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СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА 
 
 
 

В комплекта на Електронния касов апарат с фискална памет се съдържат следните елементи: 
 
                                                             

    ЕКАФП Електроника 12                                             Паспорт 

 

                 Инструкция за експлоатация                                        Външен адаптер 
  

                   RS  кабел                                                                 Хартиена ролка 
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1. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ 
 

ЕКАФП „Електроника 12“ е електронен касов апарат с фискална памет.  Позволява интегриране в магазини, 
заведения, аптеки, офиси и др.  Устройството е с вграден данъчен терминал за връзка с НАП, отговаря изцяло на 
изискванията на действащата Наредба Н-18/28.11.2018г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговски 
обекти чрез фискални устройства.  

Целта на това ръководство е да даде цялата необходима информация и всички необходими инструкции за 
работа с ФУ - да се създават фискални бележки, да се правят отчети и да се програмират всички параметри. 
Ръководство е предназначено за клиентите, които ще използват „Електроника 12“ . 
 

2. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА 
• Използвайте само адаптeри, проектирани за този касов апарат. Несертифицираните адаптeри могат да 

повредят касовия апарат или да влошат електромагнитната съвместимост. При необходимост от смяна на 
адаптер посетете сервиз.  

• Използвайте само батерии, проектирани за този касов апарат. При необходимост от смяна на батерията 
посетете сервиз.  

• Зареждайте батерията, когато е почти изтощена, до пълния и капацитет. Неспазването на това 
предписание ще доведе до скъсяване живота на батерията и намаляване капацитета и.  

• Не поставяйте касовия апарат в близост до отоплителни уреди.  
• Не ползвайте касовия апарат в замърсени,прашни или омазнени помещения. 
• Не заливайте касовия апарат с течности. Апарата не е влагоустойчив. 
• Не е предназначен за деца, гризачи и домашни любимци.  
• Не подлагайте касовия апарат на удари и вибрации.  
• Не излагайте продължително касовият апарат на ниски температури и пряка слънчева светлина. 
• Не почиствайте корпуса на касовия апарат с разтворители и препарати. 
• Пазете кабелите на касовия апарат от прищипване, усукване и огъване. При необходимост от 

изключване на кабелите внимателно изключете конекторите и ги отстранете. 
• Не допускайте попадането на метални предмети в комуникационните  портове и печатащия механизъм 

на касовия апарат. Това може да доведе до късо съединение и повреда.  

3. ИЗПОЛЗУВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

  ЕКАФП   – Електронен касов апарат с фискална памет                        
  BC   – Баркод                                          
  ФП / FM   – Фискална памет            
  ФУ    – Фискално устройство              
  PC    – Персонален компютър                  
  Съхр.   – Съхрани 
  Възст.   – Възстанови             
  КЛЕН   – Контролна лента на електронен носител    
  ПУ    – Печатащо устройство 
  []   – Ако нещо е заградено в тези скоби, можете да го пропуснете (по избор). 
                       параметър x.b=1     – параметър x бит b равен на 1(Напр: П4 бит 0 или П4 бит 7) 
  mnh   – Шестнадесетично число=m*16+n        

4. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Външен захранващ адаптер  - DC 7,5V / 3,3A (AC 220V/50Hz). 
• Акумулаторна NiMH батерия 6 V - 1800 mAh 
• Температурен диапазон от  -15С° до +45°С 
• Препоръчителна работна температура от +5 °C до +40 °C 
• Относителна влажност (без конденз) от 20% до 80% (40°C) 
• Габаритни размери на касовия апарат: 24см. / 10,6см. / 3,5-8,5см. 
• Използвани са два графични дисплея с подсветка. 
• Печатащият механизъм е с 40 символа на ред.  
• Клавиатурата се състои от матрица от клавиши, подредени в 6 колони и 5 реда, общо 29 клавиша - 11 

цифрови и 18 функционални. 
• Оперативната памет се поддържа от вградена батерия, като по този начин осигурява съхранение на 

информацията в нея за най-малко 180 дни след изключване. 
• ФП осигурява работата на ЕКАФП за период от поне 3 години 
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ВНИМАНИЕ!!!  Използването на захранващ адаптер, който не е проектиран за този касов апарат, може 
да го повреди и да нанесе поражения върху оператора. Затова бъдете много внимателни. Преди да започнете 
работа, включете ЕКАФП да се зарежда не по-малко от 18 часа. 

 

5. ФУНКЦИОНАЛНИ ПАРАМЕТРИ 
 

• Данъчни групи - до 8 данъчни групи А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З                     
• Оператори - Касиери 8, Собственик 1 и Сервизен 1  
• Артикули - 30000   
• Департаменти - 50 департамента/отдела/доверителя            
• Плащания – 1+5 вида 
• Данни за фирми -  1000 клиенти 
• Три вида сторно бонове 
• Издаване на фактури и кредитни известия 
• Склад и смесен on,off line режим. 

 
 

6. КЛАВИАТУРА 

• 29 клавиша подредени в 6 колони и 5 реда - 11 цифрови и 18 функционални клавиша 

 
 
 

1 - Захранващ конектор – За включване 
на ФУ в ел. мрежата 
2 - RS-Служи за връзка с PC  
3 - RS-Служи за връзка с BC или везна  
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•  Функции на цифровите клавиши за въвеждане на текст 

 

 
 
                                                                                                                                                                                                     

 
 
 
 

•  Функционални клавиши 
 

 
 
 
 
 
 
 

КЛАВИАТУРА  
 
При въвеждане на текст се използва клавиш 

 – за превключване на #/Ц/Е/е/Б/б 

 -малки/главни(б/Б  , е/Е или #/Ц) 

 -език (Ц/е/б или #/Е/Б) 
#-Ascii            Ц-цифри  
Е-ЛАТИНИЦА  е-латиница  
Б-КИРИЛИЦА  б-кирилица 

-променя на следващата буква от ASCII-табл. 

-променя на предната буква от ASCII-табл. 

КЛАВИАТУРАТА  

 
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. 
 

: ;<=>? 

 01234 
 56789 

[\]^_ 
{|}~… 
C0h-c9h 
 
 

 
 

 
 

!”#$  %&’ 
()*    +,-./ 
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7. ФУНКЦИИ НА БУТОНИТЕ 
 

  - Включване/изключване на  ФУ .  

  - Придвижване на хартиената ролка. 

  - Aлтернативна функция на клавишите. 

  - Изход(ESC) независимо от  който се гаси. 

  - Изтрива последно въведен символ и изчиства грешка. 

  - Въвеждане на цифрови данни. 

  - Въвежда значение   ” . ”. 

  - Въвежда  или интервал в символно поле. 

  - Въвежда процентна надбавка, Сл. въведени суми,↑. 

  - Въвежда процентна отстъпка, Сл. изведени суми, ↓. 

  - Плащане,декремент стойността на поле или символа преди курсора. 

  - Избор департамент  01 до 50,инкремент стойността на поле или символа преди курсора. 

  - Продажба на стока, ←. 

  - Въвеждане на количество, →. 

  - Корекция, Сторно. 

  - Текуща дата и час, цена(PRC),запис 

  - Клавиш за плащане в брой,избор(ENTER),запис   =   . 

  - фактура,междинна сума,отказ,превърта стойността на алтернативно поле. 

  - Продажба по департамент  01 

  - Продажба по департамент  02 

КЛАВИАТУРАТА  

 
 

При въвеждане на клавиш  – се 
реализира алтернативна функция за 
навигация по страници/редове с помоща 

на клавиши  и .  
В текстови полета за функции Home/End с 

помоща на клавиши   и .  
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     -Изтрива поле (0 или интервал) и алтернативната функция се гаси. 

 /    -Прелиства страница назад/напред 

 /   - Движение м/у полета предишно/следващо,Home/End в символно поле(алтернативната функция се гаси). 

     - . или Големи/малки в символно поле(алтернативната функция се гаси). 

     -   или език(#Ц / Ее / Бб) в символно поле(алтернативната функция се гаси). 

...     - Превърта #ЦЕеБб в символно поле. 

    - Изобразява последните предупреждения(WARN=) на индикация (алтернативната функция  
  се гаси). 

     - Контекстен печат/помощ( алтернативната функция се гаси). 

 / /  - алтернативната функция се гаси. 

8.  ДИСПЛЕИ 

• LCD операторски дисплей с резолюция 132х24 точки с бяла подсветка, тониран в зелен цвят и 
графични символи, даващи информация за работата на устройството. Визуализира се информация за 
продажбата, сума и ресто. 

                                        

 

 
• LCD клиентски дисплеи с резолюция 132х24 точки с бяла подсветка.  Клиентския дисплей дава 

нужната информация за продажбата, сума и ресто.  

 
• Графични символи на операторския дисплей. 

 
 
          Oставащи Z отчети 
        Батерия 
                                                                         Индикатор за действие на ЕКАФП 
            Захранване - Адаптер               
                                            
        Знаков индикатор                   Алтернативна                                              

       Кирилица главни букви           функция                      Oставащо време до блокиране, 
                           поради липса на връзка с НАП 
                
Връзка с оператор                      
  ниво на сигнала.             
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9. ЗАРЕЖДАНЕ НА ХАРТИЕНА РОЛКА 
 

При работа с ЕКАФП се използва следната хартиена лента за клиентски касови бележки: 
•  Тип на хартията - термо хартия 
• Дебелина на хартията - 0,05   +0,01 / -0.01мм 
• Ширина на хартията - 57  ±0,5 мм 
• Външен диаметър на ролката - 52 мм 

Моля следвайте по-долу описаните 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(предупреждава, че хартията е на привършване), подменете 
ролката.  Хартията не трябва да е закрепена за основата, а трябва свободно да се отвие от нея. Това е важно, за 
да се предпази принтера от повреждане.  

 ЗАБЕЛЕЖКА: Когато хартиената ролка е напълно използвана, тогава касовият апарат спира автоматично.  
 За възстановяване на нормалната работа на устройството, сложете нова ролка с хартия без да изключвате 
 касовия апарат, за да се запази коректността на данните, които ще бъдат изпечатани. 
 

10. 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.  
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 11. РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИЯ  
ЕКАФП позволява работа с до 10 оператора. В началото на работния ден (смяна), всеки оператор влиза в 

режим “ Рeгистрация” посредством въвеждане на своя предварително запрограмирана парола (код), ако се 
използват пароли.  

  за вход от главното меню. За изход  - клавиш . 

  
 

Преди да е отворен бон чрез контекстното меню   може да изберете необходимата операция: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 

Ако имате предварително програмирани артикули, можете да направите директна продажба по 
съответния артикул. Освен това можете да продавате по свободна цена към департамент по Ваш избор. 
Продажба може да бъде осъществена и с количество, както и с отстъпки/надбавки. Може да бъде направена 
и корекция на последната продажба, както и на избрана от Вас предходна продажба преди приключване на 
касовата бележка. ЕКАФП позволява и ДУБЛИКАТ на касовия бон. Всичко това можете да направите ако 
следвате внимателно описаните по-долу инструкции.  

 
• ПРОДАЖБА КЪМ ДЕПАРТАМЕНТ 
Продажба по свободна цена към департаменти се осъществява , като въвеждате желаната от Вас цена от 

"1", натискате клавиш от "2"  за департамент и приключвате касовата бележка с "3" . 
 

                

---КЛИШЕ--- 
#1         ОПЕРАТОР01                  1 
#  КЪМ ФАКТУРА N:0000000012/22-05-19   # 
ДЕП02                             5.28 Б 

СУМА            5.28                    
В БРОЙ                              5.28 
0000067  22-05-2019 17:35:54  1 АРТИКУЛ 

 

ТЕКСТ 
ПОВТОРЕНИЕ 
КОРЕКЦИЯ ПОСЛЕДНО 
КОРЕКЦИЯ ПРЕДИШНО 
АНУЛИРАНЕ БОН 
РЕДАКТИРАНЕ БОН 

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

ТЕКСТ 
ФАКТУРА 
ДУБЛИКАТ 
ПРАЗЕН БОН 
СЛ.ВЪВЕДЕНИ 
СЛ.ИЗВЕДЕНИ 
ДНЕВЕН ОТЧЕТ 
ДАТА§ЧАС 
СТОРНО 
 

Въвеждане свободен текст или „КЪМ ФАКТУРА N:0000000000/ДД-ММ-ГГ” 
 
Издаване на фактура-фискален бон 
 Печат на дубликат на предния бон 
 Празен бон 
 
Служебно въведени 
 
Служебно изведени 
 
Отчет X на оператора 
 Текущи дата§час 
 
Избор на сторно операция 
 

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 
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Пример:  
Продажба по свободна цена 5.28лв. към 2-ри департамент. 

За да приключите касовата бележка, натиснете .  
 

              

     [  ....... ,   ]                         [      ]              
Разпечатва се общата сума от търговската операция, времето и датата на операцията и QR код.  
По този начин можете да извършите продажба по свободна цена по всеки департамент, който желаете.  

 
ВНИМАНИЕ!!!   Преди да приключите бележката можете да видите каква е сумата до момента с т.нар. 

МЕЖДИННА СУМА. Натиснете клавиш  и след това можете да приключите касовия бон.  
 
• ПРОДАЖБА ПО АРТИКУЛИ 
Натрупване по артикули се извършва по 3 начина:   

o Продажба на предварително програмиран артикул;  
o Продажба с предварително програмиран баркод за артикул/ Продажба с баркод скенер 
o Свободна продажба по артикул  

Ако имате предварително програмирана цена и име за  1-ва Стока 1.00лв.    

и цена и име за 2-ра Стока 2.00лв.   ,  и  за приключване на бона. 
 
 

 
 

                                     
 
 

o Продажба с предварително програмиран баркод за артикул  
 
Продажба на 1-ва Стока с баркод ръчно. Въведете от клавиатурата ръчно баркода на 

 първи артикул,       ..............   и натиснете ,  и  за приключване на бона.  
 

 
  

       ..............                           
 
 

o Продажба със свободна цена на артикул  
 
На артикулa, който ще ползваме (Примерно - 1-ва Стока)е желателно да се програмира наименование. 
 

 Свободна продажба става , като въвеждате желаната от  Вас цена от  

  ..............  , натискате клавиш , задава се номера на стоката и   

 Приключвате касовата бележка с . 
 

 
 

  ....                      .....     
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• ПРОДАЖБА С ПОВТОРЕНИЕ 
 
  Всяка продажба  може да бъде направена повече от един път с повторение,  

 като натиснете клавиш , толкова пъти, колкото е необходимо. Операцията е  
 валидна и при продажби с количество.  
  
 Пример:Продажба по предварително програмирана цена за 1-ва Стока 1.00лв.  

  и  с повторение на натрупването два пъти ,   и приключвате  

касовата бележка с . 
 

 
 

  .....                                                                                           
Разпечатва се 3 пъти предварително програмирана цена за 1-ва Стока и общата сума от търговската 
операция. 
• ПРОДАЖБА С КОЛИЧЕСТВО 
 
Този вид продажби се извършват аналогично на вече описаните по горе.  

Въвежда се количество с не повече от 3 знака след десетичната точка и се натиска клавиш , след което се 
въвежда и стойност на артикула или се избира стока от предварително програмираните. 
   
  Пример: Продажба по предварително програмиран артикул  
 1-ва Стока - Хляб с цена 1.00лв.  с количество.  

 Ще въведем количество - 3 броя  и   след което се извършва  
 продажба по предварително програмирана цена за 1-ва Стока 1.00лв.  

  и  и приключвате касовата бележка с . 
 

 
 

 ....  и          ....                             
 
  Пример: Продажба с количество и стойноста на артикула  

 Ще въведем количество - 1,503        и    

 след което се въвежда цената на стоката 2,32      и   

 и приключвате касовата бележка с . 
 

 

          ....  и           .... и       

• ПРОДАЖБА С  ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ/НАДБАВКИ 
 Процентните отстъпки и надбавки могат да се осъществят към отделнa продажба и 
към натрупаната до момента междинна сума. Надбавките и отстъпките към отделно 
натрупване се отнасят към данъчната група на това натрупване. ЕКАФП допуска 

въвеждане на процентна надбавка  и отстъпка  от клавиатурата. 

 Пример: Продажба на 1-ва Стока с предварително програмирана  

цена 1.00лв. с отстъпка 7%. въведена от клавиатурата. 
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 Пример: Продажба на 2-ра Стока с предварително програмирана  

цена 2.00 лв. с надбавка 13%, въведена от клавиатурата. 

 

                                         

 

• ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ/НАДБАВКИ НАД МЕЖДИННА СУМА 
  
 Процентните отстъпки и надбавки могат да се осъществят към отделнa продажба и към натрупаната до 
момента междинна сума. Надбавките и отстъпките към междинна сума се разпределят пропорционално 
между натрупванията, участващи в сумата, и автоматично се разпределят към оборота по данъчните групи. 

ЕКАФП допуска въвеждане на процентна отстъпка  от клавиатурата, като преди това натискате . 
 
 Пример: Продажба на 1-ва Стока с предварително програмирана  

цена 1.00лв. и продажба на 2-ра Стока с предварително програмирана  

цена 2.00 лв. и отстъпка над междинна сума 10%. 

 
  

                                                                       

• СТОЙНОСТНИ ОТСТЪПКИ И НАДБАВКИ 
  
ЕКАФП допуска въвеждане на стойностни отстъпка и надбавка от клавиатурата в момента на натрупването, с  

натискането на съответната клавишна комбинация: за отстъпка   или за надбавка  . 
Въведената стойност се преобразува в процент и се процедира както с процентни. 

• КОРЕКЦИИ 

 Корекция е възможно да бъде направена преди приключване на касовата бележка, преди натискане на 

клавиш . Ако се коригира натрупване, към което е направена надбавка и/или отстъпка, заедно с 
корекцията на натрупването, се анулира надбавката и/или отстъпката. 

o Kорекция на последното натрупване 

 Корекция на последното натрупване се осъществява с натискане на клавиш    

 Пример: Продажба на 1-ва Стока с предварително програмирана  

цена 1.00лв. и продажба на 2-ра Стока с предварително програмирана  

цена 2.00 лв. и корекция на последното натрупване 2-ра Стока. 
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o Kорекция на натрупване с Дълбок войд  

 Използва се клавишна комбинация  , след което се въвежда продажбата, която трябва да се 
коригира/анулира  по същия начин, както е била осъществена. 
 

Корекция на няколко продажби се осъществява, като преди всяка се натиска  . 
 

 

 Пример: Продажба на 1-ва Стока с предварително програмирана  

цена 1.00лв. и продажба на 2-ра Стока с предварително програмирана  

цена 2.00 лв. и корекция на първото натрупване. 

 

 

                                                                               

o Kорекция на произволна продажба 

 Kорекция на произволна продажба - използва се клавишна комбинация  ,  

след което се използват стрелките   за достигане до конкретен ред / продажба.  

С помоща на клавиш  се изтрива продажбата.  

Позволява се корекция на няколко продажби без повторно въвеждане на  .  

За изход използвайте клавиш ,след което може да продължите с продажбите 

или да приключите бона с . 
 
 Пример: Продажба на 1-ва Стока с предварително програмирана цена 1.00лв. и  продажба на 2-ра Стока 
с предварително програмирана цена 2.00 лв. и корекция на първото натрупване. 
 

 

                                                                   

o Анулиране на бон преди приключването му. 

Анулиране на бон преди приключването му - използва се клавишна комбинация  . 
 
 Пример:  Продажба на 1-ва Стока с предварително програмирана  

цена 1.00лв. и Анулиране на бон преди приключването му с   
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• РЕСТО 

 Въвежда се сумата за плащане, натиска се вида на плащане и се приключва бележката.  
ЕКАФП автоматично изчислява ресто ако преди натискане на клавиш за даденвид плащане е въведена сума. 
 
 Пример: Продажба на 1-ва Стока с предварително програмирана  

цена 1.00лв. Въвежда се от клавиатурата сума 5 и се приключва бона. 

На дисплея и на бона се изписват:  В БРОЙ 5.00 лв., РЕСТО 4.00 лв. 

 

                                                               

• ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ 

 При плащане в брой приключване на бележка се осъществява с натискане на клавиш , за друг вид 

плащане се натиска клавиш  и се избира от меню друг вид плащане: ЧЕК; КАРТА; USD; EURO; КРЕДИТ. При 

отказ от избрания тип плащане се използва клавиш , изберете повторно желаното от Вас плащане или 

анулирайте бона преди да сте натиснали клавиш  . 
ЕКАФП автоматично изчислява сумата за плащане в USD и EURO. Ако не сте въвели актуалния валутен курс в 
касовия апарат, то се използват предварително програмирани за USD 1.700 лв. и за EURO 1.996лв.. 
 Смесенo плащане е когато клиента дава недостатъчна сума за приключване на бона. Плащането може да 
бъде извършено с няколко вида плащания.  
 ЕКАФП позволява Корекция и Анулиране на бон във всеки един момент преди да 
е приключен бона, а ако е приключен позволява сторниране. 
  

 Пример: Продажба на Стока с цена 10.00лв. и департамент , продажба на 2-ра 

Стока с цена 20.00лв. и департамент . Смесенo плащане: ЧЕК 5лв.; EURO 5€ с 

натискане на клавиш  избирайки вида плащане и лева В БРОЙ с натискане на . 

             
 
 
 
 
 

• Печат на разбивка по ДДС 

 При необходимост от разпечатване на отделните суми По ДДС в края 
на бона(както е при фактурите), преди започване на плащане се натиска   

 или ако това трябва да става във всеки бон се програмира 
параметър 4.2=1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
---КЛИШЕ--- 

#1         ОПЕРАТОР09                  9 
Ротманс BLUE                      5.00 Б 
2.000 x 1.00                           = 
ПРОДАВА                           2.00 А 

СУМА            7.00                    
ВСИЧКО                              2.00 
ДДС*А                               0.00 
А=00.00%                                 
НЕТО СТ-СТ                          2.00 
ВСИЧКО                              5.00 
ДДС*Б                               0.83 
Б=20.00%                                 
НЕТО СТ-СТ                          4.17 
В БРОЙ                              7.00 
0000048  22-05-2019 14:02:53  2 АРТИКУЛА 
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• ДУБЛИКАТ НА КАСОВА БЕЛЕЖКА 
 
 При необходимост от втори документ за извършено плащане се 
издава дубликат на касова бележка. В издаденият дублиран бон, сумите 
не се натрупват в отчетите и не се записват във ФП. Дубликат на касова 

бележка се издава с натискане на произволен цифров клавиш от  до 

 и клавиш , бона притежава следващ пореден номер и надписи 
“ ДУБЛИКАТ ” и “ СЛУЖЕБЕН БОН ”. За последно издадената касова 
бележка може да се издаде дубликат само веднъж. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ПЕЧАТ НА ПРАЗЕН БОН  

Празен бон се издава с натискане на клавиш . Бона притежава 
следващ пореден номер и надпис “ СЛУЖЕБЕН БОН ” Този бон носи 
информация за:  
Име и Адрес на ФИРМАТА, 
Име и Адрес на ОБЕКТА, 
ЕИК, МОЛ, Дата / Час, Номера на ЕКАФП и ФП. 
 

• СЛУЖЕБНО ВЪВЕДЕНИ И ИЗВЕДЕНИ СУМИ 
 

 ЕКАФП позволява служебно въведени и служебно изведени суми. Въвеждането и извеждането на суми 
се извършва в режим РЕГИСТРАЦИЯ, извън касова бележка. Реализирани са два варианта за въвеждане и 
извеждане на суми:  

o 1-ви Вариант. Въвежда се съответната сума от цифровите клавиши на клавиатурата  и натискате 

клавиш  за въвеждане или клавиш  за извеждане.  

o 2-ри Вариант. Натискате клавиш   влизате в меню за СЛУЖЕБНО ВЪВЕДЕНИ СУМИ. Ако имате 

предварително програмирана сума в параметър 18 тя се изобразява на дисплея и с клавиш  се 
потвърждава въвеждането й. Позволява се ръчно въвеждане на друга сума с помоща на цифровите клавиши 
на клавиатурата. 
Предварително програмиране на начална сума:  ПРОГРАМИРАНЕ>>СИСТ.ПАРАМЕТРИ>>18.НАЧ.СУМА 

 Натискате клавиш  и влизате в меню за СЛУЖЕБНО ИЗВЕДЕНИ СУМИ. На дисплея се изобразява 

наличността в брой на чекмеджето и с клавиш  се потвърждава извеждането и. Позволява се ръчно 

въвеждане на друга сума с помоща на цифровите клавиши и  или отказ с  . 
Служебно въведени суми 

 Разпечата се “ СЛУЖЕБЕН БОН ” с текст “ СЛ. ВЪВЕДЕНИ ” и сумата която сте въвели. На дисплея се 
изобразява текст " СЛ. ВЪВЕДЕНИ  X.XX" 

 Пример: Въвеждаме сума от цифровата клавиатура 100лв.              

   и натискате клавиш  за въвеждане. 

 1-ви Вариант.    2-ри Вариант. 

                    

  

---КЛИШЕ--- 
#1         ОПЕРАТОР01                  1 

      ДУБЛИКАТ                           
#1         ОПЕРАТОР01                  1 
N4 BC=38029196                           
Ротманс BLUE                      5.00 Б 
2.000 x 1.00                           = 
ПРОДАВА                           2.00 А 
10.00%ОТСТЪПКА                   -0.20 А 
-2.000 x 1.00                          = 
ПРОДАВА                          -2.00 А 
10.00%ОТСТЪПКА                    0.20 А 
---------------------------------------- 

СУМА            5.00                     
В БРОЙ                              5.00 
0000019              21-05-2019 19:54:50 

 

---КЛИШЕ--- 
#0         ОПЕРАТОР01                  1 
0000077              25-05-2019 21:43:12 

СЛУЖЕБЕН БОН 
ЕЕ654326                        01000006 
E97C01C1A811BFA7FE7392873E15036B983A5837 

 
 

---КЛИШЕ--- 
#1         ОПЕРАТОР01                  1 
СЛ.ВЪВЕДЕНИ                       100.00 
0000010              21-05-2019 18:27:04 

СЛУЖЕБЕН БОН 
ЕЕ654326                        01000006 
DD7F6FCBC1150682E5F7F62D524ECE8C41635A50 
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Служебно изведени суми 

Разпечата се “ СЛУЖЕБЕН БОН ” с текст “ СЛ. ИЗВЕДЕНИ ” и сумата която стеизвели. На дисплея се изобразява 
текст " СЛ. ИЗВЕДЕНИ X.XX" 

 Пример: Въвежда се сума от цифровата клавиатура 95лв.  

  и натискате клавиш  за извеждане. 

 1-ви Вариант.    2-ри Вариант. 

                             

• ПРОДАЖБИ ОТ PC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---КЛИШЕ--- 
#1         ОПЕРАТОР01                  1 
                 СТОРНО                  
           ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА            
ДОКУМЕНТ:0000016    21-05-2019 19:50:01  
              ФП:01000006                
---------------------------------------- 

СУМА            0.00                  
В БРОЙ                              0.00 
0000017  21-05-2019 19:50:07  0 АРТИКУЛА 

 

---КЛИШЕ--- 
#1         ОПЕРАТОР01                  1 
СЛ.ИЗВЕДЕНИ                        95.00 
0000030              22-05-2019 11:31:20 

СЛУЖЕБЕН БОН 
ЕЕ654326                        01000006 
85C28A9AAE94A67CD0E3D595CD39E2F36FD37FCF 

 

 

 

---КЛИШЕ--- 
#1         ОПЕРАТОР01                  1 
N3                                       
ДОБРУДЖА 0.650КГ                  0.56 А 
N2                                       
1.230 x 10.00                          = 
САЛАМ                            12.30 Б 
10.00%ОТСТЪПКА                   -1.23 Б 
                                  9.00 Г 
                                  9.00 А 
Газ                                      
осветление                        1.50 В 
Билет                             2.20 Г 
---------------------------------------- 

СУМА           33.33                    
Дебитна                             1.00 
В БРОЙ                             32.33 
0000012  21-05-2019 19:44:38  6 АРТИКУЛА 

 

---КЛИШЕ--- 
#1         ОПЕРАТОР01                  1 
                 СТОРНО                  
           ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА            
ДОКУМЕНТ:0000012    21-05-2019 19:44:38  
              ФП:01000006                
N3                                       
ДОБРУДЖА 0.650КГ                  0.56 А 
N2                                       
1.230 x 10.00                          = 
САЛАМ                            12.30 Б               
10.00%ОТСТЪПКА                   -1.23 Б 
                                  9.00 Г 
                                  9.00 А 
                                  1.50 В 
                                  2.20 Г 
---------------------------------------- 

СУМА           33.33                   
В БРОЙ                             33.33 
0000015  21-05-2019 19:48:47  6 АРТИКУЛА 
 

 

---КЛИШЕ--- 
#0         ОПЕРАТОР01                  1 
---------------------------------------- 

СУМА            0.00                    
В БРОЙ                              0.00 
0000016  21-05-2019 19:50:01  0 АРТИКУЛА 
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• СТОРНО ОПЕРАЦИИ 

 В режим РЕГИСТРАЦИЯ извън бон натискате клавиш  и избирате от подменюто причина:  

  със стрелките     и натискане на   .  
 
На дисплея се индицира надпис "БОН" и поле за въвеждане номера на фискалния бон, който ще сторнираме.  

o Бона е издаден от друго ФУ. На дисплея се визуализира "ДАТА ДД-ММ-ГГ" или "ДАТА"и "СУМА" 
ако същия номер бон е бил издаван и от нашето ФУ. И в двата случая се въвеждат данните от бона.  

На дисплея се визуализира "СТОРНО" и се въвежда сумата за сторниране и . На дисплея се визуализира 

"ФП" и се въвежда номер ФП и . На дисплея се визуализира "ЧАС ЧЧ:ММ" и се въвежда часа и .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. 

o Бона е издаден от същото ФУ. Данните от всички полета се сверяват и потвърждават с . 

Анулиране на бон с помоща на  . 
 
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. 
Пример:  За сторниране на продажба са необходими оградените данни. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Номер на бона 

---КЛИШЕ--- 
#1         ОПЕРАТОР01                  1 
                 СТОРНО                  
           ВРЪЩАНЕ-РЕКЛАМАЦИЯ            
ДОКУМЕНТ:0000020    21-05-2019 19:55:29  
              ФП:01000006                
N4 BC=38029196                           
Ротманс BLUE                      5.00 Б 
N1 BC=33333333                           
Маруля BEST                       1.64 Б 
N1 BC=33333333                           
Маруля BEST                      -1.64 Б 
---------------------------------------- 

СУМА            5.00                   
  
В БРОЙ                              5.00 
0000021  21-05-2019 19:56:31  1 АРТИКУЛ  

 

---КЛИШЕ--- 
#1         ОПЕРАТОР01                  1 
N4 BC=38029196                           
Ротманс BLUE                      5.00 Б 
N1 BC=33333333                           
Маруля BEST                       1.64 Б 
---------------------------------------- 

СУМА            6.64                   
В БРОЙ                              6.64 
0000020  21-05-2019 19:55:29  2 АРТИКУЛА 

 

---КЛИШЕ--- 
#1         ОПЕРАТОР01                  1 
N4 BC=38029196                           
Ротманс BLUE                      5.00 Б 
2.000 x 1.00                           = 
ПРОДАВА                           2.00 А 
10.00%ОТСТЪПКА                   -0.20 А 
-2.000 x 1.00                          = 
ПРОДАВА                          -2.00 А 
10.00%ОТСТЪПКА                    0.20 А 
---------------------------------------- 

СУМА            5.00                   
В БРОЙ                              5.00 
0000018  21-05-2019 19:53:23  1 АРТИКУЛ  

 

 

---КЛИШЕ--- 
#1         ОПЕРАТОР01                  1 
                 СТОРНО                  
           ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА            
ДОКУМЕНТ:0000018    21-05-2019 19:53:23  
              ФП:01000006                
Ротманс BLUE                      5.00 Б 

СУМА            5.00                    
В БРОЙ                              5.00 
0000029  22-05-2019 11:30:48  1 АРТИКУЛ  

 

Сума на бона 

Номер на ФП 

Дата и час на бона 

Когато сторнирането на бон се 
прави от ЕКАФП,която го е издала 
е необходим само номера му. 
Всички останали данни просто 
се потвърждават.  
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---КЛИШЕ--- 
#1         ОПЕРАТОР01                  1 
                ОРИГИНАЛ                 
          ФАКТУРА N:0000001000           
       УНП: EE654326-0001-1234567        
N3                                       
ДОБРУДЖА 0.650КГ                         
ЕД.ЦЕНА                             0.56 
КОЛИЧЕСТВО                         1.000 
СУМА*А                              0.56 
N2                                       
САЛАМ                                    
ЕД.ЦЕНА                            10.00 
КОЛИЧЕСТВО                         1.230 
СУМА*Б                             12.30 
10.00%ОТСТЪПКА                   -1.23 Б 
                                         
ЕД.ЦЕНА                             9.00 
КОЛИЧЕСТВО                         1.000 
СУМА*Г                              9.00 
                                         
ЕД.ЦЕНА                             9.00 
КОЛИЧЕСТВО                         1.000 
СУМА*А                              9.00 
Газ                                      
осветление                               
ЕД.ЦЕНА                             1.50 
КОЛИЧЕСТВО                         1.000 
СУМА*В                              1.50 
Билет                                    
ЕД.ЦЕНА                             2.20 
КОЛИЧЕСТВО                         1.000 
СУМА*Г                              2.20 
---------------------------------------- 

СУМА           33.33                   
ВСИЧКО                              9.56 
ДДС*А                               0.00 
А=00.00%                                 
НЕТО СТ-СТ                          9.56 
ВСИЧКО                             11.07 
ДДС*Б                               1.84 
Б=20.00%                                 
НЕТО СТ-СТ                          9.23 
ВСИЧКО                              1.50 
ДДС*В                               0.25 
В=20.00%                                 
НЕТО СТ-СТ                          1.25 
ВСИЧКО                             11.20 
ДДС*Г                               0.92 
Г=09.00%                                 
НЕТО СТ-СТ                         10.28 
Дебитна                             1.00 
В БРОЙ                             32.33 
                                         
ПРОДАВАЧ:ОПЕРАТОР01                      
           * * * * * * * * * *           
ПОЛУЧАТЕЛ: Електроника                              
КУПУВАЧ:   Иван Иванов                              
АДРЕС:     гр.София Ш.проход63                               
ЕИК 123456789                            
ЗДДС N BG123456789                       
           * * * * * * * * * *           
0000013  21-05-2019 19:48:01  6 АРТИКУЛА 

 

 

---КЛИШЕ--- 
#1         ОПЕРАТОР01                  1 
                 СТОРНО                  
             ДАНЪЧНА ОСНОВА              
              ФП:01000006                
                ОРИГИНАЛ                 
     КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ N:0000001001      
КЪМ ФАКТУРА N:0000001000/21-05-19 19:48  
N3                                       
ДОБРУДЖА 0.650КГ                         
ЕД.ЦЕНА                             0.56 
КОЛИЧЕСТВО                         1.000 
СУМА*А                              0.56 
N2                                       
САЛАМ                                    
ЕД.ЦЕНА                            10.00 
КОЛИЧЕСТВО                         1.230 
СУМА*Б                             12.30 
10.00%ОТСТЪПКА                   -1.23 Б 
                                         
ЕД.ЦЕНА                             9.00 
КОЛИЧЕСТВО                         1.000 
СУМА*Г                              9.00 
                                         
ЕД.ЦЕНА                             9.00 
КОЛИЧЕСТВО                         1.000 
СУМА*А                              9.00 
                                         
ЕД.ЦЕНА                             1.50 
КОЛИЧЕСТВО                         1.000 
СУМА*В                              1.50 
                                         
ЕД.ЦЕНА                             2.20 
КОЛИЧЕСТВО                         1.000 
СУМА*Г                              2.20 
                                         
ЕД.ЦЕНА                             2.20 
КОЛИЧЕСТВО                         1.000 
СУМА*Г                             -2.20 
                                         
ЕД.ЦЕНА                             1.50 
КОЛИЧЕСТВО                         1.000 
СУМА*В                             -1.50 
                                         
ЕД.ЦЕНА                             9.00 
КОЛИЧЕСТВО                         1.000 
СУМА*А                             -9.00 
МЕЖД.СУМА      20.63                     
                                         
ЕД.ЦЕНА                             9.00 
КОЛИЧЕСТВО                         1.000 
СУМА*Г                             -9.00 
N2                                       
САЛАМ                                    
ЕД.ЦЕНА                            10.00 
КОЛИЧЕСТВО                         1.230 
СУМА*Б                            -12.30 
10.00%ОТСТЪПКА                    1.23 Б 
---------------------------------------- 

СУМА            0.56                    
ВСИЧКО                              0.56 
ДДС*А                               0.00 
А=00.00%                                 
НЕТО СТ-СТ                          0.56 
В БРОЙ                              0.56 
                                         
ПРОДАВАЧ:ОПЕРАТОР01                      
           * * * * * * * * * *           
ПОЛУЧАТЕЛ:  Електроника                             
КУПУВАЧ:    Иван Иванов                             
АДРЕС:      гр.София Ш.проход63                             
ЕИК 123456789                            
ЗДДС N BG123456789                       
           * * * * * * * * * *           
0000022  21-05-2019 19:58:08  1 АРТИКУЛ  

 

Наименование на фирмата 

ЕИК и тип на купувача 

Адрес на фирмата 

Мол на фирмата-получател 

Номер на фактура 
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                 ...                  ...                                      

   

 ...             ...                   ...               

ПРИМЕРЕН БОН: Общата сума на бона се получава чрез събиране на сумите преди буквите на дан.групи. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---КЛИШЕ--- 
#1         ОПЕРАТОР01                  1 
УСЛУГА                            1.00 Г 
N2                                       
2.000 x 10.00                          = 
САЛАМ                            20.00 Б 
N2                                       
2.000 x 10.00                          = 
САЛАМ                            20.00 Б 
N2                                       
-2.000 x 10.00                         = 
САЛАМ                           -20.00 Б 
N1 BC=33333333                           
Маруля BEST                       1.64 Б 
1.234 x 1.23                           = 
ДЕП02                             1.52 Б 
10.00%ОТСТЪПКА                   -0.15 Б 
N1 BC=33333333                           
Маруля BEST                       1.00 Б 
-1.234 x 1.23                          = 
ДЕП02                            -1.52 Б 
10.00%ОТСТЪПКА                    0.15 Б 

МЕЖД.СУМА      23.64                  
10.00%НАДБАВКА                    2.36   
                                  2.26 Б 
                                  0.10 Г 
N1 BC=33333333                           
Маруля BEST                       1.64 Б 

МЕЖД.СУМА      27.64                    
10.00%ОТСТЪПКА                   -2.76   
                                 -2.65 Б 
                                 -0.11 Г 
10.00%ОТСТЪПКА                    2.76   
                                  2.65 Б 
                                  0.11 Г 
---------------------------------------- 

ОБЩА СУМА      27.64                    
ЧЕК                                 1.00 
ЧЕК                                -1.00 
КАРТА                               2.00 
USD                                 3.00 
x1.700                              5.10 
EURO                                4.00 
x1.996                              7.98 
БАНКА                               5.00 
USD                                -3.00 
x1.700                             -5.10 
USD                                 3.12 
x1.700                              5.30 
В БРОЙ ЛВ.                         10.00 
РЕСТО                               2.64 
0000011  21-05-2019 18:53:56  5 АРТИКУЛА 

 

 

Име и номер оператор от 1 до 10 
Номер ЕКАФП в обекта(п10) 

Инд.номер ЕКАФП. Номер на ФП 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 разделителна черта при параметър 4.3=1 
Обща сума на бона 

Рекламни редове 

Празен ред при п4.2=1 

Контролна сума 

Брой продажби(без корекциите) Номер на бона 
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12. РЕЖИМ ОТЧЕТИ 

 за вход от главното меню. За изход  - клавиш . 

    
X ОТЧЕТИТЕ не изпълняват нулиране на регистрите.   
Z ОТЧЕТИТЕ изпълняват нулиране на регистрите. Дневния финансов отчет се разпечатва в края на смяната / 
работния ден и се записва във фискалната памет на ЕКАФП.  
ВНИМАНИЕ!!!   ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ С НУЛИРАНЕ се прави задължително в края на смяната / 
работния ден само при условие, че има пускани фискални бонове през деня. 
 
В режим "X Отчети",”Z Отчети" може да се разпечатят седем вида отчета: 

  В И Д  БЪРЗ КЛАВИШ   ОПИСАНИЕ НА ОТЧЕТА 

 "Дневен"       ДНЕВЕН ОТЧЕТ  

 "Оператор"       ОТЧЕТ ПО ОПЕРАТОРИ  

 "Стока"       ОТЧЕТ ПО СТОКИ/АРТИКУЛИ  

 "Департамент"       ОТЧЕТ ПО ДЕПАРТАМЕНТИ  

 "Дневен Х,ДДС"      X ОТЧЕТ ЗА ОБОРОТА ПО ДАНЪЧНИТЕ ГРУПИ  

 "Продадено необл"      X ОТЧЕТ ЗА ПРОДАЖБИ НА НЕОБЛАГАЕМИ СТОКИ  

 "Непродадени  сто "      X ОТЧЕТ ЗА НЕПРОДАДЕНИ СТОКИ  
 

 Реализирани са три варианта, с които може да изберете какъв отчет да пуснете:  

 Първи вариант: За да пуснете  X или Z Отчет използвайте стрелките    и потвърдете  с  .  
 Втори вариант:  За да пуснете  X или Z Отчет използвайте бърз клавиш.   

   За да пуснете Дневен финансов отчет натиснете клавиш     

   За да пуснете отчет по Оператори натиснете клавиш     

   За да пуснете отчет по Стоки натиснете клавиш     

   За да пуснете отчет по Департаменти  натиснете клавиш    

   За да пуснете отчет за оборота по Данъчните групи  натиснете клавиш   

   За да пуснете отчет за продажби на необлагаемите стоки  натиснете    

   За да пуснете отчет за непродадени стоки  натиснете клавиш   
 

 Трети вариант: За да пуснете индивидуален отчет се използват цифровите клавиши за въвеждане 
конкретен номер за ОПЕРАТОР, СТОКА, ДЕПАРТАМЕНТ т.н. За всеки вид отчет се изисква потвърждение със 

съответния клавиш ,  ,  ... 

 Пример: В режим "X Отчети" -    отчет за Оператор 1 

 
 Аналогично на този пример може да се разпечатят индивидуални отчети за всеки Оператор, Артикул  
или Департамент.  
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        ---КЛИШЕ--- 
#1         ОПЕРАТОР09                  9 

    ДНЕВЕН ОТЧЕТ  
1  ПРОДАВА                         2.000 
СУМА                              1.12 А 
СТОРНО КОЛИЧЕСТВО                  2.000 
СТОРНО СУМА                         1.12 
4  УСЛУГА                          1.000 
СУМА                              1.10 Г 
--------------------------------------           
БРОЙ КЛИЕНТИ        0020               6      
БРОЙ СТОРНА         0008               4 
 --------------------------------------  
НАДБАВКИ            0001            2.36 
ОТСТЪПКИ            0003            3.69 
КОРЕКЦИИ            0015           66.44 
СТОРНО ВРЪЩАНЕ      0001            5.00 
СТОРНО ГРЕШКА       0002           33.33 
СТОРНО НАМАЛЕНИЕ    0001            0.56 
 --------------------------------------  
КАРТА                  =            4.00 
USD                                 3.12 
x 1.699                =            5.30 
EURO                                4.00 
x 1.995                =            7.98 
БАНКА                  =            5.00 
В БРОЙ                 =           83.66 
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ      -           38.89 
СЛ.ВЪВЕДЕНИ         0001+         100.00 
СЛ.ИЗВЕДЕНИ         0001-         144.77 
ОБЩО НАЛИЧНИ ЛВ.                    0.00 
           * * * * * * * * * *           
           ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС            
           * * * * * * * * * *           
ДДС*А =% 0.00                            
ОБОРОТ                             19.12 
НЕТО СТ-СТ                         19.12 
ДДС                                 0.00 
ДДС*Б =%20.00                            
ОБОРОТ                             60.32 
НЕТО СТ-СТ                         50.27 
ДДС                                10.05 
ДДС*В =%20.00                            
ОБОРОТ                              3.00 
НЕТО СТ-СТ                          2.50 
ДДС                                 0.50 
ДДС*Г =% 9.00                            
ОБОРОТ                             23.50 
НЕТО СТ-СТ                         21.56 
ДДС                                 1.94 
           * * * * * * * * * *           
ОБЩ ОБОРОТ                        105.94 
           * * * * * * * * * *           
           СТОРНО ОБОРОТ, ДДС            
           * * * * * * * * * *           
ДДС*А =% 0.00                            
ОБОРОТ                             10.12 
НЕТО СТ-СТ                         10.12 
ДДС                                 0.00 
ДДС*Б =%20.00                            
ОБОРОТ                             16.07 
НЕТО СТ-СТ                         13.39 
ДДС                                 2.68 
ДДС*В =%20.00                            
ОБОРОТ                              1.50 
НЕТО СТ-СТ                          1.25 
ДДС                                 0.25 
ДДС*Г =% 9.00                            
ОБОРОТ                             11.20 
НЕТО СТ-СТ                         10.28 
ДДС                                 0.92 
           * * * * * * * * * *           
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ                  38.89 
           * * * * * * * * * *           
N ПОСЛ.ДОКУМЕНТ:0000026       КЛЕН N:001 
0000027              21-05-2019 21:08:21 

СЛУЖЕБЕН БОН 
ЕЕ654326                        01000006 
51DEDACC8CC182EB4588B131C991A493BF0B70C1 

 

 

Отчет по департаменти 
№,име,продадено к-во 
Сума и данъчна група 
Сторно к-во,сума 

Брой продажби,сторно продажби 

 

Оборот в брой  
-Сторно суми 
+сл.въведени 
-сл.изведени 
=налични в брой 

 

1-во плащане =  4.00 
+2-ро плащане =5.30 
+3-то плащане =7.98 
+4-то плащане =5.00 
+оборот в брой=83.66 
=Общо оборот 105.94 

 

Общ оборот 105.94 
-Общ сторно  38.89 
=Общ приход 67.05 

---КЛИШЕ--- 
#1         ОПЕРАТОР09                  9 

 ОТЧЕТ X ОПЕРАТОРИ                      
ОПЕРАТОР01                             1 
БРОЙ КЛИЕНТИ        0020               6 
БРОЙ СТОРНА         0008               4 
НАДБАВКИ            0001            2.36 
ОТСТЪПКИ            0003            3.69 
КОРЕКЦИИ            0015           66.44 
КАРТА                  =            4.00 
USD                                 3.12 
x 1.699                =            5.30 
EURO                                4.00 
x 1.995                =            7.98 
БАНКА                  =            5.00 
В БРОЙ                 =           83.66 
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ      -           38.89 
СЛ.ВЪВЕДЕНИ         0001+         100.00 
ОБЩО НАЛИЧНИ ЛВ.                  144.77 
                                         
ОПЕРАТОР09                             9 
БРОЙ КЛИЕНТИ        0000               0 
БРОЙ СТОРНА         0000               0 
В БРОЙ                 =            0.00 
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ      -            0.00 
СЛ.ИЗВЕДЕНИ         0001-         144.77 
ОБЩО НАЛИЧНИ ЛВ.                 -144.77 
                                         
0000025              21-05-2019 20:59:46 

   СЛУЖЕБЕН БОН 
ЕЕ654326                        01000006 
72B34ACD0BA23BDA9BEE861C105DD36B7E412F80 

 

 ---КЛИШЕ--- 
#1         ОПЕРАТОР09                  9 

ОТЧЕТ X ДЕПАРТАМЕНТИ                    
1  ПРОДАВА                         2.000 
СУМА                              1.12 А 
СТОРНО КОЛИЧЕСТВО                  2.000 
СТОРНО СУМА                         1.12 
4  УСЛУГА                          1.000 
СУМА                              1.10 Г 
0000032              22-05-2019 11:36:00 

   СЛУЖЕБЕН БОН 
ЕЕ654326                         01000006 
C8C3D2AF2DE8D39848130D20A06C82A3573967A2 

 

---КЛИШЕ--- 
#1         ОПЕРАТОР09                  9 

ДНЕВЕН X ОБОРОТ,ДДС                     

--------------------------------------  
ОБОРОТ                             19.12 
ОБОРОТ                             60.32 
ОБОРОТ                              3.00 
ОБОРОТ                             23.50 
ОБЩ ОБОРОТ                        105.94 
СТОРНО ОБОРОТ                      10.12 
СТОРНО ОБОРОТ                      21.07 
СТОРНО ОБОРОТ                       1.50 
СТОРНО ОБОРОТ                      11.20 
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ                  43.89 
N ПОСЛ.ДОКУМЕНТ:0000033       КЛЕН N:001 
0000033              22-05-2019 11:36:41 

   СЛУЖЕБЕН БОН 
ЕЕ654326                        01000006 
C56E5808B2E94F331B193594F87A005FA3426C43 

 

 ---КЛИШЕ--- 
#1         ОПЕРАТОР09                  9 

  ОТЧЕТ X АРТИКУЛИ 
                      
0000031              22-05-2019 11:35:11 
1600DA5038630B3FC9C183E279FE0D3061313C30 

  
 

---КЛИШЕ--- 

    
СЛУЖЕБЕН БОН 

ЕЕ654326                         01000006 

---КЛИШЕ--- 
#1         ОПЕРАТОР09                  9 

НЕПРОДАДЕНО АРТИКУЛИ 
                   
0000035              22-05-2019 11:37:12 

   СЛУЖЕБЕН БОН 
ЕЕ654326                        01000006 
0BB75A66EB1B83522AF0DE7C3584E05A2BD1A117 
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 13. РЕЖИМ Z ОТЧЕТИ 

   

 за вход от главното меню. 

За изход - . 

        Празен отчет 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 
            

ВНИМАНИЕ!!!    Ако преди информацията за сервиза се появи ОСТАВАТ  xx ОТЧЕТА значи е останало 
място за < 50 отчета, а при 0 ЕКАФП ще блокира!!! 

---КЛИШЕ--- 
#1         ОПЕРАТОР09                  9 

 ОТЧЕТ Z ОПЕРАТОРИ                      
ОПЕРАТОР01                             1 
БРОЙ КЛИЕНТИ        0020               6 
БРОЙ СТОРНА         0009               5 
НАДБАВКИ            0001            2.36 
ОТСТЪПКИ            0003            3.69 
КОРЕКЦИИ            0015           66.44 
КАРТА                  =            4.00 
USD                                 3.12 
x 1.699                =            5.30 
EURO                                4.00 
x 1.995                =            7.98 
БАНКА                  =            5.00 
В БРОЙ                 =           83.66 
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ      -           43.89 
СЛ.ВЪВЕДЕНИ         0001+         100.00 
СЛ.ИЗВЕДЕНИ         0001-          95.00 
ОБЩО НАЛИЧНИ ЛВ.                   44.77 
                                         
ОПЕРАТОР08                             8 
БРОЙ КЛИЕНТИ        0000               0 
БРОЙ СТОРНА         0000               0 
В БРОЙ                 =            0.00 
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ      -            0.00 
СЛ.ВЪВЕДЕНИ         0001+         100.00 
ОБЩО НАЛИЧНИ ЛВ.                  100.00 
                                         
ОПЕРАТОР09                             9 
БРОЙ КЛИЕНТИ        0000               0 
БРОЙ СТОРНА         0000               0 
В БРОЙ                 =            0.00 
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ      -            0.00 
СЛ.ИЗВЕДЕНИ         0001-         144.77 
ОБЩО НАЛИЧНИ ЛВ.                 -144.77 
                                         
0000039              22-05-2019 11:41:15 

СЛУЖЕБЕН БОН 
ЕЕ654326                         01000006 
CF04DD91F89362F8D2840B173D9BEF7D71889429 
 

---КЛИШЕ--- 
#1         ОПЕРАТОР09                  9 

  ОТЧЕТ Z АРТИКУЛИ                      
N1 BC=33333333         ДЕП 00            
Маруля BEST                       1.64 Б 
КОЛИЧЕСТВО                         4.000 
СУМА                                6.18 
СТОРНО КОЛИЧЕСТВО                  0.000 
СТОРНО СУМА                         0.00 
N3                     ДЕП 01            
ДОБРУДЖА 0.650КГ                  0.56 А 
КОЛИЧЕСТВО                         2.000 
СУМА                                1.12 
СТОРНО КОЛИЧЕСТВО                  2.000 
СТОРНО СУМА                         1.12 
0000040              22-05-2019 11:41:33 

СЛУЖЕБЕН БОН 
ЕЕ654326                        01000006 
631F4CD57E9FAB983304822A7FA78431BAB93E09 
 
 

  
  

                          

---КЛИШЕ--- 
#1         ОПЕРАТОР09                  9 
         ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ           
           * * * * * * * * * *           
           ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС            
           * * * * * * * * * *           
ДДС*А =% 0.00                            
ОБОРОТ                              0.00 
НЕТО СТ-СТ                          0.00 
ДДС                                 0.00 
ДДС*Б =%20.00                            
ОБОРОТ                              0.00 
НЕТО СТ-СТ                          0.00 
ДДС                                 0.00 
ДДС*В =%20.00                            
ОБОРОТ                              0.00 
НЕТО СТ-СТ                          0.00 
ДДС                                 0.00 
ДДС*Г =% 9.00                            
ОБОРОТ                              0.00 
НЕТО СТ-СТ                          0.00 
ДДС                                 0.00 
           * * * * * * * * * *           
ОБЩ ОБОРОТ                          0.00 
           * * * * * * * * * *           
           СТОРНО ОБОРОТ, ДДС            
           * * * * * * * * * *           
ДДС*А =% 0.00                            
ОБОРОТ                              0.00 
НЕТО СТ-СТ                          0.00 
ДДС                                 0.00 
ДДС*Б =%20.00                            
ОБОРОТ                              0.00 
НЕТО СТ-СТ                          0.00 
ДДС                                 0.00 
ДДС*В =%20.00                            
ОБОРОТ                              0.00 
НЕТО СТ-СТ                          0.00 
ДДС                                 0.00 
ДДС*Г =% 9.00                            
ОБОРОТ                              0.00 
НЕТО СТ-СТ                          0.00 
ДДС                                 0.00 
           * * * * * * * * * *           
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ                   0.00 
           * * * * * * * * * *           
СУМА ОБОРОТ                       105.94 
СУМА НЕТО СТ-СТ                    93.43 
СУМА ДДС                           12.51 
           * * * * * * * * * *           
СУМА СТОРНО ОБОРОТ                 43.89 
СУМА СТОРНО НЕТО СТ-СТ             39.19 
СУМА СТОРНО ДДС                     4.70 
N ПОСЛ.ДОКУМЕНТ:0000041       КЛЕН N:001 
СЕРВИЗ ЕИК 201712974      ДО: 20-05-2020 
N БЛОК ФИСК.ПАМЕТ                   0002 
НУЛИРАНЕ                          Z:0002 
0000042              22-05-2019 11:45:49 

 
ЕЕ654326                        01000006 
4B15E63924E651801404D085C40CE5A75CB5153F 
 

---КЛИШЕ--- 
#1         ОПЕРАТОР09                  9 
         ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ           
1  ПРОДАВА                         2.000 
СУМА                              1.12 А 
СТОРНО КОЛИЧЕСТВО                  2.000 
СТОРНО СУМА                         1.12 
4  УСЛУГА                          1.000 
СУМА                              1.10 Г 
 --------------------------------------  
БРОЙ КЛИЕНТИ        0020               6 
БРОЙ СТОРНА         0009               5 
 --------------------------------------  
НАДБАВКИ            0001            2.36 
ОТСТЪПКИ            0003            3.69 
КОРЕКЦИИ            0015           66.44 
СТОРНО ВРЪЩАНЕ      0001            5.00 
СТОРНО ГРЕШКА       0003           38.33 
СТОРНО НАМАЛЕНИЕ    0001            0.56 
 --------------------------------------  
КАРТА                  =            4.00 
USD                                 3.12 
x 1.699                =            5.30 
EURO                                4.00 
x 1.995                =            7.98 
БАНКА                  =            5.00 
В БРОЙ                 =           83.66 
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ      -           43.89 
СЛ.ВЪВЕДЕНИ         0002+         200.00 
СЛ.ИЗВЕДЕНИ         0002-         239.77 
ОБЩО НАЛИЧНИ ЛВ.                    0.00 
           * * * * * * * * * *           
           ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС            
           * * * * * * * * * *           
ДДС*А =% 0.00                            
ОБОРОТ                             19.12 
НЕТО СТ-СТ                         19.12 
ДДС                                 0.00 
ДДС*Б =%20.00                            
ОБОРОТ                             60.32 
НЕТО СТ-СТ                         50.27 
ДДС                                10.05 
ДДС*В =%20.00                            
ОБОРОТ                              3.00 
НЕТО СТ-СТ                          2.50 
ДДС                                 0.50 
ДДС*Г =% 9.00                            
ОБОРОТ                             23.50 
НЕТО СТ-СТ                         21.56 
ДДС                                 1.94 
           * * * * * * * * * *           
ОБЩ ОБОРОТ                        105.94 
           * * * * * * * * * *           
           СТОРНО ОБОРОТ, ДДС            
           * * * * * * * * * *           
ДДС*А =% 0.00                            
ОБОРОТ                             10.12 
НЕТО СТ-СТ                         10.12 
ДДС                                 0.00 
ДДС*Б =%20.00                            
ОБОРОТ                             21.07 
НЕТО СТ-СТ                         17.56 
ДДС                                 3.51 
ДДС*В =%20.00                            
ОБОРОТ                              1.50 
НЕТО СТ-СТ                          1.25 
ДДС                                 0.25 
ДДС*Г =% 9.00                            
ОБОРОТ                             11.20 
НЕТО СТ-СТ                         10.28 
ДДС                                 0.92 
           * * * * * * * * * *           
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ                  43.89 
           * * * * * * * * * *           
СУМА ОБОРОТ                       105.94 
СУМА НЕТО СТ-СТ                    93.43 
СУМА ДДС                           12.51 
           * * * * * * * * * *           
СУМА СТОРНО ОБОРОТ                 43.89 
СУМА СТОРНО НЕТО СТ-СТ             39.19 
СУМА СТОРНО ДДС                     4.70 
N ПОСЛ.ДОКУМЕНТ:0000040       КЛЕН N:001 
СЕРВИЗ ЕИК 201712974      ДО: 20-05-2020 
N БЛОК ФИСК.ПАМЕТ                   0001 
НУЛИРАНЕ                          Z:0001 
0000041              22-05-2019 11:41:43 

 
ЕЕ654326                        01000006 
6607F81072B86249098058C9712E6A6F6B6577D5 

 
  

                          

Общ 
оборот(бруто,не
то ддс) за 
периода на 
регистрацията 

-Сервиз и дата на 
договора 
-Номер отчет 
 Номер бон 
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14. РЕЖИМ ФИСКАЛНА ПАМЕТ  

        За всички видове отчети е реализирана клавишната последожателност: vid  begin  end  
където: 

• vid=[тип]отчет  (0-КЛЕН ПЕЧАТ,1-ФП ДАТА,2-ФП БЛОК,3-КЛЕН ДАТА,4-КЛЕН БЛОК,5-КЛЕН БОН) 
ако тип е пропуснат -Пълен, а иначе 1-Кратък,2-Zотчет,3-Фиск.б,4-Xотчет,5-Служ.+,6-Служ.-и7-Други 

• begin=ДДММГГ ,XXXX или  NNNNNNN (начална дата,блок или бон) 
• end= ДДММГГ ,XXXX или  NNNNNNN (крайна дата,блок или бон) 

 Отчетите от ФП се печатат в пълен (детайлен) или кратък (съкратен) вид, по дата или по номер блок. 
Пълен отчет включва печат на данните за всички дневни отчети за периода, а при съкратения отчет се 
отпечатват само сумарните обороти за периода и номерата на блоковете и датите на записа им. Във всички 
отчети на ФП се печатат данни за аварийни нулирания на ОП ( оперативната памет ) , смяна на десетичната 
точка, промяна на КЛЕН и коефициентите на ДДС .  

  За вход от главното меню. За изход  - . 

За избор типа на отчета Пълен/Кратък и т.н. се използва клавиш  (неколкократно).  
 

 
o ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ ОТ КЛЕН 

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

.  

o ПЪЛЕН И КРАТЪК ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА 

За разпечатване на пълен отчет от ФП натиснете клавиш . Ако не използвате бързия клавиш използвайта 

стрелките   и натиснете клавиш . 

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

застава в полето Пълен) и стрелките    или с натискане на клавиш (неколкократно). 

За връщане към полета НАЧАЛО / КРАЙ за  въвеждане на дати използвайте клавиш . 

 

o ПЪЛЕН И КРАТЪК ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК 

Разпечатване на пълен отчет от ФП натиснете клавиш . Ако не използвате бързия клавиш използвайта 

стрелките    и  . Промяната типа на отчета Пълен / Кратък се осъществява като еднократно 

натиснете клавиш  (Mаркера застава в полето на Пълен) и с помоща на стрелките   или с 

натискане на клавиш  . 

 За връщане към полета НАЧАЛО / КРАЙ за  въвеждане на блок използвайте клавиш .  
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ЗАБЕЛЕЖКА:  За КЛЕН ДАТА,БЛОК и БОН могат да се разпечатят 8 вида отчета в кондензиран вид. 

Промяната им е с натискане на    - Пълен; Кратък; Zотчет; Фиск.б; Xотчет; Служ.+; Служ.-  и Други 
o ПЪЛЕН И КРАТЪК ОТЧЕТ НА КЛЕН ОТ ДАТА ДО ДАТА 

 Разпечатване на пълен отчет от КЛЕН натиснете клавиш . Ако не използвате бързия клавиш използвайта 

стрелките  реализирани с клавиш  и клавиш  и натиснете клавиш . Промяната типа на отчета 

Пълен / Кратък се осъществява като еднократно натиснете клавиш  Маркера застава в полето на Пълен и 

с помоща на стрелките    се променя типа от Пълен на Кратък или чрез неколкократно натискане на 

. За връщане към полета НАЧАЛО / КРАЙ за  въвеждане на дати използвайте клавиш . 

---КЛИШЕ--- 

  ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ ФП                      
       Z:0001       ->     Z:0002  

 
 
ЕЕ654326                         01000006 
025376D2B081D8AA67FDE33118E4BBC36DBC2653 
 

 

---КЛИШЕ--- 

СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ФП                                          
Z:0001       ->     Z:0002 
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o ПЪЛЕН И КРАТЪК ОТЧЕТ НА КЛЕН ОТ БЛОК ДО БЛОК 

За разпечатване натиснете [тип] . Ако не използвате бързия клавиш използвайта стрелките    и  

. Промяната типа на отчета се осъществява като еднократно натиснете клавиш  (маркера застава в 

полето на Пълен) и с помоща на стрелките    се променя типа от Пълен на Кратък или с  

(неколкократно). За връщане към полета НАЧАЛО / КРАЙ за  въвеждане на блокове използвайте клавиш 

. 

 

o ПЪЛЕН И КРАТЪК ОТЧЕТ НА КЛЕН ОТ БОН ДО БОН 

           Разпечатване на пълен отчет от КЛЕН натиснете [тип] . Ако не използвате бързия клавиш 

използвайта стрелките  реализирани с клавиш  и клавиш  и натиснете клавиш . Промяната 

типа на отчета Пълен/Кратък се осъществява като еднократно натиснете клавиш  (маркера застава в 

полето на Пълен) и с помоща на стрелките  реализирани с клавиш  и клавиш  или с натискане на 

клавиш . За връщане към полета НАЧАЛО / КРАЙ за въвеждане на номера на бонове използвайте 

клавиш .   
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15. РЕЖИМ ПРОГРАМИРАНЕ 

 за вход от главното меню. За изход  -  . 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Обектите за програмиране (Стоки и т.н.) са организирани в страници (сьвкупност от полета за 
въвеждане).  
Когато желаете да програмирате определена страница за обект, не е нужно да преминавате през всички 
предходни а от подменю " ПРОГРАМИРАНЕ " въведете номера на страницата и съответния бърз клавиш. За 
преход от една в друга страница не е нужно да ги разлистваме с клавишите за навигация, а може да се въведе 

номер на желана страница и  (ако не сме в символно поле в старата страница).  - за запис на полето 

с преминаване към следващо.  - само запис. 
 Има няколко типа полета за въвеждане (с Alt означаваме знака А надисплея долу вдясно за 
алтернативен режим):  
 1. SYMBOL - символно поле за текст,където символите се въвеждат в 6 режима (знака им се изобразява 
долу вдясно): 
  - # Въвеждане на Ascii кодове-По две шестнадесетични цифри от ASCII таблицата в приложението. 
  - Ц Въвеждане 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,'.',' ','-','+'. 
  - E/e Главни/Малки - Въвеждане латиница. 
  - Б/б Главни/Малки - Въвеждане кирилица. 

СТРАНИЦИ ОБЕКТИ #1         ОПЕРАТОР01                  1 
 1.Десетична точка                     2 
 2.Разрешение Клише               111111 
 3.Разрешение Реклама                 10 
 4.Печат                        00000000 
 5.RS2                                10 
 6.Клише вид                      111100 
 7.Реклама вид                        10 
 8.Разрешение Операции            111110 
 9.Разрешение Плащане             111111 
10.NКаса                               1 
11.Тип Дневен                        000 
12.Вид Дневен                         00 
13.Нул Дневен                         00 
14.Резервиран                          0 
15.Везна                               0 
16.Редове Лого                         0 
17.Теглови Баркод                     48 
18.Нач.сума                            0 
19.RS1                                 0 
20.Пр.редове след клише                0 
21.Принтер Контраст                  128 
22.Изключване Каса -МИН                0 
23.Дисплеи Контраст                   35 
24.Изключване Дисп.-СЕК                0 
0000008              21-05-2019 18:25:41 
6E06926256408D0FDB652A4286095649859EA725 

 

Сист.Параметри 

Клише 

Оператори 

ТА=xx                 TБ=xx                TВ=xx 
ТГ=xx                  TД=xx               TЕ=xx 
ТЖ=xx                 TЗ=xx         ДТ=0 или 2 
 

 
 

 
 

 

Дата и час 

Стоки 

Данъци 

Департаменти 

Плащане 

Промоции 

Номер на ред                         1-8 
Двоен Центр. Забрана 
Съдържание до 40 символа 

Номер оператор                      1-9 
име до 24 символа 
Парола                              6цифри 

Номер 1-30000                     Цена 
име до 25 символа 
Т=ДДС D=деп      B=BC                       

 

Номер 1-50                            Цена 
име до 25 символа 
Т=ДДС                            M=maxdig                       

 
ОТСТЪПКА                      %xx.xx 
НАДБАВКА                     %xx.xx 
 

ДД-ММ-ГГ ЧЧ:ММ:СС 

Номер 1-5                   Курс 
име до 25 символа 
Т=таг нап                               0-10 
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 ...    - Превключване между 6-те режима 

    - Големи/малки. Alt изгасва. 

    - #Ц/Ee/Бб(в символно). Alt изгасва. 

 /    - Стрелка наляво,надясно. 

 /  -Отива в Начало/Край поле(Home/End). Alt изгасва. 

    - Ползва се за връщане от алтернативна към основна функция на клавишите(Гаси Alt). 

    - Изтриване символ вляво от курсора 

    - Въвеждане '.'. 

    - Въвеждане интервал 

    - Въвеждане цифри.Чрез неколкократно натискане се въвежда нужната цифра. 

    - Въвеждане препинателни знаци 

    - Променя символа преди кърсера на следващия от ASCII азбуката. 

    - Променя символа преди кърсера на предишния от ASCII азбуката. 
 
 2. DIGITm - Цифрово поле за въвеждане цяло число от m цифри. 
 
 3. DIGITm.n - Цифрово поле за въвеждане на общо m позиции с n цифри след десетичната точка. 
 
 4. BYTEm  -Въвеждане на число от 0-255 в m разряда(за сист.параметри m=3). 
 
 5. BITm   - Въвеждане на m бита(за сист.параметри m=2-6). 
 

 6. DIALOG - Алтернативен избор на една от няколко опции: / /  - за превъртане на 
алтернативити. 
 
 7. DATE8- Дата. ДД-ММ-ГГ 
 
 8. TIME5- Час.  ЧЧ:ММ 
 
 9. DATE - ДД-ММ-20ГГ ЧЧ:ММ:СС . За установяване дата/час след Дневен Z отчет. 
 
 Датата и часа на ЕКАФП се поддържат максимално близки до реалните и е възможно след Дневен Z 
отчет на DISPLAYO да се изобрази:   „УСТ ДАТА&ЧАС” Обикновенно е необходимо да се потвърди 

изобразените дата и час с .  
  

 Навигация между и в страници и полета: За да достигнете до нужната страница използвайте клавиш  

и  или . С помоща на цифровите бутони   се въвежда съдаржанието в текстовите и числовите 

полета. С клавиш  се изтрива символ вляво от курсора или с    се изтрива  цялото поле. С 

натискането на   се задейства алтернативната функция на клавишите, за да се изключи натиснете . 

 В случай на поява на грешка ЗАБРАНА при опит за запис с  или  трябва да направите следното:  

 Натиснете клавиш , за да  изчистите грешката, след което продължете работа. 
 Ако сте пропуснали да пуснете Дневен финансов отчет с нулиране се върнете в ГЛАВНОТО 

МЕНЮ използвайки клавиш , влезте в меню " Z ОТЧЕТИ " и натиснете клавиш . 
 
 Пример: Поява на грешка, преглед, изчистване и продължаване на работа.  
Ако искате да промените данни за системен параметър  РЕДОВЕ КЛИШЕ и не сте пуснали да се разпечата 
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Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим " Z ОТЧЕТИ ",  то на дисплея ще се 

визуализира следния надпис:  

• ПРОГРАМИРАНЕ НА СИСТЕМНИТЕ ПАРАМЕТРИ. 

№ ИМЕ ВЪЗМОЖНИ 
СТОЙНОСТИ 

ОПИСАНИЕ 

1. ДЕСЕТИЧНА ТОЧКА 0-цели числа 
2-дробни числа 

 

2. РАЗРЕШЕНИЕ КЛИШЕ 1 – Разрешава 
0 - Забранява 

Разрешени редове на клише в 
началото на всяка бележка. 

3. РАЗРЕШЕНИЕ РЕКЛАМА 1-разрешава 
0 - Забранява 

Разрешени редове реклама в края 
на всяка бележка. 

4. ПЕЧАТ 1 – Разрешава 
0 - Забранява 

Опции за печат в бона 

5. RS2 0-10 Скорост на GPRS модема 

6. КЛИШЕ ВИД 1 – Разрешава 
0 - Забранява 

Редове на клише с двоен шрифт. 

7. РЕКЛАМА ВИД 1 – Разрешава 
0 - Забранява 

 Редове на реклама с двоен шрифт. 

8. РАЗРЕШЕНИЕ ОПЕРАЦИИ 1 – Разрешава 
0 - Забранява 

Разрешава операции:  
Процентна надбавка; Стойностна 
надбавка; Процентна отстъпка; 
Стойностна отстъпка; Корекция  

9. РАЗРЕШЕНИЕ ПЛАЩАНЕ 1 – Разрешава 
0 - Забранява 

Разрешава видове плащания 

10. КАСА Номера от 0 до 255 Номер на ЕКАФП за обект, фирма. 

11. ТИП ДНЕВЕН 1 – Разрешава 
0 - Забранява 

Определя се типа на дневния отчет. 

12. ВИД ДНЕВЕН 1 – Разрешава 
0 - Забранява 

Определя се вида на дневния отчет. 

13.                             НУЛ ДНЕВЕН  1 – Разрешава 
0 - Забранява 

Определя се параметрите на 
дневния отчет с нулиране. 

14. РЕЗЕРВИРАН   

15. ВЕЗНА Номера от 0 до 255 Определя се автоматично 

16. РЕДОВЕ ЛОГО Номера от 0 до 144 Определя се броя редове за  печат 
на лого 

17. ТЕГЛОВИ БАРКОД Номера от 0 до 255 Брой цифри за к-во на Баркод 
започващ с 2  

18. НАЧ.СУМА  Сума от 0 до 255 Определя се началната сумата за 
започване на работния ден. 

19. RS1 0-10 Скорост на COM за PC и BC скенер 

20. РЕЗЕРВИРАН Номера от 0 до 255  

21. ПРИНТЕР КОНТРАСТ Номера от 0 до 255 Контраста на печат. 

22. ИЗКЛЮЧВАНЕ КАСА-МИН. Номера от 0 до 255  Интервал, след който ще се 
изключи касовия апарат. 

23. ДИСПЛЕИ КОНТРАСТ Номера от 0 до 255 Контраст на дисплеите. 

24. ИЗКЛЮЧВАНЕ ДИСПЛ. СЕК. Номера от 0 до 255 Интервал, след който ще се изключи 
подсветката. 

 
 Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 – Забранява;бит 0,1,2,3,4,5 и Номера от 0 до 255. 
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За разпечатване на системните параметри използвайте клавиши   . 

- РЕДОВЕ КЛИШЕ  
 Показва, колко реда могат да бъдат програмирани като редове на клише в началото на всяка бележка.  
Стойностите, които приема са 0 за забрана и 1 за разрешение, за съответния ред от клишето. По 
подразбиране стойностите са 111111. Това означава, че ще бъдат програмирани всички 6 реда. Ако желаете 

да бъдат програмирани само 4 реда в началото на бележката, то въвеждате 111100, потвърждавате с  . 
 

-  РЕДОВЕ РЕКЛАМА 
 Показва, колко реда могат да бъдат програмирани като редове за реклама в края на всяка бележка. 
Стойностите, които приема са 0 за забрана и 1 за разрешение, за съответния ред от клишето. По 
подразбиране стойностите са 10. Това означава, че е програмиран 1 ред. Ако желаете да бъдат програмирани 

2 реда за реклама в края на бележката, то въвеждате 11, потвърждавате с  и преминавате към следващ 
параметър. 
 

-  ПЕЧАТ 
 Показва, опциите за печат за всяка бележка. Стойностите, които приема са 0 за забрана и 1 за 
разрешение, за съответната опция. По подразбиране стойностите са 00000000. Това означава, че не са 
въведени опции за печат. Първите 4-ри разряда отговарят на функциите: 10000000 Празен ред след клише; 
01000000 Празен ред след БУЛСТАТ; 00100000 Празен ред след реклама; 00010000 Отпечатва се 
разделителна линия преди общата сума. Вторите 4-ри разряда са допълнителни функции. Ако желаете да 
бъде оставен празен ред след клише и празен ред след реклама се въвежда следната комбинация 10100000, 

потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър. 
 

-  ДВОЕН  РАЗМЕР НА ШРИФТА ЗА КЛИШЕ 
 Показва, опциите за двоен размер на шрифта за клише във всяка бележка. Стойностите, които приема са 
0 за забрана и 1 за разрешение, за съответния ред от клишето. По подразбиране стойностите са 100000. Това 
означава, че са въведени опции за двоен шрифт само за 1-ви ред . 6-те разряда отговарят на редовете в 
клишето. Ако желаете да бъдат програмирани първите 2 реда с двоен размер на шрифта за клишето, то 

въвеждате 110000, потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър. 
  

-  ДВОЕН РАЗМЕР НА ШРИФТА ЗА РЕКЛАМА 
 Показва, опциите за двоен размер на шрифта за реклама във всяка бележка. Стойностите, които приема 
са 0 за забрана и 1 за разрешение, за съответния рекламен ред. По подразбиране стойностите са 10. Това 
означава, че са въведени опции за двоен шрифт само за 1-ви ред . Двата разряда отговарят на рекламните 
редовете в бележката. Ако желаете да бъдат програмирани и двата реда с двоен размер на шрифта, то 

въвеждате 11, потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър. 
 

-  РАЗРЕШЕНИ ОПЕРАЦИИ 
Показва кои от следните операции ще бъдат Разрешени / Забранени в режим "РЕГИСТРАЦИЯ". Стойностите, 
които приема са 0 за забрана и 1 за разрешение, за съответната операция. По подразбиране стойностите са 
111110. Това означава, че са въведени опции за 5-те операции. 6-те разряда отговарят на шест операции и 
режим "РЕГИСТРАЦИЯ". Ако желаете да бъдат програмирани първите 2 операции Процентна надбавка и 
Стойностна надбавка в касовата бележка, а останалите да бъдат забранени, то въвеждате 110000, 

потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър. 
  1- Разрешен/Забранен печат на процентна надбавка в касовата бележка;  
  2- Разрешен/Забранен печат на стойностна надбавка в касовата бележка;  
  3- Разрешен/Забранен печат на процентна отстъпка в касовата бележка;  
  4- Разрешен/Забранен печат на стойностна отстъпка в касовата бележка  
  5- Разрешен/Забранен печат на корекция в касовата бележка.  
  6- Резервиран 
 

-  РАЗРЕШЕНИ ПЛАЩАНИЯ 
Показва кои са Разрешени / Забранени видове плащания в режим "РЕГИСТРАЦИЯ". Стойностите, които 
приема са 0 за забрана и 1 за разрешение, за съответния вид плащане. По подразбиране стойностите са 
111111. Това означава, че са разрешени и 6-те разряда отговарящи за шест вида плащания в режим 
"РЕГИСТРАЦИЯ". Ако желаете да бъдат програмирани само първите 2 вида плащания Плащане в брой и 

Плащане с ЧЕК, а останалите да бъдат забранени, то въвеждате 110000, потвърждавате с  и преминавате 
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към следващ параметър. НЕ МОЖЕ ДА СЕ ЗАБРАНИ ПЛАЩАНЕ В БРОЙ!!! 
  1- Разрешен/Забранен плащане в брой;  
  2- Разрешен/Забранен плащане с ЧЕК;  
  3- Разрешен/Забранен плащане с КАРТА;  
  4- Разрешен/Забранен плащане с USD; 
  5- Разрешен/Забранен плащане с EURO;  
  6- Разрешен/Забранен плащане с КРЕДИТ. 
 

-  НОМЕР КАСОВ АПАРАТ 
 Номер на касовия апарат за даден обект или фирма. Стойностите, които приема са  от 0 до 255. По 
подразбиране е 1. Това означава, че касовият апарат е първи за обекта или за фирмата. Ако желаете да бъде 

програмиран по висок номер въведете цифрите, потвърждавате с  .  
 

-  ТИП ДНЕВЕН ОТЧЕТ 
 Показва Разрешени / Забранени допълнителни операции, които може да се печатат в дневния отчет . 
Стойностите, които приема са 0 за забрана и 1 за разрешение, за съответната операция. По подразбиране 
стойностите са 000. Това означава, че са забранени и 3-те разряда отговарящи за допълнителните операции 
при тип отчет. Ако желаете да бъдат програмирани първите 2 вида операции Отчет по артикули и Отчет по 

оператори, въвеждате 110, потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър.  
  1 - Разрешен/Забранен Отчет по артикули;  
  2 - Разрешен/Забранен Отчет по оператори;  
  3 - Разрешен/Забранен Отчет по департаменти. 
 

-  ВИД ДНЕВЕН ОТЧЕТ 
 Показва Разрешени /Забранени нулеви данни за печат, по които няма натрупвания в отчет по оператори 
и по департаменти. Стойностите, които приема са 0 за забрана и 1 за разрешение, за съответната операция. 
По подразбиране стойностите са 00. Това означава, че са забранени и 2-та разряда отговарящи за 
допълнителните операции при вид отчет. Ако желаете да бъдат разрешени и двата вида Отчет по оператори с 

нулеви данни и Отчет по департаменти с нулеви данни, въвеждате 11, потвърждавате с  и преминавате 
към следващ параметър.  
  1 - Разрешен/Забранен печат на Отчет по оператори с нулеви данни;  
  2 - Разрешен/Забранен печат на Отчет по департаменти с нулеви данни;  
 

-  ДНЕВЕН ОТЧЕТ -  НУЛИРАНЕ 
 Показва кой отчет ще бъде нулиран заедно с дневния финансов отчет с нулиране и запис във фискалната 
памет. Стойностите, които приема са 0 за забрана и 1 за разрешение, за съответната операция.  По 
подразбиране стойноста е 00. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат 
Разрешени/Забранени.  Това означава че са забранени другите два разряда. Ако желаете да бъдат разрешени 

двата вида, въведете  и преминавате към следващ параметър.  
  1 - Разрешен/Забранен печат на Отчет по артикули 
  2 - Разрешен/Забранен печат на Отчет по оператори;  
 
 Системният параметър има значение, когато дневният финансов отчет с нулиране и запис във 
фискалната памет е пуснат от клавиатурата на касовия апарат. Ако този отчет се изпълнява по команда от 
компютър, текущият отчет се разпечатва и нулира според указаното в командата. Ако компютърната система 
не укаже тези променливи, то се ползват данните, записани в системните параметри.  
 

-  ВЕЗНА 
 Показва въведения тип везна на касовия апарат. Стойностите, които приема са от 0 до 999. По 
подразбиране стойностите са 000. Това означава, че касовият апарат не е конфигуриран да работи с точно 
определена везна, а работи с автоматично откриване на параметрите й. Ако желаете да бъде програмиран 

параметъра с определен номер за точно дефинирана везна въведете цифрите, потвърждавате с  и 
преминавате към следващ параметър. Типовете везни според комуникацията и пройзводителя са описани в 
таблицата. 

ВЕЗНА ТИП КОНФИГУРАЦИЯ 
1. ДЕЙЗИ 1 
2. ДАТЕКС 2 
3. ЕЛИКОМ 3 
4. ДРУГИ 000 
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-  РЕДОВЕ ЛОГО 

 Показва с какъв размер се печата графичното лого на касовата бележка - определя се броя редове за 
печат на лого. Стойностите, които приема са от 0 до 144. По подразбиране стойноста е 144. Това означава, че 
касовият апарат е конфигуриран да печата графично лого в пълен размер. Ако желаете да бъде програмирано 
съкратено лого с по-малък размер се въвежда по малка цифрова стойност на редовете за печат, 

потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър. Ако въведете стойност 000 се забранява 
печата на графичното лого на касовата бележка. 
 

-  ТЕГЛОВИ БАРКОД 
 Това е баркод от типа EAN-13 с начална цифра 2, позициите се броят отляво надясно, като се започва от 
първата. Параметърът дефинира Брой позиции на количеството;  
 

• РЕЗЕРВИРАН 
 

• НАЧАЛНА СУМА ЗА СЛУЖЕБНО ВЪВЕЖДАНЕ 
 Показва предварително зададена служебно въведена сума с която може да се започва работния ден. 
Стойностите, които приема са от 0 до 255. По подразбиране стойноста е 000. Това означава, че касовият 
апарат не е конфигуриран да работи с предварително зададена служебно въведена сума, а работи със 
свободна сума. Ако желаете да бъде програмиран параметъра за начална сума за служебно въвеждане, 

въведете с цифри сумата, потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър. 
  
 Пример: РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИЯ - използване на начална сума за служебно въведени. 

Натискате клавиш   влизате в меню за СЛУЖЕБНО ВЪВЕДЕНИ СУМИ. Предварително програмираната 

сума се изобразява на дисплея и с клавиш  се потвърждава въвеждането й. Позволено е ръчно 

въвеждане на друга сума с помоща на цифровите клавиши и    . 
 

-  РЕЗЕРВИРАН 
 

-  ПЕЧАТ КОНТРАСТ 
 Показва зададения параметър за контраст на печата. По подразбиране стойноста е 128. Можете да 
регулирате контраст на печат на всеки бон. Ако желаете да бъде програмиран параметъра за контраста на 

печат, въведете новата стойност с цифри, потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър. 
Можете да въведете от 000 до 255 стойности за контраст, но по-високите стойности водят до бързо 
изтощаване на батериите, когато касовия апарат работи без външно захранване. 
 

-  ИЗКЛЮЧВАНЕ НА КАСОВИЯ АПАРАТ – МИНУТИ 
 Параметър за самоизключване на касовия апарат. По подразбиране стойноста е 0. Ако е 132 означава, че 
касовият апарат е конфигуриран да се изключи след 132 минути ако не е имало натиснат клавиш, не е 
обновяван дисплея, не е имало печат и не е имало комуникация. Можете да промените времето за 
изключване от 0 до 255, По-високите стойности на този параметър водят до изтощаване на батериията, когато 
касовия апарат работи без външно захранване.  
 

-  ДИСПЛЕИ КОНТРАСТ 
 Контраст на дисплеите на касовия апарат. По подразбиране стойноста е 051. Можете да промените 
контраста на дисплеите от 0 до 255. Промяната на стойностите на този параметър могат да намалят 
видимоста на дисплеите. Ако желаете да промените параметъра въведете новата стойност с цифри, 

потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър. 
 

-  ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ПОДСВЕТКАТА НА ДИСПЛЕИТЕ – СЕКУНДИ 
 Показва зададения параметър за самоизключване на подсветката на дисплеите на касовия апарат. По 
подразбиране стойноста е 0. Това означава, че касовият апарат е конфигуриран без изключване на 
подсветката. Можете да промените времето за изключване на подсветката от 0 до 255.  Ако сте въвели 
стойност 030 секунди и не е имало натиснат клавиш, не е обновяван дисплея, не е имало печат и не е имало 
комуникация подсветката ще изключи. При натискане на клавиш подсветката светва веднага. По-високите 
стойности на този параметър водят до изтощаване на батериията, когато касовия апарат работи без външно 

захранване. Ако желаете да промените параметъра въведете новата стойност с цифри, потвърждавате с  
и преминавате към следващ параметър. 
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-  СЕРИЕН ПОРТ RS1 
 Показва ви програмираните опции за сериен порт RS1 на касовия апарат. Стойностите, които приема са 
от 0 до 10. По подразбиране стойностите са 000. Това означава, че касовият апарат не е конфигуриран да 
работи с точно определена конфигурация, а работи с автоматично откриване на параметрите на RS порта. Ако 
желаете да бъде програмиран параметъра с определен номер за точно дефиниран сериен порт въведете 

цифрите, потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър.  
 

-  RS2 КОМУНИКАЦИЯ GPRS 
 Скорост RS2 комуникация с модул GPRS. Стойностите, които приема са от 0 до 255. По подразбиране 
стойностите са 010. Това означава, че касовият апарат е конфигуриран да работи с точно определена 
конфигурация,  работи с автоматично откриване на параметрите на RS порта на GPRS модула. Ако желаете да 
бъде програмиран параметъра с определен номер за точно дефиниран сериен порт въведете цифрите, 

потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър.  
 

• ПРОГРАМИРАНЕ НА КЛИШЕ 
 Веднъж програмирано клишето се разпечатва в началото на всяка бележка, рекламните редове се 
разпечатат в края само на фискални бонове  с продажба. 
 Редове КЛИШЕ 
 

 
 

 Редове РЕКЛАМА  

 С помоща на  / / , натискайки предварително клавиш  за алтернативна функция, се 

изменят параметрите на реда:   Двоен шрифт;   Центриране на текста;   Забрана 
за печат на реда. 

С помоща на стрелките  нагоре/  надолу , се преминава между редовете, а с   се извършва 
запис и преминаване към следващ ред. 
 
 Пример: Програмиране на първи ред в клишето  

 Центриране на текст     

 Центриране на текста и Забрана     

 Центриране на текста и Двоен шрифт    

 
 

 С помоща на цифровите бутони   се въвежда съдаржанието,чрез  се сменя езика 

Кирилица/Латиница; Големи/Малки букви; Цифри и Символи. и за запис се използва клавиш  и се 
преминава към следващ ред на клишето. 
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       РЕДОВЕ КЛИШЕ     РЕДОВЕ РЕКЛАМА 

 
 

• ПРОГРАМИРАНЕ НА ОПЕРАТОРИ  
За програмиране данните на оператор, следвайте инструкциите:  

 

 -  Въведете име на оператор. Потвърдете с  и се преминава към следващ параметър. 

 - Въведете парола на оператора. Потвърдете с  и се преминава към следващ параметьр или 

натиснете клавиш  за изход към ПРОГРАМИРАНЕ. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато се зададе нулева парола на "ОПЕРАТОР 09", ЕКАФП започва да работи без пароли. 
Всички операции в касовия апарат се извършват от  "ОПЕРАТОР 1" 
  
 Пример: Програмиране данните на Оператор 2.  

 От режим " ПРОГРАМИРАНЕ " натиснете клавиш  и , отваря се подменю за настройка на втори 

оператор. Използвайте клавиш  в текстовото поле за име и изтривате символ по символ или натиснете 

комбинацията от   за изтриване на целия текст на реда. Въведете новото име на оператора "ИМЕ"  и 

потвърдете с  и преминавате към следващия параметър паролата на оператора. Въведете новата парола 

на оператора . Натиснете клавиш  за изход от подменюто. 
 

 
 
ВНИМАНИЕ!!!   "ОПЕРАТОР 10" е сервизен оператор, името и паролата на този оператор се задават от 
сервиза подържащ касовия апарат. Конфигурирането на този оператор е в меню " СЕРВИЗ ". 
ВНИМАНИЕ!!!  Правенето на промени в режим "ОПЕРАТОРИ" изисква пускането на Z Отчети. 
 

• ПРОГРАМИРАНЕ НА СТОКИ  
 
За програмиране данните на стока/артикул, следвайте инструкциите: 

o Въведете ЦЕНА на стока/артикул - Потвърдете с  и преминете към следващ параметър. 

o Въведете ИМЕ на стока/артикул - Потвърдете с  и преминете към следващ параметър. 

o Въведете ДАНЪЧНА ГРУПА на стока/артикул - Потвърдете с  и преминете към следващ 
параметър. 

o Въведете ДЕПАРТАМЕНТ на стока/артикул - Потвърдете с  и преминете към следващ 
параметър. 

o Въведете БАРКОД на стока/артикул - Потвърдете с  и преминете към следваща стока/артикул 

или натиснете клавиш  за изход от подменюто. 

 Преминаването между стоките е с еднократно натискане на клавиш   и натискане на   в посока 

към първа стока  и  в посока към последната стока. Ако сме в поле ЦЕНА,ДАН.ГРУПА,ДЕП.  И въведем 

баркод на стока и  или сканираме баркод влизаме директно в страницата на тази стока, ако и е бил 
програмиран този баркод, а 
иначе в първата свободна непрограмирана стока, като автоматично и се програмира този баркод и се 
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въвежда само ЦЕНА,ИМЕ и . За по-бърза работа се препоръчва програмирането на стокитеда е с 
последователни номера. 

 Преминаването между полета в самата стока е с  и  без запис и с натискане на клавиш  със 
запис. 

 Движение на курсора в текстовите полете е с основната функция на  на ляво и   на дясно в реда. 
  
 Пример: Програмиране данните на Стока 00007.                              

Влезте в режим " ПРОГРАМИРАНЕ " натиснете клавиш  и ,  
отваря се страница за настройка на седми артикул. С помоща на  
цифровите бутони въведете цената на стоката 2.30 и потвърдете с 

   

 Въведете новото име на стоката "ИМЕ" и потвърдете с .  
Преминавате към следващия параметър данъчна група, въведете от  

цифровите бутони "0" за данъчна група  А и потвърдете с .  

Въведете присвояване на стоката към първи Департамент "D01" с .  

Въведете баркод на стоката "987654321" от цифровите или BC скенер и . Натиснете клавиш  за изход 
в ПРОГРАМИРАНЕ.  
 
 
 
 
 
ВНИМАНИЕ!!! Промяна на името и/или дан.група в режим "СТОКИ" изисква пускането на Z Отчети за 

стоки.С  излиза подменю  За разпечатване на всички 
програмирани стоки (с имена) или за Zотчет на избраната стока. 
 

• ПРОГРАМИРАНЕ НА ДЕПАРТАМЕНТИ 
 
За програмиране данните на департамент, следвайте инструкциите: 

o Въведете ЦЕНА на департамент - Потвърдете с  и преминете към следващ параметър. 

o Въведете ИМЕ на департамент - Потвърдете с  и преминете към следващ параметър. 

o Въведете ДАНЪЧНА ГРУПА на департамент - Потвърдете с  и преминете към следващ 
параметър. 
o Въведете МАКСИМАЛНА ЦЕНА ЗА ДЕПАРТАМЕНТА - Въвежда се максималната сума при продажба 

за департамента, определя се в брой цифри. Потвърдете с  и преминете към следваща 

департамент или натиснете клавиш  за изход от подменюто. 

 
ВНИМАНИЕ!!!  Промяна на ИМЕ или ДАН.ГР. в "ДЕПАРТАМЕНТИ" изисква пускането на Z Отчет (ДЕП 
или ДНЕВЕН). 

  - разпечатва всички програмирани департаменти. 
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• ПРОГРАМИРАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ 
 
Имената по подразбиране за 5-те вида плащания са:  "ЧЕК"; "КАРТА"; "USD"; "EURO" и "КРЕДИТ". 
За програмиране видовете плащания, следвайте инструкциите: 

o Въведете КУРС(коефициент) на плащането - Потвърдете с  и преминете към следващ 
параметър. 

o Въведете ИМЕ на плащането - Потвърдете с  и преминете към следващ параметър. 

o Въведете ТАГ КЪМ НАП на плащането - Потвърдете с  и преминете към следващ тип плащане 

или натиснете клавиш  за изход в ПРОГРАМИРАНЕ. 
 

 - излиза подменю за таговете. Избираме желания таг и с  , което предизвиква подмяна на 

ИМЕ и ТАГ и с  /  се записва или с  се отказва. 
 
0.- В БРОЙ 
1.- С ЧЕК 
2.- ТАЛОНИ 
3.- ВЪНШНИ ТАЛОНИ 
4.- АМБАЛАЖ 
5.- ВЪТРЕШНО ОБСЛУЖВАНЕ 
6.- ПОВРЕДИ 
7.- КРЕДИТНИ/ДЕБИТНИ КАРТИ 
8.- БАНКОВИ ТРАНСФЕРИ 
9.- НЗОК 
10.- РЕЗЕРВ 
 
!!!ВНИМАНИЕ!!!  Правенето на промени в режим "ПЛАЩАНИЯ" изисква пускането на Z Отчети. 
 

• ПРОГРАМИРАНЕ НА ПРОМОЦИИ 
 

 
 В РЕГИСТРАЦИЯ с  или  без цифри можем да направим съответните програмирани 
промоции. 
 

• ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАНЪЦИ 
  
 В това подменю може да програмирате данъчна ставка ( %ДДС ) и позиция на десетичната точка. 

o Програмиране на данъчна ставка - въвежда се от цифровата клавиатура новата стойност, 

потвърждава се с клавиш . ТА-З - Данъчна група А-З, заемат стойности от 0 до 99 
o Програмиране на десетична точка - въвежда се от цифровата клавиатура новата стойност, 

потвърждава се с клавиш .  
  
 ДТ= ДЕСЕТИЧНА ТОЧКА - Заема стойности 0 или 2. Когато стойността на този параметър е 0 се работи с 
цели числа, а когато е 2 с дробни числа с две цифри след десетичната точка 
 
 Преминаването между данъчните групи и редовете в подменю  ДАНЪЦИ   е реализирано с основната 

функция на стрелките , ,  и . За запис на промените натискане на  . Разпечатва се бон 
за промяна и запис във ФП и се връщаме в  ПРОГРАМИРАНЕ . 
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ВНИМАНИЕ!!! Правенето на промени в режим ДАНЪЦИ  изисква пускането на Z Отчети. 
 

• ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАТА И ЧАС  

 За сверяване на актуална дата и час и потвърдете с . При включване на ЕКАФП или когато сте в 

режим  РЕГИСТРАЦИЯ  извън бон с натискане на  клавиш , можете да видите актуалните дата и час. Не е 
възможно да се програмира дата и час преди тази на последния регистриран бон. След въвеждане 
може да се отпечата бон с нулиране и запис в ФП ако ЕКАФП се е нулирало. 

Преминаването между полетата в ДАТА И ЧАС  е реализирано с основната функция на стрелките  и . 
За запис на промените натиснете клавиш 

/ . 
Възможно е след  ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 
автоматично да се появи това поле. 
 
ВНИМАНИЕ!!! Въвеждането на промени 
в режим " ДАТА И ЧАС " изисква пускането на Z 
Отчети. 
 
 

• ТЕСТОВЕ 
 За да проверите състоянието на ЕКАФП може да пуснете тест, като в меню " ПРОГРАМИРАНЕ " въведете 

от клавиатурата с цифровите клавиши кода на теста и го потвърдите с . Тестове:   - Дисплеи;   - 

Статус;   - Контролна сума на печат;   - ASCII таблица, диагностична информация;   

 - Статус и тест на GPRS и     - Запис в тестови участък на ФП. 
ВНИМАНИЕ!!!  Ако по време на тест откриете проблем или неизправност, трябва да информирате 
вашата сервизна организация.  

 

 

 

 

 

 

 

 

---КЛИШЕ--- 
#1         ОПЕРАТОР01                  1 
CSQ=30 I=284050050929943  T=359893404560 
IMEI=861630005574431 GLOBUL          NRA 
CCID=89359050000509299437 10.209.4.207   
21-05-19 18:09:25                        
0000006              21-05-2019 18:09:24 
2E7F94D320AFB6C9BF58F43386D081C26D301489 

 
  

                         
 
 

---КЛИШЕ--- 
#1         ОПЕРАТОР01                  1 
 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFG 
HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmno 
pqrstuvwxyz{|}~�АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧ 
ШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя 
    =              | N                   
                                 Обичаен 
 !"#$%&'()*+,-./0123                   
  
456789:;<=>?@ABCDEFG                   
  
HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[                   
  
\]^_`abcdefghijklmno                   
  
pqrstuvwxyz{|}~�АБВГ                   
  
ДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧ                   
  
ШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийкл                   
  
мнопрстуфхцчшщъыьэюя                   
  
                                     
  
                                      
  
                                       
  
                                  
  

---КЛИШЕ--- 
#1         ОПЕРАТОР01                  1 
ЕКАФП VER=1.01BG/12.12.18 К.СУМА=06485   
Скорост COM1                        9600 
ФП Бр.записи1200, свободни-1200          
КЛЕН Бр.записи20000000, свободни-1999993 
0000005              21-05-2019 18:09:07 
503E884DBA7C505E8FE18955F245E51C78EB5340 
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16. РЕЖИМ ФАКТУРИ 

 за вход от главното меню. За изход .                          

 
 Когато сте влезли в подменюто преминаването нагоре/надолу по клиенти е реализирано с еднократно 

натискане на клавиш  алтернативна функция и натискане на клавиш  в посока към първи клиент  и 

 в посока към последен/нов клиент.  
• Номера на фактура -  въвеждат се начален и краен номер на фактурите, които ще  се издават. По 

подразбиране е стойност 0.  
 Пример: Задаване на различен отрязък от номера на два касови апарата на една и съща фирма, за да не 
се дублират номерата на фактурите. На Първият се задават номера от 1000 до 2000, а на втория от 2001 до 
3000. При изчерпрване на номерата на който и да е от двата апарата се изменя параметъра Номер на фактура 
с нови стойности за начало и край съответно от 3001 до 4000 и от 5001 до 6000. 

 
• Клиенти  - преглеждат се вече въведените клиенти и се създават нови клиенти в базата данни.  
Влизайки в подменюто се отваря бланка за въвеждане на нов КЛИЕНТ/ФИРМА . За влизане в подменю 

КЛИЕНТИ използвайте  . За по-бърз достъп до клиент въведете номера на клиента с цифри и  . За 

изход от подменюто натиснете клавиш . 
• Първият параметър на клиента - определяне типа на клиента: ЕИК; ЕГН; ЛНЧ и СЛН използвайте 

клавиш , полето е алтернативно. Изберете и потвърдете с , преминавате към следващ параметър. 
• Втори параметър - определяне дали клиента е регистриран по ДДС или не. Стойностите в това 

поле са: " -- " не регистриран и "BG" регистриран по ДДС. Използвайте клавиш , полето е 

алтернативно. Изберете и потвърдете с , преминавате към следващ параметър. 
• Трети параметър на клиента - Въвеждане на ЕИК номера на клиента с помоща на цифровите 

бутони, потвърдете с , преминавате към следващ параметър. 
• Четвърти параметър (появява се след въвеждане на ЕИК) - Въвеждане на ПОЛУЧАТЕЛ, материално 

отговорното лице с  цифровите клавиши и  , преминавате към следващ параметър. 
• Пети параметър - Въвеждане на КУПУВАЧ,  името на фирмата с помоща на цифровите бутони, 

потвърдете с , преминавате към следващ параметър. 
• Шести параметър  - Въвеждане на АДРЕС, адреса на фирмата с помоща на цифровите бутони.  

Потвърдете с  програмирането на клиента е завършено успешно. Преминете към следващ клиент или 

натиснете клавиш  за изход от подменюто. 
 

 
• Реализиран е вариант за създаване на клиент и издаване на фактура директно в режим 

РЕГИСТРАЦИЯ 

Влезте в режим РЕГИСТРАЦИЯ използва клавиш  отваря се бланка за въвеждане на нов 
КЛИЕНТ/ФИРМА, въвеждате данните за клиента. Попълват се шесте параметъра на клиента и потвърдете с 

, преминавате към продажба и отваряне на бон. Извършвате продажби по установения начин описан в 
раздел РЕГИСТРАЦИЯ и приключвате касовия бон. Разпечатват се два бона  

ФИСКАЛЕН БОН -  този касов бон е фактурата за клиента 
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СЛУЖЕБЕН БОН -  този бон е копие и остава за Вас 

 
• Съхр.Клиенти  - съхранение на клиентите във вътрешната памет.  
Избирайки подменюто се визуализира брояч визуализиращ процеса на запис на клиенти във 

вътрешната памет, след приключване на записа автоматично се връщате в меню ФАКТУРИ. 
• Възст.Клиенти  - възстановяване на клиентите от вътрешната памет. 
Избирайки подменюто се визуализира брояч визуализиращ процеса на възстановяване на клиенти от 

вътрешната памет, след приключване на записа автоматично се връщате в меню ФАКТУРИ  
• Изтрий Клиенти   
Избирайки подменюто на дисплейте не се визуализира индикация за процеса на изтриването, след 

приключване на изтриването автоматично се връщате в меню  ФАКТУРИ  и може да проверие в подменю 
КЛИЕНТИ за наличие на записи.  

 

17. РЕЖИМ СКЛАД 

 за вход от главното меню. За изход .  

 
 

За избор на подменю използвайте и  или бързия клавиш  за съответното подменю. За 

изход от подменюто натиснете клавиш . 

• Приход - Заприхождаване на стоки         

• Разход - Печат на документ за разход          

• Ревизия - Ревизиране на количествата         

• X отчет - Отчет за наличните количества без нулиране      

• Съхр.стоки - Запазване на стоките в вътрешната памет            

• Възст.стоки - Възстановяване на стоките от вътрешната памет     

• Изтрий стоки - Изтриване на стоките от памет         

• Съхр.деп. - запазване на департаментите в вътрешната памет     

• Възст.деп. - възстановяване на департаментите от вътрешната памет    

• Изтрий деп.  - изтриване на департаментите от памета      
 

 

 

 

 

 

 Разходът не променя наличните количества. 

---КЛИШЕ--- 
#1         ОПЕРАТОР09                  9 

      НАЛИЧНИ                         
 
0000045              22-05-2019 12:57:50 

СЛУЖЕБЕН БОН 
ЕЕ654326                        01000006 
2046F110D6A4803FE5168F5FAD00F2F87FD867E9 
 

---КЛИШЕ--- 
#1         ОПЕРАТОР09                  9 

       Приход                         
2.130 x 1.64                           = 
1     Маруля BEST                   3.49 
2.100 x 9.80                           = 
2     САЛАМ                        20.58 
-2.000 x 0.56                          = 
3     ДОБРУДЖА 0.650КГ             -1.12 

СУМА           22.95                    
0000046              22-05-2019 13:57:53 

СЛУЖЕБЕН БОН 
ЕЕ654326                        01000006 
DC23FD47FC9E0FCDCECFC03D0855F740BFF01CDD 
 

---КЛИШЕ--- 
#1         ОПЕРАТОР09                  9 

       Разход                          
  
1     Маруля BEST                   1.64 
3.300 x 0.56                           = 
3     ДОБРУДЖА 0.650КГ              1.85 
СУМА            3.49                   
  
0000047              22-05-2019 14:00:03 

СЛУЖЕБЕН БОН 
ЕЕ654326                        01000006 
05334C227CB135B20185C3922E61E80CE13DABE2 
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18. РЕЖИМ КОМУНИКАЦИИ 

 за вход от главното меню. За изход .  

 

• НАП - параметри на НАП         

• WIFI - параметрите на модул WIFI (резервиран)     

• BT - параметрите на модул Bluetooth(резервиран)     

• RS - параметрите на серийните портове       

• Статус - статус на ЕКАФП              

• Тестове - за проверка състоянието на ЕКАФП      

• Съхр.п-ри. - запазване на сист.параметри във вътрешната памет   

• Възст.п-ри. - възстановяване на сист.параметри от вътрешната памет  

• Изтрий п-ри.  - за възстановяване заводските ст-ти на сист.параметри   
 
 За да проверите състоянието на ЕКАФП може да пуснете тест и в меню ПРОГРАМИРАНЕ  въведете от 

клавиатурата с цифровите клавиши кода на теста и го потвърдите с . Тестове:   - Дисплеи;              

 - Статус;  - Контролна сума на печат;   - ASCII таблица, диагностична информация;                      

   - Статус и тест на GPRS и     - Запис в тестови участък на ФП. 
 
ВНИМАНИЕ!!!  Ако по време на тест откриете проблем или неизправност, трябва да информирате 
вашата сервизна организация. 
 

 в НАП: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---КЛИШЕ--- 
#1         ОПЕРАТОР01                  1 
TCP IP                       10.199.1.11 
Порт TCP                            8080 
Сървър    /fdmon3/FDMonitorPort HTTP/1.1 
Порт                                6003 
GPRS APN                             NAP 
Дерегистрация                            
Свидетелство N                      9999 
Обект N                                1 
Обект тип                             11 
Код ЕКАТТЕ                         68134 
Населено място                     София 
Код район                       68134-10 
Район                            Слатина 
Код улица                          19724 
Улица                   Шипченски проход 
Улица N                               63 
Блок                                     
Вход                                     
Етаж                                     
Апартамент                               
СЕРВИЗ ЕИК 201712974      ДО: 20-05-2020 
FDRID                             150160 
Status                                 0 
�0;323232323232;0;538976288;538976288;32 
IMSI                     284050050929943 
MSISDN                      359893404560 
0000007              21-05-2019 18:10:44 

СЛУЖЕБЕН БОН 
ЕЕ654326                        01000006 
AF0152AA5BB944C460C3AF234D7DDFA3185EA1DC 
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19. РЕЖИМ СЕРВИЗ 

 

  за вход от главното меню. За изход . Tози режим позволява достъп само на 10-ти оператор и 
работи само с въвеждане на неговата парола.  

 

 
 

 За избор на подменю използвайте клавиш  и клавиш , за влизане в подменюто използвайте 

клавиш  или бързия клавиш  за съответното подменю, За изход от подменюто натиснете клавиш . 

• GPRS - Параметрите на модул GPRS        

• WIFI - Параметрите на модул WIFI(резервиран)      

• Парола - Смяна на паролата на Оператор 10       

• Диагностика - Извършва диагностика на модулите на ЕКАФП    

• Статус  - Дава статуса на ЕКАФП на дисплей       

• Печат - Статус и състояние на печат         

ВНИМАНИЕ!!!  Режим "СЕРВИЗ" е заключен за ползване от собственика и касиерите , този режим е за 
сервизния техник 

20. ИЗКЛЮЧВАНЕ 
 

 Този режим дава възможност да изключите касовия апарат, когато апарата работи на батерия или да го 
изключите в режим Sleep, когато е с включен адаптер 7,5V-3,3A и се захранва от мрежовото напрежение 
220V.  

 

ВНИМАНИЕ!!!  За изключване на касовия апарат се върнете в главното меню и натиснете клавиш   

или натиснете и задръжте клавиш . 
 

21. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ГРЕШКИ  
 Докато се работи с ЕКАФП са възможни настъпвания на грешки поради следните причини: 

• Неправилна работа с ЕКАФП; 
• Неизправност ЕКАФП,FM,GPRS или КЛЕН; 
              
 
 

 
 Грешките се визуализират в отделен прозорец в съответното меню, в което е настъпила грешката. 
Синтаксиса за изписване на грешката е | ERR: Име на грешка | 
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 Имена и описания на грешките: 
1.- СИНТАКС   - грешно въвеждане 
2.- ЗАБРАНА   - невъзможна в момента операция или блокировка 
3.- НЕНАМЕРЕНО  - несъществуващо 
4.- ПРЕПЪЛВАНЕ  - препълване на регистри 
5.- НЯМА ДИСПЛЕЙ  - липсва или повреден дисплей 
6.- НЯМА ХАРТИЯ  - липсва хартия или повреден печатъщ механизъм 
7.- ПРЕГРЯВАНЕ  - неизправно или прегряло ПУ 
8.- НЯМА ФП   - липсва връзка или повредена фискална памет 
9.- БЛОКИРОВКА ФП  - блокирана фискална памет, режим само за четене 
10.- ПЪЛНА ФП  - препълване на фискалната памет 
11.- НЯМА КЛЕН  - липсва връзка с КЛЕН, повредена SD карта  
12.- САМО ОТЧЕТИ  - режим само за четене 
13.- ПЪЛЕН КЛЕН  - препълване на КЛЕН 
14.- БЛОК НАП   - блокировка от НАП 

 Ако устройството е генерирало грешка, можете да натиснете бутон  - нулиране на грешката, ако 
позволява. 

22. ВГРАДЕН GPRS МОДЕМ 
 Касата има вграден GPRS модул за свързване към НАП сървъра. Когато ЕКАФП е включен, се проверява 
връзката с GPRS модула, GSM оператора, свързаноста с НАП. В случай, че ЕКАФП е фискализиран и има 
проблем с комуникация с GPRS модула, ЕКАФП може да спре работа и да показва грешки. ЕКАФП проверява 
съответствието на серийни номера на SIM картите, FM, ЕИК и IMSI. Ако има несъответствие ЕКАФП ще се 
блокира. 

23. ОПЦИОНАЛЕН WI-FI МОДЕМ 

Резервирано за следващи версии. 

 ПРИЛОЖЕНИЯ 
• Кодова таблица ASCII (отпечатана от 8-ми тест): 
       x=   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   A    B    C    D    E    F 

     <y><x>-       

  2  x   SP   !   "   #   $   %   &   '   (   )   *    +    ,    -    .   / 

  3  x   0    1   2   3   4   5   6   7   8   9   :    ;    <    =    >   ? 

  4  x   @    A   B   C   D   E   F   G   H   I   J    K    L    M    N   O 

  5  x   P    Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z    [    \    ]    ^   _ 

  6  x   '    a   b   c   d   e   f   g   h   i   j    k    l    m    n   o 

  7  x   p    q   r   s   t   u   v   w   x   y   z    {    |    }    ~   10 

  8  x   А    Б   В   Г   Д   Е   Ж   З   И   Й   К    Л    М    Н    О   П 

  9  x   Р    С   Т   У   Ф   Х   Ц   Ч   Ш   Щ   Ъ    Ы    Ь    Э    Ю   Я 

  A  x   а    б   в   г   д   e   ж   з   и   й   к    л    м    н    о   п 

  B  x   р    с   т   у   ф   х   ц   ч   ш   щ   ъ    ы    ь    э    ю   я 

  C  x   ЕК  ГК  ЕТ  КК  НК  ОК  УК  YК  ИК  hК  ЖК   ХК   YV   ЕО   ИТ  ек 

  D  x   гк  ет  кк  нк  ок  ук  yк  ик  hк  жк  хк   yv   ео   ит   kr  dk 

  E  x   eu   %  pm  ТЬ  ,,  ЛЬ  НЬ  U   ть  "   о    ль   нь    u   sc  ≈  

  F  x   Е    Е   §  end gl  dl  gd  dd  gc  dc  lc   rc   n1   n2 
Добавянето на 20h към символите с главна буква дава съответната малка буква. 
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