Завдання з виробничого навчання на 23.04.2020 року для гр 11.
Опрацювати самостійно в конспекті.
Підготуватись до контрольної роботи. 30.04. 2020 будуть надані питання для
самостійного виконання в зошитах за темами, які були надані на дистанційному
навчанні.

Правила експлуатації сучасних видів ЕККА.
Експлуатація ЕККА повинна виконуватись з дотриманням певних вимог. Кожна з моделей
має свої особливості безпечної експлуатації, які вказуються в паспорті. Тому перш ніж
приступити до експлуатації ЕККА, необхідно ознайомитись як із загальними правилами
безпеки праці до початку, під час і після роботи, так і з особливостями конкретної моделі
касового апарата.
Перед початком роботи необхідно:
♦ оглянути ЕККА та пересвідчитись у відсутності пошкоджень касового апарата, наявності
та чіткості пломби, у стійкості його установки на робочому місці;
♦ перевірити цілість вилки, проводу, розетки, наявність та справність захисного
заземлення;
♦ відкрити кришку доступу до друкувального пристрою та перевірити необхідність
заправки чекової стрічки і відсутність в принтері сторонніх предметів;
♦ за відсутності неполадок підключити ЕККА до відповідної електромережі, виконати
необхідні підготовчі (до роботи в режимі продажу товарів чи програмування) операції,
перевірити працездатність шляхом отримання нульових чеків.
♦ у випадку виявлення недоліків негайно повідомити про це адміністрацію торговельного
підприємства та не розпочинати роботу з обслуговування покупців до повного усунення
всіх недоліків.
Під час роботи необхідно:
♦ дотримуватись чистоти на робочому місці, не допускати загромадження робочого місця
сторонніми предметами;
♦ не працювати на касових апаратах, будова і порядок роботи на яких вам не відомі та
робота на яких вам не доручена;
♦ працювати на ЕККА необхідно сухими руками, не допускати попадання вологи на
клавіатуру, всередину ЕККА та блока живлення;
♦ бути уважними під час роботи, не відволікатись самому та не відволікати інших від
роботи;
♦ під час роботи на касовому апараті потрібно дотримуватись встановленої для даної
моделі ЕККА послідовності виконання операцій; виконувані операції повинні бути
доведені до завершення і тільки потім можливий перехід до виконання інших операцій чи
перехід до іншого виду робіт (отримання звітів, програмування товарів);
♦ під час виконання операцій з програмування продажу товарів, отримання звітів
потрібно контролювати правильність виконання операцій та інформації по індикатору. У
випадку виявлення помилок до завершення виконання операції - натиснути клавішу
корекції "С" і повторити виконання операції спочатку; якщо виявлена помилка під час
продажу товару після його реєстрації, але ще до завершення оформлення чека, потрібно
виконати операцію: "анулювання" реєстрації і повторити виконання операції з продажу
даного товару чи завершити оформлення чека;
♦ під час виконання операцій з продажу товарів слід пам'ятати, що відкривання шухляди для
грошей виконується в ЕККА автоматично, при цьому грошова шухляда виштовхується
пружиною не менше ніж на 1/4 своєї довжини, що може призвести до травмування;
♦ у разі раптової зупинки ЕККА під час роботи слід з'ясувати причину по умовному
сигналу на індикаторі; по можливості усунути причину блокування самостійно (наприклад,
заправити чекову стрічку) і продовжити роботу. Якщо самостійне усунення неполадок

неможливе, то про це слід інформувати адміністрацію, яка повинна повідомити ДПІ та
сервісний центр про вихід ЕККА з ладу;
♦ у разі виявлення на корпусі ЕККА електронапруги слід негайно закінчити роботу та
вимкнути його з електромережі; самостійне усунення неполадок у такому випадку
категорично заборонене; про даний факт потрібно терміново повідомити представника
адміністрації торговельного підприємства і не приступати до роботи до повного усунення
неполадок;
♦ потрібно неухильно дотримуватись правил електробезпеки: не торкатись незахищених
струмопровідних частин (неізольованих електродротів, відкритих розеток, несправних
електровилок);
♦ при незначних перервах в роботі - не залишати ввімкнений ЕККА без нагляду, а вимикати
його спочатку ключем, а потім вимикачем, який знаходиться на корпусі (якщо він наявний на
конкретній моделі ЕККА), якщо ж вимикач відсутній – вийняти вилку шнура живлення з
електророзетки;
♦ по завершенні роботи з обслуговування покупців у кінці робочого дня отримати
щоденний фінансовий звіт, здати виторг за день в касу магазину (чи уповноваженій на те
особі), визначити результат роботи за день, заповнити Журнал використання ЕККА, у разі
необхідності виконати програмування нових товарів
Після роботи необхідно:
♦ вимкнути ЕККА: спочатку ключ перевести в неробочий режим, вимикач на корпусі
(якщо він передбачений в наявній моделі) перевести в режим: "Вимкнуто", після чого
вийняти вилку шнура електроживлення з розетки;
♦ навести порядок на робочому місці;
♦ підготувати ЕККА до роботи на наступний день.

