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Достъп до режимите на работа на ЕКАФП
ЕКАФП има 6 режима на работа. Прехода от един режим към друг се осъществява чрез клавиш
“MODE”, въвеждане от клавиатурата на съответната парола и клавиш “CLK”.
- режим програмиране - “ПРОГР.”.
Парола по подразбиране - 9999.
- режим регистрациия - “Рег.”.
Пароли по подразбиране :
1 за оператор 1,
2 за оператор 2,
3 за оператор 3,
................................,
18 за оператор 18,
8888 за оператор 19,
9999 за оператор 20
- режим контролно четене на отчети - “Четене”
Парола по подразбиране - 8888,9999
- режим четене с нулиране на отчети - “Нулиране”.
Парола по подразбиране - 8888,9999
- режим работа с ФП(фискална памет) - “ФП”
Парола по подразбиране - 9999
- режим работа “ фискален принтер” - “РС”
Парола по подразбиране - 9999
Паролата на последния оператор(20) е 9999. С неговата парола може да се влиза във всички
режими. Паролата на предпоследния оператор(19) е 8888 и се използва за достъп до режим отчети.
Функционални възможности
Данъчни групи
-8
Оператори
- 20
Стоки
- 8000
Департаменти
- 50+8
Клавиатура
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Дисплей

- показва заряда на батерията

показва наличие на външно захранване
показва включен BlueTooth модул
изпълнение на команда от PC
ниво на GSM сигнала
наличие на КЛЕН
повече от три поредни грешни опита при въвеждане на парола
при съобщение за грешка
Захранване на ЕКАФП
ЕКАФП "DAISY Micro C" е предназначен за работа със захранване DC 12 V / 2,5A / 50Hz
(Външен адаптер). Като опция е предвидена възможност за захранване от вграден акумулатор
NIMH 7.2V/1800 mAh

ВНИМАНИЕ: Опасност от експлозия при неправилна замяна на
акумулаторнaта батерия. Замяната е допустима само със същия или
еквивалентен тип, препоръчан от производителя.
Да се спазва поляритета при монтажа!!!
ВНИМАНИЕ: Включването към ЕКАФП на комуникационните кабели
да става само в изключено състояние.
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Замяна на хартиената ролка
Ïðè ðàáîòà ñ ÅÊÀÔÏ ñå èçïîëçâà ñëåäíàòà õàðòèåíà ëåíòà çà êëèåíòñêè êàñîâè áåëåæêè:
Òèï íà õàðòèÿòà - òåðìî õàðòèÿ
Äåáåëèíà íà õàðòèÿòà - 0,05 +0,01 / -0.005 ìì
Øèðèíà íà õàðòèÿòà - 57 ±0,5 ìì
Âúíøåí äèàìåòúð íà ðîëêàòà - 55 ìì

1.
2.
3.

Издърпайте бутона върху капака на ЕКАФП
Поставете хартиената ролка
Поставете капака като извадите началото на клиентската лента през отвора

Внимание!!! При появата на цветна лента върху хартиената ролка същата е
препоръчително да се подмени.
Работа с BlueTooth (BT) модул за безжична комуникация (опция)
Включване на BT модула - в режим въвеждане на парола натискате клавиш ST. При монтиран
и правилно работещ BT модул на дисплея светва иконка “BT”. За правилна работа с модула
скоростта на комуникация на COM1 трябва да е 9600 b/s(параметър 24=4).Изключване на BT
модула - в режим въвеждане на парола натискате клавиш ST.
Паролата по подразбиране за достъп до BT от PC е 0000.
Възможните скорости за комуникация с модула са : 9600, 19200, 38400, 57600, 115200. Те могат
да се променят чрез програма от РС.
Работа с вграден баркод скенер (опция)
Активиране на вградения баркод скенер се извършва с натискане на клавиш ., без да е
въведена стойност. В този момент за 2 секунди баркод скенерът е активен и прочетен от него
баркод се предава на ЕКАФП.
Работа с вграден ултравиолетов тестер за разпознаване на фалшиви банкноти (опция)
Включване/изключване на вградения ултравиолетов тестер се извършва с натискане на
клавиши A и ., без да е въведена стойност. Когато ултравиолетовият тестер е включен,
използвайте светинния му сигнал, за да проверите защитите на банкнотата
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Таблица на съответствието на цифровите и буквените значения
Âñè÷êè áóêâåíè îáîçíà÷åíèÿ (ñúîáùåíèÿ) ñå èçâåæäàò íà ïå÷àò ÷ðåç èçïîëçâàíå íà
"Òàáëèöà íà ñúîòâåòñòâèåòî íà öèôðîâèòå è áóêâåíèòå çíà÷åíèÿ" (ASCII êîäîâå). Òàáëèöàòà
ñå ðàçïå÷àòâà â ðåæèì “Ïðîãð” ñ êëàâèø 8 è X Çà âúâåæäàíå íà íåîáõîäèìèòå ñèìâîëè
ñå èçïîëçâà öèôðîâàòà êëàâèàòóðà è ñëåäíèòå êëàâèøè, ñúîòâåòñòâàùè íà ëàòèíñêèòå
ñèìâîëè:

"A" - C ,"B" - B ,"C" - A ,"D" - @ ,"E" - R "F" - Y .
ÁÓÊ Â È

A=41
B=42
C=43
D=44
E=45
F=46
G=47
H=48
I=49
J=4A
K=4B
L=4C
M=4D
N=4E
O=4F
P=50
Q=51
R=52
S=53
T=54
U=55
V=56
W=57
X=58
Y=59
Z=5A

a=61
b=62
c=63
d=64
e=65
f=66
g=67
h=68
j=69
j=6A
k=6B
l=6C
m=6D
n=6E
o=6F
p=70
q=71
r=72
s=73
t=74
u=75
v=76
w=77
x=78
y=79
z=7A

A=C0
Á=C1
Â=C2
Ã=C3
Ä=C4
Å=C5
Æ=C6
Ç=C7
È=C8
É=C9
K=CÀ
Ë=CB
M=CC
Í=CD
O=CE
Ï=CF
Ð=D0
Ñ=D1
Ò=D2
Ó=D3
Ô=D4
Õ=D5
Ö=D6
×=D7
Ø=D8
Ù=D9
Ú=DA
Û=DB
Ü=DC
Ý=DD
Þ=DE
ß=DF

ÖÈÔÐÈ
a=E0
á=E1
â=E2
ã=E3
ä=E4
å=E5
æ=E6
ç=E7
è=E8
é=E9
ê=EA
ë=EB
ì=EC
í=ED
o=EE
ï=EF
ð=F0
ñ=F1
ò=F2
ó=F3
ô=F4
õ=F5
ö=F6
÷=F7
ø=F8
ù=F9
ú=FA
û=FB
ü=FC
ý=FD
þ=FE
ÿ=FF

0=30
1=31
2=32
3=33
4=34
5=35
6=36
7=37
8=38
9=39

ÄÐÓÃÈ ÇÍAÖÈ
=20
!=21
""=22
#=23
$=24
%=25
|&=26
'=27
(=28
)=29
*=2A
+=2B
,=2C
-=2D
.=2E
/=2F
:=3A
;=3B
<=3C
==3D
>=3E
?=3F
@=40
[=5B
\=5C
]=5D
^=5E
_=5F
{=7B
|=7C
}=7D
~=7E
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Програмиране на системни параметри
Програмирането на системните параметри се осъществява в режим “ПРОГР” с
натискане на клавиш

R.Стойността

на параметъра може да се измени, избирайки друга

– запомня стойността
на параметъра и води до преход към следващия параметър. За изход натиснете клавиш T
стойност с помощта на цифровата клавиатура.Натискането на клавиш

Системен параметър 1: Десетична точка
Работа с цели или дробни числа.
Възможни стойности : 0 или 2.
Необходими отчети: Дневен, по Оператори, по Артикули, Периодичен
Системен параметър 2: Брой редове в началото на бона(клише)
Възможни стойности : 2,3,..... 6
Необходими отчети: Дневен
Системен параметър 3: Брой редове в края на бона(реклама)
Възможни стойности : 0,1,2
Необходими отчети: Дневен
Системен параметър 5: Резервиран (не се използва)
Възможни стойности : 0 или 1
Необходими отчети: Дневен
Системен параметър 6: Опции за печат
4 разряда :[1,2,3,4]
Възможни стойности: 0 забранява, 1 разрешава, както следва:
[1] Отпечатва се празна линия след HEADER
[2] Не се използва
[3] Отпечатва се празна линия след FOOTER
[4] Отпечатва се разделителна линия преди общата сума
Необходими отчети: Дневен
Системен параметър 7: Разширен(подробен) печат на бона
2 разряда :[1,2]
Възможни стойности: 0 забранява, 1 разрешава:
[1] Печат на информация по дан. групи в края на бона
[2] Подробен печат на продажбите в бона
Необходими отчети: Дневен
Системен параметър 8: Печат на редовете в началото на бона (клише) с двойна ширина
6 разряда :
Възможни стойности: 0 забранява, 1 разрешава печат на съответния ред с букви с
двойна ширина
Необходими отчети: Дневен
Системен параметър 9: Печат на редовете в края на бона(реклама) с двойна ширина
2 разряда :
Възможни стойности: 0 забранява, 1 разрешава печат на съответния ред с букви с
двойна ширина
Необходими отчети: Дневен
Системен параметър 10: Разрешение/Забрана на определени операции
5 разряда :
Възможни стойности : 0 забранява, 1 разрешава следните операции в режим
“Регистрация”:
[1] Процентна надбавка
[2] Нетна(стойностна) надбавка
[3] Процентна отстъпка
[4] Нетна(стойностна) отстъпка
[5] Корекция
Необходими отчети: Дневен
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Системен параметър 11: Разрешение/Забрана на определени плащания
4 разряда :
Възможни стойности : 0 забранява, 1 разрешава съответния номер плащане.
Забележка : Не може да се забрани плащане в брой.
Необходими отчети: Дневен
Системен параметър 12: Номер на ЕКАФП
Възможни стойности : 1-99
Необходими отчети: Дневен
Системен параметър 21: Печат на допълнителни данни в дневния отчет
3 разряда :
Възможни стойности : 0 забранява, 1 разрешава печат на допълнителни данни в
дневния отчет, както следва:
[1] Отчет по артикули
[2] Отчет по оператори
[3] Отчет по департаменти
Необходими отчети: Няма
Виж забележката към параметър 23
Системен параметър 22: Печат на нулеви данни в отчетите
2 разряда :
Възможни стойности : 0 забранява, 1 разрешава печат на нулеви данни(по които няма
натрупвания) в следните отчети:
[1] Отчет по оператори
[2] Отчет по департаменти
Необходими отчети: Няма
Системен параметър 23: Нулиране на отчети заедно с дневния фин. отчет
3 разряда :
Възможни стойности : 0 забранява, 1 разрешава нулиране на отчети заедно с дневния
отчет, както следва :
[1] Периодичен отчет
[2] Отчет по артикули
[3] Отчет по оператори
Необходими отчети: Няма
Забележка : Системните параметри 21 и 23 имат значение, когато дневният фин. отчет
е пуснат от клавиатурата на касата. Ако този отчет се изпълнява по команда от PC, текущият
отчет се разпечатва и нулира според указаното в командата. Ако PC-то не укаже тези
променливи, то се ползват данните, записани в системните параметри.
Системен параметър 24: Сбит печат на КЛЕН
Възможни стойности : 0 - стандартен шрифт, 1 - шрифт двойно по-нисък
Необходими отчети: няма
Системен параметър 25: Скорост на обмен по RS1
Възможни стойности :
0
RS1 не работи
1
1200
2
2400
3
4800
4
9600
5
14400
6
19200
7
28800
8
38400
9
57600
10
115200
Необходими отчети: няма
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Системен параметър 26: Тип протокол за везни по RS2
Възможни стойности :
0
RS2 не работи с везна
1
Протокол за “BIMKO”
2
Протокол за “Daisy”
Необходими отчети: няма
Системен параметър 27: Печат на графично лого
Възможни стойности : 0 - не се печата, 1 до 144 -брой редове от логото, които се
печатат
Необходими отчети: няма
Системен параметър 28: Интерпретация на тегловен баркод
Тегловен баркод е баркод от типа EAN-13 с начална цифра 2.
Параметърът указва кои позиции да се интерпретират като количество и кои - като
номер на артикул. Съдържа 4 разряда, както следва:
[1] Начална позиция на количеството
[2] Брой позиции на количеството
[3] Начална позиция на номера на артикула
[4] Брой позиции на номера на артикула
Позициите се броят отляво надясно, като се започва от 1.
Необходими отчети: няма
ВНИМАНИЕ! Стандартът на баркода, който можете да програмирате е EAN - 13.
Системен параметър 32: Печат на обща сума по курс(валута) на плащане
Възможни стойности : 0 - не се печата, 1,2... - печата се общата сума на бона, името и
курсът на съответния номер плащане
Необходими отчети: няма
Системен параметър 33: Число, което се добавя към <ALT>+департамент
Възможни стойности : от 4 до 46
Необходими отчети: няма
Ако сте въвели стойност 20 на този параметър при натискане на ôC в режим “Рег.” ще
се извърши регистрация на департамент 21
Системен параметър 35: Диапазон фактури - начало
Възможни стойности : от 1 до 9999999999
Необходими отчети: няма
Системен параметър 36: Диапазон фактури - край
Възможни стойности : от 0 до 9999999999
Необходими отчети: няма
Системен параметър 41: Контраст на печата
Възможни стойности : от 0 до 9 - по-големите стойности водят до по-наситен печат, но
при работа на батерии водят до по-бързото им изтощаване
Необходими отчети: няма
Системен параметър 42: Време за автоматично изключване
Възможни стойности : от 0(не се изключва) до 240
Време (в минути), след изтичането на което ЕКАФП ще се самоизключи, ако не е
работила (не е имало натиснат клавиш, не е обновяван дисплея, не е имало печат, не е имало
комуникация).
Необходими отчети: няма
Забележка : Системният параметър има значение, само когато отсъства захранване от
електрическата мрежа и ЕКАФП работи с вградената си батерия
Програмиране на оператори
Програмирането на оператори се осъществява в режим “П” с натискане на клавиш

[. За по-

бърз достъп до съответния оператор се въвежда номера на оператора и клавиша [
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[

[0 0 0 1
[ ПАРОЛА:

01]
00001]

0001 - пореден номер на оператор.
01 - номер на параметър за въвеждане на паролата (кода) на оператора.
Стойност по подразбиране 00001.
За преход към втория параметър на първия оператор трябва да се натисне клавиш

–

[0001
[ ИМЕ:

–.

2
]
Оператор 01 ]

0001 - пореден номер на оператор.
01 - номер на параметър за въвеждане име на оператора.
Стойност по подразбиране "ОПЕРАТОР 01". Имената могат да бъдат до 12 символа и се
въвеждат с помощта на: "Таблица на съответствието на цифровите и буквените значения"
(ASCII кодове).
Пример:
ако името на оператора е ИВАНОВ,трябва да се въведе: C8 C2 C0 CD CE C2.

A8

[ ИМЕ:

И]

C8 - код на буквата "И".

A2

[

ИМЕ:

ИВ ]

C2 - код на буквата "В".
По този начин се въвеждат символите до края на името. Ако въведете грешен символ можете
да го изтриете с бутон c
За преход към втория оператор се натиска клавиш –. Всички операции по въвеждане
на име и парола се повтарят. За запомняне и изход се натиска клавиш – и след това T.
Програмиране на заглавие на касова бележка
Веднъж програмирано, заглавието ще се разпечатва в началото на всяка бележка. За
програмиране на текста в заглавието на касовата бележка се натиска клавиш
меню в режим “ПРОГР”

×

[0

0 0 1
[ФИРМА:

×

от основното

1]
]

За програмиране на думата "МАГАЗИН" в първия ред на заглавието на касовата бележка
трябва последователно да се въведат символите CC C0 C3 C0 C7 C8 CD, съответстващи на
кодовете на буквите от програмируемата дума.

AA

[

М]

CÑ - êîä íà áóêâàòà "M".

A0

[

М А]

[

МАГ ]

[

МАГА ]

[

МАГАЗ ]

[

МАГАЗИ ]

[

МАГАЗИН ]

C0 - êîä íà áóêâàòà "A".

A3

C3 - êîä íà áóêâàòà "Ã".

A0

C0 - êîä íà áóêâàòà "A".

A7

C7 - êîä íà áóêâàòà "Ç".

A8

C8 - êîä íà áóêâàòà "È".

A@

CD - êîä íà áóêâàòà "Í".

–

За преход към втори ред се натиска клавиша

–. Всички операции се повтарят. За запомняне и

изход се натиска клавиш – и след това T
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Програмиране на плащания
За запис на буквено-цифрови символи, съставящи имената на плащанията се използва
"Таблица на съответствието на цифровите и буквените значения". Стойността по подразбиране
на петте вида плащания са - "В БРОЙ", "С ЧЕК", "НА КРЕДИТ", "USD" и "EURO."За
програмиране на плащания се натиска клавиш Ö.За всяко от плащанията (освен плащане в
брой) е възможно да бъде програмиран и курс спрямо основното, което позволява работа с
валути, както и към кой номер плащане да бъде отнесено при предаване на данните към
сървъра на НАП.

Ö
–
–

[ 0 0 0 1
[ИМЕ:
[ 0 0 0 1
[ КУРС :
[ 0 0 0 1
[НАП ПЛ.:

1]
С ЧЕК ]
2]
0.000]
3]
1]

За запомняне и изход се натиска клавиш – и след това T
Програмиране на стоки(артикули)
Програмира се чрез въвеждане номер на стока и натискане на клавиш §

1§

[ 0 0 0 1
[ ЕД.ЦЕНА:

1]
0.00]

1 - параметър за програмиране на цена (до 9 цифри), стойност по подразбиране 0,00. Новата
стойност се въвежда с клавишите от цифровата клавиатура. ЕКАФП не позволява натрупване
на стока с нулева цена.
Потвърждава се с натискане на клавиш
стоката.

–

–

и се преминава към следващия параметър на

[ 0 0 0 1
[ДЕПАРТ.:

3]
0]

3 - параметър за програмиране на принадлежност към департамент, стойност 0 на този
параметър води до забрана за продажба на този aртикул

–

[ 0 0 0 1
[ ИМЕ:

4]
]

4 - параметър за програмиране на име на стока

–

[ 0 0 0 1
[ ВС:

5]
]

5 - параметър за програмиране на баркод, може да се въведе от клавиатурата на ЕКАФП или
чрез баркод скенер

–

[ 0 0 0 1
[ ЗАПАС:

6]
999999.999 ]

6 - параметър за програмиране на стокова наличност. Стойността по подразбиране е
999999.999 което означава, че не се следи стокова наличност. Увеличава се чрез въвеждане на
количеството и натискане на Ö , и се намалява с въвеждане на количеството и клавиш ×
Програмиране на департаменти
Äåïàðòàìåíòèòå ìîãàò äà ñå ðàçãëåæäàò êàòî îïðåäåëåíè ñåêòîðè â òúðãîâñêèòå
îáåêòè èëè êàòî ñòîêîâè ãðóïè, â êîèòî ïðîäàâàåìàòà ñòîêà ñå êëàñèôèöèðà ïî ðàçëè÷íè
ïðèçíàöè. Ïðîãðàìèðàíåòî íà äåïàðòàìåíòèòå îçíà÷àâà äà èì ñå ïðèñâîÿò îïðåäåëåíè
ïàðàìåòðè, êîèòî ùå ñå èçïîëçâàò â ïðîöåñà íà òúðãîâñêà äåéíîñò. Çà ïðîãðàìèðàíå íà
äåïàðòàìåíòè îò 1-âè äî 4-òè ñúîòâåòñòâàò êëàâèøè

ñúîòâåòñòâà êëàâèø îò öèôðîâàòà êëàâèàòóðà è êëàâèø C.

C

äî

@.

Çà îñòàíàëèòå
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Ïðèìåð:Çà ïðîãðàìèðàíå íà äåïàðòàìåíò 7 òðÿáâà äà ñå íàòèñíàò ïîñëåäîâàòåëíî

êëàâèøèòå - 7C

C

[ 0 0 0 1
[ ИМЕ:

1]
Дпт 01]

0001 - пореден номер на департамента
1- номер на параметър за въвеждане име на департамента.

–

[ 0 0 0 1
[ ДАН. ГРУПА:

2]
2]

данъчна група на департамента, приема стойности от 1 до 8
Забележка: Дали ще може да извършвате продажби по този департамент, зависи от това, дали
въведенета дан. група е разрешена за продажби – виж „Програмиране на данъчни ставки”

–

[ 0 0 0 1
[МАХ ЦИФРИ:

3]
9]

максимален брой цифри при работа със свободна цена, въвеждана при продажба по този
департамент.
Програмиране на дата и час
Програмирането става с комбинацията от клавиши ô…

[ ДАТА:

0 1 1 0 0 6]

въвежда се актуална дата и се потвърждава с клавиш –

[ ЧАС:

0 9 4 6]

въвежда се час се потвърждава с клавиш –, за изход T
Не може да бъде въведена дата по-ранна от датата на въвеждане в експлоатация или от
датата на последния записан блок във фискалната памет .
Програмиране на данъчни ставки
За програмиране се използва клавиш …

…

[ A ДДС [%]:

0 . 0 0]

новата стойност се въвежда от цифровата клавиатура,потвърждава с клавиш
преминава към следващата данъчна ставка.
За забранa на извършване на продажби по данъчна група се използва клавиш

X

[ A ДДС [%]:

–

и се

X

* . * *]

Програмиране на коментарни редове
За програмиране се използва клавиши ôÖ.Могат да се програмират 9 коментарни реда
Забележка: Програмираните редове се отпечатват, оградени отляво и отдясно със знака „#”
РАБОТА НА ОПЕРАТОРИТЕ С ЕКАФП (РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИЯ)
ЕКАФП позволява работа с до 20 оператора.
В началото на работния ден (смяна), всеки оператор влиза в режим “Рeгистрация”
посредством въвеждане на своя предварително запрограмиран код (парола).
Пример1: Достъп за работа в режим "Pег." на оператор с номер 2 и програмирана

M до появата на дисплея
паролата на оператора и се натиска клавиш [.

парола 2 се осъществява с последователно натискане на клавиш
на символа за този режим, въвежда се на

[
[

2[

Р Е Г.

. . . . .
]
0.00]

Натрупване по департаменти
Натрупване с програмирана цена за департаментсе осъществява:
- с натискане на клавиши от C äî

@ съответно за департаментиот "1" до "4".
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- ñ íàòèñêàíå íà êëàâèøè îò ôC äî
зависимост от стойността на системен параметър 33
- въвежда се цена, натиска се клавиш

[,

ô@ съответно за департаменти от "5" до "50", в
въвежда се номер на департамент и се натиска

клавиш @
Натрупване с произволни (свободни) цени се осъществява с въвеждане на цена от
цифровата клавиатура.
Пример:
Продажба посвободна цена към ДПТ05 - 1.50 лв. и стока с цена 26,50 лв. в
ДПТ04

1.50ôC
26.5@
T

[
[
[

1 .5 0 ]
2 6.5 0]
28. 0 0 ]

Îòïå÷àòâà ñå îáùàòà ñóìà îò òúðãîâñêàòà îïåðàöèÿ, à ñúùî òàêà âðåìåòî è äàòàòà íà îïåðàöèÿòà.
Натрупване по стоки (артикули)
Íàòðóïâàíå ïî ñòîêè ñå îñúùåñòâÿâà ïî äâà íà÷èíà

- âúâåæäàíå îò öèôðîâàòà êëàâèàòóðà íîìåð (êîä) íà ñòîêàòà è íàòèñêàíå íà êëàâèø §.
-продажба с баркод - от баркод скенер или въвеждане на баркода от клавиатурата на ЕКАФП
Пример:
Продажба на стока с код 1 по цена 0.75 лв. и продажба на стока с код 2 по цена 0.50 лв.

1§

[

0.75]

Ðàçïå÷àòâà ñå ïðîãðàìèðàíàòà öåíà íà ñòîêàòà ñ êîä 1

2§

[

0.50]

Ðàçïå÷àòâà ñå ïðîãðàìèðàíàòà öåíà íà ñòîêàòà ñ êîä 2

T

[

1.2 5]

Ðàçïå÷àòâà ñå îáùàòà ñóìà íà òúðãîâñêàòà îïåðàöèÿ.
Натрупване по стоки (артикули) по свободна цена
Натрупването по свободна цена е възможно само за артикули с номера над 100. Въвежда се
цената, натиска се клашиша [ , избира се номера на артикула и се натиска клавиш §
Пример:
Продажба на стока с код 101 по свободна цена 0.75 лв.

0.75[101§

[

0.75]

Ðàçïå÷àòâà ñå ñâîáîäíàòà öåíà íà ñòîêàòà ñ êîä 101

T

[

0.7 5]

Ðàçïå÷àòâà ñå îáùàòà ñóìà íà òúðãîâñêàòà îïåðàöèÿ.
Повторениe на натруване
Всяко натрупване (продажба) може да бъде повторено с натискане на клавиш§
толкова пъти, колкото е необходимо. Операцията е валидна и при продажби с количество
Продажба с умножение(количество)
Този вид продажби сеизвършват по аналогично на вече описаните. Разликата е, че
първо се въвежда количество (с максимум 3 знака след десетичната точка) и се натиска клавиш

….
Пример:
Продажба на 2 кг. по цена 0.70 лв. в четвърти департамент; 1,5 кг. по свободна
цена 1.00 лв. в четвърти департамент; продажба на 0,25 кг. с код 2 и 5 бр. стока в трети
департамент.
2…0.70@

[ Дпт 4

1.40]

[ Дпт 4

1.5 0]

[

0.1 5]

Ðàçïå÷àòâàò ñå âúâåäåíèòå ñòîéíîñòè.

1.5…1.@

Ðàçïå÷àòâàò ñå âúâåäåíèòå ñòîéíîñòè.

0.25…2§

Ïðîäàæáà íà 0,25 êã. ñòîêà ñ êîä 2
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5…0.75A

[Дпт 3

3.7 5]

[

6.8 0]

Ïðîäàæáà íà 5 áð. îò äåïàðòàìåíò 3

T

Ðàçïå÷àòâà ñå îáùàòà ñóìà îò òúðãîâñêàòà îïåðàöèÿ.
Корекция
Операция корекция е възможна само до приключване на касовата бележка.
Ако се коригира натрупване, към което е направена надбавка или отстъпка, заедно с
корекцията на натрупването се коригира и надбавката или отстъпката.
а) корекция на последното натрупване;
Корекция на последното натрупване се осъществява с натискане на клавиш X
Пример:
Продажба на стока с код 9 по цена 0.30 лв., продажба на стока с код 12 по цена
0.25 лв. с корекция на последното натрупване.

9§
12§
X

[
[
[

0.30]
0.25]
- 0.25]

Корекция на последното натрупване се осъществява с натискане на клавиш

T

X

0.30]

[

Разпечатва се общата сума. Касовата бележка е приключена.
б)дълбок войд - използват се клавишите ôX,след което се въвежда продажбата, която
трябва да се коригира;
Пример:
Продажба на стока с код 9 по цена 0.30 лв., продажба на стока с код 12 по цена
0.25 лв. с корекция на първото натрупване.

12§
9§
ô X12§
T

[
[
[
[

0.25]
0.30]
-0.25]
0.30]

Разпечатва се общата сума. Касовата бележка е приключена.
в) пълно анулиране на касовата бележка.
Операция пълно анулиране на касовата бележка може да се изпълни чрез
последователно натискане на клавиш X до анулиране на всички предишни натрупвания.
Натрупване на процентни отстъпки и надбавки
Процентните отстъпки и надбавки могат да се осъществят както към департаментно натрупване, така и
към натрупаната до момента междинна сума. Надбавките и отстъпките към департаментно натрупване се
отнасят към данъчната група на това натрупване. 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 надбавка и отстъпка от клавиатурата в
момента на натрупването, преди натискането на съответния клавиш ×или Ö.
Пример:
Продажба на стока с код 4 по цена 0.70 лв. с отстъпка 5% и продажба на стока по цена 0.40
лв. с код 1 с надбавка 10%, въведена от клавиатурата. В този пример предварително е програмирана отстъпка
5%.

4§

[

0.7 0]

[

- 0 . 0 4]

Ïðîäàæáà íà ñòîêà ñ êîä 4 ïî öåíà 0.70 ëâ.

5×

Ðàçïå÷òâà ñå ñòîéíîñòòà íà îòñòúïêà 5%

1§
10.00Ö

[
[

0 . 4 0]
0 . 0 4]
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Ðàçïå÷òâà ñå ñòîéíîñòòà íà íàäáàâêà 10%, âúâåäåíà îò êëàâèàòóðàòà.

T

[

1 . 1 0]

Ñóìàòà îò òúðãîâñêàòà îïåðàöèÿ ñå èçâåæäà íà ïå÷àò. Êàñîâàòà áåëåæêà å ïðèêëþ÷åíà.
Процентна отстъпка/надбавка над междинна сума
Ïðèìåð:
Ïðîäàæáà íà ñòîêà ñ êîä 1 ïî öåíà 0.40 ëâ., ïðîäàæáà íà ñòîêà ñ êîä 2 ïî öåíà
0.60 ëâ. è ïðåäâàðèòåëíî ïðîãðàìèðàíà îòñòúïêà íàä ìåæäèííà ñóìà 5%.

1§

[

0.40]

[

0.60]

[

1 . 0 0]

[

- 0.0 5]

[

0 . 9 5]

Ïðîäàæáà íà ñòîêà ñ êîä 1 ïî öåíà 0.40 ëâ.

2§

Ïðîäàæáà íà ñòîêà ñ êîä 2 ïî öåíà 0.60 ëâ.

–

Ðàçïå÷àòâà ñå ìåæäèííàòà ñóìà.

5×

îòñòúïêà 5%

T

Ñóìàòà îò òúðãîâñêàòà îïåðàöèÿ ñå èçâåæäà íà ïå÷àò. Êàñîâàòà áåëåæêà å ïðèêëþ÷åíà.
Натрупване на стойностни отстъпки и надбавки
Въвеждането на стойностна отстъпка се осъществява, с въвеждане на стойността от
цифровата клавиатура и натискане на клавиши

ô×

, а надбавка- с натискане на клавиши

ôÖ.
Пример: Продажба на стока с код 4 по цена 0.70 лв. със стойностна отстъпка 0.10 лв.,
продажба на стока по цена 0.40 лв. с код 1.

4§

[

0.70]

[

- 0.10]

Ïðîäàæáà íà ñòîêà ñ êîä 4 ïî öåíà 0.70 ëâ

0.1ô×

Ðàçïå÷àòâà ñå ñòîéíîñòòà íà îòñòúïêàòà îò íàòðóïâàíåòî -0.10 ëâ.. Îòñòúïêàòà ñå îòíàñÿ êúì
ïðåäâàðèòåëíî ïðîãðàìèðàíàòà äàíú÷íà ãðóïà çà ñòîêà ñ êîä 4.

1§

[

0.40]

[

1.0 0]

Ïðîäàæáà íà ñòîêà ñ êîä 1 ïî öåía 0.40 ëâ.

–

Ðàçïå÷àòâà ñå ìåæäèííàòà ñóìà.

T

[

1.0 0]

Ñóìàòà îò òúðãîâñêàòà îïåðàöèÿ ñå èçâåæäà íà ïå÷àò. Êàñîâàòà áåëåæêà å ïðèêëþ÷åíà.
Приключване на касовата бележка и плащане
Ïðèêëþ÷âàíå íà êëèåíòñêàòà êàñîâà áåëåæêà ñå îñúùåñòâÿâà ñ íàòèñêàíå íà êëàâèø

T ïðè ïëàùàíå â áðîé èëè ñ êëàâèøè Â , ô ïëþñ Â ïðè èçïîëçâàíå íà äðóãè âèäîâå
ïëàùàíèÿ. Ïëàùàíåòî ìîæå äà áúäå èçâúðøåíî è â ñìåñåíà ôîðìà.
Àêî ïðåäè íàòèñêàíå íà êëàâèø çà äàäåí âèä ïëàùàíå å âúâåäåíà ñóìà, ÅÊÀÔÏ
àâòîìàòè÷íî ñå èç÷èñëÿâà ðåñòî.
Èçâúðøâàíå íà ïëàùàíå- âúâåæäà ñå ñóìàòà çà ïëàùàíå, íàòèñêà ñå êîìáèíàöèÿòà îò
êëàâèøè ô ïëþñ –, âúâåæäà ñå íîìåðà íà ïëàùàíåòî è ñå íàòèñêà

–

Служебно въведени и служебно изведени суми от ЕКАФП
Ñëóæåáíî âúâåäåíè èëè èçâåäåíè ñóìè îò ÅÊÀÔÏ ñå îñúùåñòâÿâàò ÷ðåç âúâåæäàíå
íà ñúîòâåòíàòà ñóìà îò öèôðîâàòà êëàâèàòóðà è ïîñëåäâàùî íàòèñêàíå íà êîìáèíàöèÿòà
îò êëàâèøè

ôÖ èëè ô×. Îïåðàöèèòå ñå èçâúðøâàò èçâúí êëèåíòñêà êàñîâà áåëåæêà.
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Повторение на касова бележка
В някои случаи е необходимо издаване на дубликат на документ за извършената
продажба. Отразените в дубликата суми не се натрупват в отчетите и не се записват във ФП.
Издаденият документ (дубликат) е служебен бон, има следващ пореден номер и надпис
“ДУБЛИКАТ” в началото си. Операцията е валидна само за последно издадената касова
бележка. Дубликат се издава с натискане на клавишите

99 T .

Печат на коментарни редове
Печат на коментарни редове може да се ползва само в касова бележка. Използва се
следната комбинация от клавиши - номер на предварително програмирания ред(от 0 до 9) и
след това ô[.
Пример: Продажба за 0.10лв към първи департамент и печат на предварително запрограмиран
текст с номер 3.

0.10C
3ô[

[
[ МЯСТО

0 .1 0]
]

текста “МЯСТО” е предварително програмиран и се отпечатва вляво. Той не може да се
променя. Към него могат да се добавят още символи, които се отпечатват вдясно.

3331

[ МЯСТО

31 ]

потвърждава се с клавиш –
в такъв случай на бона ще се отпечата следния ред : # МЯСТО

31 #

Ако желаете да отпечатате произволен коментарен ред, се въвежда 0ô[
Разширена клиентска бележка
За да се издаде разширена клиетска бележка, се натискат клавишите 999–. На дисплея
се индицира номера на фактурата. След извършване на продажбите и приключване на
фактурата с клавиша T се въвеждат данните за клиента.
Пример:

999–
0.10C

[ ф-ра:
[

0000000006]
0 .1 0]

-продажба за 0.10 лв към департамент 1

T

[ОБЩА СУМА
[Идент N#

-въвежда се номера и се потвърждава с

–
[Получател

-въвеждат се данните за получателя и се потвърждава с
-въвеждат се данните за купувач се потвърждава с

]

–
[Адрес

–.

]

–

[Купувач

въвежда се адреса се потвърждава с

0 .1 0]
]

]

Отпечатва се разширена касова бележка.

ОТЧЕТИ
Режим на отчети
В отчетите се съдържа информация за всички продажби, движението на паричните
средства и т.н. Отчетите се разпечатват в следните режими:
а) В режим "контролно четене" ("Четене"), в произволен момент по желание на
клиента се разпечатват отчети "Х". Те само четат информация от ОП на ЕКАФП, не въздействат
върху ФП и не изпълняват нулиране на регистрите.
Избор на режим "Четене" се осъществява с няколкократно натискане на клавиш до
появата на дисплея на символа за този режим ("Четене")и въвеждане на парола за достъп до
режима:
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8888[

[ Четене
- - - - - ]
[ Четене
]

8888 - парола по подразбиране за достъп до режим "Четене"
б) В режим "четене с нулиране" ("Нулиране") се разпечатва отчет "Z", който чете
информация от оперативната памет на ЕКАФП с нулиране на регистрите. Само дневния
финансов отчет, който задължително се разпечатва в края на смяната, деня или денонощието,
прави запис във фискалната памет на ЕКАФП.
Избор на режим "Нулиране" се осъществява с неколкократно натискане на клавиш до
появата на дисплея на символа за този режим ("Нулиране") и въвеждане на парола за достъп
до режима :

8888[

[ Нулиране
- - - - -]
[
Нулиране
]

8888 - парола по подразбиране за достъп до режим "Нулиране"
Отчет по департаменти
Отчетът осъществява контролно четене в режим "Четене" или "Нулиране". Съдържа
информация за продадените количества и оборота, натрупан за всеки департамент и общо за
всички департаменти. За пускане на отчета е необходимо да натиснете клавиш

@. За отчет по

един департамент преди клавиш @ се въвежда номера на департамента.
Периодичен отчет по департаменти
Отчетът осъществява контролно четене в режим "Четене" или "Нулиране" .За пускане на
отчета е необходимо да натиснете клавиш

X

Отчет по ДДС
Отчетът осъществява контролно четене в режим "Четене" или "Нулиране" . Съдържа
информация за стойността на данъчните ставки, оборота и начисления данък за всяка данъчна
група и общо за всички данъчни групи. За пускане на отчета е необходимо да натиснете клавиш

….
Общ отчет по оператори
Отчетът осъществява контролно четене в режим "Четене" или "Нулиране" . Съдържа
информация за броя на обслужените клиенти, сумите по различните търговски операции и
видове плащания и оборота за всеки оператор и общо за всички оператори. За пускане на
отчета е необходимо да натиснете клавиш

[.

Отчет за един оператор се осъществява с

избиране номера на оператора и клавиш [.
Отчет по стоки
Отчетът осъществява контролно четене или четене с нулиране на регистрите . Съдържа
информация за количеството, цената и сумата за всяка продадена стока и общата сума за
всички стоки. Изпълнява се с натискане на клавиш §. За отчет за един артикул преди §се
въвежда номера на артикула. За отчет по стокови наличност се използва клавиш –
Дневен финансов отчет
Отчетът осъществява контролно четене ("X" отчет) или четене с нулиране на регистрите
и запис във ФП ("Z" отчет).
а) отчет в режим "Ч" - осъществява контролно четене. Изпълнява се с натискане на
клавиш T.
б) отчет в режим "Н" - осъщестява четене с нулиране на регистрите и запис във ФП.
Изпълнява се с натискане на клавиш T
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ОТЧЕТИ НА ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ
Отчетите на ФП се печатат в детайлен или съкратен вид, по дата или по номер блок.
Детайлният 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 изтривания на ОП(оперативната
памет), смяна на десетичната точка, промяна на коефициентите на ДДС, повреден КЛЕН.
Влизането в режим "ФП" се извършва чрез последователно натискане на клавишM
до появяване на дисплея на долуописаните символи.
Пример: парола на режим "ФП" 9999999

9999[

[ФП - - - - - - - ]
[ФП
]

ÅÊÀÔÏ å â ðåæèì "ÔÏ".
Детайлен отчет на ФП от блок до блок

2–
1…

[ФП
[ФП

2]
1]

[ФП

2]

[ФП
[ФП

12 ]
1]

[ФП

2]

[ФП
[ФП

]
140711]

1 - номер на начален блок

2 X
2 - номер на краен блок
Кратък отчет на ФП от блок до блок

12–
1…
1 - номер на начален блок

2 X
2 - номер на краен блок
Детайлен отчет от дата до дата

1–
140711…

Въвежда се началната дата на периода. Например: 14 юли 2011 г. (макс. 6 цифри).

150711 X

[ФП

150711]

Въвежда се крайната дата на периода. Например: 15 юли 2011 г. (ìàêñ. 6 öèôðè).
Кратък отчет от дата до дата

11–
140711…

[ФП
[ФП

]
140711]

Въвежда се началната дата на периода. Например: 14 юли 2011 г. (макс. 6 цифри).

150711 X

[ФП

150711]

Въвежда се крайната дата на периода. Например: 15 юли 2011 г. (ìàêñ. 6 öèôðè).
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Режим “ОТПЕЧАТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КЛЕН”
За печат на информация от КЛЕН, в режим „Четене” или „Нулиране”, след въвеждане на
паролата, натиснете клавиши <ALT>+<TOTAL>.
На дисплея:
[ПЕЧАТ КЛЕН
]
Забележка 1: В този режим може да работим и с КЛЕН от друго фискално устройство от
същия тип.
Забележка 2: Отпечатаните в този режим документи не се съхраняват в КЛЕН-a.
Възможни опции:
*

Разпечатване на обща информация за този КЛЕН - клавиш <TOTAL>

Отпечатаният документ съдържа идентификатор на SD картата, номерата на ФУ, където
е активиран този КЛЕН (номер на ФУ и номер на ФП), датата и часа на активирането му,
максимален брой записи в този КЛЕН, свободни записи в този КЛЕН, номер, дата и час на
издаване на първия и последния документ, записани в КЛЕН-а.
*

Разпечатване на подробна информация за този КЛЕН - клавиши <ST>, <QTY>, <VD>
Забележка : Последователността на клавишите <ST>, <QTY>, <VD> е задължителна
Клавиш <ST> - указва типа на информацията за печат
Възможни стойности:
1 Печат на всички документи по номера на документите
2 Печат на всички документи по номера на Z отчети
3 Печат на всички документи по дати
11 Печат само на Z отчети по номера на документите
12 Печат само на Z отчети по номера
13 Печат само на Z отчети по дати
21 Печат на фискални бележки по номера на документите
22 Печат на фискални бележки по номера на Z отчети
23 Печат на фискални бележки по дати

След избирането на типа на информацията,
На дисплея:
[ОТ БОН
или
[ОТ ОТЧЕТ
или
[ОТ ДАТА
според въведеното с клавиш <ST>

]
]
]

Клавиш <QTY> - указва начало на периода (номер на документ, номер на Z отчет или
дата според въведеното с клавиш <ST>)
След въвеждането на начало на период,
На дисплея:
или
или
според въведеното с клавиш <ST>

[ДО БОН
[ДО ОТЧЕТ
[ДО ДАТА

]
]
]

Клавиш <VD> - указва края на периода (номер на документ, номер на Z отчет или дата
според въведеното с клавиш <ST>)
След въвеждането на края на период, фискалното устройство разпечатва съхранените в този
КЛЕН документи по указаните условия
*

Изход от режим „Печат на КЛЕН” – клавиш <Mode>
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Грешки при работа с ЕКАФП
При работа с ЕКАФП са възможни грешки по следните причини:
- неизправност на ЕКАФП;
- неправилна работа на оператора с ЕКАФП;
неизправна ФП;
В случай на грешка, информация за това (съобщение) се индицира на дисплея и (или)
се разпечатва.

№

Текст на
дисплея

Пояснителен текст
Въпросната операция ще доведе до препълване

1

ПРЕПЪЛВАНЕ

3

ПРЕПЪЛНЕН БОН

Нямате право на повече продажби в този бон

4

ПРЕП.БРОЙ ПЛ.

Нямате право на повече плащания в този бон

5

НУЛЕВА СУМА

6

ЗАПОЧНАТО ПЛ.

Опит за извършване на продажба, след като е започнато плащане

7

ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ

Нямате право на такава операция

8

ЗАБР.ДАН.ГРУПА

Забранена за продажби дан. група

9

ГР.ДИАПАЗОН Ф-РА

11

МНОГО ТОЧКИ

Коментар

Опит за извършване на нулева транзакция

Опит за издаване на разширена клиентска бележка (фактура) без
въведен диапазон
Въвеждане на повече от една десетична точка

12

Въвеждане на повече от един символ '+' или '-'

*

13

Символът '+' или '-' не е в първа позиция

*

Недопустим символ, напр. баркод, който съдържа не само цифри

14

ГРЕШЕН СИМВОЛ

15

МНОГО ДЕС.ЗНАЦИ

16

МНОГО ЗНАЦИ

20

ГРЕШЕН КЛАВИШ

21

ГРЕШНА СТОЙНОСТ

22

ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ

Виж системен параметър 10

23

ЗАБРАНЕН ВОЙД

Опит за "дълбок" войд след отстъпка/надбавка в/у междинна сума

24

ГР.ОПЕРАЦИЯ

Опит за "дълбок" войд на несъществуваща транзакция

25

ГР.ОПЕРАЦИЯ

Опит за извършване на плащане, без да има продажби

26

НЯМА ЗАПАС

Опит за продажба на артикул с количество, надвишаващо запаса
му

27

ГР.ОТГ.ВЕЗНА

Некоректна комуникация с ел. везна

41

ГР. БАРКОД

42

НУЛЕВ БАРКОД

43

ЗАБР.БАРКОД

44

НЕНАМЕРЕН БК

45

ДУБЛИРАН БК

Повече от допустимия брой знаци след десетичната точка
Въведени са повече от разрешения брой символи
В дадената ситуация е забранена работата с натиснатия от Вас
клавиш
Стойността е извън допустимите граници

Некоректен баркод (грешна контролна сума)
Опит за продажба с нулев баркод
Опит за програмиране с тегловен баркод
Опит за продажба с непрограмиран баркод
Опит за програмиране на вече съществуващ баркод
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61

ПОВРЕДЕН КЛЕН

66

Опит за работа с КЛЕН, неотговарящ на изискванията
Некоректна парола

*

!!! Не е открита ФП !!!!

**

70

НЯМА ФИСКАЛНА

71

ПОДМЯНА ФП

!!! Некоректни данни във ФП !!!!

**

72

ГР. ЗАПИС ФП

!!! Грешка при запис във ФП !!!!

**

76

ИНФОРМАЦИЯ НАП

90

ПЕР. ОТЧЕТ

91

ДН. ОТЧЕТ

92

ОПЕР. ОТЧЕТ

Не е нулиран отчетът по оператори

93

ОТЧЕТ АРТ.

Не е нулиран отчетът по артикули

97

ЗАБР.ПРОМЯНА

Не може да се препрограмира това поле

81

ПРЕП.ДН.ОТЧЕТ

Дневният финансов отчет е препълнен

83

ПРЕП.ОПЕРАТОР

Отчетът по оператори е препълнен

84

ПРЕП. АРТ.

Отчетът по артикули е препълнен

85

ПРЕП.ПЕР.ОТЧЕТ

Периодичният отчет е препълнен

Необходима е информация от сървъра на НАП
Не е нулиран периодичният отчет
Не е нулиран дневният финансов отчет

Няма комуникация между ФУ и терминала

102

НЯМА МОДЕМ

107

ЗАКЛ. SIM КАРТА

SIM картата е заключена.

**

108

ГРЕШНА ПАРОЛА

3 поредни опита за въвеждане на грешна парола.

***

110

НОВА SIM КАРТА

Подменена SIM карта

**

111

КОМУН. ГР. НАП

Грешка при комуникация между ДТ и сървъра на НАП

113

ОТКАЗ ОТ НАП

117

МОБ.ОПЕРАТОР ГР.

118

ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ

120

НЕВЪВЕДЕНО ПОЛЕ

124

ПОДМЕНЕН КЛЕН

125

НЯМА КЛЕН

126

ПЪЛЕН КЛЕН

Сървърът на НАП не приема подадените му данни
Неуспешен опит за регистрация на терминала в мрежата на
мобилния оператор
Операцията е забранена
Невъведена стойност в задължително поле
ФУ не разпознава поставения КЛЕН (КЛЕН-ът е активиран на
друго ФУ)

**

Ако ФУ е регистирано, то не може да работи без КЛЕН

**

КЛЕН е близо до препълване или препълнен. Трябва да се замени.

**

Коментари:
*
**
***

Възниква само при работа с комютър. Грешката се връща към приложната
програма, а не се индицира на ФУ, затова не е съпроводена с текст
Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен
специалист
За да продължите работа, трябва да изключите и отново да включите ФУ
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Âãðàäåí GPRS Òåðìèíàë (Äàíú÷åí òåðìèíàë) (ÄÒ)

ÅÊÀÔÏ “Daisy Micro C” ðàáîòè ñ âãðàäåí äàíú÷åí òåðìèíàë.
Ïðè âêëþ÷âàíå ÔÓ ïðîâåðÿâà íàëè÷èåòî íà òåðìíèíàëà. Â ñëó÷àé, ÷å ÔÓ å âå÷å
ôèñêàëèçèðàíî è íå óñïåå äà íàìåðè âãðàäåíèÿ òåðìèíàë, ÔÓ „çàáèâà” ñúñ ñèñòåìíà
ãðåøêà íîìåð 16 (åäíî ïðîäúëæèòåëíî è 6 êðàòêè áèïêàíèÿ ïðåç âñåêè 3 ñåêóíäè) è íå
ìîæå äà ïðîäúëæè ðàáîòà ïðåäè îòñòðàíÿâàíå íà ïðîáëåìà.
Â êðàÿ íà âñÿêà êàñîâà áåëåæêà ÔÓ ïðîâåðÿâà ñúîòâåòñòâèåòî íà èíäèâèäóàëíèòå
íîìåðà ìà ÔÓ è ÔÏ, ÅÈÊ è IMSI íà SIM êàðòàòà â òåðìèíàëà. Â ñëó÷àé íà íåñúîòâåòñòâèå
ÔÓ áëîêèðà ñâîÿòà ðàáîòà è íå ìîæå ïîâå÷å äà èçäàâà ôèñêàëíè êàñîâè áåëåæêè èëè äà
èçïúëíè îïåðàöèÿ äíåâåí ôèíàíñîâ îò÷åò ñ íóëèðàíå è çàïèñ âúâ ÔÏ.
Ïðè èçïúëíåíèå íà äíåâåí ôèíàíñîâ îò÷åò ñ íóëèðàíå è çàïèñ âúâ ÔÏ ÔÓ, ñëåä êàòî
çàïèøå îò÷åòà âúâ ÔÏ è ïðåäè äà íóëèðà íåãîâèòå ðåãèñòðè, ñòàðòèðà òåñò çà ïðîâåðêà íà
èçïðàâíîñòòà íà êîìóíèêàöèÿòà íà òåðìèíàëà ñ ìîáèëíèÿ îïåðàòîð. Â ñëó÷àé íà ãðåøêà òÿ
ñå îòïå÷àòâà â êðàÿ íà îò÷åòà. Ïðè êîíñòàòèðàíà íåèçïðàâíîñò â òðè ïîðåäíè äíåâíè
ôèíàíñîâè îò÷åòà ÔÓ áëîêèðà ñâîÿòà ðàáîòà äî îòñòðàíÿâàíå íà ïðîáëåìà
Указания за правилна и безопасна употреба

1. Използвайте само адаптори, одобрени от производителя. Несертифицираните адаптори
могат да повредят касовия апарат или да влошат електромагнитната съвместимост.
2. Използвайте само батерии, одобрени от производителя. При необходимост от смяна
обърнете се към оторизиран сервиз.
3. Батериите задължително трябва да се зареждат поне веднъж месечно.
4. Старайте се да зареждате батериите, когато те са почти изтощени. Не изключвайте
външното захранване, преди батериите да са напълно заредени, тъй като това скъсява техния
живот и намалява капацитета им. Този ефект е присъщ на батериите и не се дължи на
несъвършенство на касовия апарат.
5. В никакъв случай не отваряйте батериите. Те съдържат токсични вещества и са опасни за
здравето.
6. Предоставяйте батериите за рециклиране, когато това е възможно. Изхвърляйте ги на
подходящи места. Никога не ги изхвърляйте в огън. Това ще доведе до експлозия.
7. Не поставяйте касовия апарат в близост до отоплителни уреди. Не допускайте заливане с
течности. Пазете го от дъжд, влага, малки деца, гризачи и домашни любимци.
8. Не подлагайте апарата на удари и вибрации. Пазете го от прах и мръсотия.
9. Да се избягва продължителното излагане на апарата на пряка слънчева светлина. Не го
съхранявайте и не работете с апарата извън рамките на температурния обхват, който е
посочен в документацията.
10. Ако касовият апарат е бил изложен на ниски температури и бъде внесен в топло
помещение, има опасност по вътрешните му части да кондензира влага. В такъв случай
изчакайте един час, преди да го включите.
11. Избягвайте поставянето в непосредствена близост до касовия апарат на мобилни телефони
и други източници електромагнитно излъчване, особено по време на работа.
12. Не дърпайте кабелите, когато искате да ги извадите. Хванете ги за конекторите и ги
издърпайте внимателно. Комуникационните кабели имат RJ конектор, който се вади, като се
натисне пластмасова пластинка.
13. Пазете кабелите от прищипване, усукване и огъване. Не поставяйте върху тях тежки
предмети.
14. Не почиствайте корпуса с разтворители (например коресилин и спирт). Използвайте леко
навлажнена с вода кърпа от мек материал.
15. Не допускайте попадането на метални предмети (например винтове и кламери) в
комуникационните портове на касата. Това може да доведе до късо съединение и повреда на
порта.
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ПРИМЕРНИ ДОКУМЕНТИ
Продажба по
департамент

Продажба по артикул

Продажба по артикул по
свободна цена

Продажба по департамент

Корекция

„Дълбок войд”

Продажба с умножение

Отстъпка/надбавка

Отстъпка в/у межд. сума

24

Фактура

Сл. въвеждане и извеждане

Печат на КЛЕН

25

Дневен X отчет

Дневен финансов Z отчет
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