
 
 
 
 
 
 
 

АПАРАТ 
ЕЛЕКТРОННИЙ 

КОНТРОЛЬНО-КАСОВИЙ 
«КРОХА С» 

 
 
 

  
ДУ.02.00.00-01 НЕ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

2010 

НАСТАНОВА ЩОДО ЕКСПЛУАТУВАННЯ 



ДУ.02.00.00-01 НЕ 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДП «Компания «ATLAS» 
Україна, м. Київ, 03680, 
вул. М. Кривоноса, 2 

Тел.: 0(44) 490-92-56, 490-92-29 
Факс.: 0(44) 248-88-68. 



ДУ.02.00.00-01 НЕ 

3 
 

ЗМІСТ 
НАСТАНОВА ЩОДО ЕКСПЛУАТУВАННЯ .................................................... 1 

1 ОПИС ТА РАБОТА АПАРАТА ..................................................................... 6 
1.1 Призначення та сфера застосування............................................................... 6 

1.1.1 Призначення апарата ................................................................................. 6 
1.1.2  Сфера застосування .................................................................................. 6 

1.2 Технічні характеристики ................................................................................. 6 
1.3 Склад апарата .................................................................................................. 8 
1.4 Опис складових частин апарата ...................................................................... 8 

1.4.1 Адаптер інтерфейсний ............................................................................... 8 
1.4.2 Акумулятор ................................................................................................ 8 
1.4.3 Блок перетворювача напруги живлення ................................................... 9 
1.4.4 Блок фіскальний ......................................................................................... 9 
1.4.5  Індикатор ................................................................................................... 9 
1.4.6 Клавіатура ................................................................................................ 10 
1.4.7  Механізм друку ....................................................................................... 10 

2 ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ .............................................................. 10 
2.1 Розпакування апарата та порядок введення в експлуатацію ................... 10 
2.2 Вмикання та вимикання апарата ............................................................... 11 
2.3 Встановлення паперової стрічки ............................................................... 11 
2.4 Режим роботи апарата з акумулятором та з блоком живлення ............... 12 
2.5 Режими роботи апарата ............................................................................. 12 

3 РЕЖИМ «ПРОГРАМУВАННЯ» ............................................................... 13 
3.1 Перехід до режиму ..................................................................................... 13 
3.2 Функції клавіш ........................................................................................... 14 
3.3 Програмування податків............................................................................ 17 
3.4 Програмування артикулів .......................................................................... 18 
3.5 Програмування станцій ............................................................................. 19 
3.6 Програмування перевізників ..................................................................... 20 
3.7 Програмування страхових кампаній ......................................................... 23 
3.8 Програмування рейсів ............................................................................... 24 
3.9 Програмування категорій .......................................................................... 26 
3.10 Програмування початку та закінчення чеку ............................................. 27 
3.11 Програмування дати і часу ........................................................................ 27 
3.12 Програмування повернення ...................................................................... 28 
3.13 Програмування службових параметрів апарата (настроювання) ............ 28 
3.14 Програмування користувачів .................................................................... 29 

4 РЕЖИМ «СТАНЦІЯ ПРОДАЖУ» ............................................................. 30 
5 РЕЖИМ «СЛУЖБОВІ ОПЕРАЦІЇ» .......................................................... 30 

5.1 Перехід до режиму ........................................................................................ 30 
5.2 Службове внесення/видача грошових сум в/із каси .................................... 30 
5.3 Фіскалізація апарата ...................................................................................... 31 

5.3.1 Перехід до режиму ................................................................................... 31 
5.3.2 Введення ФП в експлуатацію.................................................................. 31 



ДУ.02.00.00-01 НЕ 

4 
 

6 ПРОДАЖ КВИТКІВ ................................................................................... 33 
6.1 Перехід до режиму ........................................................................................ 33 
6.2 Продаж квитків .............................................................................................. 33 
6.3 Приклади оформлення квитків ..................................................................... 36 

7 ПОВЕРНЕННЯ .......................................................................................... 37 
8 РЕЖИМ «РЕЄСТРАЦІЯ» ДЛЯ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ ............................ 38 

8.1 Перехід до режиму ........................................................................................ 38 
8.2 Продаж товарів (послуг) по порядковому номеру ...................................... 39 
8.3 Продаж товарів (послуг) за вільною ціною ................................................. 39 
8.4 Продаж товару із помноженням на кількість............................................... 40 
8.5 Реєстрація операцій повернення ................................................................... 40 
8.6 Розрахунок з клієнтом ................................................................................... 40 

8.6.1 Обчислення проміжної суми .................................................................. 41 
8.6.2 Обчислення решти .................................................................................. 41 
8.6.3 Використання декількох видів оплати................................................... 41 

9 ЗВІТИ ......................................................................................................... 42 
9.1 Перехід до режиму ........................................................................................ 42 
9.2 Звіт відомості (Форма 20-АСС) .................................................................... 42 
9.3 Звіт з обнулінням (Z-звіт) ............................................................................. 43 
9.4 Денний звіт без обнулення (Х-звіт) .............................................................. 45 
9.5 Звіт по категоріям .......................................................................................... 47 
9.6 Звіт по касирам .............................................................................................. 48 
9.7 Звіт по рейсам ................................................................................................ 49 
9.8 Звіт по грошам ............................................................................................... 49 
9.9 Звіт по перевізнику ........................................................................................ 50 
9.10 Перехідний звіт ............................................................................................ 51 
9.11 Звіт про реалізовані товари ......................................................................... 51 
9.12 Друк нуль – квитка ...................................................................................... 52 
9.13 Режим ПЕРІОДИЧНІ ЗВІТИ ФІСКАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ ............................ 52 

10 КОНТРОЛЬНІ ТЕСТИ ............................................................................... 55 
11 ПОРЯДОК ПЕРЕВІРКИ ВІДПОВІДНОСТІ АПАРАТА 
КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНІЙ ТА ПРОГРАМНІЙ 
ДОКУМЕНТАЦІЇ ВИРОБНИКА ...................................................................... 55 
12 МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ ................. 56 
13 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ............................................................. 57 
14 МАРКУВАННЯ ТА ПЛОМБУВАННЯ ....................................................... 58 
15 ВИМОГИ ДО БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ............................... 58 
16 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ................................................ 58 

16.1 Транспортування ......................................................................................... 58 
16.2 Зберігання .................................................................................................... 59 

17 КОНСЕРВАЦІЯ (РОЗКОНСЕРВАЦІЯ ТА ПЕРЕКОНСЕРВАЦІЯ) ......... 59 
18 УТИЛІЗАЦІЯ .............................................................................................. 59 
 
 



ДУ.02.00.00-01 НЕ 

5 
 

 

Ця настанова щодо експлуатування містить необхідну технічну інформацію 

про апарат електронний контрольно-касовий «КРОХА С» спеціалізований. 

В настанові наведені технічні та функціональні можливості апарата та засоби 

їх використання, наведені вказівки щодо підготовки до роботи, експлуатації, 

технічного обслуговування та зберігання апарата. 

«КРОХА С» - апарат, що програмується. Його технічні та функціональні 

можливості відповідають вимогам обслуговування клієнтів на транспорті, а також 

сприяють їх вірній фінансовій звітності. 

 
 

Бажаємо Вам приємної роботи на апараті 

«КРОХА С»! 
 



ДУ.02.00.00-01 НЕ 

6 
 

1 ОПИС ТА РАБОТА АПАРАТА 

1.1 Призначення та сфера застосування 

1.1.1 Призначення апарата 
Апарат електронний контрольно-касовий «КРОХА С» (далі - апарат) – за своїм 

призначенням належить до спеціалізованих, а відповідно до функціональних 
можливостей – до портативних, та призначений для реєстрації касових операцій, 
автоматизації обліку і контролю за фінансово-господарською діяльністю, збору, 
зберігання та видачі фінансової та іншої звітної інформації. 

1.1.2  Сфера застосування 
Сфера застосування апарата – на транспорті, оформлення проїзних 

(перевізних) документів на автовокзалах та автостанціях. 
1.2 Технічні характеристики 
Основні функціональні та технічні характеристики апарата наведені в таблиці 1. 

Т а б л и ц я  1 – Технічні характеристики апарата 
Назва параметра Показник 

Кількість програмованих рейсів, не менше 300 
Кількість станцій на кожен рейс, не більше 30 
Загальна кількість станцій, не менше 1000 
Кількість перевізників, не менше 300 
Кількість програмованих товарів (послуг), не менше 920 
Кількість касирів (операторів), не менше 10 
Кількість груп з оподаткування, не менше: 
 з додатним підсумком розрахунків; 
 з від’ємним підсумком розрахунків  

 
10 
10 

Кількість категорій квитка, не менше  10 
Кількість видів тарифів, не менше  300 
Кількість розрядів для: 
 сум що вводяться; 
 цін, що програмуються; 
 сум, що відображуються індикатором; 
 денних підсумків; 
 періодичних підсумків; 
 паролів касира 

 
8 
8 
9 
9 
12 
4 

Касові операції, що виконуються 
 реєстрація оплати готівкою; 
 реєстрація оплати платіжним чеком, в кредит або карткою; 
 встановлення номера місця; 
 оформлення квитка; 
 оформлення багажного квитка; 
 оформлення квитанції повернення; 
 облік грошових сум; 
 роздільний облік даних по рейсах; 
 анулювання операції друку квитка (квитанції); 
 виправлення помилки касира (оператора) до виводу інформації на 
друк; 
 обчислення суми решти; 
 службове внесення грошей; 
 службова видача грошей; 
 друкування нуль-квитка 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
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Продовження таблиці 1 
Назва параметру Показник 

Оперативна пам’ять та годинник-календар  

Зберігає інформацію 
протягом 90 днів пі-
сля відключення 
апарата від мережі 
живлення 

Фіскальна пам’ять – енергонезалежна, з об’ємом, не менше,  
 денних звітів 2000 

Механізм друку 

Термопринтер 
MLT288HL фірми 
CITIZEN, який дру-
кує до 29 знаків на 
ряд на чековій стрі-
чці 

Витратні матеріали – стрічка паперова СК-57,5Т, мм: 
 ширина; 
 діаметр 

 
57,5 ± 0,5 
40 ± 0,5 

Індикатор 
Рідкокристалічний  
матричний дворяд-
ковий 

Напруга живлення: 
 вбудований акумулятор Li-ion; 
 зовнішній блок живлення 1) 

 
7,4 В, 2000 мA×г 
9 В, 1 А 

Можливість підключення до ПК для програмування та отримання зві-
тів 2) 

 
* 

Примітка – Знак «+» – обов’язковий параметр; знак «*» – параметр, наявність якого 
може забезпечуватись в апараті додаванням необов’язкових елементів або вузлів за 
бажанням споживача. 

1) Зовнішній блок живлення використовується лише для підзарядки акумулятора. 
Роз’єм для підключення блока живлення розташовано с задньої сторони апарата (див. 
рисунок 1). 

2) Роз’єм для підключення ПК розташовано с задньої сторони апарата (див. рисунок 1). 
 
 
 

 

 
 
 

Рисунок 1 – Розташування роз’ємів апарата 
 
 

Роз’єм для підключення 
комп’ютера Роз’єм для підключення 

блока живлення 
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1.3 Склад апарата 
1.3.1 До складу апарата входять такі функціональні та конструктивні вузли та 

блоки: 
 адаптер інтерфейсний; 
 акумулятор; 
 блок перетворювача напруги живлення; 
 блок фіскальний; 
 індикатор; 
 клавіатура; 
 механізм друку. 
1.3.2 Блок перетворювача напруги живлення, блок фіскальний, адаптер 

інтерфейсний – блоки які розташовані в корпусі апарата та доступ користувачів до 
яких заборонено. 

1.3.3 Зовнішній вигляд апарата наведений на рисунку 2. 
 
 

 
 

 
Рисунок  2 – Зовнішній вигляд апарата 

 
 

1.4 Опис складових частин апарата 

1.4.1 Адаптер інтерфейсний 
Апарат через адаптер інтерфейсний має можливість працювати з зовнішнім 

пристроєм – персональним комп’ютером. 
1.4.2 Акумулятор 

Акумулятор використовується для живлення вузлів апарата. В апараті 
використовується вбудований Li-ion акумулятор 7,4 В, 2000 мA×ч, який підключений 
до блока перетворювача напруги живлення. Заряд акумулятора здійснюється, якщо 
до апарата підключений зовнішній блок живлення. Процес заряду не залежить від 
того ввімкнутий чи вимкнений апарат. 

Кришка принтера 

Індикатор 

Клавіатура 

Корпус апарата 
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1.4.3 Блок перетворювача напруги живлення 
За допомогою блока перетворювача напруги живлення здійснюється заряд 

акумулятора від зовнішнього блока живлення. Зовнішній блок живлення 
підключається до апарата через роз’єм блока перетворювача напруги живлення. 
Також блок перетворювача напруги живлення має світлодіод, який в процесі заряду 
світиться червоним світлом та переключається на зелений, коли акумулятор 
повністю заряджений. 

1.4.4 Блок фіскальний 
1.4.4.1 Блок фіскальний (далі – ФБ) конструктивно виконаний у вигляді окремого 

блоку, який пломбується підприємством-виробником згідно конструкторської 
документації. Доступ до вузлів ФБ неможливий без пошкодження пломб. 

1.4.4.2 ФБ складається з наступних функціональних вузлів: 
- фіскальної пам`яті (далі – ФП); 
- оперативної пам`яті (далі – ОП); 
- годинника-календаря з елементом живлення; 
- процесора; 
- пам`яті програм. 

1.4.4.3 ФБ виконує наступні функції: 
- приймає команди та дані від блоку клавіатури апарата, обробляє їх; 
- виконує запис та зчитування даних в/із ФП; 
- виконує запис та зчитування даних в/із ОП; 
- працює з годинником-календарем; 
- керує роботою механізму друку; 
- керує роботою індикатора. 

1.4.4.4 ФП – енергонезалежна. Записана інформація не може бути змінена. 
Вірогідність інформації може бути порушена тільки в разі несправності ФП 
або при з’явленні дефектів в управлінні ФП. 
Програмувати ФП може лише кваліфікований спеціаліст центра сервісного 
обслуговування (далі – ЦСО). 

1.4.4.5 В ОП зберігаються дані описів рейсів та додаткових послуг, фіскальна 
інформація, дані, на основі яких формуються розрахункові документи та 
звіти апарата. 

1.4.4.6 Процесор керує механізмом друку, індикатором, клавіатурою, а також 
виконує операції із формування звітів, розрахункових документів та 
занесення фіскальної інформації до ФП. 

1.4.4.7 Пам`ять програм – запам’ятовуючий пристрій, який містить внутрішнє 
програмне забезпечення апарата. 
1.4.5  Індикатор 

Апарат має рідкокристалічний матричний дворядковий індикатор. Кількість 
символів у рядку – 16. Розмір символу: ширина 4 мм, висота 6 мм. 
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1.4.6 Клавіатура 
Клавіатура апарата має 29 клавіш: 11 інформаційних та 18 функціональних. 

Інформаційні клавіші в свою чергу складаються з цифрових клавіш та клавіш прямого 
доступу Г1 – Г4. Позначення та розташування клавіш наведено на рисунку 3. 

 
 

Рисунок 3 – Розташування клавіш 
 

1.4.7  Механізм друку 
1.4.7.1 В апараті використовується термопринтер MLT288HL фірми CITIZEN 

(Японія), що забезпечує друкування чеків, звітів та контрольної стрічки. Друк 
контрольної стрічки виконується безпосередньо перед друком Z-звіту.  

1.4.7.2 Принтер друкує до 29 знаків в рядку на чековій стрічці зі швидкістю, не 
менше, 6 рядків/с.  

1.4.7.3 Для забезпечення роботи апарата необхідно, щоб витратні матеріали 
відповідали наступним вимогам:  
стрічка паперова СК-57,5Т шириною 57,5±0,5 мм та діаметром 40±0,5 мм. 
 
 

2 ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ 

2.1 Розпакування апарата та порядок введення в експлуатацію 
2.1.1 Відкрийте коробку та вийміть з неї апарат. В коробці знаходяться також 

паспорт апарата (в якому зазначені його заводський номер, дата виробництва, дата 
продажу, адреса та телефон ЦСО, гарантійні зобов’язання), “Настанова щодо 
експлуатування”, блок живлення та кабель інтерфейсний. 

2.1.2 Первинна підготовка апарата до роботи, його перевірка та введення в 
експлуатацію повинні проводитись спеціалістом ЦСО або організації, що здійснює 
введення апарата в експлуатацію. 

2.1.3 Введення апарата в експлуатацію оформлюється після перевірки стану 
та працездатності апарата, шляхом заповнення відповідних розділів в паспорті та 
здійснення необхідних записів щодо пломбування, введення в експлуатацію тощо. 

2.1.4 Підготовка апарата до роботи проводиться безпосередньо перед її 
початком і складається з щоденного (поточного) технічного обслуговування згідно з 
розділом 13 цієї настанови. 
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ПЧС 

2.2 Вмикання та вимикання апарата 
2.2.1 Апарат працює на основі акумулятора типа Li-ion. Для зарядки 

використовується блок живлення 9 В. Апарат вмикається натисканням на клавішу 
“ВКЛ” біля 1 секунди. Після відображення рівня заряду акумулятора, апарат вимагає 
ввести пароль.  

2.2.2 В апараті запрограмоване значення паролю адміністратора – 3687. 
Почати роботу з апаратом буде неможливо, не знаючи пароль. Будьте уважні – 
завжди пам’ятайте пароль. 

2.2.3 Значення паролю вводиться з числової клавіатури апарата та 
підтверджується натисканням клавіші . 

2.2.4 Також в цьому режимі доступна клавіша , яка забезпечує 
просування паперової стрічки. Функція цієї клавіші зберігається в усіх режимах 
роботи. 

2.2.5 Вимикання апарата здійснюється натисканням на клавішу .  
2.2.6 Перед роботою, оператор повинен перевірити наявність паперової 

стрічки та в разі необхідності установити її. 
2.3 Встановлення паперової стрічки 

2.3.1 Паперова стрічка встановлюється в наступній послідовності: 
 зніміть верхню кришку механізму друку; 
 установіть паперову стрічку в спеціальну нішу; 
 початок паперової стрічки установіть в щілину механізму друку; 
 встановивши паперову стрічку, натисніть на клавішу   та натискайте її 

до тих пір, поки стрічка не вийде з механізму друку; 
 паперова стрічка повинна вийти з механізму друку на відстань від 3 см до   

5 см; 
 натисніть декілька разів на клавішу  , щоб натягнути паперову стрічку; 
 натисніть на клавішу  ; 
 закрийте механізм друку кришкою.  

 

 
 

Правильно     Неправильно 
 

Рисунок 4 – Встановлення паперової стрічки 
 
 

УВАГА! 1 Апарат не буде працювати, якщо паперова стрічка 
встановлена не вірно. 

2 Кожний раз перед початком роботи на апараті перевірте наявність 
паперової стрічки. В разі, якщо стрічка закінчилась або закінчується, 
встановіть новий рулон. 

3 Для вилучення старої стрічки використовуйте клавішу «ПЧС». Не 
застосовуйте силу та не намагайтесь вийняти паперову стрічку зі 
зворотної сторони механізму друку, це може привести до поломки механізму 
друку. 

ОПЛАТА 

ПЧС 
ОПЛАТА 

< > 

ПЧС 

ПЧС 
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4 Якщо паперова стрічка в апараті закінчилася, апарат блокується. На 
індикаторі з’являється повідомлення “ВІДСУТНІЙ ПАПІР”. Після установки 
нового рулону на індикаторі висвічується повідомлення: 

 

 
Натисніть на клавішу «ОПЛАТА».  

2.4 Режим роботи апарата з акумулятором та з блоком живлення 
2.4.1 В апараті передбачена можливість контролю рівня заряду акумулятора. 

Індикація рівня заряду виводиться на індикатор апарата після натискання на клавішу 
 з головного меню у вигляді: 

, 
де повному заряду акумулятора відповідає індикація “ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗”, а повному 
розряду індикація  “ –  –  –  – –  –  – ”. Вихід з цього режиму здійснюється 
натисненням на клавішу . 
 

УВАГА! Якщо світиться тільки одна зірочка – не допускається 
виконувати Z – звіт з обнуленням апарата. 

 
2.4.2  При розряді акумулятора нижче допустимого рівня індикатор апарата 

виводить повідомлення «НИЗЬКА НАПРУГА», після чого вимикається апарат. 
Необхідно підзарядити акумулятор за допомогою блока живлення (далі – БЖ). 

Для цього треба підключити штекер БЖ до відповідного роз’єму апарата та 
ввімкнути БЖ в мережу 220 В. Процес заряду триває не менше 8 годин. Індикацію 
заряду можна спостерігати, якщо знята верхня кришка паперового відсіку апарата. 
Під час зарядки акумулятора миготить червоний світлодіод, а при досягненні повного 
заряду переключається на зелене світло. 
 

УВАГА!  При спробі зробити Z-звіт при значенні напруги акумулятора 
нижче (7,0±0,1) В, апарат блокує оформлення звіту.  

 
 

УВАГА!  В разі зберігання апарата без роботи необхідно щомісячно 
підзаряджати акумулятор не менше чотирьох годин. 
 
 

2.5 Режими роботи апарата 
2.5.1 В апараті передбачені такі основні режими роботи: 
 продаж квитків; 
 торговий режим; 
 звіти; 
 програмування; 
 службові операції; 
 станція продажу; 
 зв'язок з ПК; 
 тести; 
 повернення. 
Вибір режиму здійснюється за допомогою клавіш  та . Клавіша   – 

перехід до наступного режиму, клавіша  – до попереднього. 
2.5.2 Доступ до основних режимів роботи апарата можливий лише після 

введення паролю. Введення пароля здійснюється цифровими клавішами і 

< > 

. 

% – 
% + % + % – 

ПРОДОВЖИТИ ДРУК? 
ОПЛАТА - ТАК 

БАТАРЕЯ: ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ - - 
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завершується натисканням клавіші . Користувачі, мають різні права доступу 
до режимів: 

Користувачі Доступ до режимів Пароль 
«КАСИР 1» - «КАСИР 8»  операції продажу та звіти (крім Z-звіту) 1 – 8  
«КЕРІВНИК ЗМІНИ» операції продажу та виконання всіх звітів 9 
«АДМІНІСТРАТОР» доступ до всіх режимів роботи 3687 

 
УВАГА! В залежності від значень встановлених в таблиці 

програмування настроювань (див. 3.13). касиру може бути заборонено 
виконувати операції повернення, а керівнику зміни знімати Z-звіт! 
 
Змінити паролі можна в режимі «ПРОГРАМУВАННЯ»→«КОРИСТУВАЧІ».  

 
2.5.3 Далі по тексту докладно висвітлюються наведені режими та даються 

приклади програмування окремих параметрів апарата. 
 

3 РЕЖИМ «ПРОГРАМУВАННЯ» 

3.1 Перехід до режиму 

3.1.1 Для того щоб почати програмування апарата треба клавішами  
або   вибрати режим «ПРОГРАМУВАННЯ» та натиснути клавішу  . 

3.1.2 Програмування апарата можливе тільки «АДМІНІСТРАТОРОМ» за 
таких умов: 

 виконаний Z – звіт (режим «ЗВІТИ» пункт «ДЕННИЙ (Z)»); 
 видалені всі відомості (режим «ЗВІТИ» пункт «ВІДОМОСТІ», клавіша  – 

видалення відомості); 
Примітка - Видалити можна тільки закриті відомості. Закриття відомості здійснюється 

натисканням на клавіші  , . 
 

УВАГА! Якщо при вході в режим «ПРОГРАМУВАННЯ» на індикаторі 
зявляється повідомлення «ПРОГРАМУВАННЯ НЕМОЖЛИВЕ», необхідно  
видалити всі відомості та виконати Z – звіт! 

 
3.1.3 Всі параметри, які можливо задати в режимі «ПРОГРАМУВАННЯ», 

систематизовані в пункти меню: 
 програмування перевізників; 
 програмування страхових кампаній; 
 програмування станцій; 
 програмування рейсів; 
 програмування категорії; 
 програмування артикулів; 
 програмування повернення; 
 програмування податків; 
 програмування дати і часу; 
 програмування початку чеку; 
 програмування закінчення чеку; 
 програмування користувачів; 
 програмування настроювань. 

Первинне програмування бажано проводити в послідовності наведеної в 3.3 – 3.14. 
3.1.4 В кожному пункті є вкладене меню, в якому задаються дані, необхідні 

для продажу проїзних документів та супутніх товарів або послуг клієнту. Пункти меню 

ЧЕК ОПЛАТА 

С 

ОПЛАТА 

% + 
% – 

ОПЛАТА 
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мають два показника: адресу та значення. Адреса – позначає параметр, що 
програмується, а значення – дані цього параметра. На індикаторі це відповідає 
наступній інформації: 

 
3.2 Функції клавіш 

3.2.1 Програмування необхідних параметрів, які систематизовані в пункти 
меню (див. 3.1.3) для їх зручного програмування або корекції, треба проводити 
наступним чином: 

 за допомогою ФУНКЦІОНАЛЬНИХ клавіш вибирається необхідний пункт меню; 
 за допомогою ІНФОРМАЦІЙНИХ клавіш задаються необхідні параметри; 
 ще раз за допомогою ФУНКЦІОНАЛЬНИХ КЛАВІШ підтверджується 

введення даних. 
 

3.2.2 Функціональні клавіші: 
  : перехід до наступного пункту меню; 

 

  : перехід до попереднього пункту меню; 
 
Якщо можливий перехід між пунктами меню, назва пункту відображується на 

індикаторі із символами «<…>». 

Приклад:  
 

  : створення нового елемента в списку (перевізника, станції тощо); 
 

  : видалення елемента в списку; 
 

 : перехід до вкладеного меню; 
: запис параметра в пам'ять; 
: початок редагування параметрів меню; 

  : перехід до верхнього рівня меню; 
 

  : друк введеної інформації; 
 

  : клавіша допомоги. Відображує на індикаторі призначення клавіш, 
які використовуються в поточному пункті меню. 

 

  : перша сторінка регістру – літери кирилиці; 
: при подвійному натисканні, четверта сторінка регістру – літери 
латиниці; 

  : друга сторінка регістру – літери кирилиці; 
: при подвійному натисканні, п’ята сторінка регістру – літери 
латиниці; 

ПРОГРАМУВАННЯ 
<    ПЕРЕВІЗНИКИ    > 
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 : третя сторінка регістру – літери кирилиці; 
: при подвійному натисканні, шоста сторінка регістру – літери 

латиниці; 

  : нульова сторінка регістру – цифри; 
: при подвійному натисканні, сьома сторінка регістру – знаки. 

3.2.3 Інформаційні клавіші 
Запис значення параметрів здійснюється за допомогою цифрових клавіш. Для 

введення цифрової інформації використовуються лише цифрові клавіші та клавіша 
 – для відміни введеного запису. 
На цифрових клавішах розташовані символи літер кирилиці та латиниці, 

цифри та розділові знаки. 
Розташування символів на інформаційних клавішах залежить від вибраної сторінки: 
 кирилиця – перша, друга та третя сторінка; 
 латиниця – четверта, п’ята та шоста сторінка; 
 цифри та розділові знаки – нульова та сьома сторінка. 
Далі наведене розташування символів на інформаційних клавішах при запису 

на символьному полі. 
Клавіша  при запису на символьному полі – пробіл. 
 
 

Перша сторінка Друга сторінка 

 7 -А 8 -Б 9 -В  7 -Л 8 -М 9 -Н 

              
 4 -Г 5 Д 6 -Е  4 -О 5 -П 6 -Р 

              
 1 -Ж 2 -З 3 -И  1 -С 2 -Т 3 -У 

              
 0 -Й х  . -К  0 -Ф х  . -Х 

Третя сторінка  
 7 - Ц 8 -Ч 9 -Ш  

        
 4 -Щ 5 -Ъ 6 -Ь  

        
 1 -Ю 2 -Я 3 -Ы  

        
 0 -Э х  . -І  

 

X 

Г3 

С 

Г4 
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Четверта сторінка П’ята сторінка 

 7 -А 8 -B 9 -C  7 -J 8 -K 9 -L 

              
 4 -D 5 -E 6 -F  4 -M 5 -N 6 -O 

              
 1 -G 2 -H 3 -I  1 -P 2 -Q 3 -R 

              
 0 -Є х  . -@  0 -‘ х  . -@ 

Шоста сторінка  
 7 -S 8 -T 9 -U  

        
 4 -V 5 -W 6 -X  

        
 1 -Y 2 -Z 3 -Ї  

        
 0 -‘ х  . -@  

 

Сьома сторінка Нульова сторінка 
 7 -, 8 -. 9 --  7 -7 8 -8 9 -9 

              
 4 -“ 5 -* 6 -=  4 -4 5 -5 6 -6 

              
 1 -! 2 -: 3 -/  1 -1 2 -2 3 -3 

              
 0 -№ х  . -@  0 -0 х  . -. 

 
 
УВАГА! Символ @ не є друкованим. Якщо його установити попереду 

наступного друкованого символу, то ширина друкованого символу 
подвоюється. 
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3.3 Програмування податків 
3.3.1 В цьому режимі програмуються податкові групи. Всього в апараті 

передбачена можливість використання 10 груп з оподаткування. Кожна група може 
використовуватися як група з податком включеним в ціну або не включеним в ціну. 
Також можна запрограмувати назву податків. Перепрограмування податків можна 
зробити не більше 12 разів. 

3.3.2 Для початку програмування податків необхідно увійти в режим 
«ПРОГРАМУВАННЯ» вибрати пункт меню «ПОДАТКИ» та натиснути клавішу 

. Зміна параметрів податків відбувається в тієї ж послідовності, що і 
початкове програмування. Порядок програмування наведений в таблиці 2. 
 
Т а б л и ц я  2 – Програмування податків 

Операція Клавіші Індикація Пояснення 
Вибір пункту меню «ПРО-
ГРАМУВАННЯ ПОДАТКІВ» 

%+ або %- ПРОГРАМУВАННЯ 
<     ПОДАТКИ     > 

 

Перегляд ставок податків  ОПЛАТА, 
%+ або %- 

П. СТАВКА ЗАБОР. 
<   А  ВЛ.  0.00%   > 

Всього можливо 10 
ставок податків: А, 
Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, 
И, та НЕ ОПОДАТ-
КОВАНА група 

Вибір типу податку ОПЛАТА, 
%+ або %- 

ТИП ПОДАТКУ 
<   ВКЛАДЕНИЙ   > 

Податок може бути 
ВКЛАДЕНИЙ або 
НЕ ВКЛАДЕНИЙ в 
ціну 

Програмування відсотку 
податкової ставки 

ОПЛАТА, 
2, 0, 0, 0 

ВІДСОТОК ПОДАТКУ 
20.00 

Десяткова крапка не 
вводиться. Цифри, 
що йдуть після неї 
обов’язкові 

Програмування назви по-
датку: «валовий тариф» 

ОПЛАТА,  
9, 7, Г2, 7, 

Г4, «.», Г2, 2, 
Г1, 7, Г2, 6, 
Г1, 3, Г3, 0 

НАЗВА ПОДАТКУ 
ВАЛ. ТАРИФ 

 

Закінчення програмування 
податкової ставки «А» 

ОПЛАТА ВАЛ. ТАРИФ ДОЗВ. 
<   А  ВЛ.  20.00%   > 

Використання пода-
тку «А» - дозволено 

Вихід з режиму програму-
вання податків та збере-
ження даних по податкам 

< >, 
ОПЛАТА 

ЗБЕРЕГТИ ПОДАТКИ 
ОПЛАТА - ТАК 

 

 
При необхідності, аналогічно програмуються інші податки, крім «НЕ 

ОПОДАТКОВАНОГО», який не потребує програмування. 
Для того щоб отримати інформацію про всі діючи на даний момент податки 

треба вибрати режим «СЛУЖБОВІ ОПЕРАЦІЇ»→ «ФІСКАЛІЗАЦІЯ» та вивести 
інформацію на друк клавішею «ОПЛАТА» або виконати Х-звіт. 

ОПЛАТА 
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3.4 Програмування артикулів 
3.4.1 Для початку програмування артикулів необхідно увійти в режим 

«ПРОГРАМУВАННЯ» вибрати пункт меню «АРТИКУЛИ» та натиснути клавішу 
. 

3.4.2 В апараті створені 80 артикулів, які використовуються тільки для 
формування квитка: 

 артикули від 1 до 10 використовуються для загального тарифу; 
 артикули від 11 до 20 – для м’якого тарифу; 
 артикули від 21 до 30 – для міжнародного тарифу; 
 артикули від 31 до 40 – для багажу; 
 артикули від 41 до 50 – для станційного збору; 
 артикули від 51 до 60 – для страхового збору; 
 артикули від 61 до 70 – для комісійного збору; 
 артикули від 71 до 80 – для артикулів утримання; 
 артикули від 81 до 1000 – для товарів (послуг). 
Всі параметри цих артикулів можна змінювати. 

3.4.3 Артикул складається з назви тарифу або товару (послуги), податкової 
ставки та ціни цього тарифу або товару (послуги). Тариф залежить від категорії 
транспорту (загальний, м’який тощо). Артикул використовується в квитках, та чеках. 

В артикулах, які використовуються для формування квитка необов’язково 
програмувати ціну, але літера ПДВ повинна бути запрограмована обов’язково. 

3.4.4 Для того, щоб змінити параметри артикула, треба натиснути клавішу 
 на обраному артикулі. Вибрати артикул можна за допомогою клавіш  та 

 або по порядковому номеру артикулу: натиснути клавішу «КОД», ввести з 
цифрової клавіатури номер та натиснути «ОПЛАТА». 

Для того, щоб створити новий артикул, необхідно натиснути клавішу  , 
ввести найменування артикулу, вибрати податкову ставку та ввести його ціну. Новий 
артикул буде створюватись для товарів та послуг, починаючи з номеру 81. Видалити 
артикули від 81 до 1000 (для товарів, послуг) можна натиснувши клавішу  
Порядок програмування артикулів наведений в таблиці 3.  

 
Т а б л и ц я 3 – Програмування артикулів 

Операція Клавіші Індикація Пояснення 
Вибір пункту меню «ПРО-
ГРАМУВАННЯ АРТИКУ-
ЛІВ» 

%+ або %- ПРОГРАМУВАННЯ 
<     АРТИКУЛИ     > 

 

Перегляд списку артикулів ОПЛАТА, 
%+ або %- 

СПИСОК АРТИКУЛІІВ 
<ТАРИФ ЗАГАЛЬ. А> 

Перші 80 артикулів, 
використовуються 
тільки для форму-
вання квитка 

Створити новий артикул Х НОВИЙ АРТИКУЛ 
ОПЛАТА – ТАК 

Для відмови від 
створення нового 
артикулу натиснути 
клавішу  

Ввести найменування ар-
тикулу 

ОПЛАТА, 
«.», 7, 9, 7 

НАЙМЕНУВАННЯ 
  КАВА 

Всього можна ввес-
ти 16 символів. 
Клавіша   – від-
міна запису попере-
дньої літери  

 

С 

С 

< > 

Х 

% + 
% – 
ОПЛАТА 

ОПЛАТА 



ДУ.02.00.00-01 НЕ 

19 
 

Продовження таблиці 3 
Операція Клавіші Індикація Пояснення 

Вибір податкової ставки ОПЛАТА, 
%+ або %- 

ПОДАТОК ДОЗВ. 
<   А  ВЛ.  20.00%   > 

Податкова ставка 
повинна бути попе-
редньо запрограмо-
вана (див. 3.3) 

Ввести ціну артикулу ОПЛАТА,  
2, 0, 0 

ВАРТІСТЬ 
2.00 

Кількість цілих роз-
рядів для ціни – 6. 
Десяткова крапка не 
вводиться. Цифри 
що йдуть після неї 
обов’язкові 

Закінчення програмування 
артикулу 

ОПЛАТА СПИСОК АРТИКУЛІІВ 
< КАВА              > 

 

Друк всього списку арти-
кулів 

ЧЕК  Роздруковується 
список артикулів із 
порядковими номе-
рами, назвою, ціною 
та літерою ПДВ 

3.5 Програмування станцій 
3.5.1 В цьому пункті програмуються станції. Для початку програмування 

необхідно увійти в режим «ПРОГРАМУВАННЯ» вибрати пункт меню «СТАНЦІЇ» та 
натиснути клавішу «ОПЛАТА». 

3.5.2 Для того, щоб продивитися список станцій, які знаходяться в пам’яті 
апарата, треба натискати клавіші  або . Роздрукувати весь список станцій 
можна натиснув клавішу «ЧЕК». 

Для того, щоб змінити назву станції, треба натиснути клавішу «ОПЛАТА» на 
обраній станції. Вибрати станцію можна по порядковому номеру: натиснути клавішу 
«КОД», ввести з цифрової клавіатури номер та натиснути «ОПЛАТА». 

Для того, щоб створити нову станцію, необхідно натиснути клавішу «Х» та 
ввести назву станції. Клавіша «С» – видалення однієї станції. Порядок 
програмування станцій наведений в таблиці 4. 
 
Т а б л и ц я  4 – Програмування станцій 

Операція Клавіші Індикація Пояснення 
Вибір пункту меню «ПРО-
ГРАМУВАННЯ СТАНЦІЙ» %+ або %- ПРОГРАМУВАННЯ 

<     СТАНЦІЇ     >  

Перегляд списку станцій ОПЛАТА, 
%+ або %- 

СПИСОК СТАНЦІЙ 
<КИЇВ                     >  

Створити нову станцію Х НОВА СТАНЦІЯ 
ОПЛАТА – ТАК 

Відмова від ство-
рення нової станції 
– клавіша  

Ввести назву станції 
ОПЛАТА, 
Г2, 1, 3, 8, 
Г1, 3 

НАЙМЕНУВАННЯ 
  СУМИ 

Всього можна ввес-
ти 16 символів. 
Клавіша  – від-
міна запису попере-
дньої літери  

Закінчення програмування 
станції ОПЛАТА СПИСОК СТАНЦІЙ 

< СУМИ                   >  

С 

< > 

% + % – 
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3.6 Програмування перевізників 
3.6.1 Для початку програмування перевізників необхідно увійти в режим 

«ПРОГРАМУВАННЯ» вибрати пункт меню «ПЕРЕВІЗНИКИ» та натиснути клавішу 
. 

3.6.2 В цьому пункті програмуються всі реквізити перевізників та 
установлюються тарифи для кожного окремого перевізника, а також відсоток тарифу, 
який відраховується перевізнику. Для того, щоб створити нового перевізника, 
необхідно натиснути клавішу «Х». Клавіша «С» – видалення одного перевізника. 
Порядок програмування перевізників наведений в таблиці 5. 
Т а б л и ц я  5 – Програмування перевізників 
Операція Клавіші Індикація Пояснення 
Вибір пункту «ПРО-
ГРАМУВАННЯ ПЕ-
РЕВІЗНИКІВ» 

%+ або 
%- 

ПРОГРАМУВАННЯ 
<  ПЕРЕВІЗНИКИ >  

Перегляд списку 
перевізників 

ОПЛАТА, 
%+ або 
%- 

СПИСОК ПЕРЕВІЗН. 
< ТРАКЕР-ЛТД         >  

Створити нового 
перевізника Х 

НОВИЙ  
ПЕРЕВІЗНИК 
ОПЛАТА – ТАК 

Для відмови від створення 
нового перевізника натиснути 
клавішу  

Підтвердження 
створення нового 
перевізника та вве-
сти назву перевіз-
ника 

ОПЛАТА 
Г2, 1, 3, 8, 
Г1, 3, 7, 9, 
Г2, 2, 4, 
ОПЛАТА 

ІМ’Я ПЕРЕВІЗНИКА 
СУМИАВТО 

Всього можна ввести 28 сим-
волів. Клавіша   – відміна 
запису попередньої літери. Ця 
інформація друкується в квитку 

Ввести реквізити 
перевізника  

Г2, 4, 4, 4, 
Х, 1, 3, 8, 
Г1, 3, 7, 9, 
Г2, 2, 4, 
ОПЛАТА 

НАЙМЕНУВАННЯ 1 
ООО СУМИАВТО 

Всього можна ввести 28 сим-
волів. Клавіша   – відміна 
запису попередньої літери  
Ці рядки використовуються 
для введення реквізитів пере-
візника (назва, адреса, теле-
фон, тощо) і друкуються в 
квитку.                Нео-
бов’язково заповнювати всі 
рядки 

Ввести реквізити 
перевізника 

9, Г2, 3, 7, 
Г4, «.», Г2, 
7, Г1, 6, 
Г2, 9, Г3, 
«.», Г2, 9, 
Г1, 7, «Х», 
Г4, 1, 4, 
ОПЛАТА 

НАЙМЕНУВАННЯ 2 
ВУЛ. ЛЕНІНА 14 

Ввести реквізити 
перевізника 

Г2, 2, Г4, 
«.», 0, 5, 4, 
2, «Х», 6, 
2, 4, 7, 4, 
4, 
ОПЛАТА 

НАЙМЕНУВАННЯ 3 
Т.0542 624744 

Ввести реквізити 
перевізника 

ОПЛАТА НАЙМЕНУВАННЯ 4 
ОПЛАТА НАЙМЕНУВАННЯ 5 

Настроювання па-
раметрів загального 
тарифу 

ОПЛАТА < ТАРИФ ЗАГАЛЬН.> 
0.00% 

Тариф залежить від категорії ав-
тобуса (загальний, м’який, між-
народний). На індикатор виво-
диться назва тарифу та відсотку, 
який відраховується перевізнику 

С 

С 

< > 

ОПЛАТА 
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Продовження таблиці 5 

Операція Клавіші Індикація Пояснення 

Вибір артикулу %+ або %- , 
ОПЛАТА 

ВИБІР ТАРИФУ 
< ТАРИФ ЗА-
ГАЛЬ.А> 

Вибір артикулу із списку, який 
запрограмований в пункті «АР-
ТИКУЛИ», що використовуєть-
ся для загального тарифу. В 
квитку надрукується назва ар-
тикулу, а податок буде врахо-
ване в ціну тарифу (в цьому 
випадку ціна артикулу не має 
значення. Вартість тарифу про-
грамується в пункті «РЕЙСИ») 

Призначення ві-
дсотку, який від-
раховується пе-
ревізнику 

5, 0, 0, 0 
ОПЛАТА 

ПРОЦЕНТ ВІДРА-
ХУВ 
         50.00  

Десяткова крапка не вводиться. 
Цифри, що йдуть після неї 
обов’язкові  

Настроювання параметрів м’якого та міжнародного тарифів відбувається також, як і 
загального. Вибір артикулу з меню «АРТИКУЛИ» для м’якого та міжнародного тари-
фів за допомогою клавіш «%+» або «%-» 

Настроювання 
параметрів тари-
фу на перевезен-
ня багажу 

ОПЛАТА <        БАГАЖ        > 
0.00% 

Для нового перевізника пара-
метри багажу не запрограмо-
вані.  
На індикаторі вказаний відсо-
ток, який відраховується пере-
візнику за перевезення багажу 

Вибір артикулу %+ або %- , 
ОПЛАТА 

ВИБІР БАГАЖУ 
< БАГАЖ        А > 

Вибір артикулу із списку, який 
запрограмований в пункті «АР-
ТИКУЛИ», що використовуєть-
ся для багажу. В квитку надру-
кується назва артикулу, а по-
даткова ставка буде врахована 
в ціні тарифу (в цьому випадку 
ціна артикулу не має значення. 
Ціна тарифу програмується в 
пункті «РЕЙСИ») 

Призначення від-
сотку відрахувань 
перевізнику 

5, 0, 0, 0, 
ОПЛАТА 

ПРОЦ. ВІДРАХУВ 
            50.00 

Десяткова крапка не вводить-
ся. Цифри, що йдуть після неї 
обов’язкові 

Відсоток від та-
рифу, який спла-
чується за багаж 

ОПЛАТА ПРОЦ. ВІД ТАРИФУ 
              0.00 

Вартість перевезення багажу, 
може бути нарахована, як від-
соток від тарифу (значення та-
рифу програмується в меню 
«РЕЙСИ» або, якщо воно не 
запрограмоване, береться з 
меню «АРТИКУЛИ»). Тоді, в 
цьому пункті, треба задати 
значення відсотку, який спла-
чується за багаж. Інакше зна-
чення дорівнює 0. Десяткова 
крапка не вводиться. Цифри, 
що йдуть після неї обов’язкові 
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Продовження таблиці 5 
Операція Клавіші Індикація Пояснення 

Тип розрахунку 
вартості пере-
везення багажу 

%+ або %- 

ТИП РОЗРАХУНКУ 
< ВІД АРТИКУЛУ > 
або 
<ПРОЦ. ВІД ТАРИФУ> 
або 
<ПРИЗНАЧУВАНИЙ>

Нарахування вартості пере-
везення багажу можливе за 
трьома типами: «від артику-
лу» – в квиток піде ціна, яка 
запрограмована в пункті 
«АРТИКУЛИ»; «процент від 
тарифу» – у квитку ціна, як 
відсоток, який запрограмова-
не в попередньому пункті; 
«призначуваний» - у квитку 
ціна, яка програмується в 
меню «РЕЙСИ»  

Настроювання 
параметрів 
станційного 
збору 

ОПЛАТА < СТАНЦІЙН. ЗБІР > 
0.00% 

На індикаторі вказаний роз-
мір відсотку від тарифу 

Вибір артикулу %+ або %-, 
ОПЛАТА 

ВИБІР АРТИКУЛУ 
<СТАНЦІЙН. ЗБІР А> 

Вибір артикулу відбувається 
також, як і для багажу. Відмі-
на полягає в тому, що зі спи-
ску в меню «АРТИКУЛИ» бе-
реться артикул, який призна-
чений для станційного збору 

Відсоток від та-
рифу, який 
сплачується як 
станційний збір 

ОПЛАТА ПРОЦ. ВІД ТАРИФУ 
              5.00 

Нараховується також, як і за 
багаж 

Встановлення 
типу продажу 
(при яких видах 
продажу квитків 
нараховується 
станційний 
збір) 

%+ або %-, 
ОПЛАТА 

ТИП ПРОДАЖУ 
<    ЗАВЖДИ    > 
або 
<  ПОТОЧНИЙ  > 
або 
<  ПОПЕРЕДНІЙ  > 

Станційний збір може нара-
ховуватись при всіх видах 
продажу квитків, тільки при 
поточному продажу, або 
тільки при попередньому 
продажу 

Тип розрахунку 
розміру стан-
ційного збору 

%+ або %-, 
ОПЛАТА 

ТИП РОЗРАХУНКУ 
< ВІД АРТИКУЛУ > 
або 
<ПРОЦ. ВІД ТАРИФУ> 
або 
<ПРИЗНАЧУВАНИЙ>

Розмір станційного збору на-
раховується в квитку, також 
як і вартість провозу багажу 

Настроювання параметрів страхового та комісійного збору проводиться також як і 
станційного збору 

Повернення до 
перегляду спи-
ску перевізників 

 
 

СПИСОК ПЕРЕВІЗН. 
<ООО СУМИАВТО> 

За допомогою клавіш «%+»,  
«%-» можна продивитися 
весь список перевізників. 
Редагування параметрів від-
бувається в тому ж порядку, 
що і програмування нового 
перевізника  

 

< > 
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3.7 Програмування страхових кампаній 
3.7.1 В цьому пункті програмуються дані страхових компаній, які 

обслуговують рейси. Для початку програмування страхових кампаній необхідно 
увійти в режим «ПРОГРАМУВАННЯ» вибрати пункт меню «СТРАХ. КОМПАНІЇ» та 
натиснути клавішу . 

3.7.2 Для того, щоб продивитися список страхових кампаній, які 
знаходяться в пам’яті апарата, треба натискати клавіші  або . 

Для того, щоб створити нову страхову кампанію, необхідно натиснути клавішу 
 та ввести її назву та реквізити. Клавіша  – видалення страхової кампанії. 

Порядок програмування страхових кампаній наведений в таблиці 6. 
Т а б л и ц я  6 – Програмування страхових кампаній 

Операція Клавіші Індикація Пояснення 
Вибір пункту меню 
«ПРОГРАМУВАННЯ 
СТРАХОВИХ КАМ-
ПАНІЙ» 

%+ або %- 
ПРОГРАМУВАННЯ 
<СТРАХ. КОМПА-
НІЇ> 

 

Перегляд списку 
страхових кампаній 

ОПЛАТА,  
%+ або %- 

СТРАХ. КОМПА-
НІЯ 
< ДОМ                   > 

 

Створити нову стра-
хову кампанію Х, ОПЛАТА 

НОВИЙ СТРАХО-
ВИК 
ОПЛАТА – ТАК 

Для відмови від створення 
нового страховика натис-
нути клавішу  

Ввести назву страхо-
вика 

Г2, 1, 2, 6, 
Г1, 7, Г2, 
«.», Г1, 7, 9, 
Г2, 2, 4, 
ОПЛАТА 

НАЙМЕНУВАННЯ 
СТРАХАВТО 

Всього можна ввести 28 
символів. Ця інформація не 
друкується в квитку 

Ввести реквізити 
страховика 

Г2, 4, 4, 4, 
Х, 1, 2, 6, 
Г1, 7, Г2, 
«.», Г1, 7, 9, 
Г2, 2, 4, 
ОПЛАТА 

НАЙМЕНУВАННЯ 1 
ООО СТРАХАВТО 

Всього можна ввести 28 
символів. Клавіша   – 
відміна запису попередньої 
літери Ці рядки використо-
вуються для введення рек-
візитів (назва, адреса, те-
лефон, тощо) і друкуються 
в квитку. Необов’язково за-
повнювати всі рядки Ввести реквізити 

страхової кампанії 

9, Г2, 3, 7, 
Г4, «.», Г2, 
7, Г1, 6, Г2, 
9, Г3, «.», 
Г2, 9, Г1, 7, 
«Х», Г4, 1, 
4, ОПЛАТА 

НАЙМЕНУВАННЯ 2 
ВУЛ. ЛЕНІНА 14 

Ввести реквізити 
страхової кампанії 

ОПЛАТА НАЙМЕНУВАННЯ 3 
ОПЛАТА НАЙМЕНУВАННЯ 4 
ОПЛАТА НАЙМЕНУВАННЯ 5 
ОПЛАТА НАЙМЕНУВАННЯ 6 

Програмування стра-
хової кампанії закін-
чено 

 
СТРАХ. КОМПА-
НІЯ 
< СТРАХАВТО > 

За допомогою клавіш «%+» 
«%-» можна продивитися 
весь список страхових кампа-
ній. Редагування параметрів 
– в тому ж порядку, що і про-
грамування нової страхової 
кампанії 

С 

С 

< > 

% + % – 

Х 

ОПЛАТА 
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3.8 Програмування рейсів 
3.8.1 Для початку програмування рейсів необхідно увійти в режим 

«ПРОГРАМУВАННЯ» вибрати пункт меню «РЕЙСИ» та натиснути клавішу . 
3.8.2 Для того, щоб продивитися список рейсів, які знаходяться в пам’яті 

апарата, треба натискати клавіші  або . Клавіша «Г1» - створити копію 
рейсу, клавіша «С» - видалення рейсу. Для того, щоб створити новий рейс необхідно 
натиснути клавішу  та ввести його параметри. Порядок програмування рейсів 
наведений в таблиці 7. 
Т а б л и ц я 7 – Програмування рейсів 

Операція Клавіші Індикація Пояснення 
Вибір пункту 
«ПРОГРАМУ-
ВАННЯ РЕЙСІВ» 

%+ або %- ПРОГРАМУВАННЯ 
<  РЕЙСИ   >  

Перегляд списку 
рейсів 

ОПЛАТА,  
%+ або %- 

<     2569    12 : 22  > 
КИЇВ-ХАРКІВ 

На індикації - повідомлення в якому 
вказано: номер рейсу, час відправ-
лення, назву маршруту. Клавіша 
«Г1» - створити копію рейсу, клаві-
ша «С» - видалення рейсу 

Створити новий 
рейс 

Х,    
ОПЛАТА 

НОВИЙ РЕЙС 
ОПЛАТА – ТАК 

Для відмови від створення нового 
рейсу натиснути клавішу  

Ввести на-
йменування 
рейсу 

Г4, 1, 4, 5, 
9, Х, Г1, 2, 
7, 4, 
ОПЛАТА 

НFЙМЕНУВ. РЕЙСУ 
1459  ЗАГ 

В найменуванні рейсу вводиться 
номер рейсу обов’язково, а також 
можна ввести категорію автобусу. 
Всього можна вести 8 символів 

Вибрати тип 
рейсу 

%+ або %- 
ОПЛАТА 

ТИП РЕЙСА 
<   ПРИМІСЬКИЙ   > 
або 
<   МІЖМІСЬКИЙ   > 
або 
< МІЖНАРОДНИЙ > 

Можливо вибрати один з трьох ти-
пів рейсу: приміський, міжміський 
та міжнародний 

Призначити час 
відправлення 
рейса 

1, 8, 2, 0, 
ОПЛАТА 

ЧАС ВІДПРАВЛЕННЯ 
18 : 20 

Час відправлення буде надрукова-
ний в квитку 

Ввести кількість 
місць в автобусі 

4, 2, 
ОПЛАТА 

КІЛЬКІСТЬ МІСЦЬ 
     42  

Вибрати переві-
зника  

%+ або %- 
ОПЛАТА 

СПИСОК ПЕРЕВІЗН. 
< СУМИАВТО > 

Вибір перевізника проводиться зі 
списку перевізників, який поперед-
ньо запрограмований (див. 3.6) 

Вибрати стра-
хову кампанію 

%+ або %- 
ОПЛАТА 

СТРАХ. КОМПАНІЯ 
< СТРАХАВТО> 

Вибір страхової кампанії прово-
диться зі списку страхових кампа-
ній, який попередньо запрограмо-
ваний (див. 3.7) 

Вибрати пункт 
відправлення  

%+ або %- 
ОПЛАТА 

ПУНКТ ВІДПРАВ-
ЛЕН 
< КИЇВ                    > 

Вибір станцій відправлення та при-
значення проводиться зі списку 
станцій, який попередньо запрог-
рамований (див. 3.5). По клавіші 
«ЧЕК» роздруковується список ста-
нцій, що запрограмовані. По клаві-
ші «КОД», виконується вибір станції 
по порядковому номеру 

Вибрати пункт 
призначення 

%+ або %- 
ОПЛАТА 

ПУНКТ ПРИЗНА-
ЧЕННЯ 

< СУМИ     > 

< > 

% + % – 

Х 

ОПЛАТА 
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Продовження таблиці 7 
Операція Клавіші Індикація Пояснення 

Створення зу-
пинок в рейсі 

ОПЛАТА <  ЗУПИНКА   1  > 
НЕ ЗАДАНИЙ 

На цей момент в рейсі зупинок не 
задано. Треба задати всі зупинки в 
рейсі, включаючи кінцеву 

%+ або %- 
ОПЛАТА 

ЗУПИНКА ПРИЗН. 
< КОНОТОП      > 

Вибір зупинки проводиться зі спис-
ку станцій, який попередньо запро-
грамований (див. 3.5). По клавіші 
«КОД», виконується вибір станції 
по порядковому номеру 

Ввести відстань 
до зупинки 

1, 2, 0 
ОПЛАТА 

ВІДСТ. ДО ЗУПИНКИ 
  120 

Якщо значення дорівнює 0, в квитку 
воно друкуватись не буде 

Час прибуття на 
зупинку 

1, 9, 0, 0 
ОПЛАТА 

ЧАС ПРИБУТТЯ 
19 : 00 

Нульове значення в квитку не дру-
кується 

Ввести ціну за-
гального тарифу 

2, 0 ,0, 0 < ТАРИФ ЗА-
ГАЛЬН.> 

20,00 

Якщо значення ціни дорівнює 0, в 
квиток піде ціна, запрограмована в 
пункті меню «АРТИКУЛИ» 

Ввести ціну 
м’якого тарифу 

%+,  
3, 0, 0, 0 

< ТАРИФ М’ЯКИЙ > 
30,00 

 

Ввести ціну між-
народного  тари-
фу 

%+,  
5, 0, 0, 0 

<  ТАРИФ МІЖНАР. > 
50,00 

 

Ввести ціну на 
перевезення ба-
гажу 

%+, 1, 5, 
0, 0 

<           БАГАЖ         
> 

15,00 

В квиток піде ціна, в залежності від 
параметрів, які запрограмовані в 
пункті меню «ПЕРЕВІЗНИКИ», для 
перевізника на цьому маршруті 
(див. 3.6 таблицю 5) 

Ввести ціну ста-
нційного збору 

%+, 5, 0, 0 <  СТАНЦІЙН. ЗБІР  
> 

5,00 
Ввести ціну 
страхового збо-
ру 

%+, 5, 0, 0 < СТРАХ. ВНЕСОК> 
5,00 

Ввести ціну ко-
місійного збору 

%+, 5, 0, 0 <  КОМІСІЙН. ЗБІР> 
5,00 

Закінчення про-
грамування зу-
пинки 1 

ОПЛАТА <  ЗУПИНКА  1> 
КОНОТОП 

Таким же чином програмуються всі 
зупинки в рейсі. Для редагування 
параметрів зупинки треба за допо-
могою клавіш «%+» або «%-» виб-
рати необхідну та натиснути 
«ОПЛАТА». Далі виконати дії, як і 
при створенні зупинки. Для вида-
лення параметрів зупинки натисну-
ти клавішу «С» 

Повернення до 
перегляду за-
програмованих 
рейсів 

 < 1459  ЗАГ 18 : 20> 
КИЇВ-СУМИ 

За допомогою клавіш «%+» або   
«%-» можна продивитися весь спи-
сок рейсів. Редагування параметрів 
відбувається в тому ж порядку, що і 
програмування нового рейсу 

Друк параметрів 
рейсу 

ПС  < 1459  ЗАГ 18 : 20> 
КИЇВ-СУМИ 

Роздруковуються параметри рейсу, 
який висвічується на індикаторі в 
цей момент 

Друк всіх рейсів ЧЕК   Роздруковуються параметри всіх 
запрограмованих рейсів 

Примітка – параметри рейсів можливо роздрукувати, якщо вибрана станція продажу (див. ро-
зділ 4) 

< > 
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3.9 Програмування категорій 
3.9.1 В цьому пункті відбувається програмування параметрів для пільгових 

категорій квитків. Для початку програмування – увійти в режим «ПРОГРАМУВАННЯ» 
вибрати пункт меню «КАТЕГОРІЇ» та натиснути клавішу . 

3.9.2 Для того, щоб продивитися список категорії, які знаходяться в пам’яті 
апарата треба натискати клавіші  або . Створення нової категорії – клавіша 

. Порядок програмування категорій наведений в таблиці 8. 
 
Т а б л и ц я  8 – Програмування категорій 

Операція Клавіші Індикація Пояснення 
Вибір пункту меню 
«ПРОГРАМУВАННЯ 
КАТЕГОРІЙ» 

%+ або %- ПРОГРАМУВАННЯ 
<     КАТЕГОРІЇ     >  

Перегляд списку ка-
тегорій 

ОПЛАТА,  
%+ або %- 

КАТЕГОРІЯ 
< СТУДЕНСЬКИЙ >  

Створення нової ка-
тегорії Х НОВА КАТЕГОРІЯ 

ОПЛАТА - ТАК 

Для відмови від створен-
ня нової категорії натис-
нути клавішу  

Ввести назву кате-
горії 

ОПЛАТА, Г2, 
5, Г1, 6, Г2, 9, 
1, Г3, «.», Г1, 
0, Г2, 9, Г1, 3, 
0, ОПЛАТА 

НАЙМЕН.КАТЕГОРІЇ 
ПЕНСІЙНИЙ 

Всього можна ввести 16 
символів. Клавіша «С» – 
відміна запису поперед-
ньої літери 

Ввести відсоток, на 
який зменшиться 
вартість тарифу 

ОПЛАТА <ТАРИФ ЗАГАЛЬН.> 
0.00 % 

Для загального тарифу. 
Десяткова крапка не вво-
диться. Цифри, що йдуть 
після неї обов’язкові 
Початкове значення 0.00 

5, 0, 0, 0, 
ОПЛАТА 

ПРОЦЕНТ ПІЛЬГИ 
50.00 

%+, ОПЛАТА < ТАРИФ М'ЯКИЙ > 
0,00 % Для м’якого тарифу. 

Початкове значення 0.00 5, 0, ОПЛАТА ПРОЦЕНТ ПІЛЬГИ 
50.00 

%+, ОПЛАТА <  ТАРИФ МІЖНАР.  > 
0,00 % Для міжнародного тари-

фу. 
Початкове значення 0,00 5, 0, ОПЛАТА ПРОЦЕНТ ПІЛЬГИ 

50,00 

%+, ОПЛАТА <  БАГАЖ  > 
0,00 % Для багажу. 

Початкове значення 0,00 5, 0, ОПЛАТА ПРОЦЕНТ ПІЛЬГИ 
50,00 

%+, ОПЛАТА <  СТАНЦІЙН.ЗБІР  > 
0,00 % Для станційного збору. 

Початкове значення 0,00 5, 0, ОПЛАТА ПРОЦЕНТ ПІЛЬГИ 
50,00 

%+, ОПЛАТА < СТРАХОВИЙ ЗБІР  >
0,00 % Для страхового збору. 

Початкове значення 0,00 5, 0, ОПЛАТА ПРОЦЕНТ ПІЛЬГИ 
50,00 

%+, ОПЛАТА <  КОМІСІЙН. ЗБІР  > 
0,00 % Для комісійного збору. 

Початкове значення 0,00 5, 0, ОПЛАТА ПРОЦЕНТ ПІЛЬГИ 
50,00 

< > 

% + % – 
Х 

ОПЛАТА 
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Продовження таблиці 8 
Операція Клавіші Індикація Пояснення 

Повернення до 
списку катего-
рій 

 
 

КАТЕГОРІЯ 
<ПЕНСІЙНИЙ> 

Редагування параметрів відбувається в 
тому ж порядку, що і програмування ново-
го категорії 

Друк всього 
списку категорій 

ЧЕК  Друк всього списку пільгових категорій із 
порядковими номерами та назвою 

 
3.10 Програмування початку та закінчення чеку 

3.10.1 Для початку програмування оформлення чеку необхідно увійти в 
режим «ПРОГРАМУВАННЯ» вибрати пункт меню «ПОЧАТОК ЧЕКУ» або «КІНЦІВКА 
ЧЕКУ» та натиснути клавішу . З цифрової клавіатури ввести необхідну 
інформацію та знов натиснути клавішу . 

Для програмування початку чеку передбачено 4 рядки по 28 символів, для за-
кінчення чеку 8 рядків по 28 символів. 

Приклад  
Операція Клавіші Індикація 

Вибір пункту меню «ПРОГРАМУ-
ВАННЯ ПОЧАТКУ ЧЕКУ» 

%+ або %-, 
ОПЛАТА 

ПРОГРАМУВАННЯ 
< ПОЧАТОК ЧЕКУ  > 

Вводимо першу строку тексту:  
КРОХА С 

«.», Г2, 6, 4, «.», 
Г1, 7, Х, Г2, 1, 
ОПЛАТА 

СТРОКА      1 
КРОХА  С 

Вводимо другу строку тексту:  
УКРАЇНА 

Г2, 3, Г1, «.», Г2, 
6, Г1, 7, Г3, Г3, 3, 
Г2, 9, Г1, 7 

СТРОКА      2 
УКРАЇНА 

Закінчення програмування початку 
чека ОПЛАТА ПРОГРАМУВАННЯ 

<  ПОЧАТОК ЧЕКУ  > 
Вибір пункту меню «ПРОГРАМУ-
ВАННЯ ЗАКІНЧЕННЯ ЧЕКУ» %+, ОПЛАТА ПРОГРАМУВАННЯ 

<  ЗАКІНЧ. ЧЕКУ  > 

Вводимо першу строку тексту:  
ДЯКУЄМО ВАМ! 

5, Г3, 2, Г1, «.», 
Г2, 3, Г1, 6, Г2, 8, 
4, Х, Г1, 3, 7, Г2, 
8, Г4, Г4, 1 

СТРОКА      1 
ДЯКУЄМО ВАМ! 

Строки 2 – 8 не вводимо. Закінчен-
ня програмування  ОПЛАТА ПРОГРАМУВАННЯ 

<  ЗАКІНЧ. ЧЕКУ  > 
 

3.11 Програмування дати і часу 
3.11.1 В цьому пункті програмується поточна дата та час. В фіскалізованому 

апараті неможливо змінити дату та встановити час, який буде раніше, ніж час 
продажу останнього квитка. 
Порядок програмування дати та часу наведений в таблиці 9. 
Т а б л и ц я  9 – Програмування дати та часу 

Операція Клавіші Індикація 
Вибір пункту меню «ПРОГРАМУВАН-
НЯ ДАТИ ТА ЧАСУ» %+ або %- ПРОГРАМУВАННЯ 

<     ДАТА  І  ЧАС    > 

Введення поточної дати ОПЛАТА, 1, 4, 0, 2, 2, 
0, 0, 6 

ВВЕДІТЬ ДАТУ 
14 / 02 / 2006 

Введення часу ОПЛАТА 
1, 1, 0, 5 

ВВЕДІТЬ ЧАС 
11 : 05 

Закінчення програмування дати та часу ОПЛАТА ПРОГРАМУВАННЯ 
<    ДАТА  І  ЧАС  > 

ОПЛАТА 
ОПЛАТА 

< > 
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3.12 Програмування повернення 
В цьому пункті програмуються правила повернень квитків, по яким будуть здій-

снюватися повернення проїзних документів. Можливе програмування декількох видів 
повернень з різними значеннями, тобто повернення всієї суми сплаченої клієнтом 
або її частини. Порядок програмування наведений в таблиці 10. 
Т а б л и ц я  10 – Програмування повернень 

Операція Клавіші Індикація 
Вибір пункту меню «ПРОГРАМУ-
ВАННЯ ПОВЕРНЕННЯ» 

%+ або %-,  
ОПЛАТА 

ПРОГРАМУВАННЯ 
<   ПОВЕРНЕННЯ  > 

Створення нового правила Х НОВЕ ПРАВИЛО 
ОПЛАТА - ТАК 

Введення найменування повернення 
(вводиться до 16 символів) 

ОПЛАТА, 
7, Г2, 9, 3, 7, Г3, 1, Г1, 
9, 7, Г2, 9, 9, Г3, 2 

НАЙМЕН. ПОВЕРН 
АНУЛЮВАННЯ 

Вибрати артикул повернення ОПЛАТА 
%+ або %- 

АРТИКУЛ ПОВЕРН. 
<  УТРИМАННЯ   А   > 

Введення відсотку, який повертаєть-
ся клієнту, по кожному виду тарифів 
та зборів 

ОПЛАТА < ТАРИФ ЗАГАЛЬН. > 
0,00% 

ОПЛАТА, 1, 0, 0 ПРОЦЕНТ ПОВЕРН. 
100,00 

ОПЛАТА, %+ ТАРИФ МЯКИЙ 
0,00% 

ОПЛАТА, 1, 0, 0 ПРОЦЕНТ ПОВЕРН. 
100,00 

ОПЛАТА, %+ < ТАРИФ МІЖНАР. > 
0,00% 

ОПЛАТА, 1, 0, 0 ПРОЦЕНТ ПОВЕРН. 
100,00 

ОПЛАТА, %+ < БАГАЖ. > 
0,00% 

ОПЛАТА, 1, 0, 0 ПРОЦЕНТ ПОВЕРН. 
100,00 

ОПЛАТА, %+ < СТАНЦІЙН. ЗБІР> 
0,00% 

ОПЛАТА, 1, 0, 0 ПРОЦЕНТ ПОВЕРН. 
100,00 

Закінчення програмування ОПЛАТА , 
< > 

НАЙМЕН. ПОВЕРН 
< АНУЛЮВАННЯ > 

 
3.13 Програмування службових параметрів апарата (настроювання) 

3.13.1 Порядок програмування наведений в таблиці 11. 
Т а б л и ц я  11 – Програмування настроювань 

Операція Клавіші Індикація Пояснення 
Вибір пункту меню 
«НАСТРОЮВАННЯ» 

%+ або %- ПРОГРАМУВАННЯ 
< НАСТРОЮВАННЯ > 

 

Вводимо номер 
апарата на підпри-
ємстві 

ОПЛАТА < НОМЕР КАСИ > 
0 

 

ОПЛАТА, 
6, 5, 5, 3, 5 

ВВЕДІТЬ НОМЕР 
65535 

Можливо ввести 5 симво-
лів 
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Продовження таблиці 11 
Операція Клавіші Індикація Пояснення 

Заводський но-
мер 

ОПЛАТА 
%+ 

<ЗАВОДСЬК. НОМЕР> 
ДК515225929 

Вводиться один раз підприємст-
вом виробником 

Фіскальний но-
мер 

%+ <ФІСКАЛЬН. НОМЕР>
56515235228 

Вводиться при фіскалізації апа-
рата представником уповнова-
женого ЦСО 

Ідентифікаційний 
код або індивіду-
альний податко-
вий номер плат-
ника податку 

%+, 
ОПЛАТА 

<ІДЕН/ПОД. НОМЕР> 
56515235228 

Вводиться при фіскалізації апа-
рата представником уповнова-
женого ЦСО 

 %+ або %-, 
ОПЛАТА 

ВИБІР ТИПУ 
<ІДЕНТИФ. НОМЕР> 

або 
<ПОДАТКОВ. НОМЕР> 

Вибрати тип: ідентифікаційний 
код або індивідуальний податко-
вий номер платника податку 

Виконання напи-
су «проїзний до-
кумент 

%+ , 
ОПЛАТА 

<ПРОЇЗНИЙ ДОКУМ> Програмується значення 0 або 1.  
Якщо 0 – напис «проїзний доку-
мент» в квитку не друкується, 1 
– напис в квитку друкується 

Блокування опе-
рацій повернен-
ня для касирів 

%+ , 
ОПЛАТА 

<БЛОК. ПОВЕРНЕН> Програмується значення 0 або 1.  
Якщо 0 – касирам дозволяється 
виконувати операції повернення, 
1 – повернення може виконувати 
тільки адміністратор або керів-
ник зміни 

Блокування 
зняття Z-звіту 

%+ , 
ОПЛАТА 

<Z-БЛОКУВАННЯ> Програмується значення 0 або 1. 
Якщо 1, блокується зняття Z-звіту 
до того як електронна контрольна 
стрічка програмно знята з апарата.  

 
3.14 Програмування користувачів 
В цьому режимі задаються користувачі апарата, та програмується пароль. 
Користувачі, мають різні права доступу до режимів: 
 «КАСИР» - має право тільки на проведення торгових операцій; 
 «КЕРІВНИК ЗМІНИ» - на торгові операції та виконання звітів; 
 «АДМІНІСТРАТОР» - має доступ до всіх режимів роботи. 

Т а б л и ц я 12 - Користувачі 
Операція Клавіші Індикація Пояснення 

Вибір режиму «КО-
РИСТУВАЧІ» 

%+ або %-, < КОРИСТУВАЧІ > Запрограмовані значення 
паролів для: 
Касирів – від 1 до 8; 
Керівника зміни – 9; 
Адміністратора – 3687 

Перегляд користу-
вачів апарата 

ОПЛАТА,  
%+ або %- 

< ІВАН СОВКО > 
АДМІНІСТРАТОР 

На індикації висвічується 
ім’я та рівень користувача 

Зміна імені та паро-
лю користувача 

ОПЛАТА  ВВЕДІТЬ ІМ’Я  
МАРІЯ ІВАНОВА 

Введіть ім’я користувача 

ОПЛАТА,  
5, 5, 5, 5, 5 

ВВЕДІТЬ ПАРОЛЬ 
55555 

Введіть пароль. До п’яти 
цифр 

ОПЛАТА 
5, 5, 5, 5, 5 

ПІДТВЕРДІТЬ ВВОД 
55555 

Підтвердить введення паро-
лю 

Зміна імені та паро-
лю закінчена 

ОПЛАТА < МАРІЯ ІВАНОВА > 
АДМІНІСТРАТОР  
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4 РЕЖИМ «СТАНЦІЯ ПРОДАЖУ» 

В цьому режимі виконується програмування станції, на якій встановлено 
апарат та здійснюється продаж квитків. Інформація про станцію продажу попадає до 
квитка. Для внесення цієї інформації небідно війти в режим за допомогою клавіші 
«ОПЛАТА», вибрати станцію та підтвердити вибір клавішею «ОПЛАТА». 

Вибір станції проводиться зі списку станцій, який попередньо запрограмований 
(див. 3.5). По клавіші «ЧЕК» роздруковується список станцій, що запрограмовані. По 
клавіші «КОД», виконується вибір станції по порядковому номеру. За допомогою 
клавіш «+%» або «-%» можна продивитися список станій на індикаторі. 
 

5 РЕЖИМ «СЛУЖБОВІ ОПЕРАЦІЇ» 

5.1 Перехід до режиму 
5.1.1 В цьому режимі виконуються наступні службові операції: 
 службове внесення грошових сум в касу; 
 службова видача грошових сум із каси; 
 фіскалізація апарата. 
5.1.2 Для входу в режим «СЛУЖБОВІ ОПЕРАЦІЇ» треба клавішами  або 

  знайти цей режим та натиснути клавішу  . 
5.2 Службове внесення/видача грошових сум в/із каси 
Операція Клавіші Індикація Пояснення 

Вибір режиму       
«ВНЕСЕННЯ/ВИДАЧА» 

%+ або 
%- 

СЛУЖБ. ОПЕРАЦІЇ 
< ВНЕСЕН./ВИДАЧА > 

 

Службове внесення ОПЛАТА  
 

СЛУЖБОВЕ 
< ВНЕСЕННЯ > 

На індикації висвічується на-
зва операції 

Внести 50,00 гривень ОПЛАТА, 
5, 0, 0, 0 

ВНЕСЕННЯ 
50.00 

 

Закінчення операції 
службового внесення 

ОПЛАТА СЛУЖБ. ОПЕРАЦІЇ 
<ВНЕСЕН./ВИДАЧА> 

Роздруковується чек: 

 
Службова видача ОПЛАТА, 

%+ 
СЛУЖБОВЕ  

< ВИЛУЧЕННЯ > 
На індикації висвічується на-
зва операції 

Видати з каси 50,00 
гривень 

ОПЛАТА, 
5, 0, 0, 0 

ВИЛУЧЕННЯ 
50.00 

 

Закінчення операції 
службової видачі 

ОПЛАТА СЛУЖБ. ОПЕРАЦІЇ 
< ВНЕСЕН./ВИДАЧА > 

Роздруковується чек: 

 

КРОХА С 
УКРАЇНА 

КАСА N 65535 
 СЛУЖБОВА ВИДАЧА           50.00 

ЗН ДК5254748962 
ПН 458963144785 
ФН 369136878643 

14/02/06  16:00 
СЛУЖБОВИЙ ДОКУМЕНТ DУ 

КРОХА С 
УКРАЇНА 

КАСА N 65535 
 СЛУЖБОВЕ ВНЕСЕННЯ      50.00 

ЗН ДК5254748962 
ПН 458963144785 
ФН 369136878643 

14/02/06  16:00 
СЛУЖБОВИЙ ДОКУМЕНТ DУ 

ОПЛАТА 

% + 
% – 
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5.3 Фіскалізація апарата 
 
УВАГА! Введення ФП в експлуатацію може виконувати лише уповнова-

жений податковий інспектор, або фахівець уповноваженого ЦСО. У разі вве-
дення ФП в експлуатацію не уповноваженими особами накладаються санкції 
чинного законодавства 

5.3.1 Перехід до режиму 
Цей режим використовується для: 
 введення ФП в експлуатацію (якщо вона не введена); 
 друк даних про введення ФП в експлуатацію (після введення ФП). 
Для входу в режим клавішами %+ або %- виберіть режим «СЛУЖБОВІ 

ОПЕРАЦІЇ», натисніть клавішу ОПЛАТА, та  знов клавішами «%+» або «%-» знайдіть 
індикацію: 

 
5.3.2 Введення ФП в експлуатацію  
Перед введенням ФП в експлуатацію необхідно, щоб в режимі програмування 

службових параметрів (див. 3.13) був введений заводський номер апарата. 
Якщо заводський номер не заданий, з’являється повідомлення: 

 
і фіскальна пам’ять не може бути введена в експлуатацію. Також необхідно запрог-
рамувати вірні дату та час. 

Фіскалізація апарата проводиться в наступній послідовності: 
Операція Клавіші Індикація Пояснення 

Вибір режиму «ФІС-
КАЛІЗАЦІЯ» 

%+ або %-, 
ОПЛАТА 

СЛУЖБ. ОПЕРАЦІЇ 
< ФІСКАЛІЗАЦІЯ > 

 

Ввести фіскальний 
номер 

Г4,3, 5, 8, 8, 
6, 4, 4, 3, 1, 

4, 3, 5, 
ОПЛАТА 

ВВЕСТИ ФІСК. НОМЕР
358864431435 

Треба ввести всі 12 цифр 
фіскального номера 

Вибрати тип: іден-
тифікаційний код 
або індивідуальний 
податковий номер 
платника податку та 
ввести його 

%+ або %-, 
ОПЛАТА 

ВИБІР ТИПУ 
<ІДЕНТИФ. НОМЕР> 

або 
<ПОДАТКОВ. НОМЕР>

 

Г4, 8, 6, 3, 1, 
4, 0, 2, 3, 6, 

5, 4, 4,  

ІН / ПН 
863140236544 

Треба ввести всі 12 цифр  

Провести фіскалі-
зацію 

ОПЛАТА ПРОВЕСТИ 
ФІСКАЛІЗАЦІЮ? 

На індикаторі з’являється запит 
та роздруковується чек який 
містить: 
 заводський номер апарата; 
 фіскальний номер апарата; 
 ідентифікаційний код або 
індивідуальний податковий но-
мер платника податку; 
 назву, літерне означення 
дозволених податкових груп та 
розмір відсотка для кожної з 
них; 
 поточні дата, час та хвили-
ни 

 

СЛУЖБ. ОПЕРАЦІЇ 
< ФІСКАЛІЗАЦІЯ > 

НЕ ГОТОВА ДО ВВОДУ 
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Оператор повинен перевірити виведені: фіскальний номер, ідентифікаційний 
код або індивідуальний податковий номер платника податку апарата, ставки 
податків, в разі виникнення помилки, відмовитися від фіскалізації клавішею «С». Знов 
ввести вищевказані параметри та підтвердити введення. 

Клавіша «ОПЛАТА» підтверджує введення ФП в експлуатацію. З натисканням 
на неї підтверджується введення ФП в експлуатацію, запис першого фіскального 
номера апарата, першого ідентифікаційного коду або індивідуального податкового 
номера платника податку, ставки податків. 

Змінити дані можливо тільки до підтвердження клавішею «ОПЛАТА» – 
введення в експлуатацію. 

Лічильник денних звітів апарата встановлюється на 0. В фіскальній пам’яті 
записується ДЕННИЙ ЗВІТ під номером 0000 та з обігом – 0. 

Роздруковується чек:  
 

Зразок чеку Пояснення до рядків 

 

 
 
Інформація про підприємство 
Номер апарата на підприємстві 
Повідомлення, що ФП знаходиться в експлуатації 
Перелік податкових ставок, що дозволені до використання, 
із вказаними літерами ставки податків, відсотком податку 
та включений чи не включений  
 
Дата програмування податків 
 
Заводський номер апарата 
Податковий номер 
Фіскальний номер 
 

 
 

КРОХА С 
УКРАЇНА 

КАСА N 65535 
 В ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

ПОДАТКОВІ СТАВКИ 
ПОДАТОК А  20.00 %  НЕ ВКЛАД. 
ПОДАТОК Б  20.00 %        ВКЛАД. 
ПОДАТОК Й                НЕОПОДАТ. 

ДАТА ПОДАТКІВ     14/02/06 
14/02/06  16:00 

ЗН ДК5254748962 
ПН 458963144785 
ФН 369136878643 

СЛУЖБОВИЙ ДОКУМЕНТ DУ 
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6 ПРОДАЖ КВИТКІВ 

6.1 Перехід до режиму 
6.1.1 В цьому режимі здійснюється продаж проїзних документів пасажирам. 

В апараті реалізована можливість попереднього, поточного продажу, бронювання 
квитка, а також продаж додаткових послуг. 

6.1.2 Для входу в режим необхідно з меню апарата, за допомогою клавіш 
«%+» або «%-» вибрати режим «ПРОДАЖ КВИТКІВ» та натиснути клавішу 
«ОПЛАТА». 

6.2 Продаж квитків 
Послідовність дій, які необхідно виконати оператору для продажу проїзних 

документів наведені на рисунку 5. Пояснення до дій оператора наведені в таблиці: 
№ опе-
рації Пояснення 

1 Вхід в режим «ПРОДАЖ КВИТКІВ» 
2 На індикації висвічується номер рейсу, час відправлення, назва рейсу. За 

допомогою клавіш «%+» або «%-» можна здійснити вибір необхідного рей-
су зі списку рейсів, які запрограмовані (див. 3.8). При натисненні на клаві-
шу «ЧЕК» роздруковується інформація по всім рейсам. При натисненні на 
клавішу «ПС» роздруковується інформація про рейс, що на індикаторі. На-
тиснувши на клавішу «КОД» та відповідні цифрові клавіші, можна вибрати 
рейс за порядковим номером в списку рейсів 

3 Вибір відомостей відкритих на цей рейс («%+» або «%-»). На індикації ві-
дображено номер відомості, дата та час відправлення автобусу, а також 
відкрита (літера «В») чи закрита (літера «З») відомість. 
Якщо необхідно створити нову відомість, треба натиснути клавішу «Х» та 
перейти до пункту За. Якщо відкритих відомостей на цей рейс немає, пе-
рехід до пункту 3а здійснюється автоматично. За допомогою клавіші 
«ЧЕК» відбувається друк розподілення місць в автобусі 

4 За допомогою клавіш «%+» або «%-» необхідно здійснити вибір станції 
призначення (зі списку можливих станцій запрограмованих в рейсі) 

5 Апарат пропонує перше вільне місце. Здійснити вибір іншого місця можли-
во за допомогою клавіші Г1. При натисненні на клавішу «КОД» апарат 
пропонує ввести потрібне місце.  
При натисненні клавіш: 
Г2 – апарат переходить в режим продажу багажного квитка (пункт 5а); 
Г3 – бронювання квитка (пункт 5б); 
Г4 – продаж попередньо заброньованого квитка (пункт 5в); 
«.» – продаж квитка без місця 

6 На індикаторі висвічується сума, яку необхідно сплатити за квиток. Якщо 
до виводу чеку на друк ввести суму, яку сплачує клієнт, буде нарахована 
решта. 
Якщо ввести суму та натиснути на клавішу «ЧЕК», здійснюється вибір фо-
рми оплати при безготівковому розрахунку. 
При натисненні клавіш: 
Г1 – апарат переходить в режим вибору пільгових категорій (пункт 6а); 
Г2 – додавання до квитка вартості провозу багажу (пункт 6б); 
Г3 – продажу послуг (пункт 6в). 
На цьому етапі ще є можливість відмінити продаж квитка, але після підт-
вердження формування квитка клавішею «ОПЛАТА», він відправляється 
на друк 
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№ опе-
рації Пояснення 

7 Друкується квиток. Зразки квитків наведені в 6.3 
3а Відкривається нова відомість 
3б Клавішами «%+» або «%-» вибрати тип продажу квитка: попередній чи по-

точний 
3в клавішами «%+» або «%-» вибрати категорію автобусу (загальний, м’який, 

тощо) 
3г Тільки для попереднього продажу! Призначити дату відправлення автобу-

су 
3д Створюється нова відомість із заданими параметрами 
3е При натисненні на клавішу «ЧЕК» роздрукується інформація про розподі-

лення місць в автобусі.  
Для того щоб зайняти одне місце треба набрати з цифрової клавіатури йо-
го номер і натиснути «Г1». Для того щоб зайняти місця із вказаного номе-
ра до кінця натисніть «Г2». Для того щоб звільнити вказане місце – «Г3». 
Звільнити зайняти місця із вказаного номера до кінця – «Г4» 

5а Продаж багажного квитка. Зразок квитка наведений в 6.3. Необхідно ввес-
ти кількість місць багажу, але не більше 10 

5б Форма бронювання місця. В ній вказується номер рейсу, дата та час відп-
равлення, номер місця та поле ім’я пасажира. В надрукованій формі бро-
нювання місця в поля ім’я пасажира касир вписує ім’я пасажира, який бро-
нює місце та зберігає цю форму у себе. Коли пасажир приходить за квит-
ком, касир проводить продаж місця в пункті 5в яке співпадає з номером 
заброньованого. Також без попереднього бронювання можна продати міс-
ця, які були зайняті при формуванні відомості (див. 3е) 

5в 

6а За допомогою клавіш «%+» або «%-» вибір пільгової категорії пасажира зі 
списку в меню «КАТЕГОРІЇ» (див 3.9). Вартість квитка зменшується у від-
повідності з запрограмованим коефіцієнтом 

6б До квитка додається вартість перевезення багажу. Кількість місць багажу 
додається з кожним натисненням на клавішу «Г2», але не більше 10. На 
індикаторі, при цьому, збільшується сума 

6в До квитка додається будь-яка послуга або товар, яка вибирається зі спис-
ку за допомогою клавіш «%+» або «%-».Послуги попередньо запрограмо-
вані в меню «АРТИКУЛИ» (див. 3.4) 

 
 

УВАГА! Якщо при створенні нової відомості з’являється повідомлення 
«ТАКА ВІДОМОСТЬ Є!» ви створюєте дві відомості на один рейс та одну 
дату! 
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6.3 Приклади оформлення квитків 

Якщо апарат фіскалізований, квиток має наступний вигляд: 
 
Зразок чеку Пояснення до рядків 

 
Інформація про підприємство (програмуються 4 рядки) 
 
Номер апарата на підприємстві 
Порядковий номер квитка 
Інформація про касира, що видав квиток 
Номер рейсу, категорія автобусу 
Назва маршруту 
Назви станцій відправлення та прибуття 
Дата та час відправлення 
Відстань до пункту призначення, час прибуття (якщо запрограмовані) 
Номер місця та категорія квитка 
Тарифна вартість квитка та літера ставки ПДВ 
Розмір станційного збору та літера ставки ПДВ 
Розмір страхового збору та літера ставки ПДВ 
Розмір комісійного збору та літера ставки ПДВ 
Сума накладеного податку (група А) 
Сума по чеку 
Сума сплачена готівкою 
Інформація про перевізника (можливо до 6 рядків) 
Інформація про страхову компанію (можливо до 6 рядків) 
Інформаційний рядок закінчення (програмується до 8 рядків) 
Заводський номер апарата 
Податковий номер 
Фіскальний номер 
Дата та час продажу квитка 
Інформація що чек фіскальний, логотип виробника 

Далі наведені приклади тільки середньої частини квитків, крім випадків, які 
мають відмінність від приведеного прикладу. 

Приклад оформлення пільгового квитка з додатковою послугою - перевезення 
багажу: 

Зразок чеку Пояснення до рядків 
 
Номер рейсу, категорія автобусу 
Назва маршруту 
Назви станцій відправлення та прибуття 
Дата та час відправлення 
Номер місця  
Назва пільгової категорії, номер пільгового документу 
Тарифна вартість квитка з урахуванням пільги, та літера ПДВ 
Вартість перевезення багажу з ПДВ включно та літера ставки ПДВ
Розмір станційного збору та літера ставки ПДВ 
Розмір страхового збору та літера ставки ПДВ 
Розмір комісійного збору та літера ставки ПДВ 
Сума накладеного податку (група А) 
Сума по чеку 
Сума вкладеного податку (група Б) 
Сума сплачена готівкою 
 

 

РЕЙС N 1459 ЗАГ 
КИЇВ – ХАРКІВ 
ВІДПРАВЛЕННЯ 14/02/06   18 : 00 
ВІД КИЇВ ДО ПОЛТАВА 
МІСЦЕ 1 
ДИТЯЧИЙ                         46987232 
ТАРИФ ЗАГАЛЬ. А              50.00 А 
БАГАЖ                                   5.00 Б 
СТАНЦІЙ. ЗБІР  А                 5.23 А 
СТРАХОВ. ЗБІР А                 2.65 А 
КОМІСІЙ. ЗБІР   А                 4.85 А 
А = 20.00 %                         12.94 
УСЬОГО        80.67 
Б = 20.00 %                          0.83 
ГОТІВКА                                  82.67 

КРОХА С 
УКРАЇНА 

КАСА N 65535 
КВИТОК N 10 

КАСИР ІВАН СОВКО 
РЕЙС N 1459 ЗАГ 
КИЇВ – ХАРКІВ 
ВІДПРАВЛЕННЯ 14/02/06   18 : 00 
ВІД КИЇВ ДО ПОЛТАВА 
500 КМ     ЧАС ПРИБУТТЯ   23:50 
МІСЦЕ 1 ПОВНИЙ 
ТАРИФ ЗАГАЛЬ. А              52.00 А 
СТАНЦІЙ. ЗБІР  А                 5.23 А 
СТРАХОВ. ЗБІР А                 2.65 А 
КОМІСІЙ. ЗБІР   А                 4.85 А 
А = 20.00 %                          12.94 
УСЬОГО        82.67 
ГОТІВКА                                  82.67 
ПЕРЕВІЗНИК ТОВ «ГЮНСЕЛ» 
СТРАХОВИК ЗАТ «АСКО» 

ДЯКУЄМО ВАМ! 
ЗН ДК5254748962 
ПН 458963144785 
ФН 369136878643 

14/02/06  16:00 
ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК DУ 
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Приклад оформлення багажного квитка: 
Зразок чеку Пояснення до рядків 

 
Номер рейсу, категорія автобусу 
Назва маршруту 
Назви станцій відправлення та прибуття 
Дата та час відправлення 
Повідомлення, що квиток багажний 
Кількість місць багажу 
Вартість перевезення багажу з ПДВ включно та літера ставки ПДВ
Сума по чеку 
Сума вкладеного податку (група Б) 
Сума сплачена готівкою 

Приклад оформлення бланку бронювання квитка: 
Зразок чеку Пояснення до рядків 

 
Назва документу  
Поле, для запису імені пасажира 
Номер рейсу, категорія автобусу 
Назва маршруту 
Назви станцій відправлення та прибуття 
Дата та час відправлення 
 

7 ПОВЕРНЕННЯ 
У випадку, коли клієнт хоче повернути квиток необхідно провести операцію по-

вернення. Повернення квитків здійснюється в режимі «ПОВЕРНЕННЯ» по номеру 
квитка, який був проданий. Приклад оформлення повернення квитка: 

Дії оператора (клавіші) Індикація Зразок  чека 
Вибір режиму «ПОВЕРНЕННЯ»: 
«%+» або «%-» 

< ПОВЕРНЕННЯ > 
 

 

Вхід в режим: 
«ОПЛАТА» 

ВВЕДІТЬ  N КВИТКА 
                              0 

Ввести № квитка, який поверта-
ється:  
«2», «0», «ОПЛАТА» 

ВВЕДІТЬ N КВИТКА 
                     20 

Вибрати зі списку повернень, які 
попередньо запрограмовані (див. 
3.12) причину повернення:  
«%+» або «%-» 
«ОПЛАТА» 

НАЙМЕН. ПОВЕРНЕННЯ 
<   АНУЛЮВАННЯ         > 

Сума, яка повертається СУМА ДО ПОВЕРН 
17.40 

Друк квитка:  
«ОПЛАТА» 
 

ДРУК КВИТКА 
 

 
Друк копії квитка 
«ОПЛАТА» 

НАДРУКУВАТИ КОПІЮ? 
 
 
 

 

ДОКУМЕНТ ПОВЕРНЕННЯ N 27 
ПОВЕРНЕННЯ ПО КВИТКУ N 20 
РЕЙС N 1459 ЗАГ 

КИЇВ – ХАРКІВ 
ВІДПРАВЛЕННЯ 14/02/06   18 : 00 
ВІД КИЇВ ДО ПОЛТАВА 
МІСЦЕ 1 ПОВНИЙ 
ЗАГАЛОМ     68.80 
ПОВЕРНЕННЯ «АНУЛЮВАННЯ» 

ПІДЛЯГАЄ ПОВЕРНЕННЮ 
ТАРИФ ЗАГАЛЬ.                 20,00% 

  - 59.00 А
УТРИМАННЯ  А                   47.20 А 
СТАНЦІЙ. ЗБІР                     0,00% 

 - 4.20 А
УТРИМАННЯ  А                    4.20 А 
СТРАХОВ. ЗБІР                100,00% 

 - 5.60 А
СУМА         - 17.40 
ЗАГАЛОМ 
УТРИМАННЯ                       51.40 А 
А = 20.00 %                          - 2.90 
ГОТІВКА                             - 17.40 

ВИДАТКОВИЙ ЧЕК DУ 

БЛАНК БРОНЮВАННЯ 
ІМ’Я ПАСАЖИРА______________ 
РЕЙС N 1459 ЗАГ 
КИЇВ – ХАРКІВ 
ВІД КИЇВ ДО ПОЛТАВА 
ВІДПРАВЛЕННЯ 14/02/06   18 : 00 

РЕЙС N 1459 ЗАГ 
КИЇВ – ХАРКІВ 
ВІДПРАВЛЕННЯ 14/02/06   18 : 00 
ВІД КИЇВ ДО ПОЛТАВА 
БАГАЖНИЙ КВИТОК 
                    6        Х               5.00 
БАГАЖ                                 30.00 Б 
УСЬОГО        30.00 
Б = 20.00 %                          5.00 
ГОТІВКА                              30.00 
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8 РЕЖИМ «РЕЄСТРАЦІЯ» ДЛЯ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ 

8.1 Перехід до режиму 
8.1.1 В цьому режимі апарат використовується для оформлення реєстрації 

продажу товарів чи послуг. 
Продаж товарів здійснюється з режиму «ТОРГОВИЙ РЕЖИМ». 
8.1.2 Реєстрація продажу товарів (послуг) оформлюється фіскальним чеком 

наступного зразка: 
Зразок чека Пояснення до рядків 
КРОХА С 
УКРАЇНА 

КАСА N 65535 
ЧЕК № 3 

ХЛІБ                          1.20 А 
МОЛОКО                  3.00 Н 
УСЬОГО        4.20 
ГОТІВКА                      4.20 
ПДВ   А=20.00%          0.20 

ЗН ДК5254748962 
ПН 458963144785 
ФН 369136878643 
16/06/05 14:57:10 
ДЯКУЄМО ВАМ! 

ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК  DУ 

Інформація про торговельне підприємство 
(програмується до 3 рядків) 
 
Номер чека.  
Назва проданого товару, сума продаж, літера групи оподатку-
вання 
Сума по чеку 
Вид оплати 
Суми податків по чеку (По ставці А=20.00%) 
Заводський номер 
Фіскальний номер  
Ідентифікаційний код податківця 
Дата друку чека. Час друку чека 
Інформаційний рядок закінчення (програмується) 
Повідомлення про фіскальний чек. Логотип виробника 

 
Для проведення операції продажу товарів необхідно виконати наступні дії: 
 увійти в «ТОРГОВИЙ РЕЖИМ», на індикації висвітиться «0,00»; 
 за допомогою клавіш «%-» або «%+» вибрати необхідний товар з 

попередньо запрограмованих (див. 3.4). На індикації з’являється перший з товарів зі 
списку артикулів; 

 натиснути клавішу «КОД»; 
 за необхідністю, ввести суму, яку сплачує покупець; 
 натиснути клавішу «ОПЛАТА», буде нарахована решта та роздрукований 

чек. 
Якщо на індикаторі назва товару відображається із символами «<   >», то вибір 

товару не виконаний і при натисненні на клавішу «ОПЛАТА», товар не буде 
проданий. Перед натисненням на клавішу «ОПЛАТА» переконайтесь в тому, що 
обраний для продажу товар відображується на індикаторі без символів «<   >». 

  для того, щоб додати цей товар до купівлі, 
необхідно натиснути клавішу «КОД»; 

 

  обраний товар буде доданий до суми купівлі. 
 
Продивитися суму маркованих до даного моменту продаж одному клієнту 

можна натиснувши на клавішу «ПС». 

КАВА 
                              2.50 

< КАВА > 
                           2.50 
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8.2 Продаж товарів (послуг) по порядковому номеру 
В апараті є можливість продажу товарів по порядковому номеру зі списку 

запрограмованих артикулів. 
Для вибору порядкового номера необхідно: 
 на цифровій клавіатурі набрати порядковий номер товару зі списку 

артикулів, який необхідно продати та натиснути клавішу «КОД». На індикаторі 
висвітиться назва товару, та ціна товару;  
 

УВАГА! Для торгового режиму використовуються артикули 
починаючи з номера 81 зі списку артикулів.  
 

Для відмови від вибраного товару – натисніть клавішу «АН». Для вибору 
іншого ряду використовуються клавіші «%+» та «%-». 

«%+» – вибір наступного номера. 
«%-» – вибір попереднього номера. 
 натиснути клавішу «ОПЛАТА». При цьому здійсниться продаж товару. 
Зразок продажу товару по порядковому номеру: 

 
Операція Клавіші Індикація Друк чека 

Вибір товару з но-
мером в списку 86  
 
Продаж товару по 
обраному номеру 86 
 
Закінчення чеку 

«8», ”6”,   
 
 
“КОД” 
 
 
“ОПЛАТА” 

 
0.86 

 
МОЛОКО ”ЛАСУНЯ” 
                                  3.50 
 

ДРУК ЧЕКА 

 
МОЛОКО ”ЛАСУНЯ”   3.50 Е 
УСЬОГО         3.50 
Е = 20.00%                      0.58 
ГОТІВКА                         3.50 

8.3 Продаж товарів (послуг) за вільною ціною 
В апараті є можливість виконати продаж товару (послуги) за вільною ціною, в 

незалежності від того, яка ціна запрограмована на товар (послугу) в списку артикулів. 
 

Операція Клавіші Індикація Друк чека 
Вводимо ціну товару 
(послуги) - 2,55 грн. 
 
Вибір товару, який про-
дається за вільною ці-
ною 
 
Продаж товару (послу-
ги) з вільною ціною 
 
Закінчення чеку 

“2”, “5”, ”5”, «ЦІНА» 
 
 
“%+” або “%-” 
 
 
 
«КОД» 
 
 
“ОПЛАТА” 

 
                       2.55 

 
< КАВА      > 

                       2.55 
 
 
КАВА      

                      2.55 
 

ДРУК ЧЕКА 

 
 
 
КАВА                    2.55 Е 
УСЬОГО    2.55 
Е = 20.00%             0.43 
ГОТІВКА                 2.55 
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8.4 Продаж товару із помноженням на кількість 
Операція Клавіші Індикація Друк чека 

Введення кількості то-
вару, 5 
 
Вибір товару 
 
Продаж товару с зада-
ною кількістю 
 
Продивитися суму купі-
влі 
Закінчення чеку 

”5”, “Х” 
 
 
“%+” або “%-” 
 
“КОД” 
 
 
«ПС» 
 
«ОПЛАТА» 

                     0.05 
 
 
< КАВА      > 

                       2.50 
КАВА      

                      2.50 
 

ПІДСУМОК 
12.50 

ДРУК ЧЕКА 

 
 
 
 
5                 Х          2.50 
КАВА                   2.50 Е 
УСЬОГО  12.50 
Е = 20.00%             2.08 
ГОТІВКА               12.50 
 

8.5 Реєстрація операцій повернення  
Реєстрація операції повернення можлива лише, якщо в касу внесена готівка. 
Приклад повернення товарів з номером 82. 
 
Операція Клавіші Індикація Друк чека 

Формування видатко-
вого чеку  
 
Вібір товару який по-
вертається зі списку 
артикулів 
 
Закінчення чеку 

“АН” 
 
 
“%+”, ”КОД” 
 
 
 
“ОПЛАТА” 

ВИДАТКОВИЙ ЧЕК 
 
 
МОЛОКО 

                     - 3.20 
 

ДРУК ЧЕКА 

 
ЧЕК ПОВЕРНЕННЯ 

МОЛОКО                       - 3.20 Е 
УСЬОГО           -3.20 
Е = 20.00%                      - 0.53 
ГОТІВКА                          - 3.20 

ЗН ДК5254748962 
ПН 458963144785 
ФН 369136878643 
16/06/05 14:57:10 
ДЯКУЄМО ВАМ! 

ВИДАТКОВИЙ ЧЕК DУ 
 

Реєстрація послуг з від’ємним підсумком розрахунків можлива лише готівкою. 
8.6 Розрахунок з клієнтом 
При проведенні реєстрації операції продажу (надання послуг) через апарат 

касир зобов’язаний: 
 забезпечити введення відповідних грошових сум в апараті; 
 за показником індикатора апарата визначити загальну суму продажу; 
 отримати від покупця (клієнта) гроші за товар (послугу), або провести 

безготівковий розрахунок; 
 провести операцію закриття чеку в апараті і вивести чек на друк; 
 видати покупцю (клієнту) чек, суму решти. 
Реєстрація оплати – це касова операція, яка закриває касовий чек, тобто 

здійснюється після завершення всіх інших касових операцій в чеку. Апарат дозволяє 
розрізняти такі форми оплати: 

 готівка; 
 платіжний чек; 
 картка; 
 кредит. 
Це важливо для безпомилкового обліку одержаних касиром цінних паперів, що 

є засобами платежу. 
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8.6.1 Обчислення проміжної суми 
У випадку декількох продаж по одному чеку є можливість обчислення всієї 

суми по чеку. 
Операція Клавіші Індикація Друк чека 

Продаж товару  з но-
мером 81 
 
Продаж товару з номе-
ром 82 
 
Вивести суму по чеку 
 
Закінчити чек  
 

“8”, “1”, ”КОД” 
 
 
“8”, “2”,  “КОД” 
 
 
“ПС” 
 
“ОПЛАТА” 
 

СИР 
                     16,00 

 
МОЛОКО 

                        3,20 
 
ПІДСУМОК 

                     19,20 
ДРУК ЧЕКА 

 
 
СИР                   16.00 Е 
МОЛОКО             3.20 Й 
УСЬОГО  19.20 
Е = 20.00%              2.67 
ГОТІВКА               19.20 
 

Далі наведені різні варіанти розрахунків по даному чеку. 
8.6.2 Обчислення решти 

Операція Клавіші Індикація Друк  чека 
Введіть суму сплати за 
товар - 20.00 грн. 
 
Закінчити чек з обчис-
ленням решти 

 “2”, ”0”, ”0”, ”0”, 
 
 
“ОПЛАТА” 

 
           20.00 

 
РЕШТА 

                    - 0.80 

 
Е = 20.00%              2.67 
ГОТІВКА           20.00 
РЕШТА                  -0.80 
 

8.6.3 Використання декількох видів оплати 
Операція Клавіші Індикація Друк чека 

Сплачено 10.00 грн. – 
чеком 
 
 
 
 
 
5.00 грн. – кредитом 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.00 грн. – карткою 
 
 
 
 
Закінчити чек з обчи-
сленням решти. Вве-
сти 5 грн. готівкою 
 

“1”, “0”, “0”, “0”,  
 
“ЧЕК” 
 
 
“1” 
 
“5”, ”0”, ”0”, 
 
“ЧЕК” 
 
 
“2” 
 
“2”, ”0”, “0” 
 
“ЧЕК” 
 
 
„3” 
 
“5”, ”0”, ”0”, 
 
“ОПЛАТА” 
 

 
                     10.00 

1=ЧЕК 
2=КРЕДИТ  3=КАРТА 
 
ПІДСУМОК  

                      9.20 
 

                      5.00 
1=ЧЕК 

2= КРЕДИТ 3=КАРТА 
 
ПІДСУМОК 

       4.20 
 

                      2.00 
1=ЧЕК 

2= КРЕДИТ 3=КАРТА 
 
ПІДСУМОК 

    2.20 
 

                      5.00 
РЕШТА  

                     -2.80 

 
 
 
 
 
 
 
Е = 20.00%               2.67 
ГОТІВКА                   5.00 
ЧЕК                         10.00 
КРЕДИТ                    5.00 
КАРТА                      2.00 
РЕШТА                   - 2.80 
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9 ЗВІТИ 

9.1 Перехід до режиму 
9.1.1 Для переходу до режиму з меню апарата, за допомогою клавіш «%+» 

або «%-» вибрати режим «ЗВІТИ» та натиснути клавішу «ОПЛАТА». Вибір потрібного 
звіту здійснюється натисканням на клавіші «%+» або «%-». 

9.1.2 На паперовій стрічці в режимі «ЗВІТИ» можна одержати з пам’яті 
апарата інформацію про результати роботи апарата за певний проміжок часу В 
цьому розділі наведений перелік звітів та їх зразки, які можна отримати в режимі 
«ЗВІТИ».  

На початку всіх звітів друкується адреса підприємства, а наприкінці заводський 
номер апарата, фіскальний номер, ідентифікаційний код або індивідуальний 
податковий номер платника податку, дата та час, напис «СЛУЖБОВИЙ ДОКУМЕНТ» 
та логотип підприємства – виробника (початок та закінчення звітів в зразках не 
наведена).  

З цього режиму можна виконати наступні види звітів: 
 звіт відомості (Форма 20-АСС); 
 звіт з обнулінням (Z-звіт); 
 денний звіт без обнулення (Х-звіт); 
 періодичні звіти ФП (повний та скорочений);  
 звіт про реалізовані товари; 
 друк нуль – квитка 
 звіт по перевізникам; 
 звіт по рейсам; 
 перехідний звіт; 
 по грошам; 
 по категоріям; 
 по касирам 

 
9.2 Звіт відомості (Форма 20-АСС) 
Для друку відомості необхідно клавішами «%+» або «%-» знайти індикацію: 
 

 
 

та натиснути клавішу «ОПЛАТА». клавішами «%+» або «%-» вибрати необхідну 
відомість. Ще раз натиснути клавішу «ОПЛАТА» - буде роздрукована обрана 
відомість: 

Для вибору відомості по порядковому номеру натисніть клавішу «КОД», 
введіть номер з цифрової клавіатури та натисніть клавішу «ОПЛАТА». 
 
 

 

УВАГА! Закриті відомості, які зберігаються в пам’яті апарата більше 
ніж 3 доби, видаляються автоматично! 

ЗВІТИ 
<  ВІДОМОСТІ  > 
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Зразок звіту Пояснення до рядків 

 

Назва звіту 
Номер екземпляра відомості що виконана на цей рейс 
Номер відомості продажу 
Повідомлення, закрита чи відкрита відомість  
Номер рейсу, категорія автобусу 
Назва маршруту 
Дата та час відправлення 
Найменування та реквізити перевізника 
 
 
Поле для вписування номера квитково-облікового листа 
 
Поле для вписування імені диспетчера  
 
Поле для вписування номеру автобусу 
 
Поле для вписування імені водія 
 
Інформація по проданим квиткам: номер місця, номер кви-
тка, код станції призначення з меню станції (див. 3.5), та-
рифна вартість (без врахування послуг та зборів), вартість 
багажу, категорія проданих квитків 
 
 
Сума по кожному артикулу (тарифу): 
Сума по загальному тарифу, літера ставки ПДВ; 
Сума перевезення багажу з ПДВ включно, літера ставки ПДВ;
Сума страхового внеску, літера ставки ПДВ 
Сума накладеного податку (група В) 
Сума по чеку 
Сума вкладеного податку (група А) 
Суми до відрахування перевізнику: 
Сума по тарифу, літера ставки ПДВ; 
Сума перевезення багажу з ПДВ та літера ставки ПДВ; 
Усього до відрахування 
Сума вкладеного податку (група А) 
Інформація про кількість проданих квитків з вказаними: 
кодом станції призначення з меню станції (див. 3.5), на-
звою станції, кількості по кожній станції та сумою  
Загальна кількість проданих квитків на рейс 

Для того щоб закрити відомість треба клавішами «%+» або «%-» вибрати 
необхідну відомість натиснути клавіші «ЧЕК» та «ОПЛАТА».  

Видалення відомості – клавіша «С». Відкриття закритої відомості – клавіша 
«ЧЕК».  

 
9.3 Звіт з обнулінням (Z-звіт) 
Для виконання Z-звіту клавішами «%+» або «%-» знайдіть індикацію 

«< ДЕННИЙ  (Z) >». Після натиснення на клавішу «ОПЛАТА» роздруковується 
контрольна стрічка. Контрольна стрічка містить інформацію по всім чекам, які видані 
до даного моменту з моменту попереднього обнулення, без початку чека та 
рекламного тексту.  
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Після контрольної стрічки роздруковується Z-звіт: 
Зразок звіту Пояснення до рядків 

 

Назва звіту 
Номер звіту 
 
 
Назва, літерне позначення, перелік відсоткових значень 
та тип (вкладений в ціну товару або не вкладений) подат-
ків, які використовуються 
 
 
Дата занесення податків 
 
 
 
 
 
Літерне позначення груп податків, обіг по операціям про-
дажу, та сума податку по кожній групі окремо 
 
 
Загальна сума продажу 
Загальна сума податків 
Загальна сума продажу з урахуванням не включених по-
датків 
 
 
 
Літерне позначення груп податків, обіг по операціям пове-
рнення, та сума податку по кожній групі окремо 
 
 
 
Загальна сума повернень 
Загальна сума податків 
Загальна сума повернень з урахуванням не включених 
податків 
Кількість чеків продажу 
Кількість видаткових чеків 
Загальна сума повернень по квиткам 
 
 
Загальна кількість проданих квитків 
Загальна кількість повернених квитків 
Кількість відправлених рейсів (закритих відомостей) 
Сума готівки в касі 
Сума сплачена чеком 
Сума сплачена кредитом 
Сума сплачена карткою 
Сума службового внесення 
Сума службової видачі 
Загальна сума в касі 
Повідомлення про обнулення регістрів денних підсумків 
оперативної пам’яті, та дійсність фіскального звітного чеку 
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Після завершення звіту оператор повинен підтвердити обнулення. На 

індикаторі з’являється: 

 
 
Для підтвердження обнулення апарата натисніть на клавішу «ОПЛАТА». 
Для відмови від обнулення натисніть на клавішу «С», в чеку роздрукується 

напис: «НЕ ОБНУЛЕНО» 
Якщо фіскальна пам'ять введена в експлуатацію, перед обнуленням апарата  

проводиться запис звіту в фіскальну пам’ять, яка називається денний звіт. 
Запис в ФП містить : 
 дату обнулення апарата (денного звіту), номер звіту; 
 кількість чеків з продажу; 
 кількість чеків з повернення; 
 обіг по всім дозволеним податковим групам. 

 
Після запису денного звіту в ФП, апарат обнулюється, та роздруковується по-

відомлення:  

 
 
Робоча область ФІСКАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ забезпечує запис 2200 звітів для 

всіх дозволених податкових груп. 
Кількість звітів залежить від кількості дозволених податкових груп. 

Апарат забезпечує контроль вільного місця для запису фіскальних звітів, не 
менш як 30 і видає повідомлення про залишок  „ВІЛЬНЕ МІСЦЕ ХХХХ ЗВІТІВ”. 

Апарат забезпечує контроль кількості аварійних обнулень. При 
досягненні 100 аварійного обнулення, на друк виводиться повідомлення: 

УВАГА!  100 АНУЛ. ПАМ. 
НЕОБХ. ТЕХН. ОБСЛУГ.  АПАРАТА! 

Робота в режимах реєстрації, програмування, звітів з обнуленням 
блокується. Дозволено роботу тільки в режимі періодичних звітів (звітів 
ФП). 

 
 

9.4 Денний звіт без обнулення (Х-звіт) 
Для виконання Х - звіту клавішами «%+» або «%-» знайдіть індикацію: 

 

 
 

КАСА ОБНУЛЕНА 
ФІСКАЛЬНИЙ ЗВІТ ДІЙСНИЙ 

ОБНУЛИТИ  ? 
ОПЛАТА        ТАК 

ЗВІТИ 
< ПОТОЧНИЙ  (Х)  > 

УВАГА! Якщо в режимі ПРОГРАМУВАННЯ→НАСТРОЮВАННЯ→                 
Z–БЛОКУВАННЯ встановлено значення 1, керівник зміни не матиме можливо-
сті зняти Z-звіт, поки контрольна стрічка програмно не знята з апарата! 
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Натисніть клавішу «ОПЛАТА», буде виконаний звіт: 
Зразок звіту Пояснення до рядків 

 

Назва звіту 
Номер звіту 
 
 
Назва, літерне позначення, перелік відсоткових значень та 
тип (вкладений в ціну товару або не вкладений) податків, 
які використовуються 
 
 
Дата занесення податків 
 
 
 
 
 
Літерне позначення груп податків, обіг по операціям про-
дажу, та сума податку по кожній групі окремо 
 
 
Загальна сума продажу 
Загальна сума податків 
Загальна сума продажу з урахуванням не включених по-
датків 
 
 
 
Літерне позначення груп податків, обіг по операціям пове-
рнення, та сума податку по кожній групі окремо 
 
 
 
Загальна сума повернень 
Загальна сума податків 
Загальна сума повернень з урахуванням не включених 
податків 
Кількість чеків продажу 
Кількість повернень  
Загальна сума повернень по квиткам 
 
 
Загальна кількість проданих квитків 
Загальна кількість повернених квитків 
Кількість відправлених рейсів (закритих відомостей) 
Сума готівки в касі 
Сума сплачена чеком 
Сума сплачена кредитом 
Сума сплачена карткою 
Сума службового внесення 
Сума службової видачі 
Загальна сума в касі 

Далі наведені зразки звітів які можуть бути сформовані і виконані апаратом.  
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9.5 Звіт по категоріям 
Звіт містить інформацію про обіг та кількість проданих (повернених) квитків по 

пільговим категоріям. Для виконання звіту необхідно клавішею «+%» обрати катего-
рію, по якій треба отримати звіт та натиснути клавішу «ОПЛАТА». 

Зразок звіту Пояснення до рядків 

 

Назва звіту 
Назва пільгової категорії по якій виконується звіт 
 
 
Назва, літерне позначення, перелік відсоткових значень та 
тип (вкладений в ціну товару або не вкладений) податків, які 
використовуються 
 
 
 
Дата занесення податків 
 
 
 
 
 
Літерне позначення груп податків, обіг по операціям продажу, 
та сума податку по кожній групі окремо для пільгової категорії, 
по якій виконується звіт 
 
Загальна сума продажу по категорії, по якій виконується звіт 
Загальна сума податків по категорії 
Загальна сума продажу з урахуванням не включених податків 
 
 
 
Літерне позначення груп податків, обіг по операціям повер-
нення, та сума податку по кожній групі окремо для пільгової 
категорії, по якій виконується звіт 
 
 
 
Загальна сума повернень по категорії, по якій виконується звіт 
Загальна сума податків 
Загальна сума повернень з урахуванням не включених подат-
ків 
Кількість проданих пільгових квитків по даній категорії 
Кількість повернених пільгових квитків по даній категорії 
Загальна сума повернень по пільговим квиткам 
 
 
Загальна кількість проданих квитків 
Загальна кількість повернених квитків 
Кількість відправлених рейсів (закритих відомостей) 
Сума готівки в касі 
Загальна сума 
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9.6 Звіт по касирам 
З цього режиму можна отримати інформацію, про операції, виконані кожним 

касиром окремо. Для виконання звіту необхідно клавішею «+%» обрати касира, по 
якому треба отримати звіт та натиснути клавішу «ОПЛАТА». 

Зразок звіту Пояснення до рядків 

 

Назва звіту 
Ім’я касира по якому виконується звіт 
 
 
Назва, літерне позначення, перелік відсоткових значень та 
тип (вкладений в ціну товару або не вкладений) податків, які 
використовуються 
 
 
 
Дата занесення податків 
 
 
 
 
 
Літерне позначення груп податків, обіг по операціям продажу, 
та сума податку по кожній групі окремо для касира, по якому 
виконується звіт 
 
Загальна сума продажу по касиру, по якому виконується звіт 
Загальна сума податків по касиру 
Загальна сума продажу з урахуванням не включених податків 
 
 
 
Літерне позначення груп податків, обіг по операціям повер-
нення, та сума податку по кожній групі окремо для касира, по 
якому виконується звіт 
 
 
 
Загальна сума повернень по касиру, по якому виконується звіт 
Загальна сума податків 
Загальна сума повернень з урахуванням не включених подат-
ків 
Кількість чеків продажу виданих касиром  
Кількість повернень виконаних касиром 
Загальна сума повернень по квиткам 
 
 
Загальна кількість проданих касиром квитків 
Загальна кількість повернених касиром квитків 
Кількість відправлених рейсів (закритих відомостей) 
Сума готівки в касі 
Загальна сума 
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9.7 Звіт по рейсам 
Звіт містить інформацію про стан всіх рейсів на поточний момент (відкрита чи 

закрита відомість), окремо по типам рейсів грошовий обіг по тарифам, загальна сума 
по тарифам та сума ПДВ. 

Зразок звіту Пояснення до рядків 

 

Назва звіту 
Інформація по всім існуючим відомостям на пригородні 
рейси 
 
 
 
Загальна сума по загальному тарифу за продаж квитків на 
пригородні рейси 
 
Інформація по всім існуючим відомостям на обласні рейси 
 
 
 
 
Загальна сума по загальному та м’якому тарифу за про-
даж квитків на обласні рейси 
Загальна сума по тарифам на всі рейси 
Сума податку 

 

9.8 Звіт по грошам 
 

Зразок звіту Пояснення до рядків 

 

Назва звіту 
Касир, який виконав звіт 
Сума готівки в касі 
Загальна сума в касі 
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9.9 Звіт по перевізнику 
Звіт містить інформацію про суму відрахування перевізнику по кожному окре-

мому тарифу 
Зразок звіту Пояснення до рядків 

 

Назва звіту 
 
Інформація про перевізника 
 
 
Номер відомості продажу 
Повідомлення, що відомість закрита 
Номер рейсу 
Назва рейсу 
Інформація по проданим квиткам на рейс: номер міс-
ця, номер квитка, код станції призначення з меню ста-
нції (див. 3.5), тарифна вартість (без врахування пос-
луг та зборів), вартість багажу, категорія проданих 
квитків 
 
 
Сума по кожному артикулу (тарифу): 
 
 
 
Сума накладеного податку (група В) 
 
Сума вкладеного податку (група А) 
 
Суми до відрахування перевізнику: 
Сума по тарифу, літера ставки ПДВ; 
Сума перевезення багажу з ПДВ та літера ставки ПДВ; 
Усього до відрахування 
Сума вкладеного податку (група А) 
Інформація про кількість проданих квитків з вказани-
ми: кодом станції призначення, назвою станції, кілько-
сті по кожній станції та сумою  
Загальна кількість проданих квитків на рейс 
 
 
Сума відрахування по кожному тарифу окремо 
 
Загальна сума відрахування перевізнику 
Сума податку 
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9.10 Перехідний звіт 
Звіт містить інформацію про попередній продаж квитків починаючи з вказаної 

дати (дата вводиться в форматі дд/мм/рррр). 
Зразок звіту Пояснення до рядків 

 

 
Назва звіту 
 
Перелік відкритих відомостей попереднього продажу 
 
 
 
Сума за попередній продаж по тарифам  
Загальна сума за попередній продаж 
Суми податку за кожною ставкою окремо 

 
9.11 Звіт про реалізовані товари 
Звіт про реалізовані товари не містить даних по проданим проїзним 

документам. 
Для виконання цього звіту: 
 клавішами «%+» або «%-» знайдіть індикацію: 
 

 
 

 натисніть клавішу «ОПЛАТА» - роздрукується звіт: 
 
Зразок чека Пояснення до рядків 

 
ЗВІТ 

ПО  РЕАЛІЗОВАНИМ 
ТОВАРАМ 

ХЛІБ                                         30.05 Ж 
КАВА                                        44.10 Й 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ПОДАТКОВІ СТАВКИ 
ПОДАТОК Ж  20.00 %              ВКЛАД. 
ПОДАТОК Й                    НЕОПОДАТ. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

РЕАЛІЗАЦІЯ 
ЛІТЕРА             ОБІГ            ПОДАТОК 
Ж                      30.05                     5.01 
Й                       44.10                     0.00 
ЗАГАЛЬНИЙ ОБІГ                        74.15 
ЗАГАЛЬНИЙ ПОДАТОК                 5.01 
ВСЬОГО                                       74.15 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ПОВЕРНЕННЯ 
ЛІТЕРА             ОБІГ            ПОДАТОК 
Ж                      0.00                     0.00 
Й                       0.00                     0.00 
ЗАГАЛЬНИЙ ОБІГ                       0.00 
ЗАГАЛЬНИЙ ПОДАТОК              0.00 
ВСЬОГО                                       0.00 

 
 
Назва звіту 
 
Назва товару, сума на яку продано товар, податкова гру-
па 
 
Перелік податкових ставок, які використовуються 
 
 
 
Обіг з продажу товарів 
 
Літерне позначення податків, обіг з продажу та обіг пода-
тку 
Загальний обіг 
Загальний обіг податків 
Загальна сума продажу 
 
Обіг з повернення товарів 
 
Літерне позначення податків, обіг з повернення та обіг 
податку 
Загальний обіг з повернення 
Загальний обіг податків 
Загальна сума повернень 

ЗВІТИ 
<  ПО ТОВАРАМ  > 
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9.12 Друк нуль – квитка 
З цього режиму апарат роздруковує нуль-квиток, який містить технологічну  

інформацію. 
Для друкування нуль-квитка: 
 клавішами «%+» або «%-» знайдіть індикацію: 

 

 
 

 натисніть клавішу «ОПЛАТА» - роздрукується звіт: 
 

 
 
 
 

9.13 Режим ПЕРІОДИЧНІ ЗВІТИ ФІСКАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ 
9.5.1 Якщо ФП введена в експлуатацію, то перед обнуленням апарата 

здійснюється запис звіту в ФП, який називається періодичним звітом. Апарат формує 
звіти за будь-який відрізок часу з початку його експлуатації. 

Періодичні звіти за певний період, можуть бути повні або скорочені. 
9.5.2 Для виконання цього звіту: 
 клавішами «%+» або «%-» знайдіть індикацію: 

 

 
 

 натисніть клавішу «ОПЛАТА»; 
 за допомогою цифрових клавіш введіть початкову дату звіту, ще раз 

натисніть «ОПЛАТА»; 
 введіть кінцеву дату звіту. Підтвердить введення дати клавішею 

«ОПЛАТА»; 
 клавішами «%+» або «%-» виберіть тип звіту: повний чи скорочений; 
 обраний звіт роздрукується після натиснення «ОПЛАТА» 

ЗВІТИ 
< ПЕРІОДИЧНИЙ  > 

КРОХА С 
УКРАЇНА 

КАСА N 65535 
ТЕХНОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
МОДЕЛЬ             КРОХА  С 
ВЕРСІЯ ПЗ  1.01 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
ШВИДКІСТЬ ОБМІНУ    57600БІТ/СЕК
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ЗН ДК5254748962 
ПН 458963144785 
ФН 369136878643 

14/02/06  16:00 
СЛУЖБОВИЙ ДОКУМЕНТ  DУ 

ЗВІТИ 
<  НУЛЬ – КВИТОК  > 
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9.5.3 ЗВІТ ПЕРІОДИЧНИЙ ПОВНИЙ містить: 

 номер та дату початкового денного звіту; 
 номер та дату кінцевого денного звіту 
 дату обнулення; 
 номер комплекту податкових груп; 
 номери та дати обнулень всіх денних звітів, що входять в цей період; 
 суми ПДВ за кожною ставкою окремо; 
 літерне позначення податку; 
 розмір відсотка (якщо не було змін комплекту податкових  груп); 
 обіг по податковим групам; 
 загальний обіг; 
В кінці кожного звіту роздруковуються: 
 кількість чеків; 
 кількість видаткових чеків; 
9.5.4 ЗВІТ ПЕРІОДИЧНИЙ СКОРОЧЕНИЙ містить: 

 заводський номер та дату його введення; 
 податковий номер та дату його введення; 
 ідентифікаційний номер платника податку та дату його введення; 
 податкові ставки та дату їх занесення; 
 номери і дати Z-звітів, що попали в звітний період 
 обіг по податкам та нараховані податки; 
 обіг по поверненим податкам та повернені податки. 
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Зразки чеків звітів періодичного повного та скороченого: 
КРОХА С 
УКРАЇНА 

КАСА N 65535 
ПЕРІОДИЧНИЙ 

ЗВІТ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
ПОВНИЙ                 ВІД 0  31/03/06 
                                  ДО   2  2/04/06 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ФН 369136878643 
ЗВІТ 0             ВІД 0  31/03/06 

ПН 458963144785 
ЗВІТ 0             ВІД 0  31/03/06 

ПОДАТКОВІ СТАВКИ 
ЗВІТ 0             ВІД 0  31/03/06 
ВАЛ. ТАРИФ А 20.00 %          ВКЛАД. 
ВАЛ.БАГАЖ Б 20.00 %     НЕ ВКЛАД. 
СТАНЦ.ЗБ   В   20.00 %          ВКЛАД. 
ПОДАТОК    Й                 НЕОПОДАТ. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
ЗВІТ                   ДАТА 
       РЕАЛІЗАЦІЯ         ПОВЕРНЕННЯ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
0000                 ВІД 0  31/03/06 
                     0.00                          0.00 
0001                ВІД 0   01/03/06 
                   40.40                          0.00 
0002                ВІД 0  02/03/06 
                   30.35                        12.50 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ЗАГАЛОМ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

РЕАЛІЗАЦІЯ 
ЛІТЕРА             ОБІГ            ПОДАТОК 
А                      70.75                    11.79 
Б                        0.00                     0.00 
В                        0.00                     0.00 
Й                        0.00                     0.00 
ЗАГАЛЬНИЙ ОБІГ                      70.75 
ЗАГАЛЬНИЙ ПОДАТОК             11.79 
ВСЬОГО                                      70.75 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ПОВЕРНЕННЯ 
ЛІТЕРА             ОБІГ            ПОДАТОК 
А                      12.50                     2.08 
Б                        0.00                     0.00 
В                        0.00                     0.00 
Й                        0.00                     0.00 
ЗАГАЛЬНИЙ ОБІГ                      12.50 
ЗАГАЛЬНИЙ ПОДАТОК              2.08 
ВСЬОГО                                     12.50 

ЗН ДК5254748962 
ПН 458963144785 
ФН 369136878643 

14/02/06  16:00 
СЛУЖБОВИЙ ДОКУМЕНТ DУ 

 КРОХА С 
УКРАЇНА 

КАСА N 65535 
ПЕРІОДИЧНИЙ 

ЗВІТ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
СКОРОЧЕНИЙ        ВІД 0  31/03/06 
                                  ДО   2  2/04/06 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ФН 369136878643 
ЗВІТ 0             ВІД 0  31/03/06 

ПН 458963144785 
ЗВІТ 0             ВІД 0  31/03/06 

ПОДАТКОВІ СТАВКИ 
ЗВІТ 0             ВІД 0  31/03/06 
ВАЛ. ТАРИФ А 20.00 %          ВКЛАД. 
ВАЛ.БАГАЖ Б 20.00 %     НЕ ВКЛАД. 
СТАНЦ.ЗБ   В   20.00 %          ВКЛАД. 
ПОДАТОК    Й                 НЕОПОДАТ. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
ЗВІТ                   ДАТА 
       РЕАЛІЗАЦІЯ         ПОВЕРНЕННЯ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
0000                 ВІД 0  31/03/06 
                     0.00                          0.00 
0001                ВІД 0   01/03/06 
                   40.40                          0.00 
0002                ВІД 0  02/03/06 
                   30.35                        12.50 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ЗАГАЛОМ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

РЕАЛІЗАЦІЯ 
ЛІТЕРА             ОБІГ            ПОДАТОК 
А                      70.75                    11.79 
Б                        0.00                     0.00 
В                        0.00                     0.00 
Й                        0.00                     0.00 
ЗАГАЛЬНИЙ ОБІГ                      70.75 
ЗАГАЛЬНИЙ ПОДАТОК             11.79 
ВСЬОГО                                      70.75 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ПОВЕРНЕННЯ 
ЛІТЕРА             ОБІГ            ПОДАТОК 
А                      12.50                     2.08 
Б                        0.00                     0.00 
В                        0.00                     0.00 
Й                        0.00                     0.00 
ЗАГАЛЬНИЙ ОБІГ                      12.50 
ЗАГАЛЬНИЙ ПОДАТОК              2.08 
ВСЬОГО                                     12.50 

ЗН ДК5254748962 
ПН 458963144785 
ФН 369136878643 

14/02/06  16:00 
СЛУЖБОВИЙ ДОКУМЕНТ DУ 
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10 КОНТРОЛЬНІ ТЕСТИ 

10.1 Для тестування апарата виберіть пункт меню «ТЕСТИ» та натисніть кла-
вішу «ОПЛАТА». На індикаторі з’являється повідомлення про вибір тесту: 

 

 
 
За допомогою клавіш «%+» та «%-» необхідно вибрати потрібний тест. Для 

виконання обраного тесту треба натиснути клавішу «ОПЛАТА». 
10.2 Види тестів:  

Повідомлення на 
індикаторі Вид тесту 

< 1       ПРИНТЕР       > Тест механізму друку 
< 2       ІНДИКАТОР   > Тест індикаторів 
< 3       ПАМ’ЯТЬ        > Тест запису оперативної пам’яті 
< 4      КЛАВІАТУРА   > Тест клавіатури 

< 5       ГОДИННИК    > Тест годинника-календаря. Перевірка здійснюється  
протягом хвилини 

<9       ЦИКЛ. ТЕСТ    > Циклічний тест 
<0   ПОВНИЙ ТЕСТ  > Повний тест ФП 

 
 
11 ПОРЯДОК ПЕРЕВІРКИ ВІДПОВІДНОСТІ АПАРАТА КОНСТРУКТОРСЬ-

КО-ТЕХНОЛОГІЧНІЙ ТА ПРОГРАМНІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ ВИРОБНИКА 

11.1 Ідентифікація апаратів здійснюється по маркувальним табличкам, 
зразок якої наведений на рисунку 6. 
 

 
Рисунок 6 – Маркувальна табличка 

 
11.2 Перевірка апаратів, що перебувають в експлуатації на відповідність 

комплекту конструкторсько-технологічної документації підприємства - виробника 
проводиться спеціалістами ЦСО. Апарат повинен відповідати комплекту конструк-
торської  документації ДУ.02.00.00-01. 

ТЕСТ 
<1       ПРИНТЕР   > 
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12 МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ 

Несправність Причина Спосіб  усунення 
1 Оператор зробив продаж, 
але чек не роздруковується, 
або друк чеку зупинено, повідо-
млення на індикаторі: "ВІДСУТ-
НІЙ ПАПІР", "ПОМИЛКА ПРІН-
ТЕРА" 

 Неполадки в ме-
режі; 
 відсутній папір; 
 принтер засмі-
чений 

 Вставте новий рулон паперової 
стрічки; 
 почистіть принтер від пилу, шмат-
ків паперу тощо  

2 При роботі на індикаторі 
з’явилося повідомлення: “НЕ-
ОБХІДНО ЗРОБИТИ ОБНУ-
ЛЕННЯ” або "НЕОБХІДНО 
ЗРОБИТИ ДЕННИЙ ЗВІТ" або 
"НЕОБХІДНО ЗРОБИТИ Z ЗВІТ" 

Переповнення 
пам’яті; 
перевищена трива-
лість робочої зміни, 
неможливий доступ 
в режим програму-
вання 

Необхідно провести Z- звіт та обну-
лення  апарата 

3 Повідомлення: “Залиши-
лось 30 звітів”, (де 30 – кількість 
залишених звітів) та «ФП ПЕ-
РЕПОВНЕНА» 

Вільний об’єм ФП 
обмежений 

Звернути увагу на залишок кількості 
останніх звітів ФП. Звернутися в 
ЦСО. Необхідна зміна модуля ФП 

4 При включенні апарата роз-
друковується повідомлення: 
“АВАРІЙНЕ ОБНУЛЕННЯ”, а в 
ФП записується пустий денний 
звіт 

Помилка пам’яті Зверніться в ЦСО 
 

5 На індикації повідомлення: 
«Пошкоджена дата» 

Була запрограмо-
вана невірна дата 

Запрограмуйте правильну дату 

6 Апарат блокується, на інди-
каторі повідомлення:  
"100 АВАР.ОБНУЛЕН" 

Перевищення 
встановленої кіль-
кості аварійних об-
нулень 

Зверніться в ЦСО 
 

7 Роздруковується повідом-
лення “Нова фіскальна пам’ять”  

Інформація виво-
диться на друк в 
разі заміни ФП 

Інформаційні дані 

8 Інформація, що виводиться 
на індикаторі: 

  

ПАРОЛЬ НЕ ВІРНИЙ Спроба ввести по-
милковий пароль 

Натисніть клавішу «С» та введіть ві-
рний пароль 

НИЗЬКА НАПРУГА Низький рівень за-
ряду акумулятора 

Необхідно зарядити акумулятор 

ПЕРЕПОВНЕНЯ СУМ Переповнення регі-
стрів 

Необхідно провести Z- звіт та обну-
лення апарата 

ВИКОРИСТОВ.ЗАБОРОНЕНИЙ 
ПОДАТОК 

Спроба використа-
ти заборонений по-
даток 

Дайте дозвіл на використання подат-
ку в режимі «програмування подат-
ків» або оберіть інший податок 

НЕОБХІДНО ВИДАЛИТИ ВІ-
ДОМОСТЬ 

Спроба перепрог-
рамувати апарат 

Видаліть відомості після виконання 
Z- звіту 

НЕМОЖЛИВО ВИДАЛИТИ ВІ-
ДОМІСТЬ 

Спроба видалити 
відомість до вико-
нання Z- звіту або 
відкриту відомість 

Необхідно провести Z- звіт та обну-
лення апарата та закрити відомість 

НЕ ЗАПРОГРАМОВАНА СТА-
НЦІЯ 

Не запрограмована 
станція продажу 

Запрограмуйте станцію продажу 

ТАКА ВІДОМ. Є! Спроба створити 
дві однакові відо-
мості на один рейс 
та одну дату 

Змініть дату відправлення 
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Несправність Причина Спосіб усунення 
В ЦЬОМУ РЕЙСІ НЕМАЄ ЗУ-
ПИНОК 

Не запрограмова-
на жодна зупинка в 
рейсі 

Запрограмуйте зупинки в рейсі 

КВИТКА НЕ ЗНАЙДЕНО Спроба повернути 
квиток з невірним 
номером 

Введіть вірний номер квитка 

НЕМА ПРАВИЛ ПОВЕРНЕННЯ Немає даних в ре-
жимі «програму-
вання повернення» 

Запрограмуйте апарат 

КОД ПОМИЛКИ 9 Не запрограмовані 
всі параметри пе-
ревізників 

Ретельно перевірте запрограмовані 
параметри.  При програмуванні та-
рифів не повинно залишатися пустих 
полів 

КОД ПОМИЛКИ 19 Не запрограмова-
на станція відпра-
влення 

Запрограмуйте станцію відправлен-
ня 

КОД ПОМИЛКИ 54 Не відкрита зміна, 
контрольна стрічка 
відсутня 

Відкрийте зміну 

КОД ПОМИЛКИ 53 Спроба виконати 
звіт по категоріям 

Не було виконано жодного продажу 
пільгового квитка або незапрограмо-
вані дані по пільговим категоріям 

 
 

13 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

13.1 Технічне обслуговування проводиться з часу введення в експлуатацію, 
один раз на місяць з метою підтримання робочого стану апарата протягом всього 
строку чинного використання. 

13.2 До технічного обслуговування апаратів повинні допускатися  
представники ЦСО, що мають договір на використання цих робіт за рахунок 
користувача та які мають посвідчення на право технічного обслуговування даної 
моделі апарата від виробника апарата. 

13.3 Щомісячне технічне обслуговування на апараті проводиться в такому 
об’ємі: 

 перевірка збереження пломб; 
 перевірка справності та цілостності шнура зовнішнього блоку живлення. 
 профілактичні роботи на принтері та на клавіатурі (чистка від пилу, пород-

них часток, клаптиків паперу за допомогою м’якої щітки, пилососа та інших пристро-
їв); 

 перевірка на функціонування по контрольним тестам; 
 перевірка функціонування вбудованого акумулятора. 
Примітка – Технічне обслуговування не входить в гарантійні зобов’язання, що нада-

ються виробником. 
 
УВАГА! При відсутності технічного обслуговування апарат втрачає  

гарантію виробника. 
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14 МАРКУВАННЯ ТА ПЛОМБУВАННЯ 

14.1 Маркування апарата наноситься на табличку. Місце розташування та 
зміст маркування якої у відповідності з конструкторською документацією. 

14.2 Методи пломбування апарата наведені в паспорті ДУ.02.00.00 ПС. 
 
 
 

15 ВИМОГИ ДО БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

15.1 Для безпечної та нормальної роботи апарата необхідно виконувати  
наступні вимоги: 

 розетка для підключення блоку живлення повинна бути розташована 
недалеко від апарата, в легкодоступному місті; 

 оберігайте апарат від ударів, сильних струсів та механічних пошко-
джень, від попадання води та іншої рідини; 

 чистку поверхні апарата, прибирання пилу, сторонніх частин, що зава-
жають роботі клавіш та механізму друку, можливо виконувати лише при відключенні 
блоку живлення від мережі електричного живлення. 

15.2 Щоденно оператор, перед початком роботи, повинен провести візуаль-
ний огляд та перевірку апарата, який складається з: 

 перевірки збереження пломб та відповідності заводського номеру; 
 перевірки наявності паперової стрічки (при необхідності встановлення та 

заміни), перевірки завершення всіх операцій, що передують початку роботи. 
15.3 Відкривати апарат для усунення неполадок може лише кваліфікований 

спеціаліст ЦСО, при наявності відповідних документів, що передбачені законодавст-
вом. 

15.4 При виявленні дефекту, робота на апараті припиняється до його усу-
нення. 

15.5 Кожен місяць апарат повинен проходити технічне обслуговування, яке 
проводить спеціаліст уповноваженої підприємством виробником сервісної організації. 

15.6 Гарантується збереження інформації в оперативній пам’яті апарата про-
тягом 90 днів після його відключення з електричної мережі.  
 

УВАГА! Якщо апарат простояв без включення в електричну мережу бі-
льше ніж півроку, то перед вводом його в експлуатацію необхідно звернути-
ся в центр ЦСО для контролю стану акумулятора. 
 
 

16 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ  

16.1 Транспортування 
16.1.1 Транспортування апаратів проводиться в упаковці підприємства-

виробника у відповідності з правилами транспортування, діючими на кожному виді 
транспорту. 

16.1.2 Транспортування апарата здійснюється за наступних умов: 
 температури навколишнього середовища від мінус 40 °С до плюс 50 °С; 
 максимальної вологості повітря 98 % за температури плюс 25 °С. 
16.1.3 Спосіб кріплення упакованих апаратів на транспортному засобі пови-

нен унеможливлювати їх переміщення при транспортуванні. 
15.1.4 Під час транспортування упакованих апаратів слід виконувати вимоги 

попереджувальних написів на пакувальній тарі. 
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16.2 Зберігання 
16.2.1 Апарати слід зберігати в упаковці підприємства-виробника в сухому, 

закритому, вентильованому та опалюваному приміщенні, що не містить агресивних 
домішок, при температурі навколишнього середовища від плюс 5 °С до плюс 35 °С, 
відносній вологості повітря не більше 85 %. 
 

 
 

17 КОНСЕРВАЦІЯ (РОЗКОНСЕРВАЦІЯ ТА ПЕРЕКОНСЕРВАЦІЯ) 

17.1 Консервацію (розконсервацію та переконсервацію) апаратів необхідно 
проводити в приміщенні з температурою навколишнього середовища не менше плюс       
15 °С, відносною вологістю не більше 70 % та при відсутності в повітрі агресивних 
домішок, що викликають корозію. 

17.2 Розпакування апарата після транспортування, що проводилось при те-
мпературі нижче 0 °С, необхідно виконувати в опалюваних приміщеннях після ви-
тримки його не розпакованим у належних кліматичних умовах на протязі 6 годин. 

17.3 При розпакуванні необхідно дотримуватись усіх застережних заходів, 
що забезпечують цілість апарата. 

17.4 Під час розпакування впевнитись, що комплектність апарата відповідає 
наведеній в паспорті та проведіть огляд апарата на відсутність пошкоджень після 
транспортування. 

В разі виявлення некомплектності поставки або пошкоджень зовнішнього ви-
гляду апарата, що виникли під час транспортування, сповістити підприємство-
виробник з метою вирішення питання. 

17.5 Гарантійний термін зберігання апаратів без переконсервації – 9 місяців 
від дня виготовлення. 

17.6 Для розконсервації апарата після його розпакування необхідно зняти 
поліетиленовий чохол, розрізавши його по шву так, щоб була забезпечена можли-
вість його заклеювання при переконсервації липкою стрічкою. 

17.7 Переконсервацію проводити таким чином: надіти поліетиленовий чохол 
на апарат, вилучити зайве повітря з чохла шляхом обтиснення його руками до слаб-
кого прилягання плівки чохла до апарата і заклеїти розріз чохла полімерною липкою 
стрічкою. 

17.8 При переконсервації дозволяється використовувати повторно непо-
шкоджену внутрішню упаковку. 

18 УТИЛІЗАЦІЯ 

18.1 Усі вузли та корпусні деталі виготовлені з матеріалів, які пройшли еко-
логічну експертизу і їх утилізація не наносить шкоди довкіллю. Після закінчення тер-
міну експлуатації вони можуть бути утилізовані без спеціальних методів утилізації і 
проводиться на загальних умовах. 

18.2 Комплектуючі вироби (мікросхеми, конденсатори, резистори та т. ін.), 
що після закінчення терміну експлуатації є працездатні, можуть бути використані як 
запасні частини для проведення поточних ремонтів таких та інших виробів. 

УВАГА! В разі тривалого зберігання апарата без роботи, для 
попередження розряду акумулятора, необхідно щомісячно підключати 
апарат до мережі живлення не менше ніж на вісім годин. 



ЛИСТ     РЕЄСТРАЦІЇ      ЗМІН 

Зм. 

Номера листів (сторінок) Всього 
листів 
(сторі- 
нок) в 
докум. 
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№ суп-
ро- 

воджув. 
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них 
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льова- 
них 
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