
                                                                                                                                       

Kære kunde. 

Tillykke med deres nye Olympia CM940f/CM941f/CM942f Kasseapparat 

 

Vi har klargjort kasseapparatet til dansk standard/lovgivning så apparatet udspecificere moms osv. 

For at bruge apparatet lovligt jf. SKAT skal du som kunde programmere apparatet med  

Logotekst (Logo Message Menu 31) -   Firmanavn, adresse osv.  

Tekst i bunden af bonen (AD Message Menu 32)  Ofte noget med åbningstider el. HUSK CVR Nr.  

Varegrupper (Departments Menu  01)   Varegruppe navne (moms tilknytning) 

PLU’er (PLU Messages Menu 03) Valgfri  Faste varer (husk varegruppe tilknytning) 

Så er du parat til at bruge apparatet.  

Disse ting kan programmeres via menu systemet, eller via medfølgende software, i det medfølgende software er der 

også mulighed for at lave dit eget keyboardlayout. Keyboard layout findes under Menupunkt 45 (Keypad Define) som 

vi anbefaler at du bruger. 

Start med at uploade data fra ECR (kasseapparatet) til ECR Software, så du får de danske data fra kasseapparat ind i 

det medfølgende software. 

Husk at sætte USB stik i kasseapparat ved brug. 

 

Vi fraråder du ændre i menupunkt 13 og 24 (P-register og ECR Message), da man der kan ’ødelægge’ opsætningen 

af kasseapparatet. Kasseapparatet er i de menuer opsat efter dansk lovgivning.      SE VEDLAGTE HUSKESEDDEL 

  

Programmering via tastatur: 

Programmering fortages ved at dreje (P) nøglen i PRG. Menuerne findes ved at bladre op/ned med piletasterne. 

Menuen vælges med (CASH/KONTANT) knappen. SUBTOTAL knappen bruges til at ’gå tilbage’ 

 

 

 

 

 

 

HUSK.  

Vi har Danmarks billigste Termobonruller til Kasseapparater og Dankort terminaler 



 

 

Opgørelse af Kasseapparat: 

 

Aften rapporter (daglig opgørelse af kasseapparatet) 

Jf. SKAT skal du dagligt opgøre din kasse.  

Kassen opgøres ved at udskrive nedenstående rapporter under Z:  

01 Finans rapport 

03 Varegruppe rapport 

96 EJ - Elektronisk journal (Revisionsrulle)  

HUSK – ISÆT SD KORT VED OPSTART - Z-rapport er kun muligt med USB stik isat. 

Opgørelserne printes ved at dreje (Z) nøglen i Z. Menuerne findes ved at bladre op/ned med piletasterne.  

Menuen vælges med (CASH/KONTANT) knappen. SUBTOTAL knappen bruges til at ’gå tilbage’ 

Yderligere information kan findes i brugermanualen 

 

Link til download af PC software: 

http://olympia-vertrieb.de (under support/download) 

http://olympia-vertrieb.de/html/Download/index.php?dir=/Cashregisters/CM_941_941F_942_942F/ 

 

 

 

 

 

Held og lykke med deres nye kasseapparat 

OfficeWorld.dk 

 

HUSK.  

Vi har Danmarks billigste Termobonruller til Kasseapparater og Dankort terminaler 

http://olympia-vertrieb.de/
http://olympia-vertrieb.de/html/Download/index.php?dir=/Cashregisters/CM_941_941F_942_942F/


 

Udskiftning af papir/isætning af papir i Olympia CM911/CM912/CM941/CM942 

 

1.  Ilæg bon-rulle i bunden af printer                    2. Luk printer 

             

3. Monter dækplade, og afriv papir og maskine er nu parat til brug. 

 

Bagerste omsamler rulle skal ikke bruges i Danmark. Da bon papir skal  ’løbe’ ud af maskine til kunde-bon, 

som er lovkrav. 


