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Інструкція №2 
 по заміні SIM-карти MTС (Vodafone) на Kyivstar  

для зовнішнього модему ВМ-10 у складі касового апарату Datecs MP-50 Junior v.2.04 
 

1. Вимкнути живлення на модемі ВМ-10 та витягнути з нього 3G-модем Huawei E173. 
2. Зняти верхню кришку 3G-модему. 
3. Провести заміну SIM-карти MTС (Vodafone) на SIM-карту Kyivstar. 

 
 

4. Закрити кришку 3G-модему та підключити його назад до USB роз’єму модему ВМ-10. 
5. Підключити нуль-модемний кабель (k2-n3, k3-n2, k5-n5) однією стороною до модему 
(роз’єм «ЕККА»), іншою до СОМ-порту персонального комп’ютера. 
6. Запустити утиліту «BM-10_CFG.exe». Останню версію утиліти можна завантажити зі 
сторінки сайту компанії (http://service.systema.com.ua/index.php?id=atlas_bm-10). 
7. Перейти у вкладку «Действия», поставити галочки на пунктах «Получить конфигурацию» і 

«Получить системную информацию», всі інші галочки мають бути вимкненими: 
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8. У розділі «Обмен» необхідно вибрати правильний номер СОМ-порту та натиснути «Старт». 
9. Один раз натиснути кнопку живлення на модемі ВМ-10 та дочекатися доки модем ВМ-10 
з’єднається з ПК, при цьому повинен мерехтіти  червоний світлодіод на модемі ВМ-10. 
10. Після обміну даних у вікні «Системная информация» повинні відобразитися параметри 

модему ВМ-10, включаючи ревізію прошивки (остання версія - 38). Якщо ревізія не остання, 
її потрібно оновити: 

10.1. Вимкнути модем ВМ-10, якщо він не вимкнувся сам; 
10.2. Поставити додатково галочку на пункті «Передать обновление ПО»; 
10.3. У розділі «Обмен» натиснути «Старт», після чого один раз натиснути кнопку живлення 
на модемі ВМ-10 та дочекатися поки оновиться прошивка модему. 
10.4. Після того як модем сам вимкнеться, його потрібно ще раз включити, натиснувши один 
раз на кнопку живлення, і дочекатися поки він сам не вимкнеться по завершенню оновлення 
(приблизно 5..20 секунд). 

 
11. Переходимо у вкладку «Параметры работы» та перевіряємо чи співпадають параметри 

«Номер» і «Скорость» із відповідними параметрами в касовому апарату MP-50 Junior 
(Клавіша «9» у режимі БР). «Тип» необхідно виставити на пункт «Datecs MP50 Junior (чеки 
и Z-отчёты)», що відповідає сумісній роботі з «Datecs MP50 Junior версії ПЗ v.2.04. 

 
 

12. Перейти на вкладку «USB-модем» та виконати наступні дії: 
12.1. У розділі «Переключение режима» обрати шаблон «Huawei E173» (або шаблон «Huawei 

E173u-1»); 
12.2. У розділі «Подключение» обрати потрібний шаблон оператора «Kyivstar  контракт»; 
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13. В рядку «Строка инициализации» з’явиться наступний рядок: 
+CGDCONT=1,"IP","www.kyivstar.net"|d*99***1#;  
 

 
 

13.1. На початку строки ініціалізації, перед знаком «+» необхідно обов’язково додати символ 
прямої вертикальної лінії «|», що позначає паузу модему до повного його запуску  перед його 
реєстрацією у мобільній мережі. При цьому оператор переключиться на параметр 
«Выбрать». 
    Остаточно строка ініціалізації 3G USB модему повинна виглядати для мобільного 
оператора Kyivstar наступним чином: 

|+CGDCONT=1,"IP","www.kyivstar.net"|d*99***1#; 
 

13.2. Для SIM-карт мобільного оператору Kyivstar іноді замість APN строки 
"www.kyivstar.net"  може використовуватись  APN строка "internet". Тоді потрібно вручну 
набрати  в полі «Строка ініціалізації» потрібний  APN, якщо він відрізняється від 
стандартного "www.kyivstar.net".  Більш детальну інформацію про потрібний APN може 
надати представник мобільного оператора в залежності від використовуємого тарифу на 
встановлених SIM картах; 
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14. Повертаємося у вкладку «Действия». Додатково ставимо галочку на «Передать 
конфигурацию», та прибираємо галочку (якщо вона стоїть) з пункту «Передать обновление 
ПО». 

15. Натискаємо «Старт» і включаємо одним натисканням кнопки живлення модем ВМ-10, 
чекаємо доки модем ВМ-10 отримає нові налаштування та вимкнеться сам. 

16. Модем ВМ-10 можна відключати від ПК та підключати до касового апарату для подальшої 
роботи. 

 


