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ЗАРЕЖДАНЕ НА ХАРТИЕНА РОЛКА 
 

Стъпки за смяна и поставяне на ролка 
• Отворете капака като го вдигнете. 
• Поставете ролката  
• Затворете капака като извадите началото на ролката през отвора и натиснете до 
 щракване 

 

ВНИМАНИЕ!!!   Важно е да се използват хартиени ролки, които имат 

оцветяване в единия си край. При появата на цветна лента върху хартиената 

ролка, подменете ролката.   



КЛАВИАТУРАТА  
• 29 клавиша подредени - 11 цифрови и 18 функционални клавиша 

 

 

• Навигационни клавиши 
 

                                  
 

 

 
Реализирана е навигация на касовия апарат с 
помоща на шест клавиша. 
За навигация в менюта и движение по полета се 
използват клавиши  и . 
В текстови полета се премества курсора  ляво/дясно 
с    и , превъртане на символите с   и , а в 
алтернативно поле с тях се превърта стойността. 
 



 ОСНОВНИ ФУНКЦИИ  
 

  За да започнете работа, натиснете и задръжте клавиш .  
 Фискалното устройство работи с 8+1 режима. Преход от един 
 режим към друг се осъществява с клавиш  или стрелките  

 реализирани с клавиши    и натискане на  или 
 ако има зададени пароли се изисква въвеждане на парола 

 и потвърждение с  /  / .  
 

 
 Администраторът на касата може да променя типа на работа - с парола за всеки 
оператор (зададена  парола на Оператор 9) или без пароли (по подразбиране). При 
работа с пароли избирайки режим на дисплея се  изобразяват четири букви от Режима и 
" ------ ", въведената цифра за паролата се визуализира със " * ".   
За изключване на касовия апарат от главното меню с клавиш  или натискане и 
задържане клавиш . 
 
ВНИМАНИЕ!!!   ЕКАФП позволява работа с до 10 оператора. Ако се използват 
пароли оператори 9 и 10 имат всички права, а останалите само за режим 1.  
Препоръка: Изключвайте касовия апарат в режим [ 1.Регистрация ] 

 



РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИЯ 
 
1. Избор на режим на работа от индикация [1. Регистрация]. 
  

  
  
 Избор на режим [1. Регистрация ] натискате  и се появяват  ”0.00” 

 
2. Работа със свободни цени 
 2.1. < цена >    до    (за групи  1 и 2 - за един брой) 
 2.2. < цена >    <номер група>    (за групи от 3 до 50 - за един брой) 
 2.3. < количество >    <единична цена>    до   
 (за групи от 1 до 2 - за повече от един брой) 
 2.4. < количество >    < единична цена >    < номер група >   
 ( за групи от 3 до 50 - за повече от един брой ) 
 
3. Проверка на сметката до момента:    ( препоръчва се преди   ) 



 
4. Приключване на продажбата 
 4.1 Приключване в БРОЙ -  
 4.2 Приключване с друг вид плащане -  [1.КАРТА]  ,  
5. Корекции (възможни са само, ако не е приключена сметката с бутон  ) 
 5.1. Ако не е натиснат бутон    до    (касата не е отпечатала поръчката), 
 натискате бутон    до появата на  “0.00”. 
 5.2. Ако е натиснат бутон    до    (касата е отпечатала поръчката) - с 
 натискане на    се анулират поръчките от последната към първата. 
6.  Служебно въвеждане и извеждане на суми 
 6.1. Служебно въвеждане ( зареждане на чекмеджето ) 
 < сума за начално зареждане или допълване в течение на деня >   
 6.2. Служебно извеждане ( изтегляне на суми от чекмеджето при  приключване на 
 деня или по време на работа, при необходимост ) 
 < сума за отчитане на деня или теглене в течение на деня >   
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Операцията се прави само ако не е активирана клиентска сметка !!! 

 
 
 



7. Сторно операции 
 В режим [ 1. Регистрация] извън бон натискате клавиш  и избирате от 
 подменюто с помощта на стрелките      и натискане на    причината / типа на 
 сторно операцията:     
  

  
  
 7.1. На дисплея се индицира надпис "БОН" и поле за въвеждане номера на 
 фискалния бон, който ще сторнираме. 
 7.2. На дисплея се визуализира "ДАТА ДД-ММ-ГГ" или "ДАТА"и "СУМА" 
 7.3. На дисплея се визуализира "СТОРНО" и се въвежда сумата за сторниране и . 
 7.4. На дисплея се визуализира "ФП" и се въвежда номер ФП и .  
 7.5. На дисплея се визуализира "ЧАС ЧЧ:ММ" и се въвежда часа и . 
 7.6. На дисплея се визуализира "ФАКТУРА №:  0" и се въвежда или  или номер 
 на фактурата и , ако бона е бил и фактура, в който случай се въвеждат и данните 
 на клиента както и при издаване на фактура. 
 



ЗАБЕЛЕЖКА: Когато бона е издаден от същото ФУ, данните от всички полета се 
сверяват и потвърждават с . Ако се прави сторно на една стока от бона е добре 
отначало да натискаме  до поява на грешка ERR:ЗАБРАНА и след това да маркираме 
стоките, които се сторнират. 
 
ВНИМАНИЕ!!!   При грешка в сторно бона може да се анулира бона с   . 
 
ВНИМАНИЕ!!! При недостатъчна наличност в брой е необходимо да се 
направи СЛУЖЕБНО ВЪВЕДЕНА СУМА, след което да се премине към Сторно 
операцията.  
 
ВНИМАНИЕ!!! При причина ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА сторниране може да бъде 
извършено до 7-мо число на месеца, следващ продажбата.В противен случай 
излиза съобщение за грешка ЗАБРАНА. 

 
 
 
 



ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ В РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИЯ 
 

След отваряне на бон, чрез контекстното меню   може да изберете необходимата 
операция: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 ЗАБЕЛЕЖКА: С бутона  се отива в номер фактура и се въвеждат цифрите без нулите. 

 Ако датата на фактурата съвпада с текущата дата се потвърждава с .Ако фактурата е с 

 дата преди текущата дата , то се въвежда датата  и се  потвърждава с . 

0.ТЕКСТ,ФАКТУРА 

 

1.ПОВТОРЕНИЕ 

 

2.КОРЕКЦИЯ ПОСЛЕДНО 

 

3.КОРЕКЦИЯ ПРЕДИШНО 

 

4.АНУЛИРАНЕ БОН 

 

5.РЕДАКТИРАНЕ БОН 

Въвеждане свободен текст  „КЪМ ФАКТУРА      N:0000000000/ДД-ММ-ГГ” 

 

Повторение на предходното натрупване  
 

Корекция на предходното натрупване(непосредствен VOID) 
 

Корекция на друго натрупване(Дьлбок VOID) 
 

Анулиране целия бон по всяко време преди да е приключен 
 

Изобразяване и анулиране предишни натрупвания 
 



РЕЖИМ ОТЧЕТИ 
 
Избор на режим на работа от индикация [ 2. X ОТЧЕТИ  или 3. Z ОТЧЕТИ ] 
 
[ 2. X ОТЧЕТИ ] - не изпълняват нулиране на регистрите.   
[ 3. Z ОТЧЕТИ ] - изпълняват нулиране на регистрите.  
 

В режим " X ОТЧЕТИ ",”Z ОТЧЕТИ " може да се разпечатят седем вида отчета 
 

 
 

ВНИМАНИЕ!!!  ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ С НУЛИРАНЕ се прави задължително 
в края на смяната / работния ден и се записва във фискалната памет на ЕКАФП 
само при условие, че има пускани фискални бонове през деня. 
 



РЕЖИМ ФИСКАЛНА ПАМЕТ 
 

Избор на режим на работа от индикация [ 4. Фиск. памет ] 

 
1. ПЪЛЕН И КРАТЪК ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА (Месечен/Годишен ОТЧЕТ) 
 
За разпечатване на пълен отчет от ФП натиснете клавиш . Ако не използвате бързия 

клавиш използвайта стрелките   и натиснете клавиш . За промяната типа на 

отчета Пълен /Кратък се осъществява чрез еднократно натискане клавиш  (Маркера 

застава в полето Пълен) и стрелките    или с натискане на клавиш . 
За връщане към полета НАЧАЛО / КРАЙ за въвеждане на дати се използвайте клавиш 

, въвеждате желаната начална и крайна дата и потвърдете с  
 

  



<   >    < начална дата >    < крайна дата >   
и се отпечатва съкратен отчет на фискалната памет за зададения период. 
Датата се задава само с цифри във вида: 
                                                                        ХХ                 ХХ                ХХ 
                                                                     ( ден              месец           година) 
                                                                    01 до 31        01 до 12      14 за 2014 г. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако вместо <   > се натисне <  > се отпечатва подробен отчет на 
фискалната памет, съдържащ оборота за всеки ден от отчетния период. 

 
2. ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ ОТ КЛЕН 

За разпечатване на подробна или съкратена информация от КЛЕН в некондензиран вид 

натиснете клавиш .  

3. ПЪЛЕН И КРАТЪК ОТЧЕТ НА КЛЕН ОТ БЛОК ДО БЛОК - [ПЕЧАТ КЛЕН ]  –  

НАЧАЛО – номер начален блок,  КРАЙ – номер краен бон  

4. ПЪЛЕН И КРАТЪК ОТЧЕТ НА КЛЕН ОТ ДАТА ДО ДАТА - [ КЛЕН ДАТА ]  – НАЧАЛО -
въвеждасе начална дата , КРАЙ – въвежда се крайна дата . 


