................................................ 15 
8.1. PRZEZNACZENIE KLAWISZY ............................................................................................................................... 15 
8.2. WŁ�CZENIE TAKSOMETRU.................................................................................................................................. 15 
8.3. STANY TAKSOMETRU............................................................................................................................................ 16 
8.4. WPROWADZANIE WARTO�CI LICZBOWYCH................................................................................................... 16 
8.5. WPROWADZANIE DAT ........................................................................................................................................... 17 
8.6. SYTUACJE AWARYJNE I NIEDOZWOLONE OPERACJE .................................................................................. 17 
8.7. STAN WOLNY I STAN TARYFA ............................................................................................................................ 17 
8.8. STAN KASA............................................................................................................................................................... 18 
8.9. STAN RAPORTY ....................................................................................................................................................... 19 
8.10. RAPORT DOBOWY .............................................................................................................................................. 19 
8.11. RAPORT OKRESOWY.......................................................................................................................................... 20 
8.12. RAPORT MIESI	CZNY ........................................................................................................................................ 23 
8.13. RAPORT TAKSOMETRU ..................................................................................................................................... 24 
8.14. RAPORT NAPISÓW STAŁYCH Z PAMI	CI PROGRAMU............................................................................... 25 
8.15. RAPORT ROZLICZENIOWY................................................................................................................................ 25 
8.16. PRZEGL�DANIE PARAMETRÓW...................................................................................................................... 26 

9. PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW ........................................................................................................................ 27 

10. WYMIANA PAPIERU.................................................................................................................................................. 27 

11. MENU SERWISOWE................................................................................................................................................... 28 
11.1. TEST WY�WIETLACZA....................................................................................................................................... 30 
11.2. RAPORT NAPISÓW STAŁYCH........................................................................................................................... 30 
11.3. RAPORT PRZYPORZ�DKOWANIA SKŁADOWYCH KURSU DO STAWEK PTU....................................... 30 
11.4. TEST NAPI	
 PROGRAMUJ�CYCH ................................................................................................................. 31 
11.5. USTAWIENIE CZASU........................................................................................................................................... 31 
11.6. USTAWIANIE DATY I CZASU............................................................................................................................ 31 
11.7. PROGRAMOWANIE KODU PIN 1 ...................................................................................................................... 31 
11.8. PROGRAMOWANIE KODU PIN 2 ...................................................................................................................... 32 
11.9. KASOWANIE KODU PIN 1 .................................................................................................................................. 32 
11.10. TRYB LICZNIKA IMPULSÓW............................................................................................................................. 32 
11.11. NAPI	CIE ZASILANIA MECHANIZMU TERMICZNEGO............................................................................... 32 
11.12. TEMPERATURA GŁOWICY MECHANIZMU TERMICZNEGO ...................................................................... 32 
11.13. PROGRAMOWANIE STAWEK PTU ................................................................................................................... 33 
11.14. PROGRAMOWANIE NAGŁÓWKA..................................................................................................................... 33 

12. PRZYKŁADY OBSŁUGI TAKSOMETRU ............................................................................................................... 35 



Strona 4/56 

12.1. KURS PODSTAWOWY......................................................................................................................................... 35 
12.2. KURS Z RABATEM............................................................................................................................................... 37 
12.3. KURS Z DOPŁAT�................................................................................................................................................ 38 
12.4. KURS Z CEN� UMOWN�.................................................................................................................................... 40 
12.5. ANULOWANIE KURSU ....................................................................................................................................... 43 
12.6. WYŁ�CZANIE TAKSOMETRU .......................................................................................................................... 44 

13. ZABEZPIECZENIA TAKSOMETRU PRZED DOST�PEM OSÓB NIEUPRAWNIONYCH............................ 44 

14. OZNACZENIE WYROBU ........................................................................................................................................... 45 

15. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT I KONSERWACJA........................................................ 46 

16. TRYBY PRACY TAKSOMETRU............................................................................................................................... 47 

17. TRYB SZKOLENIOWY .............................................................................................................................................. 47 

18. FISKALIZAC JA TAKSOMETRU............................................................................................................................. 47 

19. WZÓR LEGITYMACJI SERWISANTA ................................................................................................................... 51 

20. STANY AWARYJNE.................................................................................................................................................... 52 

ZAŁ�CZNIK 1. IKONY I ZNAKI.......................................................................................................................................... 54 

ZAŁ�CZNIK 2. LISTA KOMEND......................................................................................................................................... 55 

 



Strona 5/56 

 

1. WST�P 
 

Innowacyjna konstrukcja taksometru fiskalnego INNOVA TAXI 2 zapewnia wyj�tkowo komfortow� prac� ju� na etapie 
monta�u w samochodzie. Dzi�ki specjalnemu wspornikowi nasz taksometr mo�e by� niezwykle łatwo zainstalowany za-
równo na górnej cz��ci deski rozdzielczej jak i na pionowej �ciance konsoli, za� dzi�ki bardzo małym wymiarom mo�e zo-
sta� cz��ciowo zagł�biony w standardowej niszy radiowej. 
 
W trosce o komfort codziennej pracy równie starannie zaprojektowano form� urz�dzenia, menu u�ytkownika jak i wszyst-
kie czynno�ci serwisowe. Wymiana papieru paragonowego mo�e trwa� zaledwie kilka sekund. 
 
� Niniejsza instrukcja zawiera dane techniczne, przedstawia istotne funkcje oraz warunki obsługi i eksploatacji taksometru 

fiskalnego INNOVA TAXI 2. 

� Podane poni�ej warunki s� warunkami granicznymi. Stosowanie taksometru fiskalnego INNOVA TAXI 2 niezgodnie z 

wymogami instrukcji mo�e spowodowa� bł�dy w funkcjonowaniu urz�dzenia, a w skrajnym przypadku jego uszkodzenie. 

� Taksometr fiskalny INNOVA TAXI 2 jest przyrz�dem pomiarowym podlegaj�cym obowi�zkowi legalizacji. W zwi�zku z 

tym na producenta i u�ytkownika nało�one zostaj� okre�lone obowi�zki prawne, których przestrzeganie jest bezwzgl�dne.  

� Monta� oraz fiskalizacja taksometru fiskalnego INNOVA TAXI 2 powinny by� przeprowadzone przez punkt instalacji 

autoryzowany przez INNOVA S.A. 

� Taksometr fiskalny INNOVA TAXI 2 mo�e by� wykorzystywany jedynie zgodnie z niniejsz� instrukcj�. 

� Za szkody wynikaj�ce z bł�dnej eksploatacji w wyniku nieprzestrzegania warunków niniejszej instrukcji producent nie 

ponosi odpowiedzialno�ci. 
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2. PRZEZNACZENIE TAKSOMETRU 
��Taksometr fiskalny INNOVA TAXI 2 jest przeznaczony do prowadzenia ewidencji przy �wiadczeniu usług prze-

wozu osób i ładunków taksówkami. Słu�y do naliczania i wskazywania nale�no�ci za przejazd taksówk	.  

��Taksometr dokonuje pomiaru przebytej drogi oraz czasu wynaj�cia pojazdu i przelicza te wielko�ci na opłat� za korzy-

stanie z usług przejazdowych według taryf okre�lonych i zaprogramowanych w taksometrze.  

��Paragon fiskalny drukowany przez taksometr zawiera: 

• imi� i nazwisko lub nazw� podatnika oraz adres zamieszkania lub siedziby podatnika, 

• dane identyfikuj�ce taksówk�: numer rejestracyjny oraz numer boczny, 

• dat� wykonania usługi, z okre�lonym w godzinach i minutach czasem rozpocz�cia i zako�czenia kursu, 

• odległo�� przejechan� w czasie kursu, 

• jednostkowe opłaty taryfowe wykorzystywane do wyceny kursu ł�cznie z opłat� za impuls, 

• ilo�� impulsów i warto�� opłat za usługi odnosz�ce si� do poszczególnych taryf, 

• warto�� innych opłat taryfowych, 

• numer identyfikacji podatkowej, 

• kolejny numer paragonu fiskalnego, 

• warto�� sprzeda�y i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatkowych, 

• logo fiskalne oraz numer unikatowy pami�ci fiskalnej.  

��W taksometrze INNOVA TAXI 2 istnieje mo�liwo�� ustawienia przez autoryzowany serwis opłat w dwóch walutach: w 

złotych i w EURO – tym samym taksometr fiskalny INNOVA TAXI 2 jest przygotowany do wej�cia do Unii Europej-

skiej. 

3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA I METROLOGICZNA 
 

3.1. JEDNOSTKA CENTRALNA TAKSOMETRU 
 

Cecha Warto�� 

 mini-

malna  

maksy- 

malna 

jednost-

ka 

Zespół Opłat 
Liczba taryf:  2  4  

Wy�wietlanie taryf  cyfrowe   

Wskanik opłat  cyfrowy   

Zakres warto�ci jednostki tary-

fowej 

 

0,10 

  

19,99 

 

zł 

Zakres warto�ci opłaty za jeden 

kilometr 

 

0,10 

  

19,99 

 

zł 

Zakres opłat dodatkowych: 

- opłata pocz�tkowa  

- dopłata  

- cena umowna 

 

0,10  

0 

0 

  

99,99 

99,99 

999,99 

 

zł 

zł 

zł 

Górna granica wskaza� zespołu 

opłat 

 

 
 

3999,99  

 

zł 

Ilo�� rabatów 0  8  
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Naliczanie rabatów: 

Waluty: 

 

 

procentowe 

PLN, 

EURO 

 
 

 
 

 
 
 
 
Zespół drogi 
Zakres zmian stałej taksometru k: 

Zakres stałej taryf c: 

 400 

 0,1 

 
 

59 999 

9,999 

imp/km 

 

Bł�dy graniczne w odniesieniu do 

zespołu drogi 

a) dla pierwszego odcinka 

drogi: 

 

 

±1% długo�ci tego odcinka, lecz nie mniej ni� 

±10 m 

b) dla nast�pnych odcinków 

drogi: 

 

±0,2% sumy długo�ci tych odcinków, lecz nie 

mniej ni� ±1% długo�ci jednego nast�pnego 

odcinka i nie mniej ni� ±5 m 

 
Zespół czasu 

Bł�dy graniczne odniesieniu do 

zespołu czasu: 

a) dla pierwszego okresu: 

b) dla nast�pnych okre-

sów: 

 

 

 

±1,5% tego okresu, lecz nie mniej ni� ±10 s 

±0,3% sumy czasu tych okresów, lecz nie 

mniej ni� 1,5% jednego nast�pnego okresu i 

nie mniej ni� ±5 s 

 
Zespół liczników sumuj	cych 

Działka elementarna liczników 

kilometrów ogólnych i płatnych 

  
10 

  

m 

Zakres pomiarowy:  

- Liczników kilometrów ogól-

nych  

 
 
 

0 

  
 
 

999 999,99 

 
km 

- Liczników kilometrów płat-

nych 0  999 999,99 km 

- liczników kursów i jednostek 

taryfowych  0  999 999  

Zakres wskaza� na wy�wietla-

czu dla warto�ci parametru 

mniejszych ni� 100000,00 km:  

- Liczników kilometrów ogól-

nych  

 
 
 

0 

 
 
 
 

 
 
 

99 999,99 

 
 
 
km 

- Liczników kilometrów płat-

nych 0  99 999,99 km 
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Zakres wskaza� na wy�wietla-

czu dla warto�ci parametru 

wi�kszych ni� 100000,00 km:  

- Liczników kilometrów ogól-

nych  

 
 
 

0 

 
 
 
 

 
 
 

999 999 

 
 
 
km 

- Liczników kilometrów płat-

nych 0  999 999 km 

Suma opłat i dopłat  0  999 999,99 zł 

Suma dopłat 0  999 999,99 zł 

Zakres wskaza� na wy�wietlaczu 

dla liczników kursów i jednostek 

taryfowych  0 
 
 

 
 

999 999 

 
 
 

Działka elementarna wskaza� na 

wy�wietlaczu dla warto�ci para-

metru mniejszych ni� 100000,00 

km dla liczników kilometrów 

ogólnych i liczników kilometrów 

płatnych  

 

 

10  

 
 
m 

Działka elementarna wskaza� na 

wy�wietlaczu dla warto�ci para-

metru wi�kszych ni� 100000,00 

km dla liczników kilometrów 

ogólnych i liczników kilometrów 

płatnych 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
km 

Działka elementarna wydruków 

dla liczników kilometrów ogól-

nych i liczników kilometrów 

płatnych 

 
 
 

 
 

10 

 
 
 

 
 
m 

Bł�dy graniczne w odniesieniu do 

liczników sumuj�cych i wskazu-

j�cych długo�� przebytej drogi: 

 
 
±1% długo�ci przebytej drogi 

 
Cze�
 fiskalna 

Maksymalna warto�� totalize-

rów 

9999,99                 zł. 

Maksymalna warto�� dowolne-

go z totalizerów pozwalaj�ca na 

rozpocz�cie kursu. 

 

 

5999,99                 zł. 

Ilo�� stawek PTU   7+1 (A…G) + R 

stawki ryczałtowe (AR…GR) 
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Dost�pne raporty fiskalne: 

 

 

 

• raport dobowy 

• raport okresowy 

• raport miesi�czny 

• raport rozliczeniowy taksometru 

• raport przypisania składowych kursu do 

stawek PTU 

Dost�pne raporty niefiskalne: • raport taksometru  

• raport napisów stałych 

 
 
Parametry elektryczne, klimatyczne i gabaryty 

Napi�cie zasilania:  
 

- 9 do 16 V pr�du stałego  

Pobór pr�du:  

 

 

 

 
 

- maksymalnie 70 mA w stanie wł�czenia bez 

pod�wietlenia (typowo 40 mA bez pod�wie-

tlenia i ok. 160 mA z pod�wietleniem) 

- typowo 30 mA w stanie wył�czenia 

- maksymalnie 2A w trakcie wykonywania 

wydruku (pr�d chwilowy). 

Zakres temperatur pracy:    -25°C    +55°C 

Wilgotno�� wzgl�dna    5%    95% 

Wymiary: 

Masa: 

( 56 x 168 x 56 ) mm 

500 g 

 
 

3.2. MODUŁ INTERFEJSÓW  

3.2.1 Parametry techniczne  
 
Napi�cie zasilania 

Zakres temperatur pracy 

Wymiary obudowy  

9-16 V DC 

-25 °C... +55 °C 

70 x 50 x 35 mm 

Interfejs do programowania RS 232 C 

Znamionowe obci��enie wyj�cia 

nieruchoma tabliczka �wietlna  

 

3 x 1,2 W 

Znamionowe obci��enie wyj�cia 

dodatkowego �wiatła z napisem 

TAXI 

 

20 W 

 
 
 

3.2.2 Przeznaczenie  
 
�� Jest dodatkowym po�rednicz�cym urz�dzeniem elektronicznym montowanym w taksówce w miejscu zwykle niewi-

docznym dla kierowcy i pasa�era. Słu�y do zasilania i sterowania oraz zabezpieczenia elektrycznego zespołu lamp w tak-

sówce jakimi s�: 

• dodatkowe �wiatło z napisem TAXI  

• nieruchoma tabliczka �wietlna . 
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3.3. PRZETWORNIK DROGI 
 
��Zmienia ruch obrotowy wałka gi�tkiego pr�dko�ciomierza na ci�g impulsów elektrycznych.  

Parametry: 

Typ Przetwornik magnetoelektryczny PRO-01E 

Typ przetwornika Hallotronowy o przeło�eniu 4 impulsy na jeden obrót 

Wymagania �ro-
dowiskowe 

- zakres temperatur pracy -40ºC do +85ºC 
- zakres temperatur składowania -45oC do +125ºC 
- ci�nienie atmosferyczne 
- wilgotno�� wzgl�dna 5% do 95% 

Zakres działania Prawidłowe działanie w zakresie od 0 do 4500 obr/min 

�ywotno�� �ywotno�� wi�ksza od 300 000 000 obrotów 

Podstawowe 
parametry elek-
tryczne 

- zasilanie 4,5V do 24V DC 
- zabezpieczenie przed podł�czeniem napi�cia o odwrotnej 

polaryzacji -35V DC 
- wyj�cie typu otwarty kolektor o obci��alno�ci ok. 25 mA 

 

 
 

3.4. UKŁAD FORMOWANIA IMPULSÓW Z PRZETWORNIKA DROGI  

3.4.1 Parametry techniczne  
 
Pr�dko�� maksymalna 

Napi�cie zasilania 

Zakres temperatur pracy 

Typ wyj�cia czujnika 

Amplituda sygnału 

Napi�cie zasilania czujnika 

160 km/h 

9-16 V pr�du stałego 

-25 °C ... +55 °C 

Otwarty kolektor lub napi�ciowe 

3-16 V 

+5 V 

  
3.4.2 Przeznaczenie  

 
�� Jest dodatkowym elektronicznym urz�dzeniem po�rednicz�cym mi�dzy taksometrem a przetwornikiem drogi. Słu�y 

do wła�ciwego uformowania i unormowania poziomu impulsów dla ró�nych rodzajów przetworników drogi. 

�� Umo�liwia podł�czenie taksometru do samochodów z elektronicznie sterowanymi pr�dko�ciomierzami. 

�� Dostarcza niezb�dnego napi�cia zasilaj�cego dla elektronicznych przetworników drogi.  

 

3.5. WY�WIETLACZ  LCD 

 
� W taksometrze elektronicznym INNOVA TAXI 2 zastosowano wysokiej klasy, du�y, wielofunkcyjny wy�wietlacz LCD 

z przejrzystym menu. Umo�liwia on czytelne wy�wietlanie informacji dotycz�cych opłat za przejazd. Wszystkie mo�liwe 

komunikaty i napisy pokazywane na wy�wietlaczu przedstawia poni�szy rysunek. 

� W wy�wietlaczu zastosowano automatyczny układ pod�wietlenia zmierzchowego. Umo�liwia to odczyt wszystkich wy-

�wietlanych informacji po zapadni�ciu zmierzchu. Do tego celu zastosowano fototranzystor umieszczony w prawym dolnym 

rogu płyty czołowej taksometru.  

� Wy�wietlacz zapewnia wyj�tkowo szeroki k�t dobrej widoczno�ci. 
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Wy�wietlacz taksometru 

 
 

3.6. DRUKARKA PARAGONOWA  
  
Miniaturowa drukarka na papier termiczny wbudowana została w innowacyjny sposób w konstrukcj� taksometru z otwiera-

nym panelem przednim wy�wietlacza. 

�� Bardzo łatwa i szybka wymiana rolki papieru termicznego.  

�� Papier termiczny spełniaj�cy wymóg Ministerstwa Finansów w zakresie czytelno�ci po 5-letnim okresie przechowywa-

nia kopii paragonów fiskalnych. 

�� Rolka papieru termicznego o wymiarach: 

• szeroko�� rolki 57 mm; 

• �rednica zewn�trzna 25 mm; 

• długo�� papieru ok. 5 m; 

wystarcza na wydruk około 60 paragonów fiskalnych (w tym oryginał + kopia) 

 
UWAGA: dokładny opis procedury wymiany rolki papieru termicznego przedstawiony jest w punkcie „Wymiana papieru” 
niniejszej instrukcji.  
 

 

3.7. KLAWIATURA 
 
�� Taksometr elektroniczny INNOVA TAXI 2 został wyposa�ony w cztery automatycznie pod�wietlane klawisze. Dzia-

łanie klawiszy uzale�nione jest od stanu pracy w jakim znajduje si� urz	dzenie. W trybie pracy WOLNY - klawisze 

słu�� do poruszania si� po menu urz�dzenia, podgl�du zaprogramowanych parametrów oraz wyboru raportów fiskalnych.  

 Dokładny opis posługiwania si� klawiatur� - przedstawiony jest w punkcie „Przeznaczenie klawiszy” niniejszej instrukcji 

obsługi.  

 
 

3.8. ZABEZPIECZENIA ELEKTRYCZNE PRZED PRZECI��ENIEM 
 
�� Obwody zasilania jednostki centralnej taksometru, modułu interfejsów oraz układu formowania impulsów wyposa�o-

ne zostały w wewn�trzne zabezpieczenia elektroniczne najnowszej generacji. Słu�� one do automatycznej ochrony układów 

elektronicznych przed uszkodzeniami w okresie wyst�pienia chwilowych i przypadkowych przepi�� i przeci��e�. 

�� Dodatkowo główny obwód zasilaj�cy obwody dodatkowego �wiatła z napisem TAXI umieszczonego na dachu samo-

chodu oraz lamp nieruchomej tabliczki �wietlnej z trzema punktami �wietlnymi chronione s� dwiema wkładkami bezpiecz-

nikowymi typu WTA SZYBKA 1,6 A/250 V oraz 6,3 A/250V. 
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4. WYPOSA�ENIE TAKSOMETRU 
 
• Instrukcja obsługi u�ytkownika taksometru fiskalnego  

• Ksi��ka kasy rejestruj�cej (dla taksometru fiskalnego)  

• Zawiadomienie serwisu o miejscu instalacji kasy reje-

struj�cej (taksometru fiskalnego) 

- 1 szt. 

- 1 szt. 

 

- 1 szt. 

• Zawiadomienie podatnika o miejscu instalacji kasy reje-

struj�cej (taksometru fiskalnego) - 1 szt. 

• Karta gwarancyjna - 1 szt. 

• Zestaw do plombowania przy legalizacji zespołu takso-

metr-pojazd 

 

- 1 komplet 

• Ołowiana plomba fiskalna 

• Moduł interfejsów  

• Układ formowania impulsów 

- 2 szt. 

- 1 szt. 

- 1 szt. 

• Rolka papieru termicznego szer. 57mm/�r. zewn. 

25mm/dł. 6 m  

 

- 2 szt. 

• Przetwornik drogi - 1 szt. 

• Program komunikacyjny u�ytkownika - 1 szt. 

• Kabel do transmisji szeregowej pomi�dzy komputerem a 

taksometrem 

-  

• Instrukcja obsługi programu komunikacyjnego - 1 szt. 

 



Strona 13/56 

 

5. ZGODNO�� Z OBOWI�ZUJ�CYMI PRZEPISAMI 
 
Taksometr fiskalny INNOVA TAXI  2 spełnia wymagania  obowi�zuj�ce w kraju  okre�lone nast�puj�cymi przepisami: 

�� Rozporz�dzenie Ministra Finansów dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym mu-

sza odpowiada� kasy rejestruj�ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 948). 

Dopuszczono do obrotu homologacj	 Nr ………… z dnia……… 

�� Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie wymaga� technicznych metrologicznych, 

którym powinny odpowiada� taksometry elektroniczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 108, poz. 1014).  

Decyzja o zatwierdzeniu typu nr 500/2003 z dnia 1 wrze�nia 2003 r. 
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6. WŁA�CIWO�CI TAKSOMETRU FISKALNEGO 
 
�� Taksometr fiskalny INNOVA  TAXI 2 posiada funkcj� anulowania paragonu dla rozliczenia kursu, który rozpocz�ł 

si� postojem nie dłu�szym ni� 20 minut i zako�czył si� przejechaniem dystansu nie dłu�szego ni� 500 m  –  albo samym po-

stojem, nie dłu�szym ni� 20 minut. 

�� Zastosowanie funkcji rabatowania (stosowania upustu) procentowego lub funkcji stosowania cen umownych (indy-

widualnie negocjowanych) jest mo�liwe w trakcie realizowanego kursu wył�cznie w okresie dost�pno�ci funkcji umo�liwia-

j�cej anulowanie paragonu (o której mowa w punkcie jak powy�ej). 

�� Operacja zaprogramowania taksometru fiskalnego umo�liwiaj�ca korzystanie z funkcji rabatowania (stosowania upu-

stu) procentowego oraz funkcji stosowania cen umownych powinna odbywa� si� na wniosek u�ytkownika taksometru fi-

skalnego w punkcie serwisowym. 

�� W trakcie korzystania z funkcji rabatowania (stosowania upustu) procentowego podczas realizacji kursu na wy�wie-

tlaczu taksometru fiskalnego widnieje słowo „rabat”, natomiast nale�no�� uwzgl�dniaj�ca zastosowany rabat jest wykazana 

na wy�wietlaczu. 

�� W przypadku przerwania kursu z powodu zaniku zasilania taksometru przez czas dłu�szy ni� 10 sekund, taksometr 

fiskalny dokonuje wydruku paragonu za wykonan� do tego zdarzenia usług�.  

 
UWAGA: dokładny opis posługiwania si� klawiszami taksometru fiskalnego w typowych i praktycznych sytuacjach przed-
stawiony został w rozdziale „OBSŁUGA TAKSOMETRU FISKALNEGO”.  
 
        
 

7. MONTA� TAKSOMETRU 
 
 Monta� taksometru w pojedzie polega na mechanicznym poł�czeniu przetwornika z link� pr�dko�ciomierza i trwa-

łym zamocowaniu taksometru w miejscu widocznym dla pasa�erów i wygodnym dla kierowcy oraz podł�czeniu 

elektrycznym i zało�eniu plomb.  

Instalacj� zestawu taksometru INNOVA TAXI 2 zajmuj� si� wyspecjalizowane punkty serwisowe maj�ce do�wiadczenie w 

monta�u elementów zestawu w samochodach z uwzgl�dnieniem potrzeb i �ycze� klientów. Taksometr fiskalny INNOVA 

TAXI 2 montuje si� na desce rozdzielczej wykorzystuj�c wolne kieszenie (np. kiesze� dla odbiornika radiowego) lub na 

podszybiu przy zachowaniu wszelkich wzgl�dów bezpiecze�stwa obowi�zuj�cych przy monta�u jak i w czasie póniejszej 

eksploatacji przez nabywc�. 
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8. OBSŁUGA TAKSOMETRU FISKALNEGO  
 

8.1. PRZEZNACZENIE KLAWISZY 
 
�� Do obsługi taksometru przeznaczone s� cztery pod�wietlane klawisze (A,B,C,D) zlokalizowane w dolnej cz��ci 

przedniego panelu po jego lewej stronie. 

�� Działanie klawiszy (funkcje jakie wykonuj	) uzale�nione jest od stanu pracy w jakim znajduje si� taksometr !  

 
Oznaczenie klawiszy: 
 
     A            B           C            D 
 
 
 
 
 

8.2. WŁ�CZENIE TAKSOMETRU 
 

Wł�czenie taksometru do normalnej pracy nast�puje poprzez naci�ni�cie klawisza A. Po wł�czeniu taksometru na chwil� na 

wy�wietlaczu pojawia si� napis “PrG 34-1gdzie 34-1o liczbowe oznaczenie wersji programu. Po kilku sekundach nast�puje 

przej�cie taksometru do stanu WOLNY. Jest to podstawowy stan taksometru, z którego mo�na dosta� si� do wszystkich jego 

funkcji.  

Taksometr mo�e zosta� wył�czony jedynie w stanie WOLNY.  
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8.3. STANY TAKSOMETRU 

STAN WOLNY 

Klawisz A  Przej�cie do stanu TARYFA 
Klawisz B Wył�czenie taksometru – przez dłu�sze przyci�ni�cie – tylko w 

stanie WOLNY!!! 
Klawisz C Przej�cie do podgl�du zaprogramowanych parametrów 
Klawisz D Przej�cie do stanu RAPORTY 

STAN TARYFA 

Klawisz A Zmiana taryfy na wy�sz� 
Dłu�sze przyci�ni�cie - przej�cie do stanu KASA  

Klawisz B Zmiana taryfy na ni�sz� 
Klawisz C Ustawienie dopłaty 
Klawisz D Ustawienie rabatu lub ceny umownej 

STAN KASA 

Klawisz A Nieaktywny 
Klawisz B Anulacja paragonu 
Klawisz C Nieaktywny 
Klawisz D Zako�czenie paragonu i wydruk kopii, wyzerowanie wy�wie-

tlacza (po 10 sekundach od wydruku kopii paragonu) 

STAN RAPORTY 

Klawisz A Wyj�cie ze stanu RAPORTY 
Klawisz B Wywołanie wybranego raportu (wydruk) 
Klawisz C Poruszanie si� w lewo po menu raportów (wybór raportu) 
Klawisz D Poruszanie si� w prawo po menu raportów (wybór raportu) 

PRZEGL�DANIE PARAMETRÓW 

Klawisz A Przewijanie zaprogramowanych parametrów w gór� 
Klawisz B Przewijanie zaprogramowanych parametrów w dół 
Klawisz C Wyj�cie ze stanu PRZEGL�DANIE PARAMETRÓW 
Klawisz D Nieaktywny 

PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW 

Klawisz A Zwi�kszenie warto�ci cyfry 
Klawisz B Zmniejszenie warto�ci cyfry 
Klawisz C Przesuni�cie kursora w lewo 
Klawisz D Przesuni�cie kursora w prawo a� do zatwierdzenia warto�ci 
 

8.4. WPROWADZANIE WARTO�CI LICZBOWYCH 
 
Dla ustawiania warto�ci liczbowych (ceny umownej, kodów „pin”, parametrów) nale�y posługiwa� si� klawiszami zgodnie z 

kierunkiem strzałek na wy�wietlaczu: 

 
   A        B        C        D 
 

 

 

Gdzie: 

Klawisz A – zwi�kszenie warto�ci (cyfry), 

Klawisz B – zmniejszenie warto�ci (cyfry), 

Klawisz C – przesuni�cie kursora w lewo, 

Klawisz D – przesuni�cie kursora w prawo. 
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Aby programowane dane zostały zapisane w pami�ci taksometru nale�y przej�� przez wszystkie pola programowania. Przej-

�cie klawiszem D poza ostatni� pozycj� wprowadzanej warto�ci powoduje jej zapami�tanie. 

 

8.5. WPROWADZANIE DAT 
Daty wprowadzane s� podobnie jak warto�ci liczbowe, według nast�puj�cego formatu: „RRMM.DD”.  

UWAGA! W taksometrze wprowadzono wygaszanie zer wiod	cych w formacie daty, dlatego w przypadku np. roku 

2003 format daty pokazywany przez taksometr b�dzie miał posta
 RMM.DD. 

 
 

8.6. SYTUACJE AWARYJNE I NIEDOZWOLONE OPERACJE 
 
��System mikroprocesorowy taksometru kontroluje warto�ci danych i prawidłowo�� kolejno�ci komend wprowadzanych 

do taksometru. Próba wykonania niedozwolonej operacji sygnalizowana jest pojawieniem si� ikony              oraz numeru 

bł�du na wy�wietlaczu opłat.  

��Sytuacje awaryjne w taksometrze sygnalizowane s� przez wy�wietlenie migaj�cej ikony wykrzyknika         , w przypadku  

 

braku papieru – ikony BRAK PAPIERU lub ikony STOP                  j�eli dalsze działanie urz�dzenia nie jest mo�liwe. 

 

��Mikroprocesorowy system zarz�dzaj�cy taksometrem fiskalnym zawiera w sobie system samokontroli, za którego spra-

w�, w przypadku awarii programu steruj�cego obliczaniem nale�no�ci, w okienku opłat pojawi si� napis ERR z indeksem 

cyfrowym, który sygnalizuje konieczno�� zwrócenia si� do autoryzowanego punktu serwisowego. 

Szczegółowy opis bł�dów, jakie mog� pojawi� si� na taksometrze znajduje si� w ostatnim rozdziale niniejszej instrukcji 

(patrz „Stany awaryjne”). 

 

8.7. STAN WOLNY I STAN TARYFA 
 

Stan WOLNY oznacza gotowo�� urz�dzenia do rozpocz�cia pracy i sygnalizowany jest przez odpowiedni komunikat na wy-

�wietlaczu. Równocze�nie zapala si� zielona lampka nieruchomej tabliczki �wietlnej oraz dodatkowo uaktywniony zostaje 

obwód umo�liwiaj�cy pod�wietlenie tabliczki z napisem TAXI na dachu samochodu. Przy odpowiedniej konfiguracji usta-

lonej wcze�niej przy pomocy programu w dolnej cz��ci wy�wietlacza, w polu dopłaty, mo�e pojawi� si� aktualny czas. 

 

 Wy�wietlacz w stanie WOLNY 

 

W stanie pracy WOLNY krótkie przyci�ni�cie klawisza A powoduje przej�cie taksometru w stan pracy TARYFA (taryfa 1) i 

wy�wietlenie na wy�wietlaczu opłaty pocz�tkowej.  

UWAGA! Nie jest mo�liwe przej�cie w stan pracy TARYFA  je�li pojazd porusza si� z pr�dko�ci� wi�ksz� ni� 5 km/h. 
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Wy�wietlacz w stanie TARYFA 

 
 

Ka�dorazowe krótkie naci�ni�cie klawisza A powoduje zmian� taryfy na wy�sz� (z 1 na 2, z 2 na 3, z 3 na 4) a ka�de krótkie 

naci�ni�cie klawisza B powoduje zmian� taryfy na ni�sz�. Zmiana taryfy mo�e by� dokonywana w czasie jazdy i jest sygna-

lizowana wy�wietleniem odpowiedniej cyfry w okienku taryfy oraz zapaleniem odpowiedniej sekwencji lamp na nierucho-

mej tabliczce �wietlnej: 

Taryfa 1  - lampka �ółta 

Taryfa 2 - dwie lampki �ółte 

Taryfa 3 - lampka �ółta i lampka zielona 

Taryfa 4 - dwie lampki �ółte i lampka zielona 

 

Je�eli w konfiguracji taksometru została ustawiona mo�liwo�� stosowania dopłat, naci�ni�cie klawisza C powoduje wy�wie-

tlenie napisu DOPŁATA. Ka�dorazowe naci�ni�cie klawisza C powoduje doliczenie do kwoty podanej na wy�wietlaczu do-

płat jednej jednostki dopłaty a� do osi�gni�cia limitu ustalonego w konfiguracji.  

Je�li w konfiguracji taksometru została ustawiona mo�liwo�� stosowania rabatów i/lub ceny umownej wówczas klawisz D 

słu�y do wyboru rabatów dla transakcji oraz umo�liwia ustawienie ceny umownej za przejazd. Opcja ta jest aktywna tylko 

na pocz�tku kursu, czyli przed przejechaniem maksymalnie 500 metrów i przed upłyni�ciem 20 minut od momentu rozpo-

cz�cia kursu. Ka�dorazowe naci�ni�cie klawisza D powoduje przewijanie listy dost�pnych rabatów procentowych. Po prze-

wini�ciu listy rabatów pojawia si� mo�liwo�� ustawienia ceny umownej, co jest sygnalizowane przez pojawienie si� napisu 

CENA UMOWNA oraz warto�ci 0,00 wraz z migaj�cym kursorem. Klawiszami A, B, C i D mo�na ustawi� cen� umown� za 

przejazd z zakresu 0,01 - 999,99 zł. 

Aby zrezygnowa� z udzielania rabatu lub zastosowania ceny umownej nale�y naciska� klawisz D tak długo, a� znikn� 

wszystkie napisy w dolnej cz��ci wy�wietlacza. 

UWAGA: w przypadku kursu z rabatem, warto�� opłaty za przejazd z uwzgl�dnionym rabatem jest wy�wietlana od momen-

tu jego udzielenia. 

 

8.8. STAN KASA 
 

 Długie przyci�ni�cie (ok. 1,5 s) klawisza A powoduje przej�cie taksometru ze stanu TARYFA w stan KASA. Stan ten 

jest sygnalizowany przez wy�wietlenie si� na wy�wietlaczu ikony KASA. 

 

Wy�wietlacz dla stanu KASA 
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UWAGA! Nie jest mo�liwe przej�cie w stan pracy KASA je�li pojazd porusza si� z pr�dko�ci� wi�ksz� ni� 5 km/h.  

W stanie KASA po naci�ni�ciu klawisza D nast�puje wydruk paragonu fiskalnego. Ponowne naci�ni�cie klawisza D powo-

duje wydruk kopii paragonu.  

Nie mo�na rozpocz�� kolejnego kursu bez wydruku kopii paragonu. 

W trakcie drukowania paragonu na wy�wietlaczu pojawia si� warto�� do zapłaty z ewentualnym rabatem lub mo�e pojawi� 

si� cena umowna (je�li została uzgodniona). Przej�cie w stan WOLNY nast�puje po naci�ni�ciu klawisza D, lecz nie wcze-

�niej ni� po upływie 10 sekund od zako�czenia wydruku kopii paragonu. 

 

Wy�wietlacz po zako�czeniu przejazdu 

 
 

 
 

8.9. STAN RAPORTY 
 
Wykonywanie raportów jest jedn� z podstawowych funkcji wykonywanych przez taksometr. Mo�na wykona� nast�puj�ce 

raporty: 

�� raport dobowy, 

�� raport okresowy, 

�� raport miesi�czny, 

�� raport taksometru, 

�� raport napisów stałych z programu taksometru 

�� raport rozliczeniowy. 

W dalszej cz��ci tego rozdziału omówiono sposoby uzyskania tych raportów za pomoc� klawiatury. Istnieje równie� mo�li-

wo�� wykonania nast�puj�cych raportów za pomoc� sekwencji steruj�cych z komputera: 

�� raport dobowy, 

�� raport taksometru. 

 

8.10. RAPORT DOBOWY 
 

Raport dobowy jest najcz��ciej wykonywanym raportem. Zgodnie z przepisami powinien by� wykonywany, co najmniej raz 

na dob�, najpóniej przed rozpocz�ciem nowego dnia pracy. Po fiskalizacji raport ten jest drukowany dwukrotnie: jako ory-

ginał (z logo fiskalnym) i jako kopia.  
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Sposób wykonania raportu dobowego 
 
W trybie pracy WOLNY naci�nij klawisz D, aby wej�� do trybu pracy RAPORTY.  

 

 

 

 

Jako pierwszy na li�cie raportów wyst�puje raport dobowy. Aby wybra� raport dobowy naci�nij klawisz B: 

 

  

 

 

Na wy�wietlaczu pojawi si� aktualna data w formacie: RRMM.DD. Je�eli data jest poprawna ( w tym przypadku 26 kwietnia 

2003) naci�nij klawisz D aby rozpocz�� wydruk raportu dobowego. 

 

 

 

 

Je�eli data NIE jest poprawna, naci�nij klawisz C i WEZWIJ SERWIS. 

W trakcie drukowania raportu dobowego na wy�wietlaczu pojawiaj� si� migaj�ce znaczki "-",  które oznaczaj�, �e trwa za-

pis danych dla raportu dobowego do pami�ci taksometru a po fiskalizacji do pami�ci fiskalnej. Po wydrukowaniu oryginału 

raportu dobowego w urz�dzeniu po fiskalizacji, nale�y nacisn�� dowolny klawisz dla rozpocz�cia drukowania kopii raportu 

dobowego. Po wydruku kopii taksometr wychodzi z trybu raportów. 

 

8.11. RAPORT OKRESOWY 
 

Raport okresowy jest raportem rozliczaj�cym podatek nale�ny od towarów i usług za okre�lony okres. Okres raportu mo�e 

by� okre�lony na dwa sposoby: 

• za pomoc� dat, 

• za pomoc� numerów raportów dobowych. 

Raport ten jest drukowany tylko w oryginale.  

Poniewa� raport okresowy korzysta z danych o raportach dobowych zapisanych w pami�ci fiskalnej, mo�e on by� wywołany 

jedynie w urz�dzeniu zafiskalizowanym. Wywołanie raportu okresowego dla urz�dzenia w trybie szkoleniowym powoduje 

pojawienie si� bł�du nr 87.  
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UWAGA: Istnieje mo�liwo�� przerwania drukowania raportu okresowego przy pomocy klawisza C (np. je�eli wpisano 

omyłkowo za długi okres). 

 

 
Aby wej�� do trybu pracy RAPORTY naci�nij klawisz D.  

 

 

 
Do przeszukiwania menu RAPORTY, w których znajduje si� RAPORT OKRESOWY, słu�� klawisze C i D. 

 
 

 

Aby rozpocz�� ustawianie zakresu czasu dla raportu okresowego naci�nij klawisz B 

 
 

 

 
 
 
Sposób wykonania raportu okresowego pełnego według dat 
 
Aby wydrukowa� raport okresowy według dat naci�nij klawisz D 
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Klawiszami A i B ustaw dat� pocz�tkow�. Daty pojawiaj� si� w formacie: 

RRMM.DD (w tym przypadku 20 lutego 2003). W dolnej cz��ci wy�wietlacza 

b�d� pokazywane odpowiadaj�ce datom numery raportów dobowych 

  

 

 

 

Aby zatwierdzi� ustawion� dat� i przej�� do ustawiania daty ko�cowej naci-

�nij klawisz D. Aby przerwa� operacj� naci�nij klawisz C. 

 

 

Klawiszami A i B ustaw dat� ko�cow�. Daty pojawiaj� si� w formacie: 

RRMM.DD (w tym przypadku 24 marca 2003).W dolnej cz��ci wy�wietlacza 

b�d� pokazywane odpowiadaj�ce datom numery raportów dobowych. 

  
 

 

 

Aby zatwierdzi� ustawion� dat� naci�nij klawisz D – je�eli daty zostały ustawione prawidłowo rozpocznie si� wydruk rapor-

tu okresowego. Klawisz C powoduje przerwanie drukowania raportu okresowego (wydruk anulowany). 

 

 

 

Sposób wykonania pełnego raportu okresowego według numerów raportów dobowych 
 
Aby wydrukowa� raport okresowy według numerów raportów dobowych, po wybraniu pozycji menu RAPORT OKRESO-

WY (patrz powy�ej),  naci�nij klawisz C. 

 

 

 

 
Klawiszami A i B ustaw numer pocz�tkowy. W górnej cz��ci wy�wietlacza pojawi si� data odpowiadaj�ca wybranemu nu-

merowi raportu dobowego. Daty pojawiaj� si� w formacie: RRMM.DD (w tym przypadku jest to 24 luty 2003). 
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Aby zatwierdzi� wybrany numer i przej�� do ustawiania numeru ko�cowego 

naci�nij klawisz D. Aby przerwa� operacj� naci�nij klawisz C. 

 

 

 

Klawiszami A i B ustaw numer ko�cowy. W górnej cz��ci wy�wietlacza pojawi 

si� data odpowiadaj�ca wybranemu numerowi raportu dobowego. 

  

 

 

Aby zatwierdzi� wybrany numer ko�cowy naci�nij klawisz D. Je�eli numery zostały ustawione prawidłowo rozpocznie si� 

wydruk raportu okresowego. Klawisz C powoduje przerwanie drukowania raportu okresowego (wydruk anulowany). 

 

 

 

8.12. RAPORT MIESI�CZNY 
 

Raport miesi�czny jest raportem okresowym rozliczaj�cym dany miesi�c. Wykonanie tego raportu jest mo�liwe tylko po za-

ko�czeniu wybranego miesi�ca. Wyj�tkiem od tej reguły jest mo�liwo�� wykonania tego raportu dla bie��cego miesi�ca po 

przej�ciu taksometru w stan „tylko do odczytu”. 

 

Sposób wykonania raportu miesi�cznego 
 
Aby wej�� do trybu pracy RAPORTY w trybie pracy WOLNY naci�nij klawisz D.  
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Do przeszukiwania menu RAPORTY, w których znajduje si� RAPORT MIESI	CZNY, słu�� klawisze C i D. 

 
 

 

 
Aby wybra� raport miesi�czny naci�nij klawisz B 

 
 
 
 
Na wy�wietlaczu pojawi si� data w formacie RRMM.-- (w tym przypadku luty 

2003). Klawiszami A i B ustaw wła�ciwy miesi�c. 

 
 

 

Po ustawieniu wła�ciwego miesi�ca naci�nij klawisz D aby rozpocz�� wydruk raportu. Klawisz C powoduje przerwanie dru-

kowania raportu miesi�cznego (wydruk anulowany). 

 

 

 

8.13. RAPORT TAKSOMETRU 
 

Raport ten zawiera podstawowe informacje o urz�dzeniu takie jak: 

• Typ i numer fabryczny urz�dzenia; 

• Ilo�� przejechanych kilometrów; 

• Ilo�� kilometrów płatnych; 

• Ilo�� kursów i jednostek taryfowych; 

• Stan kasy; 

• Sum� dopłat; 

• Konfiguracj� urz�dzenia; 

• Nastawy taksometru. 
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Sposób wykonania raportu taksometru 
 
W trybie pracy WOLNY naci�nij klawisz D aby wej�� do trybu pracy RAPORTY.  

 
 

 

 

Do przeszukiwania menu RAPORTY, w których znajduje si� RAPORT TAKSOMETRU, słu�� klawisze C i D. 
 

 

 
 

 

Aby wybra� raport taksometru naci�nij klawisz B.  

 

 
 
 
 
 

8.14. RAPORT NAPISÓW STAŁYCH Z PAMI�CI PROGRAMU 
 
Raport napisów stałych zawiera wszystkie teksty, które mog� wyst�pi� na wszystkich rodzajach wydruków realizowanych 

przez drukark�.  

Raport ten jest drukowany tylko w oryginale i jest dost�pny tylko z poziomu menu serwisowego (patrz rozdział „Menu ser-

wisowe”). 

 

8.15. RAPORT ROZLICZENIOWY 
 

Raport rozliczeniowy jest raportem zamykaj�cym prac� urz�dzenia. Po wykonaniu tego raportu taksometr przechodzi w tryb 

„tylko do odczytu”. Raport ten mo�e by� wykonany na �yczenie wła�ciciela taksometru tylko przez serwis. Serwisant musi 

okaza� legitymacj�, której wzór zamieszczono w zał�czniku. 
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8.16. PRZEGL�DANIE PARAMETRÓW 
 
Przegl�danie parametrów jest mo�liwe w trybie pracy WOLNY po naci�ni�ciu klawisza C. 
 

 

- Ilo�� ogółem przejechanych kilometrów  

- ilo�� przejechanych kilometrów płatnych 

- ilo�� kursów 

- ilo�� jednostek taryfowych 

 

- stan kasy [zł] 

- suma dopłat [zł] 

- warto�� stałej taksometru k [imp/km] 

- warto�� opłaty pocz�tkowej [zł] 

- warto�� jednostki taryfowej [zł] 

- opłata za 1km w taryfie 1 [zł] 

- opłata za 1km w taryfie 2 [zł] 

- opłata za 1km w taryfie 3 [zł] 

- opłata za 1km w taryfie 4 [zł] 

 

- opłata za 1 godzin� postoju w taryfie 1 [zł] 

- opłata za 1 godzin� postoju w taryfie 2 [zł] 

- opłata za 1 godzin� postoju w taryfie 3 [zł] 

- opłata za 1 godzin� postoju w taryfie 4 [zł] 

- jednostka dopłaty [zł] 

- limit dopłat [zł] 

- stała taryf c 

 

 

Klawisze A i B słu�� do przegl�dania parametrów zgodnie ze strzałkami na wy�wietlaczu gdzie: 

�� klawisz A powoduje przej�cie do kolejnego parametru, 

�� klawisz B powoduje przej�cie do poprzedniego parametru.  

Poruszanie si� po li�cie zaprogramowanych danych ko�czy si� po naci�ni�ciu klawisza C lub po przewini�ciu wszystkich 

parametrów. 



Strona 27/56 

 

9. PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW 
 
Programowania taksometru dokonuje si� przy pomocy programu serwisowego dostarczonego przez producenta. Dane mo�na 

zaprogramowa� przy u�yciu programu serwisowego ( stawki PTU, nagłówek – tylko w trybie niefiskalny, przyporz�dkowa-

nie stawek PTU do składowych kursu, ustawienia konfiguracyjne), lub z klawiatury (stawki PTU, nagłówek). W celu zmiany 

układu taryf, dostosowania taksometru do pojazdu i innych czynno�ci zwi�zanych z eksploatacj� taksometru nale�y zwraca� 

si� do autoryzowanych punktów serwisowych. 

 

10. WYMIANA PAPIERU 
 
��Obsługa drukarki paragonowej polega głównie na wymianie rolki papieru termicznego. Konieczno�� wymiany na nowa 

rolk� papieru sygnalizowana jest w taksometrze na dwa sposoby: 

• przy zbli�aniu si� do ko�ca rolki papieru termicznego (na około 1 metr przed ko�cem) widoczny powinien by� ko-

lorowy znacznik (czerwony lub niebieski) w postaci grubej linii prostej; 

• zapalenie si� na wy�wietlaczu ikony BRAK PAPIERU informuje  

o konieczno�ci zało�enia/ wymiany rolki papieru termicznego. 

UWAGA: W przypadku braku papieru w trakcie drukowania paragonu fiskalnego nale�y zało�y� now� rolk� papieru. 

Doko�czenie wydruku zaległego paragonu nast�pi automatycznie. 

 

��W taksometrze przewidziano specjaln� wn�k� na przechowywanie kopii wydrukowanych paragonów. Zlokalizowana ona 

została w górnej cz��ci taksometru po jego lewej stronie. 

Wymiana papieru:  

 
1) Otworzy� przedni panel taksometru; 

 
2) Usun�� z wn�ki pojemnika na papier termiczny pust� „gilz�”; 

3) Wło�y� now� rolk� papieru do wn�ki na papier termiczny zwracaj�c uwag� na jej poprawne usytuowanie - pocz�tek 

papieru z rolki powinien przylega� stycznie do tylnej �cianki wn�ki i by� skierowany do góry w kierunku no�a do odrywania 

papieru; 
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4) Przeło�y� pocz�tek papieru pod no�em tak, aby pocz�tek papieru wystawał z taksometru o kilka milimetrów powy�ej 

kraw�dzi górnej no�a; 

5) Zamkn�� panel przedni taksometru – od tego momentu drukarka jest przygotowana do wydruku paragonów; 

 
 

11.  MENU SERWISOWE 
 
 W menu serwisowym jest dost�pne 14 funkcji serwisowych. Wej�cie do trybu serwisowego jest realizowane poprzez wł�-

czenie zasilania taksometru z jednoczesnym naci�ni�ciem klawisza D (nale�y jednocze�nie nacisn�� obydwa klawisze A i 

D). Poruszanie si� po menu serwisowym jest takie samo jak przy innych trybach pracy tzn. klawisze działaj� według sche-

matu: 

Klawisz A Przej�cie do kolejnej funkcji 

Klawisz B Przej�cie do poprzedniej funkcji 

Klawisz C Wyj�cie z menu serwisowego (w dowolnym momencie) 

Klawisz D Wybranie funkcji 

Nie jest mo�liwe wej�cie do menu serwisowego je�eli pojazd porusza si� z pr�dko�ci� wi�ksz� ni� 5 km/h. Ponadto, je�li w 

trakcie pracy w menu serwisowym pojazd zacznie porusza� si� z pr�dko�ci� wi�ksz� ni� 5 km/h to nast�pi natychmiastowe 

wyj�cie do głównego menu taksometru. Wyj�cie z menu serwisowego przy pr�dko�ciach wi�kszych ni� 5 km/h nie nast�puje 

przy wyznaczaniu stałej taksometru k w trybie licznika impulsów. 

Dost�pne funkcje to: 

Test wy�wietlacza 

 

Raport napisów stałych 

 

Raport przyporz�dkowania składowych kursu do 

stawek PTU  
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Test napi�� programuj�cych 

 

Ustawianie czasu 

 

Ustawianie daty i czasu 

 

Programowanie kodu PIN 1 

      

Programowanie kodu PIN 2 

      

Kasowanie kodu PIN 1 

      

Tryb licznika impulsów 

 

Wy�wietlanie napi�cia zasilania mechanizmu dru-

kuj�cego 
 

Wy�wietlanie temperatury głowicy mechanizmu 

termicznego 
 

Programowanie stawek PTU 

 

Programowanie nagłówka 

  

 

W wi�kszo�ci funkcji serwisowych istnieje konieczno�� wprowadzenia danych przy pomocy edytora (co jest sygnalizowane 

przez migaj�cy kursor). Wprowadzanie danych nast�puje w taki sam sposób jak w przypadku wprowadzania cen umownych, 

gdzie: 

Klawisz A Zwi�kszenie cyfry 

Klawisz B Zmniejszenie cyfry 

Klawisz C Przesuni�cie kursora w lewo 

Klawisz D Przesuni�cie kursora w prawo 
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11.1. TEST WY�WIETLACZA 
 

Test wy�wietlacza pozwala na sprawdzenie czy wy�wietlacz taksometru działa prawidłowo. W trakcie trwania testu powinny 

wł�czy� si� wszystkie napisy dost�pne na wy�wietlaczu: 

 
Działanie klawiszy podczas testu wy�wietlacza: 

Klawisz A Regulacja kontrastu (+) 

Klawisz B Regulacja kontrastu (-) 

Klawisz C Wyj�cie z testu wy�wietlacza z zapami�taniem ustawionego 

kontrastu 

Klawisz D Regulacja kontrastu przy standardowej postaci wy�wietlacza  

- gdy nie s� wł�czone wszystkie segmenty wy�wietlacza (po-

jawia si� napis LCD) gdzie: 

Klawisze A i B – regulacja kontrastu (jw.) 

Klawisz C – wyj�cie z testu wy�wietlacza z zapami�taniem 

ustawionego poziomu kontrastu 

Klawisz D – Nieaktywny. 

 
 

11.2. RAPORT NAPISÓW STAŁYCH 
 

Raport napisów stałych zawiera wszystkie teksty, które mog� wyst�pi� na wszystkich rodzajach wydruków realizowanych 

przez taksometr. Po wybraniu raportu napisów stałych na wy�wietlaczu pojawia si� komunikat                 (to jest „?”), a tak-

sometr czeka na potwierdzenie wydruku: 

 
 

Klawisz A Nieaktywny 

Klawisz B Nieaktywny 

Klawisz C Wyj�cie z raportu napisów stałych – bez drukowania 

Klawisz D Wydruk raportu napisów stałych i powrót to menu serwisowego 

 

11.3. RAPORT PRZYPORZ�DKOWANIA SKŁADOWYCH KURSU DO STAWEK PTU 
Po zatwierdzeniu klawiszem „D” drukowany jest raport z aktualnym przyporz�dkowaniem stawek PTU do składowych kursu 
(opłata pocz�tkowa, taryfa 1-4, dopłata, cena umowna). 
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11.4. TEST NAPI�� PROGRAMUJ�CYCH 
 

Funkcja serwisowa. Próby nieuprawnionego u�ycia mog� trwale uszkodzi� taksometr. 
 

11.5. USTAWIENIE CZASU 
 

Ustawienie czasu dla trybu niefiskalnego nie jest zwi�zane z �adnymi ograniczeniami, mo�na ustawi� dowolny czas w do-

wolnym momencie pracy taksometru. W trybie fiskalnym zegar mo�na zmieni� tylko raz w ci�gu doby fiskalnej (pomi�dzy 

raportami dobowymi przy zerowych totalizerach) o ± 1 godzin�. Przy ustawianiu czasu klawisze działaj� jak dla wszystkich 

funkcji edycyjnych: 

 

 

Klawisz A Zwi�kszenie cyfry 

Klawisz B Zmniejszenie cyfry 

Klawisz C Przesuni�cie kursora w lewo 

Klawisz D Przesuni�cie kursora w prawo 

Ka�dorazowo po zmianie czasu drukowany jest dokument niefiskalny potwierdzaj�cy zmian� czasu. Dokumenty te nale�y 

przechowywa� zgodnie z wymogami fiskalnymi. 

 

11.6. USTAWIANIE DATY I CZASU 
 

Ustawianie daty i czasu w trybie niefiskalnym nie jest zwi�zane z �adnymi ograniczeniami.  

W trybie fiskalnym ustawienie daty i czasu mo�liwe jest tylko w autoryzowanym serwisie. 

Ka�dorazowo po zmianie daty i czasu drukowany jest dokument niefiskalny potwierdzaj�cy t� zmian�. Dokumenty te nale�y 

przechowywa� zgodnie z wymogami fiskalnymi. 

 

11.7. PROGRAMOWANIE KODU PIN 1 
 

Kod PIN 1 słu�y do zabezpieczenia taksometru przed osobami nieupowa�nionymi do jego korzystania. W fabrycznie no-

wym urz�dzeniu kod PIN 1 nie jest zdefiniowany. Po zaprogramowaniu kodu PIN ka�dorazowe wł�czenie taksometru b�-

dzie wymagało podania kodu. W przypadku nie podania kodu lub wpisania nieprawidłowej warto�ci urz�dzenie nie zezwala 

na dalsz� prac� taksometru – taksometr wył�cza si�. Kod PIN 1 składa si� z 4 cyfr. Wpisanie kodu o warto�ci „0000” powo-

duje dezaktywacj� kodu. Przy ustawianiu PINu klawisze działaj� jak dla wszystkich funkcji edycyjnych: 

Klawisz A Zwi�kszenie cyfry 

Klawisz B Zmniejszenie cyfry 

Klawisz C Przesuni�cie kursora w lewo 

Klawisz D Przesuni�cie kursora w prawo 

Przy wprowadzeniu kodu nale�y najpierw poda� „stary” PIN 1 a potem wprowadzi� „nowy” według schematu: 
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- Wprowad „stary” PIN 1 

 
- Wprowad „nowy” kod PIN 1 

Je�eli kod PIN nie został wcze�niej zaprogramowany lub został dezaktywowany podczas programowania kodu PIN od razu 

pojawi si� okno:  

 
 

11.8. PROGRAMOWANIE KODU PIN 2 
 

Kod PIN 2 zabezpiecza funkcje serwisowe przed dost�pem osób niepowołanych.  

UWAGA! Próba nieuprawnionego u�ycia kodu PIN 2 mo�e spowodowa� zablokowanie taksometru i konieczno�� interwen-

cji serwisu. 

 

11.9. KASOWANIE KODU PIN 1 
 

W przypadku gdy u�ytkownik zapomniał kod PIN 1 istnieje mo�liwo�� jego wykasowania z pami�ci taksometru. Operacja 

ta wymaga podania 6-cio cyfrowego kodu PUK programowanego w procesie produkcji wraz z numerem fabrycznym. Kod 

ten jest znany TYLKO producentowi oraz archiwizowany w jego bazie danych i mo�liwy do pozyskania tylko przez autory-

zowany serwis w celu odblokowania taksometru. 

 

11.10. TRYB LICZNIKA IMPULSÓW 
 

Funkcja dost�pna dla serwisu 
 

11.11. NAPI�CIE ZASILANIA MECHANIZMU TERMICZNEGO 
 

Po wybraniu tej funkcji na wy�wietlaczu pokazywane jest napi�cie zasilania mechanizmu termicznego z dokładno�ci� do 

0,1V. Prawidłowe napi�cie powinno zawiera� si� w przedziałach: 

przy zasilaniu zewn�trznym 5,7 – 5,8 V 

przy zasilaniu z wewn�trznej baterii 4,0 – 4,2 V 

Naci�ni�cie dowolnego klawisza powoduje powrót do menu serwisowego. 

 

11.12. TEMPERATURA GŁOWICY MECHANIZMU TERMICZNEGO 
 

Po wybraniu tej funkcji na wy�wietlaczu pojawia si� temperatura głowicy mechanizmu termicznego z dokładno�ci� do 1 

stopnia Celsjusza. Naci�ni�cie dowolnego klawisza powoduje powrót do menu serwisowego.  
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11.13. PROGRAMOWANIE STAWEK PTU 
Po wybraniu tej funkcji dokonuje si� programowania warto�ci siedmiu stawek PTU oznaczanych jako PTU1–PTU7 ( PTU A–

PTU G), oraz atrybutu stawek, który pozwala na ustalenie stawki ryczałtowej. Edycja warto�ci stawek odbywa si� w obr�bie 5 

cyfr i przy formacie XXX.XX. Wprowadzenie warto�ci 100.00 oznacza dezaktywacj� wybranej stawki. Wprowadzenie warto-

�ci 200.00 powoduje wybranie danej stawki jako zwolnionej. Naci�ni�cie klawisza C w chwili gdy kursor znajduje si� na 

pierwszej pozycji edytora pozwala na rezygnacj� z programowania i powrót do menu. Programowanie atrybutu stawek polega 

na wpisaniu cyfry 1 – 8 i w ten sposób ustalenie jednej z siedmiu zaprogramowanych stawek (PTU A-PTU G) jako stawki 

ryczałtowej (PTU AR-PTU GR), lub je�li warto�� atrybutu wynosi 8, uaktywnienie stawki podatkowej R. Uwaga: mo�na 

zaprogramowa� tylko jedn� stawk� ryczałtow�.  

Programowanie stawek PTU jest mo�liwe tylko przy zerowych totalizerach, tzn. bezpo�rednio po wykonaniu raportu dobowe-

go. W trybie fiskalnym taksometru istnieje ograniczenie na liczb� zmian stawek, które w �wietle obecnie obowi�zuj�cych 

przepisów Ministerstwa Finansów wynosi 30. 

Przy ustawianiu stawek PTU klawisze działaj� jak dla wszystkich funkcji edycyjnych: 

Klawisz A Zwi�kszenie cyfry 

Klawisz B Zmniejszenie cyfry 

Klawisz C Przesuni�cie kursora w lewo 

Klawisz D Przesuni�cie kursora w prawo 

 
 

 
 

11.14. PROGRAMOWANIE NAGŁÓWKA 
 
Po wybraniu tej opcji dokonuje si� programowania nagłówka paragonu. Wej�cie do programowania nast�puje po naci-

�ni�ciu klawisza „D”. W pierwszych 3 kolumnach pola dopłat, wy�wietlany jest indeks znaku, a w ostatniej kolumnie 

jego graficzna prezentacja ( o ile jest mo�liwa ). W polu opłat na wy�wietlaczu pojawia si� dziesi�tny ekwiwalent kodu 

ASCII. Znaki wprowadzamy w postaci kodów ASCII wg „Tabeli znaków”. Mo�liwe s� wszystkie kody „drukowalne” 

a tak�e 13 – znak ko�ca linii, 14 – wł�czenie podwójnej szeroko�ci, 20 - wył�czenie podwójnej szeroko�ci. Wprowa-

dzenie kodu 0 lub 255 powoduje zako�czenie edycji i zapami�tanie ustawie�. Klawisze „C” i „D” umo�liwiaj� wybór 

kolejnych znaków ( klawisz „C” – je�eli kursor wskazuje cyfr� setek – wybiera poprzedni znak, a klawisz „D” zatwier-

dza wprowadzony znak). Naci�ni�cie klawisza „C” w momencie, gdy kursor wskazuje na cyfr� setek w pierwszym 

znaku powoduje wyj�cie z programowania bez zapisania nowego nagłówka. Nagłówek mo�e zawiera� max 127 zna-

ków. Po wprowadzeniu 127 znaku nagłówek zostaje automatycznie zapami�tany nawet je�li nie wprowadzono kodu 0 

lub 255. Programowanie nagłówka jest mo�liwe tylko przy zerowych totalizerach, tzn. bezpo�rednio po wykonaniu ra-

portu dobowego.. 

Przy programowaniu nagłówka klawisze działaj� jak dla wszystkich funkcji edycyjnych: 

Klawisz A Zwi�kszenie cyfry 

Klawisz B Zmniejszenie cyfry 

Klawisz C Przesuni�cie kursora w lewo 

Klawisz D Przesuni�cie kursora w prawo 
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TABELA ZNAKÓW 
 

ASCII Znak   ASCII Znak   ASCII Znak   ASCII Znak 
               

32 odst�p  65 A  97 a  143 � 
33 !  66 B  98 b  149 � 
34 "  67 C  99 c  144 � 
35 #  68 D  100 d  156 Ł 
36 $  69 E  101 e  165 � 
37 Q  70 F  102 f  163 Ó 
38 &  71 G  103 g  152 � 
39 '  72 H  104 h  160 � 
40 (  73 I  105 i  161 � 
41 )  74 J  106 j  134 	 
42 *  75 K  107 k  141 
 
43 +  76 L  108 l  145 � 
44 ,  77 M  109 m  146 ł 
45 -  78 N  110 n  164 � 
46 .  79 O  111 o  162 ó 
47 /  80 P  112 p  158 � 
48 0  81 Q  113 q  166  
49 1  82 R  114 r  167 � 
50 2  83 S  115 s    
51 3  84 T  116 t    
52 4  85 U  117 u    
53 5  86 V  118 v    
54 6  87 W  119 w    
55 7  88 X  120 x    
56 8  89 Y  121 y    
57 9  90 Z  122 z    
58 :          
59 ;  13 Znak nowej linii     
60 <  14 Wł	czenie podwójnej szeroko�ci    
61 =  20 Wył	czenie podwójnej szeroko�ci    
62 >          
63 ?  0 Zako�czenie napisu i zapami�tanie    
64 @  255 Zako�czenie napisu i zapami�tanie    

 



Strona 35/56 

 

12. PRZYKŁADY OBSŁUGI TAKSOMETRU 
 
Pod wy�wietlaczem znajduj� si� cztery klawisze słu��ce do obsługi taksometru. Na potrzeby instrukcji zostały one oznaczo-

ne kolejno: A, B, C i D (patrz rysunek ni�ej). 

 
     A            B            C            D 
 
 
 
 
W wi�kszo�ci przypadków znaczenie klawiszy odpowiada znakom wy�wietlanym w lewej cz��ci wy�wietlacza – najcz��ciej 

s� to kierunki poruszania (góra, dół, lewo, prawo). 

 

Poni�ej przedstawiono krok po kroku zasady post�powania w trakcie przykładowych kursów: 

- kurs podstawowy,  

- kurs z rabatem (np. stałego klienta), 

- kurs z dopłat�, 

- kurs z cen� umown�, 

- kurs z anulowaniem paragonu. 

 

12.1. KURS PODSTAWOWY 
 
Stan WOLNY 

 
 
Kurs rozpoczyna si� przez naci�ni�cie klawisza A (tylko przy pr�dko�ci mniejszej ni� 5 km/h): 

 

 

 

Taksometr przechodzi w stan TARYFA - na wy�wietlaczu pojawia si� warto�� opłaty pocz�tkowej: 

 
 

W tym momencie rusza licznik taksometru naliczaj�c warto�� opłaty w zale�no�ci od czasu i długo�ci przebytej drogi we-

dług stawek taryfowych zaprogramowanych w taksometrze. Zmiany taryfy dokonujemy operuj�c klawiszami A i B: 
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gdzie klawisz A realizuje zmian� taryfy z 1 na 2, z 2 na 3 z 3 na 4, a klawisz B realizuje zmian� taryfy z 4 na 3, z 3 na 2, z 2 na 

1. Dodatkowo zmiana taryfy sygnalizowana jest przez zapalenie odpowiedniej lampki na nieruchomej tabliczce �wietlnej: 

WOLNY - lampka zielona, 

Taryfa 1  - lampka �ółta, 

Taryfa 2 - dwie lampki �ółte, 

Taryfa 3 - lampka �ółta i lampka zielona, 

Taryfa 4 - dwie lampki �ółte i lampka zielona. 

Na wy�wietlaczu zmiana taryfy jest sygnalizowana zmian� numeru taryfy w okienku taryf – przykład zmiana taryfy z 1 na 2 

– naciskamy klawisz A: 

 

 

 

 

 

Je�eli kurs dobiega do ko�ca przez dłu�sze (około 1,5 s.) naci�ni�cie klawisza A przechodzimy do stanu KASA. Przej�cie do 

stanu kasa mo�e nast�pi� tylko wtedy gdy samochód porusza si� z pr�dko�ci� mniejsz� ni� 5 km/h.   

 

 

 

 

Po otrzymaniu od pasa�era zapłaty za kurs nale�y nacisn�� klawisz D – zako�czenie transakcji i wydruk paragonu fiskalne-

go: 

 

 

 

 

Po naci�ni�ciu dowolnego klawisza nast�puje wydruk kopii paragonu, a po 10 sekundach od ko�ca wydruku i póniejszym 

naci�ni�ciu klawisza D taksometr wraca do stanu WOLNY. Bez wydruku kopii nie ma mo�liwo�ci rozpocz�cia nowego 

kursu!!! ( Uwaga: po wydrukowaniu kopii przez 10 sekund taksometr nie reaguje na przyciskane klawisze). 
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PODSUMOWANIE: 

 

Rozpocz�cie kursu Klawisz A 

Zmiana taryfy Klawisze A i B 

Zako�czenie kursu Klawisz A (dłu�sze przyci�niecie) 

Wydruk paragonu fiskalnego Klawisz D 

Wydruk kopii paragonu Dowolny klawisz 

Powrót do stanu WOLNY Klawisz D (przyci�ni�ty po 10-ciu sekundach) 

 

12.2. KURS Z RABATEM 
 

Stan WOLNY 

 
 

Kurs rozpoczyna si� przez naci�ni�cie klawisza A (tylko przy pr�dko�ci mniejszej ni� 5 km/h): 

 

 

 

Taksometr przechodzi w stan TARYFA - na wy�wietlaczu pojawia si� warto�� opłaty pocz�tkowej: 

 
 

W tym momencie rusza licznik taksometru naliczaj�c warto�� opłaty w zale�no�ci od czasu i długo�ci przebytej drogi we-

dług stawek taryfowych zaprogramowanych w taksometrze.  

W pocz�tkowej fazie kursu (nie póniej ni� po przejechaniu 500 metrów lub przed upłyni�ciem 20 minut od rozpocz�cia 

kursu) mo�na pasa�erowi udzieli� rabatu (np. dla stałego klienta) naciskaj�c klawisz D. W taksometrze mo�e by� na stałe 

zaprogramowanych do o�miu rabatów procentowych. Ka�dorazowe naci�ni�cie klawisza D b�dzie powodowało wy�wietla-

nie si� kolejnych zaprogramowanych rabatów. 

W tym samym czasie warto�� opłaty b�dzie odpowiednio pomniejszana – tak, �e wy�wietlana b�dzie warto�� uwzgl�dniaj�-

ca udzielony rabat: 
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Koniec trasy, przechodzimy w stan KASA –naciskamy dłu�ej (około 1,5 s) klawisz A. Przej�cie do stanu KASA jest mo�li-

we tylko wtedy, gdy pojazd porusza si� z pr�dko�ci� mniejsz� ni� 5 km/h. 

 
 

 

 

Po otrzymaniu od pasa�era zapłaty za przejazd naciskamy klawisz D – drukowany jest paragon fiskalny: 

 

 

 

Po naci�ni�ciu dowolnego klawisza nast�puje wydruk kopii paragonu, a po 10 sekundach od ko�ca wydruku po naci�ni�ciu 

klawisza D taksometr wraca do stanu WOLNY. Bez wydruku kopii nie ma mo�liwo�ci rozpocz�cia nowego kursu!!! 

PODSUMOWANIE: 

 

Rozpocz�cie kursu Klawisz A 

Wybranie rabatu Klawisz D 

Zako�czenie kursu Klawisz A (dłu�sze przyci�niecie) 

Wydruk paragonu fiskalnego Klawisz D 

Wydruk kopii paragonu Dowolny klawisz 

Powrót do stanu WOLNY Klawisz D 

 

12.3. KURS Z DOPŁAT� 
 

Kurs z dopłat� jest mo�liwy tylko wtedy, gdy taka mo�liwo�� została skonfigurowana podczas programowania parametrów 

taksometru. 

 

Stan WOLNY 

 
 

Kurs rozpoczyna si� przez naci�ni�cie klawisza A (tylko przy pr�dko�ci mniejszej ni� 5 km/h): 
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Taksometr przechodzi w stan TARYFA - na wy�wietlaczu pojawia si� warto�� opłaty pocz�tkowej: 

 
 

W tym momencie rusza licznik taksometru naliczaj�c warto�� opłaty w zale�no�ci od czasu i długo�ci przebytej drogi we-

dług stawek taryfowych zaprogramowanych w taksometrze.  

Aby wybra� dopłat� do kursu nale�y nacisn�� klawisz C. Ka�dorazowe naciskanie klawisza C zwi�ksza warto�� dopłaty o 

stał� warto�� a� do osi�gni�cia limitu dopłat zaprogramowanych w taksometrze. W przypadku wybrania za du�ej kwoty 

opłaty dodatkowej, nale�y nacisn�� klawisz D przechodz�c do rabatów, a nast�pnie znowu nacisn�� klawisz C tyle razy, aby 

otrzyma� ��dan� kwot� (rabaty i dopłata nie wyst�puj� jednocze�nie ze sob�). 

 

 

 

 

 

Koniec trasy, przechodzimy w stan KASA i naciskamy dłu�ej (około 1,5 s) klawisz A. Przej�cie do stanu kasa jest mo�liwe 

tylko wtedy, gdy pojazd porusza si� z pr�dko�ci� mniejsz� ni� 5 km/h. 

 

 

 

 

Pokazywana na wy�wietlaczu opłata za kurs jest rozbita na dwie cz��ci, na górnym wy�wietlaczu pokazana jest kwota opła-

ty, a w dolnym jest kwota dopłaty. Ka�dorazowe naci�ni�cie klawisza C powoduje, �e na pi�� sekund w górnym okienku 

pokazuje si� sumaryczna kwota do zapłacenia.  
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Po otrzymaniu od pasa�era zapłaty za kurs nale�y nacisn�� klawisz D – zako�czenie transakcji i wydruk paragonu fiskalne-

go: 

 

 

 

Po naci�ni�ciu dowolnego klawisza nast�puje wydruk kopii paragonu, a po 10 sekundach od ko�ca wydruku po naci�ni�ciu 

klawisza D taksometr wraca do stanu WOLNY. Bez wydruku kopii nie ma mo�liwo�ci rozpocz�cia nowego kursu!!! 

 

PODSUMOWANIE: 

 

Rozpocz�cie kursu Klawisz A 

Wybranie dopłaty Klawisz C 

Zako�czenie kursu Klawisz A (dłu�sze przyci�niecie) 

Wydruk paragonu fiskalnego Klawisz D 

Wydruk kopii paragonu Dowolny klawisz 

Powrót do stanu WOLNY Klawisz D 

 

12.4. KURS Z CEN� UMOWN� 
 

Stan WOLNY 

 
 
Kurs rozpoczyna si� przez naci�ni�cie klawisza A (tylko przy pr�dko�ci mniejszej ni� 5 km/h): 

 

 

 

Taksometr przechodzi w stan TARYFA - na wy�wietlaczu pojawia si� warto�� opłaty pocz�tkowej: 

 
 

Wybranie kursu z cen� umown� jest mo�liwe jedynie przed przejechaniem odległo�ci 500 m i przed upłyni�ciem 20 minut 

od momentu rozpocz�cia kursu.  

Aby wybra� cen� umown� nale�y nacisn�� klawisz D, przewin�� wszystkie dost�pne rabaty (kolejne naciskanie klawisza D 

powoduje pojawianie si� kolejnych warto�ci rabatów a� do momentu pojawienia si� migaj�cego kursora i napisu CENA 

UMOWNA): 
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Dla ustawienia ceny umownej nale�y wprowadzi� jej warto�� przy pomocy wszystkich klawiszy, których działanie zostało 

dla ułatwienia opisane strzałkami w lewej cz��ci wy�wietlacza: 

Klawisz A Zwi�kszenie cyfry (z 0 na 1, z 1 na 2, z 2 na 3…) 

Klawisz B Zmniejszenie cyfry (z 9 na 8, z 8 na 7, z 7 na 6…) 

Klawisz C Przesuni�cie kursora w lewo  

Klawisz D Przesuni�cie kursora w prawo 

 

Poło�enie kursora sygnalizowane jest przez migaj�c� warto�� ustawianej cyfry wy�wietlacza dopłat.  

Przykład – ustawienie ceny umownej na 321,90 zł: 

- ustawiamy taksometr w stan wprowadzenia ceny umownej, 

- klawiszem A (naciskamy 3 razy) zmieniamy warto�� pierwszej cyfry ceny umownej na warto�� 3 (cyfra 3 b�dzie migała 

– na wy�wietlaczu pojawi si� warto�� 300,00), 

- klawiszem D przechodzimy do ustawiania drugiej cyfry ceny umownej (ustawiona wcze�niej warto�� 3 przestanie miga�, 

zacznie miga� warto�� 0), 

- klawiszem A (naciskamy 2 razy) zmieniamy warto�� drugiej cyfry ceny umownej na warto�� 2 (cyfra 2 b�dzie migała – 

na wy�wietlaczu pojawi si� warto�� 320,00), 

- klawiszem D przechodzimy do ustawienia trzeciej cyfry ceny umownej (ustawiona wcze�niej warto�� 2 przestanie mi-

ga�, zacznie miga� kolejne 0), 

- klawiszem A (naciskamy 1 raz) zmieniamy warto�� trzeciej cyfry ceny umownej na warto�� 1 (cyfra 1 b�dzie migała – 

na wy�wietlaczu pojawi si� warto�� 321,00), 

- klawiszem D przechodzimy do ustawienia kolejnej cyfry ceny umownej (ustawiona wcze�niej warto�� 1 przestanie mi-

ga�, zacznie miga� kolejne 0), 

- klawiszem A (naciskamy 9 razy) zmieniamy warto�� czwartej cyfry ceny umownej na warto�� 9 (cyfra 9 b�dzie migała – 

na wy�wietlaczu pojawi si� warto�� 321,90), 

- klawiszem D przechodzimy do ustawienia ostatniej cyfry ceny umownej (ustawiona wcze�niej warto�� 9 przestanie mi-

ga�, zacznie miga� kolejne 0), 

- poniewa� warto�� groszowa ceny umownej wynosi „0” nie ma potrzeby �adnego ustawienia – klawiszem D zatwierdza-

my cen� umown�. 
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Podczas ustawiania ceny umownej konieczne jest „przej�cie” przez wszystkie cyfry warto�ci ceny umownej tak, aby 

nie migała �adna cyfra: 

 
 

 

 

Po zako�czeniu kursu naciskamy dłu�ej (około 1,5s) klawisz A aby przej�� w tryb KASA: 

 

 
 

 

 

Na wy�wietlaczu pojawia si� warto�� opłaty w wysoko�ci ustawionej wcze�niej ceny umownej. Po otrzymaniu od pasa�era 

zapłaty za kurs nale�y nacisn�� klawisz D – zako�czenie transakcji i wydruk paragonu fiskalnego: 

 

 

 

Po naci�ni�ciu dowolnego klawisza nast�puje wydruk kopii paragonu, a po 10 sekundach od ko�ca wydruku po naci�ni�ciu 

klawisza D taksometr wraca do stanu WOLNY. Bez wydruku kopii nie ma mo�liwo�ci rozpocz�cia nowego kursu!!! 

PODSUMOWANIE: 

Rozpocz�cie kursu Klawisz A 

Wybranie opcji cena umowna Klawisz D (przewini�cie rabatów) 

Ustawienie warto�ci ceny umownej Klawisze A, B, C i D 

Zako�czenie kursu Klawisz A (dłu�sze przyci�niecie) 

Wydruk paragonu fiskalnego Klawisz D 

Wydruk kopii paragonu Dowolny klawisz 

Powrót do stanu WOLNY Klawisz D 
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12.5. ANULOWANIE KURSU  
Anulowanie kursu jest mo�liwe jedynie przed przejechaniem odległo�ci 500 m   i przed upływem 20 min od momentu roz-

pocz�cia kursu.  

 
Stan WOLNY 

 
 
Kurs rozpoczyna si� przez naci�ni�cie klawisza A (tylko przy pr�dko�ci mniejszej ni� 5 km/h): 

 

 

 

Taksometr przechodzi w stan TARYFA - na wy�wietlaczu pojawia si� warto�� opłaty pocz�tkowej: 

 
 

W tym momencie rusza licznik taksometru naliczaj�c warto�� opłaty w zale�no�ci od czasu i długo�ci przebytej drogi według 

stawek taryfowych zaprogramowanych w taksometrze. 

Przed przejechaniem odległo�ci 500m i przed upływem 20 minut naciskamy dłu�ej klawisz A przechodz�c do stanu KASA. 

Przej�cie do stanu kasa mo�e nast�pi� tylko wtedy gdy samochód porusza si� z pr�dko�ci� mniejsz� ni� 5 km/h. 

 

 

 

 

Aby anulowa� kurs naciskamy klawisz B. 
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Po anulowaniu kursu drukarka ko�czy drukowanie paragonu z adnotacj� o anulacji. Paragon z anulowanym kursem równie� 

nale�y zachowa�. 

 

Rozpocz�cie kursu Klawisz A 

Zmiana taryfy Klawisze A i B 

Zako�czenie kursu Klawisz A (dłu�sze przyci�niecie) 

Anulowanie kursu Klawisz B 

 
 

12.6. WYŁ�CZANIE TAKSOMETRU 
 
!!! Ze wzgl�du na wymogi fiskalne i metrologiczne -  wył	czenie taksometru klawiszem B - jest mo�liwe tylko w stanie 

WOLNY !!! 

13.  ZABEZPIECZENIA TAKSOMETRU PRZED DOST�PEM OSÓB 

NIEUPRAWNIONYCH 
 

 
Zastosowano zintegrowany system zabezpiecze� przed dost�pem osób nieuprawnionych: 

- zabezpieczenie serwisowe elementów fiskalnych,  

- zabezpieczenie wszystkich elementów fiskalnych przed dost�pem,  

- zalanie pami�ci fiskalnej nieprzeroczyst� �ywic� w pojemniku zwi�zanym z obudow� zewn�trzn�. 

Poniewa� kasa pełni rol� taksometru zabezpieczona jest tak�e dodatkowo uniemo�liwiaj�c zmian� parametrów pracy takso-

metru . 
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14. OZNACZENIE WYROBU 
 

Wzór nalepki plombuj�cej: 

 

Wzór nalepki gwarancyjnej: 

 
 

Wzór tabliczki znamionowej: 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
Miejsce umieszczenia tabliczki znamionowej. 
 

Rys.1

Taksometr fiskalny
INNOVA TAXI 2

tabliczka
znamionowa 
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15. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT I KONSER-

WACJA 
 
1. Pakowanie. 

Taksometry fiskalne INNOVA TAXI 2 pakowane s� dwustopniowo. W torebkach z folii wraz z elementami wyposa�enia 

umieszczane s� w kształtkach z pianki poliuretanowej, która zabezpiecza taksometry przed nara�eniami, a nast�pnie w pu-

dełkach z tektury falistej 3- warstwowej. W ten sposób urz�dzenia s� wła�ciwie zabezpieczone przed działaniem nara�e� 

klimatycznych, mechanicznych i innych w trakcie przechowywania, przeładunku i transportu. 

2. Przechowywanie. 

Taksometr powinien by� przechowywany w pomieszczeniach zamkni�tych z zachowaniem warunków czysto�ci, wilgotno�ci 

i temperaturowych. Temperatura przechowywania od -25°C do +55°C, wilgotno�� wzgl�dna do 95%, brak pary kwasów, 

zasad i innych substancji wywołuj�cych korozj�. 

3. Transport 

Transport taksometrów mo�e odbywa� si� krytymi �rodkami transportu wolnymi od zanieczyszcze� pyłowych, oraz agre-

sywnie działaj�cych chemikaliów. Warunki klimatyczne transportu: temperatura -25°C do +55°C, wilgotno�� wzgl�dna do 

95%, ci�nienie atmosferyczne. 

4. Konserwacja 

Bie��ca konserwacja przeprowadzana przez u�ytkownika sprowadza si� do utrzymania taksometru w nale�ytej czysto�ci. 

Nie nale�y u�ywa� �adnych rozpuszczalników i �rodków �r�cych. Do wyczyszczenia taksometru nale�y u�ywa� mi�kkiej 

wilgotnej szmatki, lekko nas�czonej wodnym roztworem łagodnego detergentu.  

Taksometr wymaga okresowej konserwacji zespołów przetwornika drogi. Dokonuje si� tego u producenta lub w autoryzo-

wanych punktach serwisowych w cyklach 25 miesi�cznych zwi�zanych z legalizacj�. 
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16. TRYBY PRACY TAKSOMETRU 
Taksometr mo�e znajdowa� si� w trzech trybach pracy: 

• szkoleniowym,  

• fiskalnym, 

• „tylko do odczytu”. 

Pierwszym trybem, w którym pracuje taksometr jest tryb szkoleniowy. Po zafiskalizowaniu taksometr przechodzi w tryb fi-

skalny, a po zapełnieniu pami�ci fiskalnej lub wcze�niejszym wykonaniu raportu rozliczeniowego przechodzi w tryb „tylko 

do odczytu”. 

Tryb „tylko do odczytu” charakteryzuje si�: 

• mo�liwo�ci� wykonania (wielokrotnie) wszystkich raportów poza raportem dobowym i raportem rozliczenio-

wym 

• brakiem mo�liwo�ci prowadzenia sprzeda�y. 

 

 

17. TRYB SZKOLENIOWY 
 

Jako nowe urz�dzenie, taksometr jest dostarczany w trybie szkoleniowym. W tym trybie urz�dzenie jest w pełni funkcjonal-

ne jako taksometr, to znaczy dokonuje pomiaru przejechanej drogi i mo�e wystawia� paragony za wykonane usługi. Mo�na 

u�ywa� wszystkich dost�pnych funkcji paragonu takich jak: 

�� rabaty 

�� dopłaty 

�� cena umowna 

�� anulowanie paragonu.  

Paragony wystawiane w trybie szkoleniowym nie s� jednak dokumentami fiskalnymi, a dane o wydanych paragonach nie s� 

przechowywane w pami�ci stałej urz�dzenia. W zwi�zku z tym jedynymi dost�pnymi raportami w trybie szkoleniowym s�: 

�� raporty dobowe 

�� raporty taksometru.  

Dane o tych raportach równie� nie s� zapisywane do pami�ci fiskalnej. 

Praca w trybie szkoleniowym nie jest ograniczona czasowo i mo�e by� prowadzona do czasu pełnego opanowania operacji 

na taksometrze.  

Paragony w trybie szkoleniowym s� opatrzone na górze i na dole napisem  

"# niefiskalny #" oraz nie zawieraj� logo fiskalnego.  

 

18. FISKALIZAC JA TAKSOMETRU 
 

Tryb fiskalny charakteryzuje si�: 

�� informacje o zerowaniach RAM, zmianach stawek PTU, raportach dobowych, s� zapisywane do pami�ci fiskalnej; 

�� na wszystkich wydrukach fiskalnych jest drukowany cały numer unikatowy z logo fiskalnym (na oryginałach); 

�� na pocz�tku oryginału paragonu drukowany jest napis ‘PARAGON FISKALNY’; 
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�� na wydrukach niefiskalnych jest drukowana cz��� cyfrowa numeru unikatowego. 

 

Fiskalizacji taksometru, czyli przeł�czenia z trybu szkoleniowego na tryb fiskalny, mo�e dokona� tylko i wył�cznie prze-

szkolony w firmie INNOVA serwisant zaopatrzony w legitymacj� serwisanta. 

Wła�ciciel taksometru zobowi�zany jest sprawdzi� legitymacj� serwisanta. Serwisant oprócz legitymacji powinien posiada� 

inny dokument potwierdzaj�cy jego to�samo��. 

Przed fiskalizacj� wła�ciciel powinien: 

�� poda� serwisantowi dane potrzebne do zaprogramowania nagłówka w taksometrze, tj. nazw� firmy, adres firmy, miej-

sce instalacji taksometru (adres) i numer identyfikacji podatkowej NIP, 

�� uzgodni� stawki PTU jakie trzeba zaprogramowa� w taksometrze  

�� uzgodni� przyporz�dkowanie stawek PTU dla poszczególnych składowych kursu  

�� uzgodni� ilo�� i wielko�� rabatów  

�� ustali� konfiguracj� taksometru ( czy rabaty aktywne, czy aktywna cena umowna i dopłata) 

�� sprawdzi�, czy data i czas wewn�trznego zegara taksometru s� zgodne ze stanem faktycznym, 

�� sprawdzi� dane zawarte na wydruku kontrolnym drukowanym przed fiskalizacj�. 

Serwisant powinien przeszkoli� obsług� w zakresie: 

�� wymiany papieru w taksometrze 

�� wykonywania raportów  

Po procesie fiskalizacji serwisant jest zobowi�zany wypełni� doł�czon� do taksometru ksi��k� serwisow� i uzyska� 

od wła�ciciela podpis potwierdzaj�cy wpisane do niej dane. Na rysunku przestawiono format wydruku otrzymywanego 

przed fiskalizacj� taksometru. 

 

Nr kolumny 
Nr 

sekcji 
1234567890123456789012345678901234567890 

1                 NAGŁÓWEK 
2 YYYY-MM-DD WWW                    NNNNNN 
3      # niefiskalny # 
4          FISKALIZACJA TAKSOMETRU 
5  
6 NIP podatnika: 
7 NIP XXX-XXX-XX-XX 
8  
9 Miejsce na podpis wła�ciciela taksometru 

 potwierdzaj	cy dane 
10 
11 
12 
13 

 
.............................. 

14            Podpis podatnika 
15        Fiskalizacja WYKONANA !! 
16  
17      # niefiskalny # 
18        #001      KIEROWNIK          GG:MM 
19 <Numer unikatowy bez liter > 

 

Od wła�ciciela drukarki serwis ��da potwierdzenia prawidłowo�ci informacji zawartych na wydruku. W ci�gu 14 dni zarów-

no wła�ciciel drukarki jak i serwis s� zobowi�zani powiadomi� Urz�d Skarbowy wła�ciciela o fakcie zainstalowania takso-

metru fiskalnego. Słu�� do tego specjalne druki doł�czane przez producenta do ka�dego sprzedawanego taksometru. Na ry-

sunku poni�ej przedstawiono wzór wydruków drukowanych bezpo�rednio po fiskalizacji taksometru. 
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Nr sekcji Nr kolumny  

1234567890123456789012345678901234567890 
1                 NAGŁÓWEK 
2 YYYY-MM-DD WWW                    NNNNNN 
3      # niefiskalny # 
4             Zmiana stawek PTU 
5 Stare PTU: 
6 Nowe PTU: 
7 PTU A                             vv.vv% 
8 PTU B                             vv.vv% 
9 PTU C                             vv.vv% 
10 PTU G                          SP.ZW.PTU  
11 # niefiskalny # 
12        #001      KIEROWNIK          GG:MM 
13  
14  
15  
16                NAGŁÓWEK 
17 YYYY-MM-DD  WWW                  NNNNNN 
18      # niefiskalny # 
19 PROGRAMOWANIE 
20 STAWEK PTU DLA TRANSAKCJI 
21 Opłata pocz�tkowa: PTU x 
22 Taryfa 1:          PTU x 
23 Taryfa 2:          PTU x 
24 Taryfa 3:          PTU x 
25 Taryfa 4:          PTU z 
26 Dopłata:           PTU x 
27 Cena umowna:       PTU x 
28      # niefiskalny # 
29        #001      KIEROWNIK          GG:MM 
30  

 



Strona 50/56 

 
  
2                 NAGŁÓWEK 
4 YYYY-MM-DD                        NNNNNN 
5          FISKALNY RAPORT DOBOWY 
6  
7 PTU A                             vv.vv% 
8 PTU B                             vv.vv% 
9 PTU C                             vv.vv% 
10 PTU G                          SP.ZW.PTU 
11 ---------------------------------------- 
12 YYYY-MM-DD                         0001  
13 ---------------------------------------- 
14 SPRZED. OPOD. PTU A                 0,00 
15 SPRZED. OPOD. PTU B                 0,00 
16 SPRZED. OPOD. PTU C                 0,00 
17 SPRZED. ZW. PTU G                   0,00 
18 KWOTA PTU A                         0,00 
19 KWOTA PTU B                         0,00 
20 KWOTA PTU C                         0,00 
21 Ł�CZNA KWOTA PTU                    0,00 
22 Ł�CZNA NALE�NO��                    0,00 
23 ---------------------------------------- 
24 ILO�� PARAGONÓW                        0 
25 ILO�� POZYCJI                         15 
26 ---------------------------------------- 
27  
28        #001      KIEROWNIK          GG:MM 
29  NNN nnnnnnnn 
30  
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19. WZÓR LEGITYMACJI SERWISANTA 
 

 
 



Strona 52/56 

20. STANY AWARYJNE 
 
 
Taksometr fiskalny INNOVA  TAXI 2 sygnalizuje bł�dy na wy�wietlaczu operatora.  

 

Bł�dy i ostrze�enia mo�emy podzieli� ze wzgl�du na ich ródło na: 

• bł�dy wywołane analiz� sekwencji podczas programowania, 

• bł�dne wywołania funkcji taksometru 

• bł�dy wywołane zł� prac� podzespołów, 

• ostrze�enia o stanie urz�dzenia. 

 

Wszystkie bł�dy s� sygnalizowane przez komunikat „Err xx” gdzie xx jest numerem bł�du. Je�eli bł�d ma charakter ostrze-

�enia i nie wyklucza dalszego działania urz�dzenia to na wy�wietlaczu dodatkowo miga trójk�t ostrzegawczy. Je�eli dalsza 

praca urz�dzenia nie jest mo�liwa na wy�wietlaczu migocze znak STOP. Komunikat o bł�dzie kasujemy dowolnym klawi-

szem. W przypadku bł�dów wykluczaj�cych działanie urz�dzenia powoduje to wył�czenie zasilania i konieczno�� wezwania 

SERWISU! 



Strona 53/56 

Zestawienie bł�dów wy�wietlanych na wy�wietlaczu operatora. 

Usuwany 
przez Wygl	d wy�wietlacza Opis przyczyny bł�du Typ bł�du Sposób usuni�cia bł�du 

S U Ap 

 
Bł�d fatalny nieusuwalny Wezwa� serwis x   

 

Brak zasilania, praca z bate-
rii, komunikat o bł�dzie usuwalny 

Podł�czenie zasilania, naci-
�ni�cie dowolnego klawisza dla 
skasowania bł�du 

 x x 

 
Brak papieru usuwalny Zało�enie nowej rolki papieru  x x 

 
Opis zastosowanych skrótów: 
S – serwis, 
U – u�ytkownik, 
Ap  –    aplikacja. 
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ZAŁ�CZNIK 1. IKONY I ZNAKI 
 
Z powodu u�ywania systemu siedmiosegmentowego do wy�wietlania liter i znaków, niektóre ze znaków pokazywanych na 
wy�wietlaczu maj� niezwykł� form�. Poni�ej podajemy ich znaczenie. 
 

 

Znak "?" - znak zach�ty do wprowa-
dzania danych (daty, warto�ci liczbo-
wej) 

 

Znak "małe o" - wprowadzenie warto-
�ci pocz�tkowej ( daty, numeru) 

 

Znak "E" - wprowadzenie warto�ci 
ko�cowej 

"? n-d" - znak zach�ty do wyboru spo-
sobu wprowadzania parametrów - 
numerycznie (klawisz C)  lub datami 
(klawisz D)  

 
Pytanie o poprawno�� daty. 
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ZAŁ�CZNIK 2. LISTA KOMEND 
Wł�czenie taksometru – klawisz A 

STAN WOLNY 

Klawisz A  Przej�cie do stanu TARYFA 
Klawisz B Wył�czenie taksometru – przez dłu�sze przyci�ni�cie – tylko w 

stanie WOLNY!!! 
Klawisz C Przej�cie do podgl�du zaprogramowanych parametrów 
Klawisz D Przej�cie do stanu RAPORTY 

STAN TARYFA 

Klawisz A - zmiana taryfy na wy�sz� 
- dłu�sze przyci�ni�cie - przej�cie do stanu KASA  

Klawisz B Zmiana taryfy na ni�sz� 
Klawisz C Ustawienie dopłaty 
Klawisz D Ustawienie rabatu lub ceny umownej 

STAN KASA 

Klawisz A Nieaktywny 
Klawisz B Anulacja paragonu 
Klawisz C Nieaktywny 
Klawisz D Zako�czenie paragonu i wydruk kopii, wyzerowanie wy�wie-

tlacza (po 10 sekundach od wydruku kopii paragonu) 

STAN RAPORTY 

Klawisz A Wyj�cie ze stanu RAPORTY 
Klawisz B Wywołanie wybranego raportu (wydruk) 
Klawisz C Poruszanie si� w lewo po menu raportów (wybór raportu) 
Klawisz D Poruszanie si� w prawo po menu raportów (wybór raportu) 

PRZEGL�DANIE PARAMETRÓW 

Klawisz A Przewijanie zaprogramowanych parametrów w gór� 
Klawisz B Przewijanie zaprogramowanych parametrów w dół 
Klawisz C Wyj�cie ze stanu PRZEGL�DANIE PARAMETRÓW 
Klawisz D Nieaktywny 

PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW 

Klawisz A Zwi�kszenie warto�ci cyfry 
Klawisz B Zmniejszenie warto�ci cyfry 
Klawisz C Przesuni�cie kursora w lewo 
Klawisz D Przesuni�cie kursora w prawo a� do zatwierdzenia warto�ci 
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Ta strona, zgodnie z intencj�, jest pusta. 


