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R E S E T  

   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :   Στην λύση του reset καταφεύγουμε μόνο εφόσον έχουμε εξαντλήσει  όλες τις 

πιθανές αιτίες του προβλήματος, και η μηχανή δεν επανέρχεται ούτε με POWER OFF / ON .  

( Αν δεν είστε σίγουροι γι’ αυτό επικοινωνήστε με την τεχνική υπηρεσία της RBS A.E. ) 

Σε αντίθεση με τα παλαιότερα μοντέλα, με το reset δεν χάνεται τίποτα από τον προγραμματισμό της 

μηχανής ( πχ είδη, παράμετροι πωλήσεων, περιφερειακών κλπ), αλλά ούτε και οι τυχόν πωλήσεις που 

μπορεί να προϋπήρχαν καθώς στο επόμενο δελτίο Ζ θα καταχωρηθούν κανονικά.   
 

 Επίσης reset απαιτείται υποχρεωτικά μετά από :  

I. Αλλαγή μπαταρίας κεντρικής πλακέτας.  

II. Αντικατάσταση κεντρικής πλακέτας. 

III. Αντικατάσταση φορολογικής μνήμης. 

  

1. Αφού αφαιρέσετε προσεκτικά με ένα κατσαβίδι το   

      βουλοκέρι, ξεβιδώνεται την βίδα της εφορίας, και   

      αφαιρέστε το οβάλ καπάκι.  

2.  Με σβηστή την μηχανή τοποθετήστε το μεσαίο jumber. 

     Ανάψτε την μηχανή.   

3.  Η μηχανή θα εκτυπώσει ένα πληροφοριακό δελτίο με  

     στοιχεία της μηχανής και την version του προγράμματος. 

     Στην οθόνη θα ζητήσει κωδικό.   

4.  Πληκτρολογήστε τον 6ψήφιο κωδικό που σας έχει   

     παραχωρήσει η RBS  και πιέστε ΜΕΤΡΗΤΑ 

5.  Πληκτρολογήστε προσεκτικά την ημερομηνία και πιέστε 

     ΜΕΤΡΗΤΑ 

6.  Πληκτρολογήστε προσεκτικά την τρέχουσα  ώρα και   

     πιέστε ΜΕΤΡΗΤΑ 

7.  Αφαιρέστε το jumber. Τοποθετήστε το οβάλ καπάκι, βιδώστε 

την βίδα της εφορίας και σφραγίστε με βουλοκέρι 

χρησιμοποιώντας  τον ζουμπά που σας έχει παραχωρήσει η RBS. 
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                                                       C L O C K   R E S E T 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η μηχανή δεν επιτρέπει εισαγωγή ημερομηνίας – ώρας προγενέστερης του τελευταίου 

δελτίου Ζ. Αν κατά λάθος εισάγετε μεταγενέστερη ημερομηνία της τρέχουσας και ολοκληρωθεί η 

διαδικασία είναι αδύνατο να επιστρέψετε στην τρέχουσα.  

Για διαφορά ώρας έως max 30 λεπτών οφειλόμενη στην φυσιολογική απόκλιση του ηλεκτρονικού 

ρολογιού ανά έτος, επικοινωνήστε με την τεχνική υπηρεσία της RBS A.E. 

 

    

 
 

 

 

 

2. Αφού αφαιρέσετε προσεκτικά με ένα κατσαβίδι το   

      βουλοκέρι, ξεβιδώνεται την βίδα της εφορίας, και   

      αφαιρείτε το οβάλ καπάκι.  

2.  Με σβηστή την μηχανή τοποθετήστε το αριστερό jumber. 

     Ανάψτε την μηχανή.   

3. Μπείτε στο μενού του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ – 

    ΩΡΑΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑ –ΗΜ/ΝΙΑ 

      

4.  Πληκτρολογήστε προσεκτικά την ημερομηνία και πιέστε 

     ΜΕΤΡΗΤΑ 

5.  Πληκτρολογήστε προσεκτικά την τρέχουσα  ώρα και   

     πιέστε ΜΕΤΡΗΤΑ. Η μηχανή θα καταγράψει επέμβαση  

     τεχνικού , ημερομηνία και ώρα. 

6.  Αφαιρέστε το jumber. Τοποθετήστε το οβάλ καπάκι, βιδώστε 

     την βίδα της εφορίας και σφραγίστε με βουλοκέρι 

χρησιμοποιώντας  τον ζουμπά που σας έχει παραχωρήσει η RBS. 
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ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ  

   

 

Αν για οποιοδήποτε λόγο απαιτηθεί να επανέλθει η μηχανή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, 

δηλαδή να καθαρίσουν όλοι οι τυχόν προγραμματισμοί πχ είδη, τμήματα, παράμετροι 

πωλήσεων, περιφερειακών, κουπόνια, πληκτρολόγιο κλπ, τότε ακολουθείται  η παρακάτω 

διαδικασία : 

 

Μπείτε στο μενού  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ –  ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ – ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ  

 

 
 

Περιμένετε όσο η οθόνη εμφανίζει ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ  ΜΝΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Όταν στην οθόνη εμφανιστεί και πάλι  >ΑΡΧΙΚ.ΠΑΡΑΜΕΤΡ. τότε πιέστε ΑΚΥΡΩΣΗ . 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Σε αντίθεση με το reset σε αυτή την περίπτωση  χάνεται o προγραμματισμός της 

μηχανής, ( εκτός αυτών που αποθηκεύονται στην φορολογική μνήμη ). Οι πωλήσεις που μπορεί 

να προϋπήρχαν δεν επηρεάζονται.   

 

Σε σπάνιες περιπτώσεις για την αποκατάσταση μιας μπλοκαρισμένης μηχανής, κατόπιν 

επικοινωνίας με την τεχνική υπηρεσία της RBS A.E. μπορεί να απαιτηθεί ταυτόχρονα και reset 

και αρχικοποίηση παραμέτρων.  

 

 

 

Πληκτρολογήστε τον κωδικό 333333 και πιέστε ΜΕΤΡΗΤΑ 


