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Bevezető
Az EMKE 2010-1/M jegykiadógép egyféle változata annak a gépcsaládnak, amely az 1987-ben
bejelentett és 1992-ben szabadalmat kapott, az EMKE Kft. tulajdonát képező jegykiadógép
találmány szerinti készüléknek, amely változat az eredeti készülék műszaki és programtechnikai
továbbfejlesztésével, kiegészítésével született meg.
Az EMKE készülék korábbi, jegykiadógép változatából több, mint 700 darab került, főként
szolgáltatási területen üzembe állításra, ezek mára használatból kivonásra kerültek. A pénztárgépi
engedélyezéssel rendelkező változatokból több mint 2800 darab van használatban
Magyarországon. Főbb alkalmazási területei a helyközi és a távolsági menetrendszerinti
autóbuszközlekedésben (továbbiakban a közlekedésben) az elővételi pénztár gépesítése, a jármű
fedélzeti jegykiadás és pénztárkezelés gépesítése..
Az EMKE Kft. gyártja és országosan szervizeli a jegykiadógépeit. A szervizellátás 48 órán
belül javítással, vagy cseregép-biztosítással történik. A szervizelendő gép bizonylatolása javításba
vétel és üzembe adás során a jelen gyakorlat szerint mind műszaki, mind tárolt belső adattartalmi
szempontból megvalósul.
Az EMKE készülék értékesítése egy szerkezet eladásával és egy gépenkénti programhasználati
díj felszámolásával történik, amely ezidáig – és a jövőben is – biztosítja az átalánydíjas
szervizszolgáltatást igénybevevő vásárló számára, hogy térítésmentesen hozzájusson a legfrissebb
programváltozatokhoz, készültek volt azok a gép működésére vonatkozó jogszabályváltozások, a
gyártó által kimunkált új szolgáltatások, vagy az üzemben tartó időközben megjelent igényei
alapján.
Az EMKE 2010-1/M típusú készülék eredeti kialakításban a VOLÁN 5 programmal került
pénztárgépként bevizsgálásra 1994-95. években, amelynek egyetlen indoka a hivatásforgalmi
utasok könyvelhető (költségként elszámolható) jegy bizonylat igényének kielégítése volt. A
VOLÁN 5 jegykiadó programmal történő pénztártechnikai vizsgálatához a 34/1999. (XII.26) PM
rendelet maradéktalan kielégítése érdekében a gép egy vevő árkijelzővel egybeépítésre került. A
továbbiakban az EMKE 2010-1/M típus a műszaki leírásban szereplő 2010-1/K típussal azonos
megjelenésű.
Az üzemeltető számára a PC kapcsolatú EMKE gépek használatához a gépkönyvben
részletezett PAKK program mellett felhasználói programra is szükség van. Több helyen a TISZA
VOLÁN Zrt. SZEBIR programrendszere használt, de működik más, az adott társaság saját
igényeire készült programmal is EMKE gépállomány.
2000. évben a ’95. évi vizsgától eltelt idő alatt felmerült tovább fejlesztési igényeket tartalmazó
VOLÁN 5m1 program került kialakításra és levizsgáztatásra. Egyféle EMKE utazási kártya
elnevezésű elektronikus bérletkezeléssel.
A géphez interfészen keresztül csatlakoztatható EMKE utazási kártya illesztő egység 2005. év
során az ELEKTRA Hungaria előírásaihoz lett igazítva. Így EH rendszerű kártyák kezelésére
alkalmas lett a pénztárgép.
A 2006. július 1-jétől érvényben lévő fogyasztói ártámogatás igénybevételéhez szükséges
„jegyen lévő km” övezeti érték jegyre írásához és jegylistában, pakkban történő nyilvántartásához
a működtető program módosításra, majd az APEH OPTTB-nél bemutatásra, vizsgálatra került
VOLÁN 5m2 néven.
2010. évbe rendeletileg szükségessé vált utazás regisztrációs jegyek adóügyi bizonylat
formában történő kiadása amelynek realizálása céljából került vizsgáztatásra a VOLÁN 5m3
program változat.
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2013. évben megjelent 3/2013. NGM rendelet bevezette az online pénztárgép követelményt,
amelynek az EMKE 2010-1/M típus nem tett eleget, így a használata ellehetetlenült. (Bár az üzem
közben helyzetét változtató szolgáltatás esetében a szakszerű követelmény -a taxi üzemhez
hasonlóan- az AVAM memória lenne). A menetrendszerű szárazföldi közlekedés számára
továbbra sem követelmény a pénztárgép használat, de a hivatásforgalmi utazók továbbra is
igénylik az elszámolható utazási bizonylatot. Megoldást a 48/2014. NGM rendelet megjelenése
jelentett, mely lehetővé teszi az olyan számlázó programot, amely a nevét nem közlő vevő
számára nyugta bizonylat kiállítását is lehetővé teszi egy programon belül. Cégünk kifejlesztette
az EMKE 2010-1/M jegykiadógép típusra a Volán Számlázó Program elnevezésű számlázó
programját, amellyel az adott géptípusunk számlázó célgépként funkcionálhat.
Az eltelt évek bizonyították, hogy a szélsőséges üzemhelyzetek között hosszútávon is
működőképes a konstrukció, illetve megfelelő szerviz ellátás és a változó követelményekhez
igazítás segítségével elkerülhető az eszköz elavulása, használati értékének csökkenése.
Az EMKE Kft. folyamatosan figyelemmel kíséri e készülék felhasználási területére vonatkozó
törvények, rendeletek, szabályok változását, gyűjti a felhasználási tapasztalatokat, igényeket,
elvárásokat, hogy ezek segítségével a legjobban megfelelő, legbiztonságosabb, legpraktikusabb
szerkezeti kialakítású és működtető programú EMKE készülékváltozatokat hozhassa létre. Kérjük,
tisztelje meg cégünket az EMKE-re vonatkozó bármilyen információjának közlésével...
Szeged, 2014. december
Szíves közreműködését, segítségét az EMKE Kft. nevében tisztelettel köszöni:
Wábits Győző
ügyvezető igazgató
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MŰSZAKI LEÍRÁS
1. A készülék rendeltetése, felhasználási területe
Az EMKE 2010-1/M jegykiadógép a konstrukcióját tekintve eredendően szélsőséges
felhasználási viszonyok közötti üzemeltetésre készül. Háza műanyag bevonattal ellátott acéllemez.
Mobil üzemeltetéshez gyors csatlakozású mechanikus rögzítéssel és tápfeszültség-csatlakozással
rendelkezik. Tápfeszültség-ellátása törpefeszültségről, 24V egyen feszültségről történhet.
Méretével, kialakításával alkalmazkodik a szűk pénztárhelyek lehetőségeihez, az időben
folyamatos, ellenőrzés nélküli üzemeltetéshez.
A készülék alapja egy számítógép, amelyhez perifériaként csatlakoznak a pénztárgép alapvető
funkcióit ellátó szerkezetek és az opcionális kiegészítő egységek. A pénztárgép kezelőszervei
kétfelé választottak. Egyik része az áru- vagy szolgáltatásféleség választó és árbeállító egység.
Másik rész a beállított tétel származtatását (különféle vásárlási, szolgáltatási kedvezmények
nyújtását), féleségi gyűjtőkbe való eltárolását, valamint a nyugta kiírását kiváltó egység.
A jegykiadógép kijelzője alfanumerikus, áru- vagy szolgáltatásféleség választója az angol ABC
26 betűjelét tartalmazza, amely műszakilag alkalmassá teszi a gépet nyugtaadásán túl – megfelelő
funkcióváltással – egyszerűsített számlaadási tevékenység ellátására is.
Az EMKE 2010-1/M jegykiadógép programja segítségével felkészült 20 termékcsoportban
összesen 63-féle cikk vagy szolgáltatás megkülönböztetésére, kiadására egyetlen gombnyomás
hatására. Így a működtető programváltozattól, a használt pakkoktól, a csatlakozó külső
egységektől és az identifikációs adatállománybeli opciókat vezérlő kapcsolók beállításától
függően dolgozhat féleségenként fix árral, vagy szabadon állítható árral. Lehetőség van
féleségként fizetési mód elhatárolást végezni. A fizetés elkülöníthető cash-sel vagy hitelkártyával
való fizetésre. Továbbá lehetséges nem pénzbeli fizetést (bon, kupon, hitelezett stb.) vagy
beszámítást (részbeni fedezet elfogadás pl.: BEB) jelölni a bizonylatra, illetve külön gyűjteni
azokat az elszámoláshoz.
Utasszámláláshoz vagy utazásszámláláshoz statisztika összeállításához, előreváltott jegy- és
bérletszelvény-felhasználást, vagy díjmentes utazást rögzítő információs adatfelvevő
(regisztrációs) – közvetlen készpénzbevételt nem jelentő – jegyek kiadására is képes a készülék.
A gép által készített jegybizonylatra a feltüntetett pontos idő adat alapján alkalmas
időtartamhoz kötött szolgáltatások igénybevételére (jégpálya, gyógyvizes medence). A
forgalomról tetszőleges időközönként statisztikai vagy elszámolási gyűjtések készíthetők (pl. egy
napon belül – ami egy kezelő, egy pénztáros elszámolási egysége – elkülöníthető több napszak –
max. 8 db – forgalma vagy mobil (járműfedélzeti) elhelyezésekor pedig adott távolságok vagy
útszakaszok alatti forgalom). A jegykiadógép az utolsó 8 elszámoltatási egység statisztikai
gyűjtését részletesen, az utolsó 4096 tétel adatait pedig időadattal jellemzetten tárolja. A végzett
tevékenységről összesített, féleségenkénti gyűjtések, és tételenként, a tétel beütéséhez kapcsolódó
időponttal jellemzett adatok állnak rendelkezésre ill. nyomtathatóak ki. Segíti az adatpakkban
gyűjtött tételes adatokkal a napvégi átadás-átvételtől elválasztott későbbi elszámoltatás vagy a
számítógépes adatfeldolgozáshoz hosszabb időnként való csatlakoztatás lehetőségét (pl. mobil
elhelyezésű jegykiadógép).
Az EMKE 2010-1/M jegykiadógép bármely példányának kezelője, üzemeltetője a gépben lévő
adathoz a gép programján keresztül fér hozzá. A gép programjához kizárólagosan a szerviz fér
hozzá. A gép programjának megfelelőségét a szerviz megbontás nélkül, egyszerű eszközzel,
bármilyen üzemhelyzetben képes ellenőrizni. A készülék szolgáltatási körének bővítését célzó
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programváltozat-csere a GT memória tartalmát nem érinti. Az adatgyűjtése, göngyölítése
zavartalan marad.
Az EMKE 2010-1/M jegykiadógépek felhasználási területe a jellemzően kis
szolgáltatásféleség-számmal, vagy árucikkel bíró pénzbevételi helyek, ahol gyakran egy vevő
egyetlen szolgáltatást vagy cikket, egyetlen példányban igényel.

2. Az EMKE 2010-1/M jegykiadógép műszaki adatai
Megnevezés:
Típus:
Típusjel:
Méret:
Tömeg:
Üzemi tápfeszültség:
Üzemi tápáramfelvétel:
Megengedhető tápfeszültség ingadozás:
Tápfeszültség-védelem:
Tápfeszültség-biztosító:
Tápfeszültség csatlakozás:
Tápfeszültség polaritás:
Védettségi fokozat:
Mechanikai rögzítés:
Hozzáférés elleni biztosítás:
Szoftver:
Funkciója:
Üzemelési feltételek:
Készülék üzemi hőmérséklet:
Környezeti hőmérséklet:
Relatív páratartalom:
Légnyomás:
Tárolási feltételek:

Üzemképesség:
Megengedhető alsó hőmérséklethatár:
Önálló belső áramforrás:

EMKE 2010-1/M jegykiadógép
műszer
EMKE 2010-1/M
280x240x90 mm
Kb. 3,6 kg
24 V polaritáshelyes egyenfeszültség
nyugalmi helyzetben 0,6A nyomtatás közben 1,4A
minimális tápfeszültség 16 V DC
maximális tápfeszültség 33 V DC
36V-tól
típus: üvegcsöves G20
értéke: T3, 15A
koncentrikus gyorscsatlakozó
típusa: B-2000
mérete: 2,1 mm
kötött
IP 20
3 pontos gyorscsatlakozó (ALMEX méret)
pecsétviasz plombálással
Volán Számlázó Program 1.1
gépenkénti használati jog átadással
számlázó célgép
burkolaton: környezet + 10°C
talplemezen: környezet +35°C
5°C-tól +60°C-ig (üzemeléshez)
max. 90%
860-1060 mBar
környezeti hőmérséklet: -20°C-tól +80°C-ig
relatív páratartalom: max. 90%
légnyomás: 860-1060 mBar
ajánlott: szobahőmérsékleten, csepegő víztől, maró,
agresszív gőzöktől, párától mentesen
-5°C-tól +80°C-ig való tárolás után azonnal
-5 °C alatti tárolás után max. 10 perc a tápfeszültségre
való csatlakozást követően
-20°C
típusa: NiMH akku telep 6 V 1200 mAh
töltése: belső csepptöltővel (önműködően)
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teljes töltési idő: 20 óra (tápfeszültségre
csatlakoztatással)
nyugta tételtároló: Lithium elemmel ellátva
Működőképesség megőrzése:
750 órás töltés nélkül tároláson belül
Nyugta tételtárolás:
4000 órás töltés nélkül tároláson belül
Értékesítési végösszegtároló:
GT memória
Típusa:
UVEPROM
Gyártmány: ST 27C256
Adatmegőrzése: több, mint 5 év
Kapacitása: 4092 napi záróegyenleg
Működés kizárása:
Értékesítési végösszegtároló betelése vagy
750 órán túli töltés nélküli tárolás vagy
működésellenőrző programhiba detektálása
Felépítése:
moduláris, bővíthető, kiegészíthető
Karakter kód készlet:
US ASCII
MICROSOFT 852-es kódlap szerint
Főbb építőelemek:
Számítógép:
gyártó által épített, mikrovezérlős
Mikrovezérlő:
INTEL 80C32
Programmemória: I 27C1001
Nyomtató káva: CITIZEN iDP 560 vagy
CITIZEN iDP 562
Nyomtatómű:
DP 555 vagy
DP 575L-12A
Írómű töltése:
nyugtaszalag: 59 +/-1 mm x 60 mm
vagy 90 mm-es egypéldányos papír
Festékszalag:
13 mm-es nylonszalag
30 mm-es orsókon vagy
IR.01 típusú szalagkazettában
Adat pakkok:
kapacitás: 64 kbyte (512 kbit) kispakk
256 kbyte (2Mbit) nagypakk
2 Mbyte (16Mbit) flash pakk
belsőáramforrás élettartam: legalább 3 év
személyi pakk kapacitás: 8000 db tétel
Használható:
Műszerként, kellő gondossággal
Egyéb adatok:
Készül:
Márkajel:
Márkavédjegy lajstromszáma:
Gyártó:
Szervizellátó:

Garancia idő:
Javítási idő:

Az EMKE Kft. szabadalma alapján, lajstromszám: 207.596
176452
EMKE Kft.
6724 Szeged, Kenyérgyári út 4.
Tel./fax: 62/*475-956
EMKE Kft. szervizhálózat,
6724 Szeged, Kenyérgyári út 4.
Tel./fax: 62/*475-956
garanciális és garanciaidőn kívüli javítás
alapgép:
12 hónap
adat pakk áramforrása:
36 hónap
48 órán belül vagy cseregép biztosítása
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Működtető program:
Programjellemzők:

Referenciahely:
Továbbfejlesztés:

használatba vehető, nem része a készüléknek (a vásárló nem
rendelkezhet vele)
Jelölés:
Volán Számlázó Program (VSzP 1.1)
bizonylatformátum: nyugta vagy egyszerűsített számla
papír példányszám: 1 példány
festékszalag szín:
tetszőleges
tétel kiadás:
állított vagy vonali pakkból vett árral
TISZA VOLÁN Zrt. Szeged;
ALBA VOLÁN Zrt. Székesfehérvár
a felhasználói igények alapján új kiegészítőegységek,
működtető programváltozatok

3. Tartozékok
Rendszeresített tartozékok:
Tápfeszültség ellátó gyorscsatlakozós vezeték
Festékszalag
Bizonylatszalag
Vevő árkijelző
Kezelési és műszaki leírás
Alap kiegészítők:
Vonali adatpakk
Személyi adatpakk
Asztali talp vagy járműre szerelhető talp (ALMEX jellegű)

1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1db

Különtérítésű (opcionális) egységek:
- 2-ik vagy további személyi adatpakk,
- kezelés gyorsító- vagy számlakérő- vagy bérletváltó-kártya vagy előreváltott bérletjegy
vonalkód leolvasó,
- chipes vásárlói klub- vagy utazási-kártya illesztő (ELEKTRA Hungaria szerinti rendszer)
- RS 232 vagy RS 485 interfész:
o külső PC-hez,
o bérletszelvény előállító vagy biankó szelvény kitöltő nyomtatóhoz,
o előreváltott menetjegy kezelőhöz,
o helyijárati járatszám kijelzőhöz,
o viszonylat kijelzőhöz, GPS-hez.
- A jegykiadógépből kezelhető elektromos működtetésű pénzes kazetta.
- A pénzes kazettára telepíthető helyi LED-es világítás.
- A pakkok kezeléséhez töltő/kiolvasó egység működtető programmal.
- A pakk kezelő adatait tovább feldolgozó elszámoltató szoftver (SzEBIR rendszer).

4. A készülék felépítése és működése
Az EMKE 2010-1/M intelligens felépítésű programozott készülék, amely egy célgép
jegykiadásra szolgáló számlázó programmal. A célgép működését egy mikrovezérlő vezérli. Az
írásban megjelenő információkat egy, a célnak megfelelő átalakított nyomtató adja. A jegyek
kiadását speciális süllyesztett gombsor biztosítja. A számlázó program egyaránt biztosítja nyugta
és számla formátumú jegy kiadását. Utazási relációt tartalmazó jegy kiadásához a tarifa és a
viszonylati adatokat valamint a számla kiadáshoz a vevő adatállományt a vonali pakk tartalmazza.
A kezelési tevékenység adatai a személyi pakkban másodperces pontosságú időadattal
jellemzetten gyűlnek.
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Az alapkészülék szerkezeti felépítése:
Az EMKE készülék 10 fő szerkezeti részből áll, ebből 7 külsőleg látható: számítógép,
nyomtató, vevő árkijelző, jegykiadó gombsor, pakk csatlakozó, interfész csatlakozó, talplemez.
Három pedig belsőleg, rejtetten kialakított: üzemi tápegység, műveleti adattároló memória, az
értékesítési főösszeg (Grand Totál) tároló .
EMKE 2010-1/M típus

vevő árkijelző

Az EMKE készülék megbontás ellen gyárilag kialakított pecsétviasz biztosítással védett. A
pecsétviasz zárat üzembe helyezéskor, a GT memória indításával egy időben a szerviz helyezi el.
A pecsétnyomó utal a gyártó szervizére és a szerviz munkát végző dolgozójára.
4.1. Számítógép
A számítógép a SHARP cég által gyártott PC 1500 elrendezéséhez hasonló kialakítással, de az
EMKE Kft. által épített. A készülék működését C és BASIC nyelvű program kombináltan végzi.
A számítógép a GT memória modulhoz szalagkábellel, mint köldökzsinórral csatlakozik, ha a
kapcsolat megszakad a készülék működése megáll.
A készülék rezonáló körülmények közötti használatához a nyomógombok leérzése késleltetett,
mindemellett néhány pond erő hatására – külön kapcsolási érzet nélkül – létrejön az érintkezők
záródása, a kapcsolás. A megnyomás tudomásul vételéről a gép elektronikus billentyűzési hanggal
tájékoztat. A gép jegykiadó nyomógombjai kapcsolási érzetet adva működtethetők.
A kijelző fotóreflexiós működésű (Minél nagyobb külső megvilágítást kap, annál jobban
látható). Láthatóság a billentyűzet felöl nézve mintegy 15-80 fokos szögtartományban a
legnagyobb. A kezelés hatására egy háttérvilágítás kapcsolódik be, amely az utolsó kezelés után
kb. 20 másodperccel elhalványul egészen a lekapcsolódásig. Ez a világítás biztosítja a kijelző jó
leolvashatóságát sötétedés utáni használatnál.
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4.2. Nyomtató
A nyomtatómű a CITIZEN iDP 560, vagy iDP 562 nyomtatóé, amely C64 interfészről
működtethető és 230V-os hálózati táplálású asztali nyomtatóból kialakított. A szükséges
elektronikai és mechanikai átalakítás után (pl. tápegység-átépítés, megfelelő csatlakozási pontok
kialakítás, mechanikai rögzítő, felszerelő pontok létrehozása) kerül beépítésre a jegykiadógépbe.
A nyomtatómű kétszínű nyomtatás végzésére alkalmas 70mm széles papíron, amely a
jegykiadási igényeknek megfelelően egy színre (a program nem használja a két szín nyomásának
lehetőségét), és 60mm szélesre korlátozott. A festékszalag 13mm-es nylonszalag, hossza kb. 4,5m.
A festékszalag orsó speciális, így szalagcserekor az eredeti orsókat kell felhasználni. A
szalagcsévélés irányát fogyásfigyelő vezérli. Ezért a festékszalag két végéből 400-600 mm nem
használt. A festékszalag-kazettás változat 13 mm-es végtelenített festékszalagú kazettával üzemel.
Ekkor a szalagcsere egyetlen mozdulattal, a kazetta cseréjével történhet. A kazetta töltőszalagja a
szerviz által cserélhető.
A nyomtatómű 24 V DC-ről történő tápellátása a tápegységének feszültség stabilizátorát a gyári
kivitelhez mérten megnövelt hőigénybevételnek teszi ki, ezért a disszipáló elem nagyobb
teljesítményűre kicserélt, és a nyomtatón kívül, a talplemezen elhelyezett.
A nyomtató kiíró szerkezete 7 tűs mátrixfej.
Nyomtató típus
DP 555
DP 575

Írási sebesség
1.1 sor/sec
1.9 sor/sec

Sorelemzési sebesség
3 sor/sec
6 sor/sec

A nyomtató doboz tetején foglal helyet a külső tápellátás meglétét jelző LED, és a
nyomtatófedél, amely a jegytépő élet tartalmazza. Az oldalán pedig a külső tápellátás 2,1 mm-es
koncentrikus adapter csatlakozó aljzata.
A nyomtatómű csak az EMKE készülék külső feszültségforrásáról működtethető. A
tápáramellátás csatlakozása esetén a nyomtatómű tápegysége azonnal működik. (A számítógép
kikapcsolt állapotában is.) A nyomtató hát oldalán képezhető ki az opcionális külső egységek
interfész csatlakozási helye (alakos vezető pálya, a végén tűs csatlakozóval).
A nyomtató jobb oldalára rögzített az EMKE 2010-1/M típus vevő árkijelzője, bal oldalán
pedig az EMKE készülék gyári adattáblája található.
4.3. Vevő árkijelző
Különböző típusú EMKE készülékeken kétféle vevő árkijelző használatos. Egyik (jármű
fedélzeti kialakítás) egy 5 karakteres a gép oldalára szerelt LED technikájú numerikus kijelző,
másik (elővételi pénztári kialakítás) egy 7 számjegyes lengő vezetékre szerelt LED kijelző 25
mm-es számmagassággal.
4.4. Pakk csatlakozó
A nyomtatóház hátsó frontján elhelyezett, fémből készült kettős nyílás, az adat és személyi
pakk fogadására van kiképezve. A csatlakozást elősegíti egyfelől a fémház alakja (négyszögletű
keresztmetszete), másrészt a vezető idommal ellátott elektronikus csatlakozó. A két pakk tetszés
szerinti sorrendben és elhelyezéssel dugaszolható az EMKE készülékbe. Bármelyik helyre,
bármelyik pakk bedugható azonban csak úgy, hogy a beütött szám a pakk felső részén látható.
4.6. Jegykiadó gombsor
A számítógépet befoglaló fémlemezház felső részébe telepített, süllyesztett nyomógombsor
szerepe a nyugtaadások kiváltása a készülék megnyitott (gyűjtőző) állásában. A véletlen
nyugatadások kizárása érdekében süllyesztetten szerelt hengeres testű nyomóelemek működtetik a
kapcsolást végző nyomógombokat.
121

A gyártómű a nyugtakiadó gombsor kapcsolóelemeit mikrokapcsolóval valósítja meg, amely
határozott kapcsolási hangot, és kapcsolási érzetet adva működik.
A teljes árú szolgáltatás pl. egész árú jegy %-os kedvezményei a gyártómű által a szállításkor
definiáltaktól eltérő értékűre is beállíthatóak a szakszervizben egyszerűen, software eszközökkel.
4.7. Talplemez
Az acél talplemez hordozza a készülék látható és belsőleg szerelt moduljait. A talplemez alsó
külső oldalán foglal helyet a jegyszalag-befogó, a papírvédő fülek és a készülék gyorscsatlakozós
felszerelését biztosító 3 db hengeres rögzítő csap, amely alapvetően az ALMEX talpra való
felszerelésre készül, de bármely más, hasonló mechanikai
kialakítással rendelkező szerelő felületre egyszerűen,
gyorsan csatlakoztatható. A talplemez belső oldalán
elhelyezett, a szigetelten leválasztott tápegység disszipáló
elem, és a gépet a talplemezhez rögzítő pecsétviasz-zárat
tartó hengeres csap.
4.8. Üzemi tápegység
Az üzemi tápegység feladata:
 Csatlakozni a külső hálózathoz
 Tápellátás hiányában belső akkumulátorból tápáram
biztosítása a számítógép és a műveleti adattároló
részére.
 A belső akkumulátor csepptöltése.
Külső hálózati csatlakozás:
Alapvetően 33 V DC-nél nem nagyobb tápfeszültség
forrásra csatlakoztatást biztosító (36 V-nál a túlfeszültség
védőáramkör működtet egy belső T 3.15 A-es olvadó biztosítót).
A tápfeszültség polaritása – célszerűen – a csatlakozó középső pontja a pozitív pólus. Fordított
polaritás esetén a készülék működésképtelen. A csatlakozás kialakítása biztosítja a
váltófeszültségű tápellátás lehetőségét is.
Belső akkumulátor:
A belső akkumulátortelep 6 V 750 mA óra névleges kapacitású. A 2000. évtől gyártott
példányokban a telep 6V 1200mAh kapacitású. Tápellátása a számítógépre és a műveleti
adattárolóra terjed ki.
Csepptöltő:
Elektronikus feszültségszabályozóval készült tápegység, amely a belső akkumulátor
tehermentesítése mellett annak egyidejű, lassú visszatöltését végzi, ha az EMKE készülék belső
tápfeszültség forrásra csatlakoztatott.
4.9. Műveleti adattároló
A műveleti adattárolóban 32 Kbyte statikus RAM végzi a nyugtaformátumú tételes adatok
tárolását, megőrzését az üzemi tápegység és annak akkumulátorán kívül egy beépített Lithium
elem biztosítja, így a készülék más részének (pl. számítógép) meghibásodása, vagy az
akkumulátortelep lemerülése esetén a jegyadatok megőrzése biztosított. A műveleti adattároló
nyáklemezén elhelyezettek a nyomtató és a nyugtakiadó gombsor illesztő áramkörei.
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5. A készülék működésének filozófiája
Az EMKE készülék támogatja egyrészt a hagyományos pénztárzárlat és statisztikai gyűjtés
rendszerét, valamint a számítógépes elszámolás lehetőségét. 21 fő féleségre (20 jegyféleség +
sztornó) elkülönített záró elszámolást, statisztikákat gyűjt és záráskor nyomtatva megjelenít,
számítógépes feldolgozásban az idő adatával jellemzett forgalmi eseményeket rögzíti.
Visszaélések elkerülése céljából a tételes adatokat és a gyűjtőzött eredményeket multiplikáltan
tárolja. Mind perszonális, mind gépi elszámolásnál kiemelten kezeli a bevétel folytonosságot
biztosító főgyűjtő állását (Grand Totál). Számítógépi feldolgozásra szolgáló adatrögzítés egy
egyedi 8 karakteres kulcsszó (PIN kód) folyamatos vizsgálata mellett történik (személyi kód).
A pénztárgépi követelményeknek megfelelő feladatokhoz az GT memória funkcionáló
képessége, csatlakoztatottsága és a megfelelő utolsó záró GT állása a művelet kezdetekor
működési feltételként ellenőrzött.
A számítógépes rendszerben működő típusoknál az adat és a személyi pakk különféle hardware
és software biztosításokkal védett az illegális hozzáférés, a tárolt információk manipulációja ellen,
illetve az EMKE készülék a nyugta adását csak a nyitáskor használt titkos kulcsszóval rendelkező
pakk csatlakoztatása esetén engedi meg.
Az EMKE készülék működési metódusa a nyugtakészítés időpontjának rögzítésével előálló
szolgáltatási jegy vagy árucikk-vásárlási nyugta előállításra alapul. Lehetővé téve pl. egy
menetjegy érvényességének természetes (idő szerinti) ellenőrzését, nyilvántartását, a kezelő
tevékenységének vizsgálatát, a menetrendszerűség nyomonkövetését.
A készülék a használat során aktív (bekapcsolt) és passzív (önműködően takaréküzemre állt)
üzemhelyzetben működik. Az aktív működése 2 állapotban történhet: egyik a nyitott (bizonylat
kiadási-gyűjtőző), a másik pedig a lezárt (bizonylat kiadáson kívüli) állapot.
Az EMKE intelligens pénztárgép vezérlő programja biztosítja, hogy bizonylat kiadása csak a
kezelő személy azonosító adatainak (PIN kód) a gépbe történő betáplálása után történhet meg. A
bizonylat kiadás adatainak gyűjtése ennek következtében mindaddig az adott kezelő személy
terhére történik, amíg a bizonylat kiadás lezárásra nem kerül. A készülék lezárt, vagy nyitott
(gyűjtőző) állásra rátekintéssel jól megkülönböztethető.
A kezelők közötti közvetett, vagy közvetlen átadáskor a készülék főgyűjtőinek állása
egyértelműen megállapítható.
A készülék működése közben az adott kezelő személy összes pénz- és bizonylat forgalma
mellett, bizonylat féleségenként külön-külön darab és forintbevétel gyűjtést végez. Ez alapján a
bevétel-összesítő statisztikák közvetlenül elkészíthetők.
A készülék belső tárolóiba (a kezelő személyhez rendelt záró elszámolás és műveletei
adattároló) az utolsó adattól visszamenőleges jelleggel tárol, a kapacitása nyújtotta végső határig.
Nyitáskor a készülék az előző zárás adataival indítja a bevételi forint gyűjtőjét, a darab gyűjtője
minden naptári év első nyitásakor 00001-ről indul (ezek a főgyűjtők). A főgyűjtőket a
forgalommal egy időben, folyamatosan növeli a gép. A napvégi záráskor kerül át a forint főgyűjtő
tartalma és a zárás időpontja az GT memóriába.
Az GT memória beteltére az utolsó 120 tárolási lehetőség során a napi záráskor kiírásakor
írásban figyelmeztet. E memória beteltével a gép nem nyitható meg (nem helyezhető bizonylat
kiadási üzemállapotba).
A készülék forint főgyűjtője 10 jegyű (2 100 000 000 Ft-ról 0 Ft-ra fordul át). A féleségi gyűjtő
darab gyűjtői 4 jegyűek, Ft gyűjtői 6 jegyűek.
A készülékeken reset vagy törlő, újraindító gomb, kontaktus, stb. nincs.
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A nyugta bizonylat adatai:

Kibocsátó neve, címe
Kibocsátó adószáma
Dátum, pontos idő

Gépszám/bizonylat sorszám/év
Bizonylat megnevezése

Érvényességi viszonylat
Mennyiség, féleség neve

Utazás km övezete
Egységár/tétel összesen
Összesen fizetendő

Az intelligens jegykiadógép nagymértékben megkönnyíti a jegykiadást, mert:
 kézi árállításnál az egyes szolgáltatásféleségek utoljára kiadott árait megőrzi, így újabb
szolgáltatásféleség beállítása után – pl. helyközi járatok az esetek többségében nem
szükséges új jegyárat is beállítani (helyijárati jegy, csomagjegy, kutyajegy, stb. ára mindig
azonos), hanem azonnal kiadható a jegy.
 a bérletkiegészítő jegy önálló feléségként egyszerűen elkészíthető.
 felszálló hely száma feltüntethető, (vonali adatpakk használata esetén a fel- és leszállóhely
szövegesen megnevezett).
 a teljes árból (csak egészjegy esetén) vonali pakk nélkül egyetlen gomb megnyomásával
származtathatóak a %-os kedvezmények. Ezáltal a jegykiadó személynek csak az
alapdíjszabást kell ismernie. (A díjszabásban meghirdetett kötelező kedvezményeken kívül
az ún. üzletpolitikai %-os kedvezmények is ily módon származtathatók). Vonali adatpakk
használatakor ezen árakat a vonali pakk táblázatából a gép automatikusan előkeresi.
 a bérletszelvények bizonylatolása megfelelő adattartalmú nyugta - vagy számlaformátum
beállításával lehetséges (a bérlet árát is a vonali pakkból képes előkeresni).
 papír bérletszelvény készlet féleségenkénti sorszám állása betárolható a gépbe. Minden
bérlet bizonylatoláskor a soron következő bérlet szelvényszám a bizonylatra rányomtatható.
 fix áru jegy (pl.: fürdőjegyek, helyijárati jegyek) kiadása lehetséges.
 a nyugta formátum mellett lehetőség van egyszerűsített (készpénzfizetési) számla
formátumnak megfelelő adattartalom kiíratására.
 egy utas vagy vendég (vevő) által egy időben igényelt összes szolgáltatásról egyetlen
összevont, összegzett áru jegy állítható elő. Utazó- vagy vendégcsoport részére egyetlen
összegzett áru csoportos jegy állítható elő az igénybevett azonos ÁFA tartalmú
szolgáltatásokról (csak az azonos ÁFA tartalmú szolgáltatások adhatók ki egy csoportos
jegyen belül).
 a kutya és csomagjegy övezetenkénti ára a vonali pakkból vehető.
 az utoljára kiadott jegy a jegykiadó gomb ismételt megnyomásával újra kiadható.
 az emeltszintű szolgáltatású vonalon a menetjegykiadás automatikusan kiváltja az
emeltszintű szolgáltatási jegy kiadását ugyan azon db számban, mint amiben a jegy volt.
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A gép támogatja a legkülönbözőbb statisztikák számítógépes elkészítésének lehetőségét, mert:
 a tárolóiban a kiadás pontos időadataival jellemzetten őrzi meg az egyes adatokat,
 a szükséges azonosítókat rögzíti (a személyi pakkban), ennek részei:
- a kezelő törzsszáma
- a jármű rendszáma
- vonal és járatszám
- vevő név, cím
 készpénz vagy utalvány térítéses szolgáltatás igénybevétele mellett a közvetlen, utazáskor
nem fizetett, elővételi jegy vagy bérletszelvény felhasználással, ill. térítésmentes utazással
kapcsolatos utasszámlálási információk regisztrálása is lehetséges.
A pénztáros, az ellenőrző, az elszámoltató, a tovább feldolgozást végző személy részére a
következő segítő információkat biztosítja:
 Átadási adatok (gyűjtők állása),
 Készülék azonosító adatai (tulajdonos neve, a gép száma, a következő jegy sorszáma),
 Dátum és pontos idő,
 Kezelő személy azonosító adatai és a pillanatnyi kassza összege, *
 A kezelő által kiadott jegyek tetszés szerinti tartományú listája, *
 Az írómű ellenőrzéséhez fejléc készítése, *
 A kezelő személyek listája,
 A kezelő napszakonként vagy járati vonalanként elkülönítheti (max. 12-féle) forgalmát,
 Összegző gyűjtőjébe tetszés szerinti számú zárás féleségenkénti göngyölítése,
 Személyi adatpakk alkalmazásakor számítógépes tevékenység feldolgozási rendszerbe
kapcsoltan használható.
A *-gal jelöltek engedélyezése adattárból történik.
Az EMKE intelligens jegykiadógép, felépítésénél fogva saját működésének folyamatát
ellenőrzi. A külső tápellátás kimaradásakor passzív állapotba kapcsolja magát. Illegális helyzetű,
kezelési állapotait (pl. nyomtató használata tápfeszültség nélkül stb.) kijelzi. Belső meghibásodás
esetén a hibakijelzéssel egy időben a működést felfüggeszti.
Opcionális kiegészítőegységenként ellátható vonali adatpakkal, amely segítségével a vonal
kiválasztása után a felszállóhelytől a leszállóhelyig történhet a nyugta vagy készpénzfizetési
számla adattartalmú jegy és bérletbizonylat kiadása, előre eltárolt díjszabási adatokkal, lehetővé
téve egyfelől a fel- és leszállóhely megnevezésének kiírását, másfelől a kezelőtől nem kívánja meg
a díjszabás ismeretét. A vonali pakk nélküli gép hagyományosan (viteldíj-beállítással) működik. A
vonali pakkba tárolható a vevő név, cím adattár.
A jegykiadógéphez személyi adatpakk modul is kifejlesztett és csatlakoztatható. A kezelő
személy által forgalmazott tételeket tárolja, ha az adatpakk megtelt, vagy nem csatlakoztatott,
illetve eltérő az azonosító kódja (kulcsszava), a gép a további működést kizárja, a megtelésre az
utolsó 1000 tétel tárolása során figyelmeztet. A személyi pakk számítógépes feldolgozásához
használható. A pakkok kezelése speciális interfész modulon keresztül valósítható meg. Sem
RS232, sem párhuzamos porttal nem kommunikálnak. Az interfész modul az IBM PC belső kártya
csatlakozójába csatlakoztatható. Az interfész modult speciális programon keresztül lehet pakkkezelésre (adat betöltés vagy lefejtés) használni. Ma már USB portos változat is rendelkezésre áll.
Az EMKE-hez moduláris felépítése folytán vonali jelszintű interfészen keresztül külső
egységként csatlakoztatható vonalkód vagy valamilyen igény szerint kártyarendszer írásra és
olvasásra alkalmas meghajtóegység (pl.: EH kártyaillesztő egység), előreváltott jegy kezelő,
járatszám kijelző, KM-interfész, GPS.
A működés, működtetés részletes kifejtése a kezelési szabályzatban található.
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6. Kezelés
A készülék bekapcsolása az ON feliratú nyomógombbal lehetséges. Amennyiben a 24 V-os
külső tápáram csatlakozás nincs biztosítva, a kijelző LED nem világít (ilyen esetben bármely
nyomtatási művelet helyett hibaüzenetet ír ki a készülék).
A készülék működőképessé tételéhez a tápfeszültség csatlakoztatást követően az ON gombot
kell megnyomni. Ezt követően, ha a külső tápáramellátás hiányzik, a készülék kb. 2-3 mp múlva
ismét takaréküzemre kapcsol.
Működőképessé tétel után a gép két alapvető állapotban működhet: lehet lezárt, vagy nyitott.
6.1. Lezárt állapot:
A gép kijelzőjén az ÚJ KEZELŐT KÉREK MEGADNI felirat látható, ekkor maximálisan 26
karakter hosszúságban adható meg a kezelő személy azonosító kódja (titkos kód) és egyéb adatok,
amelyek összes minimális hossza legalább 12 karakter. Ez az adatmegadás a gép megnyitását
eredményezi a nevezett kezelő rendelkezésére. Az azonosító kód (PIN kód) megadása után a
készülék állapotot vált. Személyi adatpakk használata esetén csak pakkban tárolt 8 karakter hosszú
azonosító és a beírt azonosító kód megegyezésének hatására. Ez az azonosító titkos, nem kerül a
működés során kijelzésre, ill. kiírásra. A titkos kód után további 18 karakter adható meg, amely a
kezelőszemély azonosítási funkcióit látja el.
Lezárt állapotban kérhető szolgáltatások:
 Átadás, átvételi adatok
 A kezelő személyek listája
 Bármely előző kezelő személy bizonylat listájának lekérése
 Bármely előző kezelő személy zárásának megismétlése
 GT memória listázása
 A személyi adatpakk elvihető adatlefejtésre vagy a gép soros portján keresztül lefejthető.
6.2. Nyitott állapot
A kijelzőn valamilyen alaptípusú szolgáltatásféleség megjelölése, egységára és a villogó
készenléti jel, vonali pakk használata esetén pedig a felszállóhely száma, a leszállóhely
megnevezése, száma és a készenléti jel látható. Ekkor a szolgáltatásféleségek a féleséget jelölő
betűinek megfelelő nyomógomb megnyomásával állíthatóak be. A szolgáltatás ára a
számbillentyűkkel adható meg, kivéve a vonali pakk használatának esetét, amikor is az egyes
viszonylatok közötti árak a vonali pakkból kerülnek előkeresésre a jegykiadó gomb
megnyomásakor. Úgynevezett 6-11 oszlopos ártábla esetén a kedvezmények is táblázatból
kerülnek előkeresésre (nem számolt értékek). A bizonylat kiadás a süllyesztett gombsoron váltható
ki. Bármely alaptípusú szolgáltatásféleség az 1. jelű jegykiadó gombbal adható ki. A
kedvezményes áru szolgáltatásféleségek (jegykategóriák) származtatása, amely történhet
számítással (ár állításos jegykiadásnál), vagy táblázatból előkereséssel (pakkból történő ár
előkeresésnél).
Csoportos szolgáltatás igénybevételére jogosító bizonylat , például csoportos jegykiadásra állás
a DEF gombbal kezdeményezhető és fejezhető be. Elővételben a csoportos jegy DEF gombbal
történő lezárása a cas fizetést jelöli a % gombbal való lezárása pedig a hitelkártyával való fizetést.
Egyedi (szóló) jegykiadás az ármegadás nélkül, csoportos jegykiadás az ár és a darabszám
megadása nélkül nem lehetséges (a 0 érték önmagában nem elég!) 0 értékű bizonylat nem
készíthető, kivéve a regisztrációs bizonylatokt.
A MODE gombbal számlaformátum-kiadásra áll a gép. Az SML és az RCL gombbal fedélzeti
jegykiadó program esetén a bérletbizonylat kiadás váltható ki. A SHIFT gomb a hitelezett
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utalvánnyal való fizetési módot, ill. autóbusz fedélzeti alkalmazásánál a vonalszám-beállítást teszi
lehetővé.
A sztornó a #, az írómű próba pedig a SPACE majd a CL gomb megnyomásával valósítható
meg. A % gombbal járatszám-megadásra állítható a fedélzeti jegykiadógép. A % gomb
elővételben hatástalan.
Az elővételi jegykiadógép járatszám megadást nem tesz lehetővé. Az OFF gomb segítségével
vonalszám keresés állítható be. Fedélzeti gépnél az éppen használt vonal lezárása után,
elővételben közvetlenül. Elővételben a viszonylatra történő jegykiadás egyetlen, úgynevezett
gyűjtővonal segítségével (a jegykiadások közötti vonalváltás nélkül) elvégezhető.
Nyitott állapotban kérhető szolgáltatások:
 A készülék belső idejének kiírása
 Azonosító kijelzése (forduló-leíráshoz következő jegysorszám)
 A kezelő bizonylat listája
 A kezelő zárása
 A kezelő elszámolása
 A kezelő napi tevékenységének bontása (pl. vonalra gyűjtés)
 A vonali adatpakk opció esetén a kívánt vonal előkeresése
 GT memória listázása.
A bizonylat lista kezdete és vége választható. A zárás végrehajtásával a készülék lezárt állapotba
kerül.

7. Üzemvitel
7.1. Tápfeszültség csatlakozás
A készülék tápáramforrásra csatlakozás pillanatában belső puffer kondenzátorait
impulzusszerűen feltölti. Ez a jelenség a tápfeszültség-csatlakozó szikrázásának
megnyilvánulásával jár együtt. A szikrázás beégést, kontaktusbizonytalanságot válthat ki. Ezért a
DC csatlakozó dugó csatlakoztatása (bedugás és kihúzás) – üzemszerűen – a pl. jármű elektromos
hálózatának áramtalanítása után végezhető el. Ha mégis tápfeszültség alatti csatlakozás fordul elő,
akkor határozott, erőteljes, gyors mozdulatokkal kell elvégezni. Kerülni kell az ívhúzásokat
(szikrázást). A csatlakozó kihúzása után meg kell várni a tápfeszültség jelző LED kialvását, hogy
a nyomtató elektronika biztonsággal alaphelyzetbe hozható legyen a tápfeszültség újbóli
becsatlakoztatásakor. A kontaktusbizonytalanság (szikrázás) a nyomtató kimerevedését
eredményezheti. Szélsőséges esetben a készülék belső olvasóbiztosítója is működésbe léphet.
7.2. Üzemszerű használat:
Üzemszerűen használható az EMKE tápfeszültségre csatlakoztatás után azonnal +5-től +80 °C
üzemhőmérsékletű tárolás után, -5-től –20 °C tárolás után a tápfeszültségre csatlakoztatás után 10
perccel. Üzemeltetési környezeti hőmérséklet +5-tól +60 °C-ig.
Üzemeltetettnek tekinthető az a készülék, amely 24 óránként legalább 30 percet külső
tápfeszültségre csatlakoztatott. FIGYELEM! –20 °C alatt a kijelző maradandóan károsodik.
7.3. Tárolás:
A készülék belső akkumulátorának feltöltése után 750 órát állhat a raktáron tápfeszültség
csatlakozás nélkül. 750 órán túli tárolás esetén a készülék működtető programjánál, belső
adattáránál törlődés veszélye áll fenn (A bizonylat -információkat tároló tár külön lithium elemről
táplált, tartalmának megőrzését még legalább 4000 óráig biztosítja). A tápfeszültség megszűnés az
GT memóriát nem érinti.
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Tárolás során kerülni kell a csepegő vizes, nagy páratartalmú, vagy maró anyagok gőzével
telített légkörű elhelyezést. Célszerűen a szoba környezetű elhelyezés javasolt.
7.4. Feltöltés:
A tárolt (tartalék, üzemből kivont) készülék akkumulátorát feltölteni legegyszerűbb módon egy
230 V/24 V-os biztonsági transzformátorral lehet. A transzformátor szekunder feszültség
kapcsaira szerelt üzemi tápáramcsatlakozó segítségével (minden áramirányító és puffer elem
nélkül) az EMKE könnyűszerrel csatlakoztatható, tölthető.
(Pl.: 15-20 db tartalék gép egy darab 230 V/ 24 V 63VA-es transzformátorral oly módon, hogy
a gépek töltőre csatlakoztatását naponta cserélve, a készülék havi töltési üzemszükséglete
biztosítható).
FIGYELEM! Áramhatárolt DC tápegység fokozott érzékenység esetén túláramfelvétel
hibajelzést ad bekapcsoláskor. Ezért az áramhatárolt DC tápegység használata feltöltéshez,
ellenőrzéshez nem ajánlott!
7.5. Hűtő légáram biztosítása:
A készülék külső tápáramforrásra csatlakozása esetén saját belső tápfeszültségeit azonnal
előállítja, amely mintegy 18-25 W hőteljesítmény disszipációját eredményezi. Legintenzívebb
hőfejlődés a stabilizátor elemekből származik. Az egyik stabilizátor hűtőbordája a készülék jobb
oldalának perforált burkolata alatt található. Ezért a készülék tápáramforrásra csatlakoztatott
helyzetében tilos bármilyen, a készüléken keresztüli szabad légáramlást akadályozó burkolat,
takaró elhelyezése az EMKE-n.
Ha a környezeti hőmérséklet eléri a 60°C-ot akkor már 20 perc letakart helyzetű melegedés is a
készülék belső tápellátásának meghibásodását válthatja ki.
A másik stabilizátor a készülék talplemezének jobb elülső részére szerelt, ott vált ki
melegedést, amely a készülék mechanikai fel-le csatlakoztatásakor okozhat kényelmetlen hőérzést.
Használat során mindig tekintettel kell lenni a 7.2 és 7.3 pontokban leírt használati és tárolási
követelményekre, még akkor is, ha csak néhány órás kiállásról, vagy éjszakai üzemen kívüliségről
van szó.

8. Ergonómiai követelmények
8.1. Műszaki jellegű követelmények
 A készülék a kezelő személy felé a kezelés oldalával álljon.
 A készülék elhelyezési magassága az LCD leolvasáshoz jó rálátást, a billentyűzet
kezelhetőségéhez pedig jó rálátást és hozzáférést biztosítson.
 A készülékből a kezelő személy kényelmesen téphesse le a nyugtát (jól kézre álljon).
 A kijelző külső pótlólagos (pl. a jármű mennyezetlámpájával való) megvilágítása az
olvashatóságot javítja (Természetes, vagy mesterséges külső megvilágítás hiányában a
kijelző nem olvasható le). A pótlólagos megvilágítás használatakor a gép kezelése közben a
kezelő személy árnyékvetése a ne a készülékre esen.
 Mobil körülmények közötti üzemeltetésnél a készülék csatlakozási felülete és a csatlakozó
felületének a jármű szerkezetéhez rögzítése adjon biztos rögzülést, felfogást a készüléknek a
jármű intenzív rezonanciája esetén is.
 A rögzítő, felfogó szögállása olyan legyen, hogy a készülék súlyereje elősegítse a készülék
szilárd rögzítését.
 Az üzemi tápellátás csatlakozó vezetéke az adapter csatlakozótól 250-300 mm-nél ne
rendelkezzen nagyobb szabad hosszal, hogy kizárásra kerüljön a vezeték önlengéséből a DC
tápcsatlakozóra kerülő olyan erőterhelés, amely a kontaktus felületeket egymáson
elmozdítja, és ezzel a csatlakozó érintkező felületeit koptatja, esetleg beégeti (szikráztatja):

128

 Pénztárban való elhelyezésnél lényeges szempont a tápellátó egység (transzformátor) és a
hálózati csatlakozás helyes megválasztása, amely kielégíti az adott helyen szükséges
biztonságtechnikai követelményeket.
 A vevő árkijelző elhelyezése biztosítja a jegyvásárló szempontjából a jó leolvashatóságot,
ugyanakkor rögzített legyen, lehetőleg olyan helyen, ahol védett a mechanikai sérülésekkel
szemben. Az EMKE 2010-1/M típusnál a vevő felöli oldalra szerelt.

 Elhelyezési javaslat: (zárt papírtartós kialakításnál külső papírtekercs számára helybiztosítás
szükségtelen).
Az elhelyezésre abszolút érvényű megoldás nem adható. Minden esetben alapvetően
figyelembeveendők a kezelő személyi kívánságai, hiszen személyenként eltérőek az
antropometriai méretek, mások a kiszolgálási szokások (kasszánál ülésből, vagy mellette állva), a
járművön a vezető műszerfalán megszokott kényelmi felszerelések (rádió, mobil, ventilátor,
póttükör, stb.) vagy a pénzesdoboz foglalnak helyet. Nem utolsósorban a járműkonstrukció belső
térkiképzése (annak házilagos alakításai) a felfogatás megoldása esetenként (adott járműveken)
befolyásolhatják a készülék elhelyezését. Az alsó pírtartó a nyomtató mögötti ún. hátsó
papírtartóra cserélhető. A másodpéldány-csévélőt ilyenkor a szerviz a nyomtató tetejére helyezi.
8.2. Pszichológiai jellegű követelmények:
 Az EMKE készülék eredményes üzemszerű használata, a kezelő személy megbarátkozása a
készülékkel a kezelés készségszintű begyakorlásával alapozható meg. Oktatást és gyakorlást
követő vizsgáztatást javasol a gyártó a rutin megszerzése (a gép kellő színvonalú
kezelésének biztosítása) és az ismeretek számonkérése céljából.
 A gazdálkodási, számviteli és pénzügyi rendszerben illeszkedő, a készülék használatát
elszámoltatását, ellenőrzését, átadás-átvételét szabályozó ügyviteli szabályzat elkészítése, az
érdekeltekkel való elsajátíttatása teremti meg a készülék használatának teljes körű
biztonságát.

9. Üzembe helyezés, karbantartás
9.1. Üzembe helyezés
 A készüléket a vásárlást követő 30 napon belül szükséges üzembe helyezni vagy
tápfeszültségre csatlakoztatni.
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 A pénztárfülkében, a pénztárállásban, vagy az autóbusz fedélzetén kezelést végző személy
által igényelt térbeli elhelyezésű, biztonságos rögzítésű(ld. 8. pont) talpra helyezhető el a
készülék.
 A kezelő személy által vélt, esetleg pl. a jármű rendszeresített belső világító felszerelésein
túl, a készüléket koncentráltan és irányítottan megvilágító egyedi fényforrást a készülék
szembe állításakor célszerű felszerelni.
 Stabil elhelyezés: A készülék tápáram csatlakoztatása 24 V egyenfeszültségről történhet. A
feszültség szolgáltatására elegendő egy zárt lemezházas, 230 V/24 V-os 50 VA
teljesítményű biztonsági leválasztó transzformátor, egyenirányítóval felszerelve.
Elhelyezése, hálózati csatlakoztatása, biztosító berendezése a felhasználó felelősségkörébe
tartozik (tápellátás más módon is kivitelezhető, pl. akku telepről vagy 24 V-os DC
hálózatról).
 Mobil elhelyezés: az üzemi tápáram csatlakozás vezetéke a forrfüles végével egy, a jármű
fémházával kapcsolatban lévő csavar alá szorítandó. A kesztyűcsatlakozóba az árnyékolt
vezeték szitaszövetére forrasztott csatlakozóelem dugaszolható. A piros-fekete
vezetékcsatlakozású kesztyűelem pedig a biztosíték kapocstábla egy legalább 10 A-es
biztosítójára (pl. belső utastér-világítás) csatlakoztatható.
Szabad biztosítóaljzat esetén 5 A-es biztosító betét elegendő. Más célra használt biztosító
esetén legalább 10 Amperesnek kell lennie azért, hogy az EMKE okozta plusz terhelés
várhatóan ne okozza a betét kiolvadását.
 A készülék elszámolás-technikai üzembe helyezése (GT állás felírása, kezelőazonosító
megadása, a gép naplózása) a helyileg kialakított üzemviteli és elszámoltatási szabályzat
szerint történhet meg. Az elszámolás-technikai üzembe helyezés az GT memória szerviz
által történő élesítésével együtt történik.
9.2. Karbantartás
 A készülék különösebb műszaki karbantartást vagy zsírozást, olajozást, beállítást, utántöltést
nem igényel, a belső akkumulátorát kivéve (ld. 7.4. pont). A festékszalag és a kiíró papír
cseréje, illetve pótlása értelemszerűen történik a kezelő által.
 Burkolatának tisztítása izopropil alkoholba mártott, vagy semleges tisztítószer (pl. DLC,
LOC) oldatával megnedvesített törlőruhával ajánlott. Takarítás során kerülni kell a szerves
oldószerek és kőolajszármazékok használatát! Humán célú anyagok, bőr- és kézápolók, védők (FOMAREX) használata tilos!
 A készülék belső idejének pontosítását kizárólagosan a szerviz végzi. A téli-nyári időátállást
a készülék automatikusan biztosítja.
 A gép kijelzőjének kontrasztossága a belső tápfeszültség viszonyokra jellemzően
lemerüléskor a megszokotthoz képest halványul. Ha az akkumulátortelep lemerülésére
következtetünk, akkor tápfeszültségre csatlakoztatással kell tölteni az EMKE készüléket. Ha
ezt követően is fennáll a halvány kijelzés, akkor egyéb hibára kell gondolnunk, amikor is
szervizbe kell a készüléket küldeni.
 A tápfeszültség jelző LED világításának megszűnése – az EMKE készülék
működőképessége ellenére a csepptöltő rendszer hibájára utal, várhatóan a 9.2.3. pontbeli
hiba fog fellépni, ezért a készüléket célszerű szervizbe küldeni.
 Az EMKE 2 és a pakkok belső energiáit tároló elemeket (NiMH akku, lithium elem) három
évi üzemeltetés után – a maradéktalan üzemképesség érdekében – javasolt cserélni. A cserét
– a megbontások miatt – szakszervizben szükséges elvégezni.

10. Üzemeltető által cserélhető alkatrészek
Azon alkatrészek, elemek ismertetése, amelyeket célszerű az üzemeltetőnek cserélni, javítani.
Természetesen a gyártó térítés ellenében ezen alkatrészek, elemek cseréjét is elvégzi, kivéve ez
alól a 10.1. pontban szereplő bizonylat szalag.
130

10.1. Bizonylat szalag
A bizonylat szalag cserélése annak kifogyása után válik szükségessé. Lefogyásnál figyelemmel
kell lenni a szalagtekercs utolsó 0,5-0,8 méterének esetleges gyűrődésére, beszakadására,
összeragasztottságára, amely a nyomtató papírútjába kerülve, ott megszorulást, esetleg
papírdarabka-leszakadást és beszorulást válthat ki (gondot okozva az eltávolításával).
Bizonylat szalagnak bármilyen 60 mm-nél nem szélesebb pénztárgép-tekercs megfelel. Alsó
papírelhelyezésnél a 60 mm-es maximális külső átmérő ajánlott. Hátsó papírelhelyezésnél ez 90
mm lehet, azonban hátsó papírelhelyezéskor legalább 17 mm belső átmérője legyen a
papírtekercsnek (duda belső méret), hogy a papír tartótengelyre ráhelyezhető legyen.
A papírtekercs-tartóelem alsó elhelyezésénél rugózó acélhuzalból, felső elhelyezésnél egy
vállas műanyag hengerből van kialakítva, amelyben egyszerű módon behelyezhető a papírtekercs.
A papírszalag befűzése az ábra szerint legyen, elkerülve a papír önzáró beszorulását a
tartószerkezetbe.
A bizonylat szalag a papírúton kizárólag csak mindig előre irányba húzható. E mozgás a
továbbító gumigörgő racsnis fogaskereke is elősegíti. Vissza irányba (hátra a papír nem húzható!
A hátsó papírtartó-elhelyezésnél a papírhenger mindig a kiegészítő papírtartó protézissel együtt
legyen behelyezve, amely segítségével párás, nedves időben elkerülhető a papír betapadása a
tartóban.
Alsó papírtartós elhelyezés:
FIGYELEM! A zárt papírtartós nyomtatóház esetén is szükséges
a papírtekercset tartó tengelyt használni, mert a papír nyirkossá
válása esetén az a tartóba beletapad, ami egymásra írt sorokat, ill.
papírszakadást eredményez.
10.2.1. Festékszalag
A festékszalagot halvány nyomtatás vagy rojtolódás, szakadás, kilyukadás esetén haladéktalanul
ki kell cserélni. Megfelelő festékszalag a nylon alapanyagú 13 mm-es írógépszalag. Textil alapú
festékszalag nem használható! A festékszalag cseréjét a gép eredeti szalagtartó orsóinak
felhasználásával kell elvégezni oly módon, hogy a festékszalagot az orsókkal együtt előzőleg a
nyomtatóból ki kell venni.
FIGYELEM! A festékszalag orsó kivételét a szalagfogyás-figyelő karok akadályozzák. A
festékszalag visszahelyezését az ábra szerint kell elvégezni:
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A szalagorsó visszahelyezése után a papírtovábbító gomb megnyomása mellett ellenőrizni kell
a festékszalagot, hogy a kevesebb szalagot tartalmazó orsó felé megkezdődött-e a felcsévélés, a
szalagorsókat a továbbító szerkezet mozgatja-e.
10.2.2. Festékszalag kazetta
A festékszalagot halvány nyomtatás, vagy rojtolódás, szakadás, kilyukadás esetén ki kell
cserélni. Megfelelő festékszalag a nylon alapanyagú 13 mm-es írógépszalag. A festékszalag
cseréjét a gép eredeti szalagtartó kazettájának felhasználásával kell elvégezni.
Festékszalag kazetta esetében csak a kazetta helyes betételére kell ügyelni. Ha a festékszalag
elég feszes, sikerül a nyomtatófej és a papír közötti résbe a szalagot bevezetni. Ha a kazetta a
helyén ül, a továbbító csap csévéli a kazettát.
FIGYELEM! A túlzott festéktelítettségű szalag festékanyaga a nyomtató tűk közvetítésével a tű
ágyba kerül, ahol felgyülemlik, és hideg időben megakadályozza a tűk mozgását. (“Befagynak” a
tűk.)

10.3. Üzemi tápáram-csatlakozó és kesztyűcsatlakozós vezeték
Az üzemi tápáram-csatlakozó vezeték javítása, cserélése, meghibásodása, zárlat, szakadás,
kontaktus (érintkezés) bizonytalanság, vagy a DC tápcsatlakozó dugó összeégése esetén válik
aktuálissá. A vezeték minden szerkezeti része kereskedelmi forgalomban kapható, villamossági
(elektronikai) szerelő, (műszerész) számára nem okoz gondot kicserélése (természetesen a szerviz
térítés ellenében szállít tápáram-csatlakozó vezetéket). Egyetlen megkötés: a tápegységcsatlakozás pozitív sarka a csatlakozó középső érintkezőjére kerüljön.
10.4. Papírtartó elem
Alsó papírtartó: cseréje, törése esetén válhat szükségessé. A funkció ellátásra alkalmas anyag
például a kerékpárküllő, amelyet méretre vágás után a rendeltetési helyére behelyezve
laposfogóval alakra kell hajlítani.
Hátsó papírtartó: a törött tartó helyéről egyszerűen kipattintható, majd a szervizből beszerzett
darab a helyére bepattintható.
10.5. Rögzítő csavar
A talplemezre rögzítő csavarok cserélésénél ügyelni kell a fém és gumi alátétek megfelelő
visszahelyezésére az új rögzítő csavarra.
10.6. Személyi és vonali pakk
A pakkok cseréje az EMKE kikapcsolt helyzetében ajánlott, de nem okoz rendellenességet a
bekapcsolt helyzetű ki-be csatlakozás sem, azonban mindenképpen tekintettel kell lenni a kezelés
logikájára, amely ilyen esetekben vonallezáráshoz, működésmegtagadáshoz, vagy egyéb nem
kívánt helyzet bekövetkezéséhez vezethet. Pl. a lezáratlan személyi pakk kulcsszavának
132

ismeretében sem használható más készülékben. A lefejtetlen személyi pakk a betelésekor szintén
kizárja a további bizonylat készítését.
10.7. Vevő árkijelző
Meghibásodott árkijelző a csatlakozója kihúzásával az EMKE-ből eltávolítható, más
működőképessel cserélhető. Fixen telepített kijelző esetén a készülék szervizbe küldendő.

11. Megvalósítható ellenőrzések
Az ellenőrzések vonatkozhatnak a készülékre és a készülékkel végzett tevékenységekre egyaránt.
11.1. Tápellátás az ellenőrzés idejére
Az ellenőrzés történhet például a jármű fedélzetén: ekkor természetesen a készülék külső
tápáramforrását a jármú elektromos hálózata képzi. Történhet azonban a pénztártól függetlenül
(vezénylő, elszámoltató, egyéb ellenőrzésre jogosult személyek által), ekkor a tápellátást célszerű
a 7.4. pontban leírt transzformátoros tápellátással biztosítani.
11.2. Az EMKE készüléken végezhető ellenőrzések
11.2.1. A készülék működőképességét a fejléc vagy az átadás-átvétel nyomtatásával lehet
elvégezni. Ekkor a 9.2.3. és a 9.2.4. pontokban leírtakat is célszerű megvizsgálni. Az ellenőrzésnél
szükséges az adott gép tulajdonosa által előírt gépműködést ismerni, ugyanis az adattárból letiltott
műveleteket a készülék nem teljesíti, de ez nem hiba!
Amennyiben a készülék működésképtelen, a kijelzőjén a Tápfeszültség hiba felirat látszik, és
az ON gomb megnyomása után 4-5 másodperccel kikapcsol, akkor tápellátási, (még a külső
tápellátást jelző LED világít is), vagy készülék hiba áll fenn. Lásd bővebben: 12.2., 12.3., 12.4.
pontokat.
11. 2. 2. A készülék gyűjtőinek állása, a kezelési szabályzatban leírtak szerint nyerhető
vissza.
11.2.3.
A belső idő ellenőrzése a készülék nyitott állapotában végezhető el. (Lásd: kezelési
szabályok.)
11.2.4.
A készülék megbontatlanságának ellenőrzése a pecsétviasz zár sértetlenségének
megvizsgálásával történhet.
11.3. A készülékkel végzett tevékenység ellenőrzése
11.3.1. A készülék kezelője által végzett tevékenység – időrendben – a kezelési
szabályzatban ismertetett módon kereshető elő a készülékből és nyomtatható ki (a tárolt kezelők
listája, bizonylat lista, záró elszámolás).
11.3.2. A közlekedésben a korábbi jegykiadásnál megszokott ellenőrzési módokon túl
lehetőség nyílik az utas jegyérvényességének időpont alapján történő ellenőrzésére mind a jármű
fedélzetén, mind a leszálláskor.
11.3.3. A közlekedésben a menetjegykiadás időadatai segítségével az adott járat
menetrendszerűsége, felszállóhelyeken való tartózkodásának tartama stb. vizsgálható. Más
alkalmazásnál elemezhető a vendégforgalom időbeli eloszlása stb.
11.3.4. A sztornó készítésekor megállapítható a jegy kiadása és a sztornó minősítés között
eltelt idő. A sztornó készítése a jegy vagy a csoportos jegy kiadása után 2 percen belül lehetséges.
11.3.5. A bizonylat kiadási tevékenység pillanatnyi bevétele – kassza összege – egyetlen
gombnyomással előállítható.
11.3.6. Személyi adatpakk opció használatakor a kezelő személy ellenőrizhető, a tételes
bizonylat forgalmáról, több nap viszonylatban. Az EMKE készülék ellenőrzés előtti
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meghibásodása esetén (véletlenül kitört tápcsatlakozó, leszakadó tápvezeték) egy kiolvasó
segítségével megjeleníthető a tételes bizonylat forgalom a személyi adatpakkból.
11.4. A készülék eredményes használatának ellenőrzése (működőképes alkalmazás)
Ezt az ellenőrzést a készülék üzembeállítását vagy tartó és csatlakozó szerveinek újbóli
felszerelését, vagy új kezelőszemélyzet munkába állását követően célszerű elvégezni.
11.4.1. A kezelő személyek meghallgatása a készülék megfelelő elhelyezését illetően (lásd
8. pont), amelynek során az elhelyezés konkrét, a jegykiadógép kezelést zavaró problémái – az
adott kezelő személyek részéről – a felszínre kerülnek.
11.5. A gép zárópecsét sértetlenségének (EMKE szervizhálózat pecsét) és a gép típus
jelzésének, gépszámának jól olvashatóságát is meg kell figyelni.

12. Üzemzavarok és elhárítási módjai
12.1. A készülék bekapcsolt, de nem működik
A jelenség oka: tápfeszültségre csatlakoztatás után az ON gombot követően az OFF gomb nem
kerül megnyomásra (lásd: 6. pont). Zavaró ez igazán akkor lehet, ha a tápfeszültség megszűnés
(majd ezért a kikapcsolás) pl. időkijelzés, azonosító kijelzés, új kezelőre várás vagy tápfeszültséghibajelzés után következett be, ekkor ugyanis a villogó készenléti jel egyébként sem része a
kijelzés képének.
Elhárítása: az OFF gomb megnyomásával.
12.2. A készülék bekapcsolható, de rövid idő múlva kikapcsol (a tápfeszültség-kijelző sem
világít).
A jelenség oka: a készülék külső tápellátása nem biztosított, amelynek okai lehetnek:
12.2.1. Nincs becsatlakoztatva külső tápáramforrás,
12.2.2. A külső tápáramforrás hálózata áramtalanított,
12.2.3. A külső tápáramforrás biztosítója kiolvadt,
12.2.4. A csatlakozó vezeték vagy a csatlakozó kontakthibás,
12.2.5. A készülék belső biztosítója kiolvadt,
12.2.6. A készülék csepptöltő áramköre tönkrement (lásd 9.2.4.).
Elhárítása: a hibalehetőségek felülvizsgálata. Az ok kiküszöbölése. Ha ez egyszerű
eszközökkel nem valósítható meg, szakemberhez, szervizhez kell fordulni. (Pakkos gépnél: ha a
tápfeszültség-jelző világít és mégis kikapcsol a gép, akkor azt jelenti, hogy semmilyen pakk nincs
a gépben vagy nincs jól becsatlakoztatva, ezért a gép takaréküzemre áll.)
12.3. Nyomtató hibajelzés a kijelzőn
A jelenség oka: vagy tápfeszültség nélkül kezdeményezett nyomtatás esete vagy a nyomtató
meghibásodása (esetleg csak a nyomtatófej papírdarabba való beakadása stb.) áll fenn. A
papírfogyás figyelő kapcsoló is hasonló hibajelzést generálhat, ha a papír kifogyott vagy a
kapcsolóhoz ér a papíron egy lyuk vagy egy lehasadás nyomtatás közben.
Elhárítása: a jelenség és a teendők részletes leírása a kezelési szabályok 8. fejezetben.
FIGYELEM! Ha bizonylat nyugta ill. számla kiírás közben okoz hibajelzést a papírfogyás
figyelő kapcsoló, akkor a papír megléte nemcsak a befejezést váltja ki, hanem egy automatikus
sztornózás kinyomtatást is! A papír megfelelő befűzése a bizonylat befejezése és a sztornó
kinyomtatása előtt a befűzés során folyamatosan nyomva tartott DEF gomb segítségével
végezhető el. Amíg a DEF megnyomott helyzetű, a papírt a nyomtató lépteti.
12.4. Hibajelzés nélküli nyomtatás megkezdés megtagadása
134

A jelenség megnyilvánulása: pl. a készülék nyitott állapotban a készenléti jel villogása mellett
bármilyen funkció végrehajtható a készülékkel, amely nem kívánja a nyomtatót használni.
Nyomtatási művelet esetén azonban a készenléti jel megáll, a készülék befagy (semmilyen gombra
nem reagál), vagy kikapcsol.
A jelenség oka:
 A papírfogyás-érzékelő a papír kifogyását érzékelte (lehet egy gyártási hiba, pl. lyuk, vagy a
papír félbehajtódása is), ezért nem engedélyezi a bizonylat kiadását, ill. pl. jegylista közben
befagy. Amíg a papírcsere sorra nem kerül (a kapcsoló elé nem ér a papír), a készülék
papírtovábbító gombja sem hatásos.
 Valamely okból a tápellátás, a külső tápáramforrásból rövid időre (400-800 msec) megszűnt,
amelynek oka kontaktushiba a készülék csatlakozásában, vagy a jármű hálózatában, de
előfordulhat a biztosító aljzatban a betét rossz érintkezése miatt, továbbá nem kizárt az önindító
használata közbeni túlterhelés következtében előálló túlzott kapocsfeszültség csökkenése sem,
ekkor a nyomtató vezérlőkártyájának mikroprocesszorát vezérlő program megszakad, a
processzor illegális működési helyzetbe kerül, azonban a tápfeszültség megjelenésekor
alaphelyzetbe állító hajnali nulla impulzus kimarad. Ez a jelenség a nyomtató
működésképtelenségét vonja maga után. (Ekkor természetesen a nyomtató hibajelzés, vagy
tápfeszültség hibajelzés sem alakul ki, ezért nincs hibakijelzés a kijelzőn! Lásd 7.1.)
Elhárítása: a hibajelenség elhárítható a tápellátás megszüntetésével, ekkor megjelenik a
nyomtató vagy a tápfeszültség-hibajelzés (később az EMKE tartaléküzemre kapcsolása). A
hibajelzés megjelenését követően a hibaelhárítás az előző pont szerint folytatódjon.
FIGYELEM! A papír fogyás érzékelővel ellátott gép esetén a papír kifogyásakor a gép
kikapcsol, bekapcsolva a papírbefűzés sem működik mindaddig, amíg papírt nem teszünk annyira
a papírútba, hogy az a papírfogyás figyelő kapcsolót működteti. Bizonylat nyomtatása közben
történő papírkifogyáskor a befűzésnél a DEF gomb folyamatos nyomvatartása a jegytépő él elé
lépteti a papírt.

12.5. Adatpakk-hiba (csak adatpakkos opciónál)
A jelenség megnyilvánulása: az EMKE nem nyit meg, nem megy át bizonylat kiadási
üzemmódba. ELTÉRŐ AZONOSÍTÓ hibajelzést ad.
A jelenség oka: a személyi adatpakk csatlakoztatása nem megfelelő, vagy a nyitáshoz használt
azonosító kód megadása hibás (téves, eltérő).
Elhárítás: a pakk-csatlakozás tökéletesítése, vagy az azonosító kód (titkos kód) helyes
megadása.
Megjegyzés: üzem közben a pakk kihúzása, vagy rossz csatlakozása, esetleg másikra cserélése
hasonló kijelzést és működés megtagadást vált ki.
12.6. Software hiba jelzése
A jelenség oka: a készülék programszinten előforduló, vagy hardware szintről jelzett
elháríthatatlan (kemény) hibát észlelt.
Teendő: a készülék javításra szervizbe küldendő.
12.7. Számítógép-meghibásodás
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12.7.1. Processzormegállás: A készülék kezelőszervekre nem reagál, tápfeszültség-ellátás
megszűnésére nem kapcsol ki. Ekkor a javításra küldésig külső tápláláson kell tartani, ugyanis
bekapcsolva, de töltés nélkül 30 óra alatt lemerül a belső akkumulátor!
12.7.2. Kijelző meghibásodás: A készülék kijelzője fekete, bekapcsolás után a rasztere, ill. a
kijelzése alig, vagy egyáltalán nem különböztethető meg a háttértől. A hibát a kijelző LCD
kristály anyagának tönkremenése okozza, amely a -20 °C alatti hőmérsékleten való tartás, vagy
mechanikai sérülés miatt következett be. A készülék javításra a szervizbe küldendő!
Hasonló feketedés áll elő a túlzott felmelegedéstől körülbelül 75-80 °C elérésekor, azonban
lehűlve a kijelző jól olvasható, károsodás nem következik be.
12. 8. Illegális kijelző tartalom
A készülék bekapcsolása után illegális kijelzés, például: üres kijelző vagy az üzemi működésbe
nem tartozó üzenet látható.
A jelenség oka az, hogy a készülék lezárt állapotában tartaléküzemre kapcsolása előtt a kezelő
nyilvántartás azonosítójaként valami beírásra kerül a gépbe, esetleg csak egy gomb (pl. szóköz)
megnyomása történt, és ezért az ÚJ KEZELŐT KÉREK MEGADNI felirat törlődött. A jelenség a
CL vagy & megnyomásával leküzdhető.
12.9. Kezelőszerv-megszorulás
A készülék kezelőszervei különféle anyagoktól (morzsa, rágógumi, kávé, kóla stb.) beragadt
állapotba kerülhetnek. A bizonylat kiadó gomb beragadása folyamatos működést (jegykiadást)
okoz, egyéb gomboké a takaréküzemre kapcsolást akadályozza, ezért célszerű erre is figyelemmel
lenni probléma esetén.
12. 10. Működés kizárásának jelzése
12.10.1. Ha a GT memória megtelt, a jegykiadógép nem nyit meg, és A GT MEMÓRIA
TELE hibajelzést ad (a gép szervizbe szállítandó).
12.10.2. Személyi adatpakk használata esetén a készülék ELTÉRŐ AZONOSÍTÓ hibajelzést
ad, ha:

megnyitást kísérelnek meg a gépbe csatlakoztatott pakk titkos kódjától eltérő
kóddal,

lezáratlan pakkal akar a kezelő ismét megnyitni (a pakk csak a vele megnyitott
gépbe, vagy a lefejtő állomáson állítható normál állapotba).
12.10.3. Ha a gép MEMÓRIAHIBA jelzést ad, mert a főgyűjtő (GT) állása és a GT
memóriában tárolt utolsó érték eltér (a gép szervizbe szállítandó).
12.10.4. ADATPAKK TELE jelzésnél a gép további működést (bizonylat adást) kizárja, a
gép- és pakk-lezárható, más pakkal megnyitható. A beteltet a lefejtő állomáson lehet
kiüríteni, további felhasználáshoz.
12.10.5. TÚL NAGY ÖSSZEG EGYBEN hibajelzést ad a gép, ha 129 132.- Ft-nál nagyobb
összeget kívánunk kiadni egy tételként
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13. Javításba adás
A készülék javításba adásánál (az onnan visszavételnél figyelemmel kell lenni a belső
akkumulátor töltéstároló képességére. Meghibásodott gép 30 napon túli tárolása a működtető
programjának és a belsőleg tárolt paramétereinek törlődését váltja ki (lásd: 7.3. pont)
Javításra postázásnál a saját ügyviteli szabályzatban rögzítettek elvégzése mellett feltétlenül
közölni kell a gépkönyvben lévő szervizlapon, hogy milyen adatokat kívánnak a gépből a
meghibásodás elhárítójával visszanyeretni. Ugyanis ennek hiányában a szerviz semmilyen
belsőleg tárolt adatot nem nyer vissza (nem nyomtat ki), azonban elképzelhető, hogy olyan javítást
alkalmaz, amely fődarab cseréjével jár, és így az adatok törlődnek (pl.: kezelőszemélyazonosítók).
Természetesen a GT memória nem törlődik, a bevétel-göngyölítést ott folytatja a gép, ahol
abbamaradt.
Törlődött (vagy szándékosan törölt) adatok a későbbiek során semmilyen feltételek mellett sem
kereshetők elő!
A meghibásodott készülék javítása alatt, használt alternatív bizonylat adás (bizonylat tömb,
cseregép, stb.) segítségével beszedett bevétel önállóan könyvelendő a főkönyvbe.
A javításra küldött, az onnan visszatért gép üzemszerű használattal történő leellenőrzésekor
betárolt bevétel és a szerviz által betárolt bevétel az üzemi bevételtől elkülönítve kezelendő, de
nyilvántartandó a kiadott, utasnak át nem adott bizonylatokkal, azok sztornójával (ha készült)
együtt.

14. Munkavédelmi előírások
14.1. A készülék elhelyezése, csatlakozó felületének kialakítása, a csatlakozó felületet a
járművázhoz rögzítő egyéb elemek a gépjárművezető és az utasok szabad mozgását nem
akadályozhatja.
14.2. A készülék szélvédő előtti, magas elhelyezése (álló utaskiszolgálási szokáshelyzet)
esetén csak olyan lehet, hogy vezetés közben a szélvédőn keresztüli kilátást ne
akadályozza.
14.3. A készülék és tartó, rögzítő szerelvényei nem gátolhatják a gépjármű vezetését (pl.
kormánykerék, sebességváltó kar kezelése).
14.4. A készülék közvetlenül – biztosító közbeiktatása nélkül – nem csatlakoztatható tápellátó
akkumulátorra.
14.5. A készülék talplemezének jobb elülső részén a környezeti hőmérséklet +35 °C alakul ki
tartós tápfeszültségre csatlakozás alatt, az ilyen hőmérsékletű talplemez tapintásra
kellemetlen meleg érzést vált ki. A készülék üzemhelyzetből való leszerelésekor kerülni
kell a meleg helyen való megfogását.
14.6. Stabil elhelyezésnél a tápellátó egységnek, csatlakozó vezetékének a vonatkozó
érintésvédelmi és balesetvédelmi előírásokat kell kielégítenie.
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15. Jótállás, (garancia) alapján történő és fizető szervizellátási
feltételek
15.1. Átvevő felelőssége. A vásárló a termék átvételekor köteles meggyőződni annak épségéről,
tartozékainak hiánytalanságáról. Észrevételezni kell a durva külsérelmi nyomokat,
fennállásuk esetén el kell járni a Szállító felé és értesíteni kell a Gyártót, mint garanciális
szervizellátót. A termék átvételének feltétele a termék szállítóján a termék gyári számos
beazonosítása gépnaplójának, terméklapjának, tanúsítványának stb. megléte.
15.2. Garanciális idő. A garanciális idő 12 hónap, amely a termék jellegétől függően
átvételekor vagy üzembe helyezésekor, de legkésőbb a flotta rendszer átadásakor indul. A
garanciális teljesítés helyszíne az EMKE Kft. telephelye.
15.3. Tárolási feltételek. Az EMKE termékeket tárolni csepegő víztől, gőztől mentes, maró
anyagoktól távol, mechanikai hatásoktól kímélve, -25 C-nál magasabb hőmérsékleten
szabad. A készülék átvételét követő 30 napon belül a készüléket üzemszerűen használatba
kell venni, vagy gondoskodni kell belső akkumulátorának utántöltéséről.
15.4. Rendeltetésszerű használat. A tárolás, szállítás és üzemszerű használat közben a nem
rendeltetésszerű felhasználásból, kezelésből előállt durva mechanikai hatások (zúzás, törés,
szakadás) okozta külső vagy belső meghibásodásokra nem vonatkozik a garancia, azokat
átalánydíj keretében Gyártó nem javítja. Az ilyen esetben történő javítás eseti fizető javítás
keretében történik. Előfordulásakor garanciális terméknél a Gyártó mérlegeli az adott
termékre a garancia részleges vagy teljes megvonását.
15.5. Nem Gyártói, nem Forgalmazói felelősség. A Gyártó nem nyújt garanciát az alábbi
meghibásodásokra, azokat átalánydíj keretében nem javítja:
1. Szándékos vagy véletlen károkozás, rongálás vagy valamely elemi kár (pl.
villámcsapás, beázás), vagy közlekedési esemény következtében előálló meghibásodás.
2. A kibocsátott termék felhasználója vagy megbízottja által végzett módosítás, átalakítás
helyreállítása,
3. A nem elvárható gondosságú üzemeltetésből, kezelésből, vagy tárolásból eredő
meghibásodások, elváltozások javítása,
4. A felhasználó vagy idegen személy által végzett rongálás,
5. Idegen feszültség valamely csatlakozó pontra kapcsolása következményeinek
elhárítása.
6. Papírszalag-kifogyás
7. Festékszalag-beszáradás, -kopás, -elhasználódás,
8. Töltés nélküli tárolás miatt működtető program vagy adattár törlődés,
9. Nyomtatófedél-, jegytépőél-törés,
10. Papírszalagtekercs tartó törés.
11. Tartozék rongálódása, elveszése.
15.6. Garanciális ellátás alá nem eső tételek. A 15.5. pontbeli 1-5 számú események esetén
Gyártó mérlegeli a garancia megvonásának szükségességét. Mindkét esetben a teljes
költségráfordítás kiszámlázása mellett a Gyártó a hibákat kiküszöböli, javítja.
15.7. Fizető szervizellátás. A garanciális idő leteltével – legalább a szavatossági ellátás határáig
– a Gyártó fizető szervizellátást (karbantartást és/vagy javítást) vállal. A fizetőszerviz
történhet átalánydíjas vagy eseti díjfizetési konstrukcióban.
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15.8. Szervizellátás jellege. Az EMKE Kft. termékeit – azok egyedi, illetve kis sorozatú
jellegére tekintettel – alkatrészcserés (nem modul-, illetve részegység cserés)
szervizellátással, úgynevezett javító szervizzel látja el. Garanciális idő alatt, garanciális
okból modul, részegység, fődarab vagy termék cserét csak 3-szori eredménytelen javítás
után végez.
15.9. Átalánydíj mértéke. Átalánydíjas szervizellátást valamely termékének 1-5 éves koráig az
érvényben lévő EMKE termékek és szolgáltatások árkatalógus szerinti átalánydíj értékének
térítése mellett vállal az EMKE Kft. A termék 6 éves korától annak műszaki állapota
függvényében az üzemeltetővel egyeztetetten elöregedési díjnövekedést alkalmaz. A
szerviz átalánydíj – értékének megőrzése céljából – az infláció korrigálása érdekében
évente indexálásra kerül.
15.10. Átalánydíj értéke. A fizetőjavítás az érvényben lévő EMKE termékek és szolgáltatások
árkatalógusában feltüntetett díjakkal történik.
15.11. Átalánydíj értékmegőrzés. Az átalánydíj értékének megőrzése érdekében az átalánydíj
minden év elején indexálásra kerül. Általánosan az indexálás értéke a KSH által kimutatott
előző évi belföldi inflációs index. Eltérés ezen értéktől az Euró árfolyam 10%-ot
meghaladó változása esetén.
15.12. Kivonulási, illetve szállítási költségek. A garanciális ellátás nyújtása és az átalánydíjas
vagy eseti fizetőjavítás díjtételei a vásárló telephelyére történő kivonulás, vagy a termék
üzemeltetési helye és a szervizellátásának helye közötti szállítás költségeit nem
tartalmazzák.
15.13. Üzemeltető telephelyén végzendő munka. Az üzemeltető bármely telephelyén történő
garanciális vagy fizetőjavítás igénybevételét az üzemeltető megrendelése (hivatalos
bejelentése) alapján a felmerülő költségek megtérítése mellett vállalja az EMKE Kft.
15.14. Szavatossági ellátás. Az EMKE Kft. termékeit a garanciális idő letelte után fizető
javítással látja el. A szavatossági idő alatt gondoskodik a termékek szervizellátásához
szükséges javítóanyag ellátásról.
15.15. Szoftver aktualizálás. Gyártó a termékeit működtető szoftvereket rendszeresen
karbantartja, frissíti. A vonatkozó jogszabályi változások, üzemeltetetési tapasztalatok
beépítését térítés ellenében elkészíti, illetve saját fejlesztés végzése esetén térítés ellenében
használatba adja azt.
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16. Jogi nyilatkozatok
16.1. Márkajel. Az EMKE márkájú termékeket a 176 452 lajstromszámon védjegyzett
logó jelöli.
16.2. Jogosultságok. Az EMKE termékeket
Gyártja és szervizeli: EMKE Kft., 6724 Szeged, Kenyérgyári út 4.
16.5. Iparjog védelem. A termékek belső felépítését, műszaki dokumentumait bizalmasan kell
kezelni. Illetéktelenek számára átadni, betekintést nyújtani tilos!
16.6. Szoftverjogok fenntartása. A termékeket működtető program mint dobozos szoftver nem
része a terméknek. Egy szoftver egy termékben való használatra jogosít. (A
programhasználat viszterhes átruházással tovább nem adható.)
16.7. Szoftver rehabilitáció. A program törlődése esetén az üzemeltető vagy a feladat szoftver
szállítója a szoftver telepítését a vevő rendelkezésére bocsátott jogtiszta eszközökkel
elvégezheti. A gyártó bármikor újratelepíti a szoftvert, de ha a telepítésre nem az általa
szállított hardver meghibásodása okán vált szükségessé, akkor a telepítés munkadíját és a
telepítéshez kiszállás költségét megtérítteti.
16.9. Termékjótállás. Az EMKE termékek garanciális ellátását a garanciális és fizető
szervizellátási feltételekben leírtak szerint (15. fejezet) állja a gyártó.
16.11. Fejlesztési jog. A termékek szerkezeti és működtető programjának változtatási jogát a
gyártó fenntartja. A termék működése iránt támasztott egyedi igényeket külön megrendelés
alapján elégíti ki.
16.13. Vásárlói jog. A vásárló jogait, kötelességeit a 117/1991. (IX. 10.) sz. Kormányrendelet
tartalmazza.
16.14. Műszaki szakvélemény. A termékek műszaki meghibásodása, javítása esetén fennálló
műszaki vitában az MEEI állásfoglalása döntő.
16.15. Jogvita. Egyéb jogvita esetén a gyártó telephelye szerinti bíróság az illetékes.
16.14. A készülékhez mellékelve a jelen műszaki leíráson kívüli:
 Kezelési szabályok
 Gépnapló
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17. Jótállási, garanciális szervizlap
GARANCIÁLIS SZERVIZLAP
SZÁMLÁZÓ
Típus::

CÉL

Gyári szám:

EMKE 2010-1/M
2

Dátum:
Üzembe
helyezte:

0

1

GÉPHEZ

év

hó

Nap

Átvette:

Szakszerviz bejegyzései:
Esemény

Beépítve, cserélve

Dátum, aláírás
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18. Műbizonylat

MŰBIZONYLAT
neve:
1 Gyártó/felújító
címe:
2
neve:
3 Forgalmazó
címe:
4
5 Termék megnevezése:

EMKE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
6724 Szeged, Kenyérgyári út 4.
EMKE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
6724 Szeged, Kenyérgyári út 4.

Számlázó célgép

kereskedelmi neve: Jegykiadógép
típusa, színe:

EMKE 2010-1/M

6
Termékszám
(gépszám)
CPU modul

7
Gyári szám:

Kijelző/billentűzet
Nyomtató
Jegykiadó gombsor
tápegység

8 Felszerelve (cég név)
Felszerelési hely (üzemegység):
Utca, ház száma:
Üzemeltetője:

9 Telepítés kelte:

2 0 1

10 Kelt: telephely/üzlet (frsz):
11 Számlaadó aláírása:

12 Bélyegzője:

Kérem őrizze meg a műbizonylatot!
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