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Настанова  з експлуатації  (далі – НЕ) містить  необхідну  технічну  інформацію  
про апарат контрольно-касовий електронний універсальний системний  
«DATECS MP-5000» (далі – апарат). В настанові  наведені  технічні та функціональні  
можливості   апарата та  засоби їх використання, дани  вказівки   підготовки до 
роботи,  експлуатації та  зберіганню апарата. 

«DATECS MP-5000» -  апарат, що  програмується. Його  технічні та  
функціональні  можливості відповідають  вимогам  обслуговування  клієнтів в 
магазинах та ресторанах, а також сприяють їх   вірній  фінансовій звітності. 

 
 
 

Бажаємо  Вам приємної роботи на    апараті      
     «DATECS MP-5000» ! 
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1 Опис та робота апарату 
 
1.1 Призначення та сфера застосування 
 
1.1.1 Призначення апарату 
 

      Апарати контрольно-касові електронні «Datecs MP-5000» за своїм призна-
ченням належить до універсальних, а відповідно до функціональних можливостей 
до – системних  та  призначені для реєстрації касових операцій, автоматизації 
обліку і контролю руху товарів, збору, зберігання та видачі фінансової та іншої 
звітної інформації. 

 
1.1.2 Сфера застосування 
 
Сфера застосування – підприємства, установи та організації всіх форм 

власності, а також громадяни – суб`єкти підприємницької діяльності, які 
здійснюють розрахунки зі споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування 
та послуг. 

 
1.2 Технічні характеристики 
 
Основні  функціональні та технічні  характеристики апарата  

 
Кількість   програмуємих товарів Не менше - 10000 

Найменування  товарів Не менше -  18  знаків 

 Наявна  кількість  

 товару 

Не менше  - 99999,999 

Ціна товару Не менше - 9  розрядів 

Кількість груп з оподаткування:   

- з додатним підсумком 

розрахунків; 

- з від`ємним підсумком 

розрахунків 

 

 

Не менше – 5   

 

Не менше – 3 

Групи  товарів до 99-ти  

Відділи Не менше - 10 

Оператори  Не менше -  30    

Кількість  рахунків (столів) до 200, по 9 клієнтів за кожним 

Кількість копій чеків  до 3-х 

Кількість   службових  чеків до  3-х 

Тип  обслуговування - апарат  обслуговує один  відділ; 

- обслуговування  одним  касиром 
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декількох відділів (до 8-ми); 

- апарат в ресторанному режимі; 

- можливість підключення до ваг  

Види  оплати Готівкою, чеком,  в кредит, карткою 

Режими  роботи  апарата - РЕГ (реєстрація), 

- X (Звіт), 

- Z (Звіт та  Обнулення), 

- П (Програмування) 

- БР (Системний) 

Енергонезалежна пам’ять Зберігає  інформацію   в  

оперативній пам’яті не менше семи 

років  після  відключення  апарату  

від мережі  живлення 

Фіскальна  пам’ять Енергонезалежна, з  об’ємом  не 

менше   2000  денних звітів 

Принтер Матричний  принтер, який друкує  

до  24 знаків  на ряд  на чековій  та 

контрольній стрічках   

Індикатори Два   цифрових  індикатори: 

оператора та  покупця 

Грошовий ящик 5 секцій для монет та 5 секцій для 

банкнот 

Витратні матеріали паперова  стрічка  шириною   

57±0,5 мм та діаметром 65 мм; 

картридж  з фарбуючою стрічкою 

шириною 13 мм. 

Напруга живлення Від 187 В  до 242 В    частотою      

50 (±1) В 

Годинник / календар Працюють не менше 90 днів після   

відключення апарату  від 

електричної мережі 
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           1.3 Склад та будова апаратів 
 
           До складу апаратів входять: 

- фіскальний блок (далі – ФБ); 
- механізм друку чеків, контрольної стрічки та звітів; 
- індикатори касира та клієнта; 
- пристрій введення інформації (клавіатура); 
- адаптер інтерфейсу; 
- грошова скринька 

 
            1.3.1 Зовнішній вигляд   апарату 

 
Зовнішній вигляд  апарату наведений на малюнку 1.  Далі по тексту  

наведений  опис складових частин  апарата. 
 
 

 

 
 
 

                                             Малюнок 1 – Зовнішній вигляд апарату 

 

           1.3.2 Перемикач режимів роботи 

Перемикач  режимів  роботи  та  комплект номерних ключів призначений 
для переходу  від одного режиму роботи апарату до  іншого. Перемикач  
розташований над клавіатурою праворуч  та  має 5  позицій:    

 

 

Індикатор  покупця 

Індикатор  касира 

Перемикач  
режимів роботи 

Корпус 

Грошовий ящик 

Клавіатура 

Кришка 
механізму  друку 
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БР            РЕГ 

                   Х 
 
                
 
                   Z   

                   П        

БР        – апарат  вимкнений або в системному режимі;  
РЕГ       - реєстраційний режим; 
 
Х           - звіт (без обнулення); 
 
Z           - звіт та обнулення  (з обнуленням); 
П          - програмування.  

Доступ до  роботи в режимі  “Реєстрація” здійснюється через пароль.  
Пароль  задається  цифровим  блоком клавіатури.  Доступ   до інших  режимів 
роботи здійснюється  поворотом перемикача  в  позицію  Х,  Z,  або  П  та за 
допомогою цифрових клавіш  0, 1, 2, 3, 9. 

 
 
1.4 Структура та робота 

 
1.4.1 Фіскальний блок 

 
            Фіскальний блок конструктивно виконаний у вигляді окремого блоку зі своїм 
індивідуальним номером, який пломбується підприємством-виробником згідно 
конструкторської документації. 
 
             ФБ складається з наступних функціональних та конструктивних вузлів та 
блоків: 
- фіскальної пам`яті (далі – ФП); 
- оперативної пам`яті  (далі – ОП); 
- годинника-календаря з елементом живлення; 
- процесора; 
- пам`яті програм 
 

Фіскальний блок 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 індикаторів 
 
           1.4.2 Індикатори 

 
Аппарат  має два  цифрових індикатори – оператора та покупця.  На обох  

індикаторах  відображається однакова  інформація. 
 
 
1.4.3 Клавіатура     
 
Клавіатура  складається  з  41 -еї  клавіші (24 інформаційні та 17  

функціональних) з наступним  позначенням та розташуванням. 
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Функціональні           Інформаційні   клавіші                           Функціональні 

           клавіші                    (Цифрові)         (Прямого доступу)           клавіші  
 

Далі по тексту  клавіші прямого  доступу  (1-11),  призначені  для 
прямого  доступу до перших 11 товарів або товарних груп,  для 
відокремлення від цифрових клавіш,  позначаються  як Г1 – Г11. 
 
 
 
 

1.4.4 Механізм  друку 
 
В    апараті  використовується  матричний принтер типу   ERP–200N фірми 

“SAMSUNG”. Для забезпечення роботи   апарата  треба, щоб  витратні  матеріали  
відповідали наступним  вимогам: 
- паперова  стрічка двошарова  типів  СВ-СF ( з застосуванням картриджа) або  

SC-SC (без застосування картриджа) повинна бути  шириною  57,5±0,5 мм  та  
діаметром не більше  65 мм; 

- фарбуюча стрічка  (однокольорова, чорна,  нейлонова,  синтетична, дуже 
насичена) повинна бути шириною  13 мм. 

 
 

1.4.5 Грошова скринька 
Апарат  має  грошову  скриньку  для  монет та банкнот: 
 

- кількість  секцій для банкнот – 5; 
- кількість  секцій для  монет – 5. 

 
1.4.6 Пам’ять  
Блок пам’яті  забезпечує  збереження інформації   на протязі  більше 90 днів 

(після відключення апарата від мережі). Він  функціонує на  базі вмонтованного в 
апарат акумулятора. Вірогідність  інформації  перевіряється  автоматично  при 
кожному підключенні апарата. 
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1.4.7 Фіскальна   пам’ять   
 
Блок  фіскальної пам’яті (ФП)  - енергонезалежний. Записана інформація не 

може бути змінена.  Вірогідність  інформації  може бути  порушена  тільки в разі 
несправності ФП або  при  з’явленні дефектів в  управлінні ФП. 

Об’єм  ФП  забезпечує  функціонування апарата на протязі  3 –10 років. 
Тривалість  цього періоду   залежить від  частоти   обнулень  та кількості   
податкових груп, що  використовуються. 

Програмувати  ФП  може лише  кваліфікований  спеціаліст центра  
сервісного обслуговування (ЦСО).  

 
1.4.8 Адаптер інтерфейсу 
 
Апарат через адаптер інтерфейсу має можливість  працювати з 

персональним  комп’ютером (далі – ПК), зі  зчитувачем штрих-коду, з 
електронними вагами. 

 
 
 
2 Введення в експлуатацію 

 
           2.1 Розпакування апарату 

 
Відкрийте  коробку  та  вийміть  з неї апарат. В коробці знаходяться  паспорт  

апарата (в якому зазначені  його  заводський номер, дата виробництва,  дата  
продажу, адреса та  телефон  ЦСО,  гарантійні зобов’язання), Настанова з 
експлуатації”, в окремому  кульку  - комплект  номерних ключів, паперова стрічка  
для  навчання роботі  на  апараті та  картридж. 

 
 

            2.2 Встановлювання апарату 
 

Місце  встановлення апарата  не  повинно бути підвержено прямій дії 
джерела тепла. 

Розетка для під`єднання апарата до мережі живлення повинна знаходитись 
на близькій відстані від апарата та в легкодосяжному місці. 

 Апарат  повиннен бути  встановлений  на  висоті  зручній для роботи 
касира.  Індикатори повинні бути зручні  для  спостереження касиром та покупцем. 

Приміщення,  в яких буде працювати апарат, повинні бути  обладнані в  
відповідності  з  ГОСТ 12.2.032  (ССБТ. Рабочее место при  выполнении  работ 
сидя) та ГОСТ 12.2.049 (ССБТ. Оборудование производственное. Общие 
эргономические  требования). 

 
 
 
2.3 Вмикання  та  вимикання апарату 
 

Живлення апарату    відбувається  від мережі змінного струму (220+10-15) В,  
частотою 50 (± 1) Гц. 

Апарат  вмикається та вимикається   з мережі  за допомогою  шнура та  
штепсельної вилки з заземленням  (євровилки). Перемикач  режимів роботи 
повинен бути в положенні «БР». З включенням  в мережу  на індикаторі  
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ПЧС
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9

.

висвітлюється  «БР» (блокування  роботи). В цьому режимі  можна  
використовувати  наступні функціональні клавіші: 

 
          ,             ,           та         . 
 

- забезпечує  просування паперової стрічки. Функція  цієї клавіші   
        зберігається в усіх режимах роботи;  
- призначена  для  перевірки роботи годинника. З цього стану             

апарат   виводиться поворотом ключа; 
- забезпечує перевірку  працездатності  апарата       тестовими  

програмами. Тестові програми  повинні  виконуватись  
фахівцем  центру  сервісного  обслуговування; 

- забезпечує  включення  системного режиму (сполучення  з   
комп’ютером). 

      
                        

Примітки 1 Заборонена робота апарату  без заземлення (без     
євророзетки). 

2 Апарат чутливий  до різких  перепадів  напруги, тому не  ре-
комендовано вмикати його в один   ланцюг  з  іншими  апаратами  високої  
потужності  ( холодильниками,  морозильними  камерами, двигунами та т. 
і.) 

3  Апарат  готовий до  роботи  відразу після  включення  його  в 
електричну мережу та може бути запрограмований  за 15 – 20 хвилин.  
Перед початком  роботи  на   апараті  треба залишити  його  включеним в 
електричну  мережу  на 24 години. Це дозволить  зарядити акумулятор, 
який призначений для  збереження інформації при пошкодженнях в 
електричній мережі.   

 
 
Перед роботою, оператор  повинен перевірити  наявність  паперової стрічки 

та картриджа, в разі необхідності установити їх. 
 
 

           2.4 Встановлення   паперової стрічки 
 

       1) Зніміть  верхню кришку механізму друку, як це  показано на малюнку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
            2) Установіть  паперову стрічку  в спеціальну нішу. 
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ПЧС

С

ПЧС

ПЧС

С

            3) Початок паперової стрічки просуньте  через фотодатчик наявності  
паперу та   установіть в щілину  механізму  друку.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Вірно                                           Не вірно 
4)   Встановивши паперову  стрічку, натисніть  на клавішу            та  

натискайте її доти, поки стрічка не вийде з механізму друку на  25-30 см. 
 
5)   Візьміть катушку для  намотування контрольної стрічки. 
 
6)   Кінець контрольної стрічки зафіксуйте на катушку – підмотчик та 

поставте катушку на місце. 
 
7)   Натисніть   декілька  разів  на клавішу             , щоб натягнути паперову  

стрічку. 
 
8)   Натисніть на клавішу        . 
 
9)   Закрийте  механізм  друку  кришкою.  
 
 
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,  установіть новий рулон. 

3. Для  видалення   старої стрічки  використовуйте  клавішу           . 
Не  застосовуйте  силу  та  не намагайтесь  видалити паперову 

стрічку з  зворотньої сторони  механізму  друку, це  може  призвести  до 
поломки  механізму  друку. 

4. Якщо паперова стрічка в   апараті  закінчилася, апарат 
блокується. На індикаторі  з’являється  символ  “ПР” (папір). Після  
установки  нового рулону на  індикаторі  з’являється  символ “С”.  

Натисніть  на клавішу        . 
 
 
 
2.5 Установка  картриджа  з  фарбуючою  стрічкою 
 
       Виконайте наступні дії: 

            1) Зніміть верхню кришку  механізму друку. 
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            2) Установіть  картридж  з  фарбуючою  стрічкою  між  головкою механізму 
друку та  металевими  стійками  основи  принтера.  Для  цього візьміть  картридж 
так, щоб  ручка просування  фарбуючої стрічки  знаходилася праворуч відносно 
принтера та зафіксуйте  його  легким натисненням.  
 
            3) Натяжіння фарбуючої  стрічки виконайте  поворотом ручки  просування  
фарбуючої стрічки  за годинниковою   стрілкою. 
 
 

3 Режими роботи апарату 
 
Основні  режими роботи  апарату  задаються  відповідним положенням  

ключа. Апарат  укомплектований трьома парами ключів: 
 
Ключ  OP       - положення  БР- Х ; 
Ключ  Z          -  положення БР- Z  ;  
Ключ  Р          -  положення БР- П ; 
 
Ключі виймаються з апарата  тільки  при положенні  БР та РЕГ. 
 
Основні режими роботи   апарату: 
 
БР  - Режим  тестування / годинник або системний 

(зв`язок з ПК) 
РЕГ  - Реєстрація 
Х  - Звіт (без обнулення) 
Z  - Звіт та обнулення (звіт з обнуленням) 
П  - Програмування 

 
З  положень  X,  Z, П та БР і  відповідним  натисненням  на цифрові клавіші  
  
        …            або            здійснюється доступ  до  наступних  режимів роботи. 
 
Режими  роботи   апарату: 
 
РЕГ, Пароль   - Реєстрація продаж  оператором 
Х, 1   - Звіт  денний  (поточний стан апарату) 
Х, 2   - Періодичні звіти  фіскальної  пам’яті 
Х, 3   - Друк  таблиць №№1..5 з ФП 
Z , 1   - Звіт та обнулення апарату 
Z, 1, 2   - Звіт та обнулення по операторам 
Z, 2, 2   - Звіт та обнулення вибраних товарів 
П, 1   - Програмування пам’яті 
П, 2   - Програмування   фіскальної пам’яті 
П, 3   - Введення в експлуатацію ФП 
БР, 9   - Зв`язок з ПК 
БР, 0   - Тестовий режим 

 
 
Далі  по тексту докладно  висвітлюються  наведені  режими та  даються 

приклади  програмування окремих  параметрів апарату. 
 
 

  0  3  9 
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  1.            1.               1.              4.       

     4 Режими програмування (П,1 та П, 2) 
 

            4.1 Перехід до режиму   
 
В положенні  ключа П  можливо  використовувати наступні  функції: 
 
ПРОГРАМУВАННЯ  ПАМ'ЯТІ   -  встановлюється  натисканням на цифрову 

клавішу         ; 
 
ПРОГРАМУВАННЯ    ФІСКАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ   -  встановлюється  

натисканням на  цифрову  клавішу          ; 
 
 
Режим програмування може  бути встановлений  лише  після звіту 

та  обнулення апарату   (звіту з  обнуленням (Z))  (див. Розділ 7) 
 
 
 Всі  параметри, які  можливо задати в режимі ПРОГРАМУВАННЯ,  зведені в 

таблиці. Кожна таблиця  складається з  певної кількості рядів,  ряди з полів, а  
поля бувають СИМВОЛЬНИМИ  та ЦИФРОВИМИ.   Кожне поле  має   два  
показники: АДРЕСУ  та  ЗНАЧЕННЯ.  Адреса поля позначає програмуємий  
параметр, а значення поля – значення цього параметра.  На індикаторі це 
відповідає наступній інформації: 

Адреса поля 
 
 
 

                                        Номер           Номер        Номер       Кількість вільних  
                                       таблиці          ряду            поля         знаків для запису  в полі   

 
Значення  поля 

 
                     цифрове                                                      символьне             
                                                
                 

 
номер                            програмуємі                  номер              регістр              кількість вільних  
поля                               дані                              поля                                         знаків для  запису 
 
Позначення  регістрів:                          : перша сторінка букв  кирилиці; 

                                                                 : друга  сторінка  букв  кирилиці; 

                                                             •   : перша  сторінка  букв  латиниці; 

                                                             •   : друга  сторінка  букв  латиниці; 

                                                                : цифри та розділові знаки.    

4. 2 Функцїї клавіш 
 
 В режимі  ПРОГРАМУВАННЯ задаються  всі  параметри,  необхідні  для  

роботи  апарата на  торговому об’єкті або в ресторані. 
Програмування  необхідних параметрів,  які систематизовані в таблиці для 

їх зручного програмування, або корекції   треба  проводити наступним чином: 

  1 

1.                                    ХХХ

 2

 1.                  -                  8
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- за допомогою ФУНКЦІОНАЛЬНИХ клавіш вибирається необхідне 
поле; 

- за допомогою ІНФОРМАЦІЙНИХ клавіш задаються необхідні 
параметри; 

- ще раз за допомогою ФУНКЦІОНАЛЬНИХ КЛАВІШ  підтверджується  
введення даних. 

 
 

 
 

Функціональні  клавіші 
 
                      : перехід до наступної  таблиці.  Після таблиці з  максимальним          

номером  прямує  таблиця з  мінімальним  номером; 
: перехід до  ряду  з  більшим порядковим номером; 
  
: перехід до ряду  з меншим порядковим  номером; 
 
: перехід  до  поля з меншим порядковим  номером; 
 
: перехід до поля з більшим порядковим номером; 
 
• перехід на вказаний ряд. Фізичний запис у фіскальну пам’ять 
або  в годинник -  календар змісту відповідних  таблиць;  

• Для  переходу  до  ряду  під необхідним  номером в  
таблиці №.1  необхідно: 

1. Натиснути  на клавішу            ; 
2. За допомогою цифрових клавіш наберіть необхідний 
номер – N; 
3. Ще раз  натисніть  на клавішу           ; 

 
: запис параметру в поле; 
 
: читання  параметра поля; 
 
: друк введеної інформації; 
 
 
:  регістр  цифри  та знаки при запису  на символьному  полі; 
 
: перша сторінка  регістру  кирилиці при  запису на символьному 
полі  ( при  подвійному  натисканні -  латини); 
 
: друга  сторінка  регістру кирилиці при запису на символьному 
полі  (при  подвійному натисканні -  латини).  

  
 
Інформаційні клавіші 

 
Запис на  цифрових полях  здійснюється за допомогою  цифрових  клавіш.  

Для  введення  цифрової  інформації використовуються  лише  цифрові  клавіші та  
клавіша           для   відміни  введеного запису. 

 

Х 

+ % 

 - % 

 ЦІНА 

 ОПЛАТА 

 АН 

 ПС 

  С  

ВН 

 КОД 
ТОВ 

ВД 

 ЧЕК 

# 

# 

# 
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  7   8 

  4   5 

  1   2 

  0 

  9 
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  7   8 

  4   5 

  1   2 

  0 

  9 

  6 

  3 

 00   . 

Запис на  символьному  полі  здійснюється  за допомогою інформаційних 
клавіш,  на яких  розташовані  символи  букв  кирилиці  та латини, цифри  та   
розділові знаки.  

 
Розташування  символів  на  інформаційних клавішах залежить  від  вибраного 

регістру: 
 
кирилиця    -  перша та друга сторінка; 
латиниця    -  перша та друга сторінка; 
цифри та розділові знаки. 
 Далі  показано  розташування  символів на  інформаційних клавішах при 

запису  на  символьному полі. 
Клавіша         при  запису на символьному  полі -  пробіл.   
   
Перша  сторінка  регістру  букв кирилиці 
 
 
         - А                    - Б                   - В                                          - Г                 - Д 
 
 
         - Е                    - Ж                  - З                                         - И                 - Й  
 
 
         - К                     - Л                   - М                                        - Н                  - О 
 
 
         - П                                            - Р                                         -С                   -Т 
 
 
Друга сторінка  регістру букв кирилиці 
 
 
         - У                    - Ф                   - Х                                         - Ц               - Ч 
 
 
         - Ш                   - Щ                 - Ъ                                        - Ь                 - Ю 
 
 
         - Я                    -Ы                   - Э                                        -І                    -Ї                
  
          
         -Є                                              ,                                              - ≈                - -  
                                                          -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  С  

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 
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  7   8 
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Регістр ЦИФРИ та ЗНАКИ 
 
 
         - 7                     - 8                   - 9                                         - ,                  - “ 
 
 
         - 4                     - 5                    - 6                                         - -                 - :       
 
 
         - 1                     - 2                    - 3                                        -*                  - №  
 
 
         - 0                                            - .                                          - !                   - =     
 
 
 
Перша  сторінка  регістру  букв  латиниці 
 
 
             - A                    - B                   - C                              - D                 - E 
 
 
             - F                     - G                  - H                              - I                  - J 
 
 
             - K                     - L                   - M                             - N                 - O 
 
 
             - P                                               - Q                          - R                   - S           
 
 
Друга  сторінка  регістру  букв  латиниці 

 
 
           -T                        -U                 -V                                  -W                 -X 
 
 
             - Y                  - Z  
 
 
 
 
 
                                                                                                  - ≈ 
 
 
 
 
   Символ  ≈   не  є  друкованим.   Натиснутий  перед  друкованим  

символом він подвоює його ширину. 
 

  1 
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          4.3 Режим  ПРОГРАМУВАННЯ  ПАМ’ЯТІ  (П,1) 
 
Параметри, які  програмуються в цьому режимі  та їх можливі  значення, 

систематизовані в таблиці під номерами №№ 1-12. 
 
Таблиця 1  : Програмування товарів. 
Таблиця 2  : Тип обслуговування. 
Таблиця 3   : Оператори 
Таблиця 4   : Параметри клавіш +%, -%, +, -. 
Таблиця 5   : Зовнішній  вигляд чека 
Таблиця 6  : Зміст  чека 
Таблиця 7   :  Дата та час 
Таблиця 8   :  Службова 
Таблиця 9   : Параметри груп товарів  
Таблиця 10  : Автоматичні знижки/надбавки 
Таблиця 11  : Відділи 
Таблиця 12   : ПАРАМЕТРИ ФОРМАТІВ ВНУТРІШНІХ ШТРИХ-КОДІВ 
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              Таблиця № 1.  ПРОГРАМУВАННЯ ТОВАРУ. 
Таблиця  містить  10000 рядів. 

Кожний  ряд складається  з 11 –ти полів. 
№ 

поля 
Назва 
параметра 

Діапазон Примітка 

1. Признак 
використання 
товару 

0 -1 0 – товар не продається (не 
запрограмований), 1 – продається 
(запрограмований)  

2. Наймену-
вання 

До  18 знаків 
 

Запрограмоване  значення товару: 
від 1 до 11   -  група 1 – група 11 

3. ЦІНА До 9 –ти цифр  Під час  програмування  десяткова 
крапка  не вводиться. Цифри, що йдуть 
після неї обов’язкові.  
Запрограмоване  значення 0,00. 

4. Наявна 
кількість 

 До 99999,999 Ціла частина -  5 цифр.  Дробова частина 
повинна складатися з 3 цифр. Десяткова 
крапка не вводиться. Запрограмоване 
значення:0,000. 

5. ВІДДІЛ від 1 до 10 Якщо  номер  - 0, відділ  указується 
оператором при  продажу. 
Запрограмоване  значення: 1. 

6. ГРУПА  
ТОВАРІВ 

від 1 до  99 Якщо  номер – 0, група  товарів  
указується  оператором при  продажу. 
Запрограмоване значення: 1. 

7. Група  
ПОДАТКІВ 

від 1 до 8 
 

1-8 : товар  обкладається  відповідним 
податком (А, Б,  В, Г, ∗, Н1, Н2, Н3). 
Запрограмоване значення: 1   

8. Признак 
групи  
товарів 

0 - 6 0 - товар лише по запрограмованій ціні;  
1 - група  товарів: можливий продаж  по 
вільній ціні; 
2 – товар останній в чеку; 
3 – група остання в чеку; 
4 – товар  у наборі, номер по таблиці 1 
наступного товару в полі 11; 
5 – група з можливістю продажу по 0-й 
ціні ( нульова ціна програмується); 
6 – група з можливістю продажу по 0-й 
ціні, остання в чеку 

9. Заборонений  
продаж при 
нульовій 
наявній 
кількості 
  

0 або 1 0 - продаж здійснюється  постійно: коли 
досягнеться 0,  кількість  дорівнює  0,  
1 - продаж дозволений, якщо  після 
продажу наявна кількість  позитивна  або  
дорівнює 0. 
Параметр має значення  тільки для  
товарів. Запрограмоване значення:0 

10. 6 цифр 
старшого 
розряду  
штрих-коду   

000000-
999999 

 Програмуються 6 цифр старшого розряду 
штрих-коду або 6-ти знаковий код товару 
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Продовження таблиці № 1.  ПРОГРАМУВАННЯ ТОВАРУ. 
Таблиця  містить  10000 рядів. 

Кожен ряд складається з 11 полів 
№ 

поля 
Назва 
параметра 

Діапазон Примітка 

11. 8 цифр 
молодшого 
розряду 
штрих-коду 

00000000 - 
99999999 

Програмуються 8 цифр молодшого 
розряду штрих-коду або код товару в 
наборі 

 
 

Таблиця №.2  Тип  обслуговування. 
Таблиця має 1 ряд. Ряд  містить  9 полів. 

 
№ 

поля 
Назва 
параметра 

Діапазон Початкове значення 

1. № апарата в 
магазині 

1-99 Запрограмоване значення: 1 

2. Тип апарата 0 - 3 0 – апарат на виході з об’єкту або  апарат  
обслуговує  один  відділ; 
1-апарат  обслуговує декілька відділів; 
2- ресторанний режим роботи апарату; 
3- режим роботи апарата з вагами. 
Запрограмоване значення : 0 

3. Грошова 
скринька 
відкривається  
лише  якщо 

0 або 1 Запрограмоване  значення: 0 
0- коли  загальна  сума  дорівнює 0 
1- при кожному  отриманні  грошей  

4. Обов’язкове 
введення  
суми  перед  
натисканням 
клавіші 
“ОПЛАТА” 

0 або 1 0 – введення суми не  обов’язкове; 
1 - при оплаті  обов’язковим  є введення суми, 
яку дає покупець 
(Обов’язковим є  нарахування та роздрук 
решти) 
Запрограмоване значення: 0 

5. Оплата  без 
решти (чеком, 
в кредит або 
карткою) 

0 або 1 Оператор повинен ввести суму,  отриману від 
клієнта. 
0 – решта  нараховується готівкою, 
1 – решта не нараховується, ціла  сума  у 
оператора в підзвіті. 
Запрограмоване значення: 0 

6. Застосування 
режиму 
енергозбере-
ження 

0 або 1 0: робота з стандартною напругою 
1:для економії  енергії  індикатор  гасне через  
1 хвилину після  друку  останнього  чека 
Запрограмоване значення: 0 

7.  Режим 
реєстрації 
кількості 
проданого 
товару 

0 або 1 0 - режим  продажу товару (наявна кількість 
проданого товару  зменшується); 
1 - режим  приймання товару (наявна кількість 
прийнятого товару збільшується) 
Запрограмоване  значення: 0 
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Продовження таблиці №2 
 

№ 
поля 

Назва 
параметра 

Діапазон Початкове значення 

8. Робота  з 
персональним  
комп’ютером 

1 
2 
3 
4 
 

 1 - Режим In – Line 
 2 - In – Line та On – Line 
 3 - On – Line  
Режим підкачки (до програмування) товару з 
ПК 
Запрограмоване значення: 1. 

9. Швидкість  
обміну даними 
між ПК та 
апаратом 

1 - 4 1 – 1200 біт / сек 
2 – 2400 біт / сек  
3 – 4800 біт  / сек      Запрограм. значення: 3  
4 – 9600 біт / сек 

 
Таблиця  №.3. Оператори 
Таблиця має  30 рядів. 
 Ряд містить  2 поля. 

 
№ 

поля 
Назва 
Параметра 

Діапазон Начальне значення 

1. Ім’я 
оператора 

До 10 знаків Запрограмоване значення  для 30 –ти 
операторів:  ОПЕРАТОР 1 – 
ОПЕРАТОР 30 

2. Пароль До 8 знаків Запрограмоване значення для 30 
операторів:  з 1 до 30  

 
Таблиця №.4  Параметри  клавіш   “+%”, “-%”, “+”, “- “ 

 
Таблиця складається з двох рядів: ряд 1-ий для  надбавок “+%”,  “+”,  ряд 2-

ий для  знижок “-%”, “-“. Кожний ряд містить  по 2 поля. 
№ 

поля 
Назва 
параметра 

Діапазон Початкове значення 

1. Дозвіл відсоткової 
знижки/надбавки 

0 або 1 0 – заборона, 
1 – дозвіл . 
 Запрограмоване  значення: 0 

2. відсоткове 
значення знижки/ 
надбавки  

0,00% - 
99,99 % 

Запрограмоване  значення: 0,00 
Десяткова крапка не вводиться. 

3. Дозвіл 
абсолютної 
знижки/ надбавки 

0 або 1 0 – заборона, 
1 – дозвіл .  
Запрограмоване  значення: 0 

4. абсолютне 
значення знижки/ 
надбавки  

0,00 - 
999999,99 

Запрограмоване  значення: 0,00 
Десяткова крапка не вводиться. 

 
При програмуванні таблиці №4 треба враховувати наступне: 

- абсолютні знижки/надбавки накладаються на товар та загальну суму по чеку так 
саме, як і відсоткові: 

- значення абсолютної знижки не може бути більше суми, на яку накладається; 
- абсолютні знижки/надбавки  не накладаються на нульові суми; 
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- податок абсолютних  та відсоткових знижок/надбавок на товар співпадає з 
податком товару, абсолютні та відсоткові знижки/надбавки на суму по чеку 
розподіляються пропорційно по всім податкам, які були наведені в цьому чеку. 

 
Таблиця №.5 Зовнішній вигляд чека. 

Таблиця має 1 ряд. 
Ряд містить 8 полів. 

 
№ 

поля 
Назва 
параметра 

Діапазон Початкове значення 

1. Кліше 0 або 1 Запрогр.  значення: 1 
1 – можливий роздрук  кліше  та рекламного 
тексту 
0 – кліше  та рекламний текст не 
роздруковується 

2. Кількість 
рядків  в 
кінці чека 

Від 0 до 4 Запрограмоване  значення:0 

3. Кількість 
купівель  
в чеку 

Від 0 до 1 Запрограмоване  значення:0 
0 – кількість  купівель  не  вказується, 
1 - кількість купівель указується. 

4. Податок в 
чеку 

0 або 1  Запрогр.  значення:1 
0- нарахований  податок не  указується, 
1- нарахований  податок  указується 

5. Ім’я 
оператора в 
чеку 

0 або 1 Запрограмоване  значення: 0 
0- ім’я  оператора не указується, 
1- ім’я оператора  указується. 

6. Виділення 
суми 
вільними 
рядками 

Від 0 до 1 Запрограмоване  значення: 1 
0 – не залишаються вільні рядки, 
1 – до  та після суми залишаються вільні 
рядки. 

7. Дозволена 
кількість 
копій 

0 або 3 На  основі кожного чека  може бути 
роздрукована  певна  кількість копій (в 
режимі реєстрації за допомогою  
клавіші          ) 
 
Запрограмоване значення: 0 
 

8. Допустима 
кількість  
службових 
чеків 

Від 0 до 3 Службові чеки розподіляють товари по 
відділам  та виводяться послідовно для 
відділів  від 1 до 10 окремими чеками.  З 
кожного   чека  може бути  роздрукована 
допустима кількість службових чеків. 
 Запрограмоване  значення: 0 

 
 
 
 
 
 
 

 ВД
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Таблиця №.6.  ЗМІСТ ЧЕКА. 
Таблиця  складається з 11 - ти рядів: 6 рядків для кліше та 5 рядків для 

рекламного тексту  в кінці чека. Кожний ряд містить  1 поле. 
  

№ 
поля 

Назва 
Параметра 

Діапазон Примітка 

1. Запрограмо-
ваний  текст 

До 24 знаків  

 
Далі приведений приклад  запрограмованого тексту. 

 
Рядок Текст   чека Зміст 

1. 1 – ий рядок 
кліше 

  УКРАЇНА 

2. 2- ий рядок 
кліше 

М. КИЇВ 

3. 3-ій рядок 
кліше 

МР-5000 

4. 1-ий рядок 
рекл. тексту 

ДЯКУЄМО ВАМ ! 

5. 2 – ий рядок 
рекл. тексту 

ЧЕКАЄМО ЗНОВ ! 

6. 3 – ій рядок 
рекл. тексту 

 

 
 
 

Таблиця №.7 ДАТА  та ЧАС. 
 Таблиця  складається з 1 –го  ряду. 

Ряд містить  5 полів. 
Параметри, що програмуються записуються в годинник календар  за 

допомогою  клавіши  “#” (Фізичний запис) та запис підтверджується клавішею         . 
Маркіровані   зірочкою поля  можна  запрограмувати лише після аварійного  
обнулення пам’яті. 

 
№ 

поля 
Назва 
Параметра 

Діапазон Начальне  значення  

1. ДЕНЬ∗ Від 1 до 31 Запрограм. значення: 1 
2. МІСЯЦЬ∗ Від 1 до 12 Запрограм. значення:  місяць 

програмної версії 
3. РІК∗ Від 00 до 99 Запрограмоване  значення: рік  

програмної версії 
4. ГОДИНИ Від 0 до 24 Запрогр. значення: 0 
5. ХВИЛИНИ Від 0 до 59 Запрогр. значення: 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0  
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Таблиця №.8  СЛУЖБОВА. 
Таблиця  має  1 рядок,  18 полів 

№ 
поля 

Назва 
Параметра Значення Початкове  значення 

1. Кількість рядів  з початку чека  0  - 6 Запрограмоване  значення: 3
2. Службовий 0 - 1 Запрограм. значення: 1 
3. Введення  префікса і суфікса в 

повідомленні від сканера 
 0 - 3 0 – заборона; 

 
4. Значення початкового префікса 0-99  
5 Значення кінцевого префікса 0-99  
6 Значення кінцевого символу 0-99  
7 Перевірка контрольної суми 

штрих-коду  при зчитуванні 
0-1 0 – заборона 

8 Використання клавіш  
“КОД ТОВ” та “НОМЕР” в 
режимі реєстрація 

0-1 0 – клавіша “КОД ТОВ” 
використовується для 
пошуку товару по 
порядковому номеру в 
таблиці товарів, клавіша  
“НОМЕР” – по коду; 
1 - клавіша “НОМЕР” 
використовується для 
пошуку товару по 
порядковому номеру в 
таблиці товарів, клавіша  
“КОД ТОВ” – по коду 

9 Дозвіл виводу в командах до 
ПК номера чека та загальної 
суми по чеку 

0-1 0 – заборона 

10 Дозвіл роботи з видом оплати 
“КАРТКА” 

0-1 0 – робота без фізичного 
підключення платіжного 
терміналу; 
1 – робота з платіжним 
терміналом 

11 Дозвіл роботи касирів  0-30 0 – дозволена робота 8-ми 
касирів одночасно; 
1-30 – дозволена робота 
тільки одного касира. 
Порядковий номер касира 
указується в таблиці №3  

12 Дозвіл до програмування 
таблиці товарів на протязі 
зміни  

0-1 0- заборона 

13 Дозвіл перепрограмування 
часу  на протязі зміни 

0-1 0- заборона 

14 Перевірка  співпадання штрих-
кодів 

0-1 0- заборона 

15 Дозвіл на не обнулення табли-
ці товарів 

0-1 0- заборона 

16 Заборона анулювання всього 
чека без дозволу від ПК в  

0-1 0- заборона 

       
      



ДУ.16.00.00НЕ 
 

 26

     Продовження таблиці №8 
        

№ 
поля 

Назва 
Параметра Значення Початкове  значення 

 режимах комутації 3, 4   
17 Формат відповіді від ПК на 

запит по коду або штрих –коду 
товару розширюється 

0-1 0- заборона 

18 Кількість внутрішніх товарів в 
режимі підкачки 

0-5 0- внутрішніх товарів немає; 
1- товари з номерами 1 – 

1648 – внутрішні; 
2- товари з номерами 1 – 

3040 – внутрішні; 
3- товари з номерами 1 – 

5824 – внутрішні; 
4- товари з номерами 1 – 

7216 – внутрішні; 
5- товари з номерами 1 – 

8608 – внутрішні; 
 
При програмуванні таблиці №8 треба враховувати наступне: 
1) Нижче наведені типи форматів повідомлень від сканера, які можуть бути  

запрограмовані: 
 

1. Поле 3 = 0 :  
                                  ДАНІ, З 

2. Поле 3 = 1, поля 4, 5 не дорівнюють 0 і не тотожні між собою : 

            П, ДАНІ, С, З 

3. Поле 3 = 1, поле 4 = 0, поле 5 не дорівнює 0 : 

            ДАНІ, С, З 

4. Поле 3 = 1, поле 5 = 0, поле 4 не дорівнює 0 : 

            П, ДАНІ, З 

5. Поле 3 =2, поле 4 не дорівнює 0, поле 5 не використовується : 

            П, ДАНІ, П, П, З 

6. Поле 3 = 3, поле 4 = 0, поле 5 не дорівнює 0 : 

            ДАНІ, С, С, З 

7. Поле 3 = 3, поле 4 не дорівнює 0, поле 5 = 0 (аналогічно п. 4) : 

            П, ДАНІ, З 
 
2) Перепрограмування часу та товарів по яких не розпочиналася торгівля на 

протязі зміни дозволяється за таких умов: 
- для товарів необхідно установити в полі 12 таблиці №8 –1, а для часу в полі 13 

–1; 
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- до програмуються тільки товари накопичення по яких дорівнює нулю, товари 
продаж яких розпочатий відображаються на індикаторі знаком “ Ξ ”, для таких 
товарів можливо перепрограмувати тільки наявну кількість (поля 3, 4 таблиці 1) та 
ціну. 

2) Перевірка штрих-кодів на рівність: 
- дозвіл перевірки штрих-кодів на рівність установлюється в полі 14 значення – 1; 
- перевірка відбувається при побудові таблиці індексів (повідомлення на 

індикаторі “BAR”). При входженні в режим “Реєстрація”, у випадку виявлення 
однакових штрих-кодів, на друк виводиться повідомлення і блокується 
входження в цей режим: 

                                          ПОВТОР ШТР. КОДА 
                                           ХХХХХХХХХХХХХХ – однаковий штрих-код 

                                     #УУУУ – номери товарів з приведеним 
штрих-                         #УУУУ – кодом 

3) Не проводити обнулення товарів при виконанні (короткого – 0 -1) звіту за зміну з 
обнуленням  (дозвіл –1 в полі 15). 
4) До програмування (підкачка) товару в апарат при запиті з ПК: 
- установити в таблиці №8 поле 18 відповідне значення. При установленому 

значенні 0 – всі товари підкачуються; 
- установити в таблиці №2 поле 8 значення –4. 
       Після переустановлення режиму підкачки, необхідно вийти з режиму 
програмування і тільки потім програмувати внутрішні товари.  
     Товари з номерами не включеними у внутрішні товари (зовнішні), 
запрограмувати в режимі програмування апарата не можливо. Дані по цих товарах 
будуть повністю задаватися  з ПК, допрограмовуватись в режимі реєстрації, і 
повністю обнулятися при виконанні денного звіту з обнуленням.  
 

Таблиця №.9  ПАРАМЕТРИ ГРУП ТОВАРІВ 
Таблиця  має  99 рядків,  2 поля 

№ 
поля 

Назва 
параметра 

Діапазон Примітка 

1 Дозвіл 
накладання  
на вид 
послуг 
зборів 

0-3 0 – заборона на автоматичну 
знижку/надбавку  (далі – АЗН); 
1 – дозвіл на АЗН внутрішнього товару; 
2 - дозвіл на АЗН на внутрішні товари та 
запит на АЗН для зовнішнього товару з 
ПК; 
 3 - дозвіл АЗН (зовнішній товар 
обкладається даним збором без 
попереднього уточнення в ПК) 

2 Номер збору 
з таблиці 
зборів 

1-50 №  автоматичної знижки/надбавки – ряд 
таблиці №10 

 
При програмуванні таблиць №9 та №10 треба враховувати наступне: 

- на товар накладається автоматична знижка/надбавка (далі – АЗН), 
прив`язавши цей товар до групи товарів,  для яких  в таблиці №9 установлено 
дозвіл та номер (ряд таблиці №10) АЗН. Накладання АЗН залежить від 
програмування таблиці №10 та текучого стану продажу даного товару; 

- товари умовно розподіляються на внутрішні (всі параметри програмуються, в 
тому числі  тип та характер АЗН ) та зовнішні (параметри запитуються з ПК). 
Внутрішні товари обкладаються АЗН при програмуванні поля 1 таблиці №9  ≠0, 
зовнішні при значеннях –2,  при значенні 3 – АЗН накладається автоматично.  
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- Знижка чи надбавка визначаються по полю 4 таблиці №10. Значення знижки не 
може бути більше чим загальна вартість товару в чеку, податок знижки повинен 
відповідати податку товару на який він накладається (бажано поле 3 таблиці 
№10 =0).  Податок надбавки може не відповідати податку товару та 
визначається в таблиці №10 поле 3; 

- АЗН може бути  абсолютна,  відсоткова від загальної вартості або одиничної 
ціни (поле 5 таблиці №10) або кількісна; 

- Можливе накладання АЗН (поле 7 таблиця №10) незалежно від стану 
проданого товару – поле 6 таблиця №10 установлено 0 або 1. У випадках, коли 
поле 6 таблиці №10 - 2, 3 накладання АЗН залежить від значення змінної 
величини (поле 8 таблиці №10). У випадках, коли  поле 6 таблиці №10 
дорівнює 4, 5 (тільки знижки), АЗН залежить від кількості проданого в чеку 
товару (змінною величиною є кількість); 

- Текуче значення змінної величини порівнюється з величинами в полях 10-14 
(принцип порівняння – поле 9) таблиці №10 (формати величин повинні 
співпадати), якщо величини співпали, тоді значення АЗН визначається як поля 
10-14 +5 (поля 15-19); 

- Якщо перемінна величина дата та час (поле 8 таблиці №10 = 5), але 
порівнюється тільки час (дата текуча, наприклад знижка кожен день після 
22.00) то формат значення має вигляд – 000000ЧЧММ (дата замінюється 
нулями). 

 
               Наприклад: Накладається АЗН на товар 1 по номеру групи товару 1. 
         Таблиця №9 матиме вигляд: 

№ поля            Значення 
1 1 – дозвіл накладати АЗН для внутрішніх товарів 
2 1- №АЗН – ряд таблиці №10 

 
Таблиця №.10 Автоматичні знижки/надбавки 
Таблиця  має  51 ряд,  19 полів, 51-й ряд належить тільки зовнішнім товарам 
 
№ 

поля 
Назва 
параметра 

Діапазон Примітка 

1 Найменуван-
ня АЗН 

12 знаків  

2 Друк 
найменуван-
ня товару 

0-1 0 –дозвіл друку типу АЗН;  
1 – дозвіл на друк найменування товару 
перед типом АЗН, на який він 
накладається, з позначкою #  

3 Група 
податків 

1-8, 0 0 – податок товару, на який накладається 
АЗН; 
1-8 – АЗН , які додаються до вартості 
товару . АЗН з від`ємним податком не 
накладається на товари з додатним 
податком. 

    4 Нарахування 
зборів 

0-1 0 – додається до вартості послуги; 
1 – вираховується від вартості послуги  
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     Продовження таблиці №10 
 

№ 
поля 

Назва 
параметра 

Діапазон Примітка 

5 Слідкування 
за кількістю 
 

0-2 0 – обкладання повної вартості послуги; 
1 - обкладання одиничної вартості 
послуги з помноженням на кількість; 
2 - обкладання одиничної вартості 
послуги, незалежно від кількості 

        
6 
 

Тип 
розрахунку 
вартості 

0-5 
 

 0 – відсоток; 
 1 – фіксоване значення; 
 2- відсоток , який змінюється  залежно  
від розміру  вартості продажу; 
3 - фіксоване значення, але залежне від 
розміру вартості продажу; 
4 - кількісна знижка (знижка і в 
накопичення  по знижці  нараховується  
одинична вартість товару помножена на 
кількісну знижку, змінна величина завжди 
продана кількість товару); 
5- кількісна кратна знижка (кожне Н – 
кількість товару (поля 15-19) 
зменшується на одну одиницю – кількість  
цього товару в залежності від  проданої  
кількості товару К (поля 10-14), знижка і в 
накопичення по знижці нараховується 
одинична ціна товару помножена на 
кількість =К/Н без залишку) 

7 Фіксоване 
значення 

0,00-
999999,99 

8 – цифрове числове значення, може 
бути як абсолютне , так і відсоткове 

8 Змінна 
величина 

0-5 Поля 8-19 мають сенс тільки для 
розрахунку вартості зборів 2…5; 
0 – повна вартість послуги; 
1 – кількість; 
1 – ціна одиниці товару; 
2 - наявна кількість; 
3 – відділ; 
4 – поточні дата та час 

9 Порівняння 0-5 0 – змінна величина повинна бути менше 
величини полів 10-14; 
1 – більше; 
2 – менше або рівна; 
3 – більше або рівна; 
4 – рівна; 
5 – не рівна 
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     Продовження таблиці №10 
 

№ 
поля 

Назва 
параметра 

Діапазон Примітка 

10 -14 Значення 
змінної 
величини 
для 
порівняння 

0,00-
999999,99 

Значення змінної величини порівнюється 
з величиною поля, у випадку не 
порівняння, відбувається перехід до 
наступного поля. При порівнянні, 
параметри для розрахунку збору 
беруться відповідно в полях 15-19. 
Формати полів 10-14 в залежності від 
змінної величини мають вид: 
- для 0 та 2 – ХХХХХХ,ХХ; 
- для 1 та 3 – ХХХХХ,ХХХ; 
- для 4 –ХХ; 
для 5 – РРММДДГГХХ (000000ГГХХ – 
тільки час)  
  

15-19 Відсоток, 
фіксоване 
значення, 
кількість 

0,00-
999999,99 

Введення значень аналогічне полю - 7 

 
      Приклад програмування: Накладається АЗН на товар 1 по номеру групи товару 1. 
 
       Таблиця №10 матиме вигляд: 
№ поля Значення       Примітки 

1 Знижка Назва  
2 1 Дозвіл друку назви товару з # перед назвою АЗН 
3 0 Податок відповідає податку товару 
4 1 Знижка 
5 0 Накладається на повну вартість товару 
6 2 Відсоток, залежний від змінної величини 
7  У даному випадку поле 7 ігнорується 
8 0 Змінна величина  - повна вартість товару 
9 2 Порівняння на менше або = 

10 50.00 Якщо загальна вартість менше або =50.00, тоді відсоток 
для розрахунку визначається по полю 15 та 0=0,00 % 

11 100.00 Якщо < або=100.00 – 10.00 % 
12 200.00 Якщо < або=200.00 – 15.00 % 
13 500.00 Якщо < або=500.00 – 20.00 % 
14 10000.00 Якщо < або=10000.00 – 50.00 % 

Для значень більше 10000.00 знижка не накладається 
15 0.00  
16 10.00  
17 15.00  
18 20.00  
19 50.00  
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Таблиця №11 ВІДДІЛИ 
Таблиця має 11 рядів та 1 поле 

№ 
поля 

Назва 
параметра 

Діапазон Примітка 

1 Назва 
відділу 

16 Назва відділу виводиться на друк, тільки   
при отриманні звіту по відділах і  
відповідає товарам з номерами 1-8 

 
Таблиця №12 ПАРАМЕТРИ ФОРМАТІВ ВНУТРІШНІХ ШТРИХ-КОДІВ 

Таблиця  має  6 рядів,  3 поля 
Кожний ряд являє собою формат внутрішнього штрих-коду.  
Формати рядів (EAN13,  ряди 2 – 5  - стандартні): 
1 ряд    -          КК 
                        0  2  І5  І4  І3  І2  І1  Р5  Р4  Р3  Р2  Р1 С 
2 ряд    -          2  0  І5  І4  І3  І2  І1  V   Р4  Р3  Р2  Р1 С 
3 ряд    -          2  1  І4  І3  І2   І1 V  Р5  Р4  Р3   Р2  Р1 С 
4 ряд    -          2  2  І6  І5  І4  І3  І2  І1  Р4   Р3  Р2  Р1 С 
5 ряд    -          2  3  І5  І4  І3  І2  І1  Р5  Р4  Р3  Р2  Р1 С 
6 ряд    -          2  4  І5  І4  І3  І2  І1  Р5  Р4  Р3  Р2  Р1 С 
де 
КК – код; 
І     -  ідентифікаційний код товару (І – молодші розряди); 
Р    - змінна частина; 
V    - контрольна сума на змінну частину; 
С   -  контрольна сума всього штрих-коду   
Таблиця №12 
№ 

поля 
Назва 
параметра 

Діапазон Примітка 

1 
   
Тип ідентифіка-
ційного коду 

0-3 0 –штрих-код з кодом КК (відповідно 
поточному ряду) не є штрих-кодом зі 
змінною частиною; 
1 – ідентифікаційний код є порядковим 
номером товару (пошук його здійснюєть-
ся в  таблиці товарів №1), розрядність 
такого коду не повинна перевищувати 4 
знака (старші розряди 5, 6, якщо вони є , 
повинні дорівнювати 0); 
2 – ідентифікаційний код є штрих-кодом, 
він програмується в полях 10, 11 таблиці  
товарів в форматі, де його змінна 
частина дорівнює 0 (частини Р, С. V), при 
програмуванні такого штрих-кода 
сканером змінні частини відкидаються 
автоматично ; 
3 – штрих-код є покажчиком на знижку 
або надбавку по сумі 

2 
 
 

Значення змін-
ного параметру  
штрих-коду 

0-2 0 – вага; 1 – ціна; 2 – вартість 
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           Продовження таблиці №12 
№ 

поля 
Назва 
параметра 

Діапазон Примітка 

3 Розрядність 
змінного 
параметру 

0-3 Розрядність для ціни та вартості 
визначається ФП апарата, як ціле або 
дробове число з 2-ма знаками після 
крапки, поле 3 для ціни та вартості не 
використовується,  поле 3 має значення 
тільки для ваги: 
0 – 15 14. 13 12 11 кг, 
1 - 15 14 13 .12 11 кг, 
2 - 15 14 13 12. 11 кг, 
3 - 15 14 13 12 11. кг 

Робота з внутрішніми штрих-кодами заключається в наступному, при 
зчитуванні такого коду апарат  виділяє з нього змінну частину, форматує  її, 
виділяє номер товару і виконує продаж товару з відповідним змінним параметром. 

У випадку, якщо внутрішній штрих-код запрограмований, але 
ідентифікаційний код в таблиці товарів не запрограмований, апарат працює в 
режимі обміну з ПК. Апарат відсилає запит до ПК з вказаним повним штрих-кодом, 
без урахування ,що він внутрішній. 

Формат штрих-коду, який є укажчиком на знижку/надбавку: 
Р1 – РХ – значення  знижки/надбавки, відсоткова знижка/надбавка має 

формат тільки ХХ.ХХ (використовується тільки Р1 - Р4), якщо Р5 не дорівнює 0 – 
для відсоткової знижки/надбавки  це є помилка; 

І1 – у всіх форматах укажчик на операцію: 
0 - % надбавка; 
1 - % знижка; 
2 – абсолютна надбавка; 
3 – абсолютна знижка. 
Всі операції по умовчанню виконуються на суму по чеку (додатково 

натискати клавішу “ПС” не потрібно). 
 І2 – ІХ – несуттєва інформація, яка може не дорівнювати 0. 
 
 
4.4 Режим  ПРОГРАМУВАННЯ  ФІСКАЛЬНОЇ  ПАМ'ЯТІ (П,2). 

 
Фіскалізація апарата можлива тільки після занесення заводського номера до 

ФП, тобто після програмування таблиць №1 та 2 П,2. Запис заводського номера 
можливо зробити тільки один раз.  

При фіскалізації автоматично до фіскальної пам`яті заносяться : фіскальний 
номер апарату (таблиця 3 П,2), ідентифікаційний код або індивідуальний 
податковий номер платника податку (таблиця 5 П,2) та ставки податків (таблиця 4 
П,2) з номерами 1 і датою введення в експлуатацію. Ці дані заносяться по 
натисненню клавіші “ОПЛАТА”. Клавіша “#” в не фіскальному режимі не працює. 
Кількість записів обмежена. З метою уникнення випадкових записів до ФП, 
інформація, що набирається заноситься спочатку до проміжного буфера по  

 
натисненню клавіші                   , і тільки після ретельної перевірки натисніть 

клавішу           .     

 
 

ОПЛАТА 

# 
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 УВАГА! Під час покупки апарата  та  при  встановленні його у  
користувача необхідно  визвати  кваліфікованого спеціаліста  з  ЦСО для  
введення  ФП в експлуатацію. 

 
 
Параметри , що  програмуються в цьому  режимі, розташовані  в таблицях 

під номерами № № 1… 5 фіскальної  пам'яті. Під час  занесення номерів до ФП 
здійснюється перевірка дати. Якщо дата в буфері не відповідає даті в годиннику – 
календарі, фіксується помилка і запис до ФП блокується. Це дозволяє уникнути 
помилкового занесення невірної дати. 

  
Таблиці  №.1  та №.2  програмуються  

підприємством –виробником! 
 

Таблиця №1 ФП.  3аводський номер 
Таблиця  складається  з  1 ряду.  

Кількість записів - один  
  

№ поля Назва параметра Діапазон  Примітка 
1 Цифри заводського 

номеру 
8  

 
 

Таблиця №2 ФП.  Літери заводського номеру  
Таблиця  складається  з  1 ряду.  

Кількість записів - один  
  

№ поля Назва параметра Діапазон  Примітка 
1 Літери  заводського 

номеру 
2  

 
 

Таблиця №3 ФП.  Фіскальний  номер апарату  
Таблиця  складається  з  8 рядів  

Кількість записів - вісім  
  

№ поля Назва параметра Діапазон  Примітка 
1 Фіскальний  номер 12  
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Таблиця №. 4 ФП. Податкові групи. 
Таблиця  складається  з  1 ряду. Ряд  містить  21  поле. 
Максимальна кількість записів  даних до ФП вісім разів.  

№ 
поля 

Назва 
параметра 

Діапазон Примітка 

1. Дозволено  використання 
податку А 

0 або 1 Запрограмоване  значення 
 1-го  
ряду –1 (податок А 
використовується) 

2. Дозволено  використання 
податку Б 

0 або 1  Запрограмоване  значення 
 1-го ряду –1 (податок А 
використовується) 

3. Дозволено  використання 
податку В 

0 або 1 Запрограм. значення : 0 
(Податки не  
використовуються) 

4. Дозволено  використання 
податку Г 

0 або 1 

5. Дозволено  використання 
товарів звільнених від 
оподаткування (*) 

0 або 1 

 

6.  Дозволено  використання 
податку  Н1 

0 або 1 

7.  Дозволено  використання 
податку  Н2 

0 або 1 

8. Дозволено  використання 
податку Н3 – для товарів 
звільнених від оподатку-
вання   

0 або 1 

Податки Н1…Н3 від`ємні 

9. % податку  А 0,00 - 99,99 
10. % податку  Б 0,00 –99,99 
11. % податку  В 0,00 – 99,99
12. % податку  Г 0,00 – 99,99
13. % податку  Н1 0,00 – 99,99
14. % податку  Н2 0,00 – 99,99

 Десяткова   крапка  не  
вводиться. 
Запрограмоване значення  
1 –го  ряду –0,00 

15 Задавання ціни з двома 
дробовими розрядами 

0 -1 0 – без дробових розрядів; 
1 – з двома дробовими 
розрядами 
Запрограмоване значення - 1 

16 Податок А включений в 
ціну товару або не 
включений  

0 -1  0 – включений; 
1- не включений 

17. Податок Б включений в 
ціну товару або не 
включений  

0 -1  0 – включений; 
1- не включений 

18 Податок В включений в 
ціну товару або не 
включений  

0 -1  0 – включений; 
1- не включений 

19 Податок Г включений в 
ціну товару або не 
включений  

0 -1  0 – включений; 
1- не включений 
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Продовження таблиці 4 
 

№ 
поля 

Назва 
параметра 

Діапазон Примітка 

20 Податок Н1 включений в 
ціну товару або не 
включений  

0 -1  0 – включений; 
1- не включений 

21 Податок Н2 включений в 
ціну товару або не 
включений  

0 -1  0 – включений; 
1- не включений 

 
Ціна товару  з не включеним податком програмується без урахування 

податку. 
 

 
 

Таблиця №5 ФП. ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД АБО ІНДИВІДУАЛЬНИЙ 
ПОДАТКОВИЙ НОМЕР ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ 
Таблиця  складається  з  1 ряду. Ряд  містить  2  поля. 

Максимальна кількість записів  даних до ФП десять разів.  
 № 
поля 

Назва параметра Діапазон  Примітка 

1 Ідентифікаційний код 
або індивідуальний 
податковий номер 
платника податків 

0-1 0 –  ідентифікаційний код ; 
1 – індивідуальний 
податковий номер платника 
податків 

2 Значення номера  12 знаків  
 

 
4.4 Приклад програмування апарата 
Приклади програмування таблиць 

Операція Клавіші Індикація Роздрук чека 

Вмикання апарату “БР”          БР  

Вхід в режим “Програмування 
пам`яті (П,1) 

Ключ в 
положення “П”,  
“1”, 

1-2-3 4  

Вибір режиму програмування 
таблиці №1 

“1” 1.  1.  1  

Установлюємо “Признак 
використання товару” 

“1” 1.                      1. 0001 01            1 

Перехід до 2-го поля таблиці 
№1 

“ЦІНА” 1. 2.18  

Програмування назви товару 
“ХЛІБ” 

“ВД”, ”9”, “КОД 
ТОВ”, “2”, “ВД”, 
“Г3”, “КОД ТОВ”, 
“8” 

1.2. 14  

Запис параметра, та друк “ОПЛАТА”, “ЧЕК” 1.2. 18 001 02          ХЛІБ 

Перехід до 3-го поля таблиці 
№1 

“ЦІНА” 1. 3.8  

Програмування ціни 0,80 “0”, “8”, “0” 3           0.80  
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Запис параметра, та друк “ОПЛАТА”, “ЧЕК” 1.3.8 001 03          0.80 

Перехід до 4-го поля таблиці 
№1 

“ЦІНА” 1. 4.8  

Програмування кількості 
500.00 

“5”, “0”, 
“0”.”0”,”0”,”0 

4             500.000  

Запис параметра, та друк “ОПЛАТА”, “ЧЕК” 1.4.8 001 04         
500.000 

Перехід до 5-го поля таблиці 
№1 (відділ) 

“ЦІНА” 1. 5.1  

Вводимо відділ №1 “1”, “ОПЛАТА”, 
“ЧЕК” 

5                     1 001 05                    
1 

Перехід до 6-го поля таблиці 
№1 (група товарів) 

“ЦІНА” 1. 6.2  

Вводимо групу товарів “3”, “ОПЛАТА”, 
“ЧЕК” 

6                     3 001 06                     
3 

Перехід до 7-го поля таблиці 
№1 (група податків) 

“ЦІНА” 1. 7.1  

Вводимо групу податків “2”, “ОПЛАТА”, 
“ЧЕК” 

7                    2 001 07                     
2 

Перехід до 8-го поля таблиці 
№1 (признак групи товарів) 

“ЦІНА” 1. 8.1  

Вводимо признак групи 
товарів 

“0”, “ОПЛАТА”, 
“ЧЕК” 

8                      0 001 08                     
0 

Значення поля 9 не змінюємо    

Перехід до 10-го поля 
таблиці №1 (признак групи 
товарів) 

“ЦІНА” 1. 10.6  

Вводимо номер коду товару “2”, “ОПЛАТА”, 
“ЧЕК” 

10                      2 001 10                     
2 

Значення поля 11 не 
змінюємо 

   

Перехід до програмування 
таблиці №2  

“Х“ 2.          1. 1. 2  

Вводимо № апарату в 
магазині 

“10”, “ОПЛАТА”, 
“ЧЕК” 

1                    10 2 01 01                   
10 

Поля 2…10 таблиці №2 
залишаємо не змінними 

   

Перехід до програмування 
таблиці №3 

“Х“ 3.          1. 1. 10  

Вводимо ім`я касира - 
Іван Совко 

“ВД”,  “Г3”, “КОД 
ТОВ”, “9”, “7”, 
“Г3”, “.С”, “Г4”, 
“Г7”,  “9”, “1”, “ 
Г7” 

1                    10 2 01 01                   
10 

Запис параметра, та друк “ОПЛАТА”, 
“ЧЕК”, “ЦІНА” 

3.            1. 1. 10 3 01 01           
      ІВАН СОВКО     

Програмування пароля 
касира  

“ВН”, “1”, “1”, “1”, 
“1”, “1”, “1”, “ 

3              1.2. 8      3 01 02          
111111 

Перехід до програмування 
таблиці №4 

“Х“ 4.          1. 1. 1  
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  1    11  

Програмування дозволу 
відсоткової надбавки  

“1”, “ОПЛАТА”, 
“ЧЕК” 

4             1.1. 1       4 01 01                   
1 

Перехід до 2-го поля таблиці 
№4  

“ЦІНА” 4             1.2. 4       2                             
1 

Програмування значення   
відсоткової надбавки 5.00% 

“5”, “0”, “0”, 
“ОПЛАТА”, “ЧЕК”

2                5.00      4 01 02               
5.00 

Перехід до 3-го поля таблиці 
№4  

“ЦІНА” 4             1.3. 1       3.                          
1 

Програмування дозволу   
абсолютної надбавки 

“1”, “ОПЛАТА”, 
“ЧЕК” 

4              1.3.1       4 01 03                 
1 

Перехід до 4-го поля таблиці №4 “ЦІНА” 4             1.4. 8          

Програмування значення   
абсолютної надбавки 10.00 

“1”, 0”, “0”, “0”, 
“ОПЛАТА”, “ЧЕК” 

4               10.00       4 01 04              
10.00 

 
Програмування таблиць з №1 до №4 для першого ряду товару за 

номером 2 закінчено. При необхідності, аналогічно програмуються  всі  
інші таблиці (пояснення їх програмування приведені при описі таблиць) . 
Перед програмуванням необхідно ретельно перевірити, який  товар до 
якої  групи товарів відноситься, в  яких відділах продається,  його наявну 
кількість та ціну. 

        
 

 
 
 
5 Режим реєстрація 
 

           5.1 Перехід до режиму  
 
Перехід  до режиму  РЕЄСТРАЦІЯ  проходить в наступній послідовності: 

1. Поверніть  ключ в положення  РЕГ. 
2. На  індикаторі  з’являються  8 тире. За допомогою цифрових  клавіш 

введіть пароль  оператора. 
3. Натисніть на клавішу                      . 

 
 
          5.2 Функції клавіш   

 
Функціональні клавіші 
 
         …               : клавіші   прямого  доступу   до перших  11 –ти товарів або 
товарних  груп (Г1 – Г11). 
 

При  натисканні на  ці  клавіші  на рахунок  клієнта   записується  

зареєстрований товар (товарна група).  Число що введене  до 

натискання на одну з цих клавіш,  визначається  як ціна  товарної 

групи.  Ціна може бути введена  тільки  для  товарної групи (8-ме поле  

з таблиці  №.1 –1).  Якщо ціна не вводиться то за  основу  береться 

ОПЛАТА

        Програмувати апарат можливо і не виконуючи Z-звіт з обнуленням 
тільки для тих товарів, по яких не був розпочатий продаж.  
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запрограмована ціна. Продаж  товара  з нульовою ціною не може бути  

здійснений. В такому разі на індикаторі з’являється символ -  С. 

- показує, що  введене  число  є порядковим номером  (або  кодом) 

товару або  групи товарів;  

- повтор операції продажу. Приводить до додавання  даного товару до рахунка  

клієнта. Продається товар по порядковому номеру чи коду в залежності від 

програмування таблиці №8 поле11. 

При  введені  коду  десяткова крапка  на  індикаторі ігнорується, 

а записане там число  приймається як  ціле. 

- показує, що введене число є кодом або  порядковим номером; 

-  штрих-кодом товару при необхідності введення штрих-коду 

вручну, в разі неможливості введення штрих-коду сканером (дивись значення  

поля 11 таблиці 8).  

: показує, що  введене  значення  є ціною. Ця клавіша  використовується для 

введення цін  для  груп товарів під номерами, які більші за 8. Використовується  

наступна послідовність : 

а) введіть число, що позначає  ціну; 

б) натисніть на клавішу           ; 

в) виберіть групу  товарів; 

г) натисніть на клавішу                або                       . 

 

 : показує, що введене значення – кількість. 

 Десяткова крапка зберігається. 

 

: використовується  для задавання номера  стола, якщо  апарат  

запрограмований для роботи в  ресторані (поле 2 таблиці №.2 –2); 

- використовується в випадках , коли номер групи товарів або відділ 

запрограмований зі значенням 0  (невизначене  значення).  Якщо  деяке  з цих 

полів для проданого товару  або   групи товарів – 0, на індикаторі з’являється 

повідомлення, що оператор повинен ввести  число та натиснути  на клавішу         .  

Десяткова крапка  на індикаторі  ігнорується. 

Відповідні повідомлення: 

1 –10 -  про номер  відділу; 

1 –99 – про номер  групи  товарів; 

1 - 199 – про  номер  столу. 

 КОД 
ТОВ 

ЦІНА 

ЦІНА

 КОД
ТОВ

  # 

 #

   Х 

НОМЕР 

НОМЕР
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: при натисканні   на клавішу            відразу після реєстрації   товару  

здійснюється відміна продажу. Для відміни  проданого товару в рамках 

незакінченого      чеку    натискаються клавіші            та           . 

Далі  ще раз  вводяться  параметри товару, який анулюється. 

 

:     - відміняє  розпочату   операцію  при  помилковому  натисканні  на 

функціональну клавішу.  В разі помилки на індикаторі  з’являється символ “С”; 

- відміняє розпочату операцію, що почалася  натисканням на функціональну  

клавішу, якщо ця операція не привела до накопичення. 

- відміняє введене значення до натискання на функціональну  клавішу; 

: при натисканні на  цю клавішу  на індикаторі  з’являється   проміжний  

підсумок (сума зареєстрованих  до даного моменту продаж одному  клієнту); 

:завершує  розрахунок загальної суми при  оплаті готівкою. 

Якщо  до натискання на цю  клавішу  введена  сума ,  яку дав клієнт, то  

чек роздруковує  суму  та нараховує  РЕШТУ. Апарат може  бути  

запрограмований  таким чином, що  введення суми,  даної клієнтом  до 

натискання на клавішу  

            є  обов’язковим (поле  4  таблиці №.2). 

          : ця клавіша використовується  для оплати  чеком, в кредит, карткою. 

Введення  суми,  даної клієнтом,  або підтвердження клавішею “ПС” є 

обов’язковим. 

На індикаторі з’являється                                ,  1 – чек,  2- кредит, 3 - 

картка. 

Виберіть  вид  оплати,  натискуючи   на цифрові  клавіші  1 , 2 або 3. 

При  відповідному програмуванні ( поле  5  з   таблиці  №.2)  для  даного  

вида  оплати  може бути задана  операція  “без нарахування  решти  клієнту   

готівкою”.  При цьому  ціла сума  у касира  в  підзвіті.  Можлива  комбінована  

оплата.  При цьому касир  вводить  в касу  частину  потрібної суми та  

натискає на клавішу           . 

Роздруковується  введена сума, вид оплати,  а на індикаторі указується  

залишок суми, яку  винен клієнт.  Цей  залишок може  бути  виплачений  іншим  

видом  платежу. 

 : СЛУЖБОВЕ ВНЕСЕННЯ    суми; 

      ОФОРМЛЕННЯ  ЗАКАЗУ  ресторанною касою. 

 АН  АН

  С  

 АН   С  

 ПС 

       1  -   2  -  3 

ЧЕК 

 ОПЛАТА 

ЧЕК 

 ОПЛАТА 

 ВН 
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Для  СЛУЖБОВОГО  ВНЕСЕННЯ  суми необхідно на цифрових клавішах  

набрати  суму, яка вводиться та натиснути клавішу             . 

Оформлення  заказу  в ресторанному  режимі здійснюється натисканням 

на клавішу            без попереднього введення числа.  

             : СЛУЖБОВА ВИДАЧА суми; 

Для  СЛУЖБОВОЇ  ВИДАЧІ  суми  необхідно   на цифрових  клавішах 

набрати  суму, яка виводиться та натиснути  клавішу            , але  тільки на  

початку чека.       

Це приводить до  оформлення  чека.  

ДРУК КОПІЙ  чеків  торговою касою. ДРУК КОПІЙ чеків  торговою касою 

можливий  при натисканні  на клавішу        відразу після  завершення чека. 

Кількість копій, які можна роздруковувати програмується  в таблиці №5 поле 7. 

       

             :  автоматичні знижки/надбавки накладаються в кінці чека один раз 
на товари, для яких АЗН запрограмована. По результатам продажу відповідного 

товару в чеку (додаються кількість та вартість товару, якщо він продавався 

декілька разів в цьому чеку). Товари з однаковим кодом, але різними параметрами 

ціни за одиницю товару, відділом, групою або назвою не є ідентичними. 

Виконується АЗН наступним чином: натискається клавіша                         , на  

 

індикаторах з`являється повідомлення [С = АВ], що означає – відмова “С”, 

підтвердження - “АВТО+/-“.  

           : додавання   ВІДСОТКОВОЇ  НАДБАВКИ до разової покупки клієнта  

або до  проміжної  суми  покупок  клієнта (після натискання на клавішу              ); 

 

           : розрахунок  ВІДСОТКОВОЇ  ЗНИЖКИ від  суми  останньої  покупки 

клієнта або  проміжної суми  покупок клієнта. 

Якщо перед  клавішами               та              не вводиться  потрібне число 

то  операція здійснюється на основі запрограмованого  значення ( поле 2 з 

таблиці №.4).     

           : додавання   АБСОЛЮТНОЇ  НАДБАВКИ до разової покупки клієнта  

або до  проміжної  суми  покупок  клієнта (після натискання на клавішу              ); 

 

           : розрахунок АБСОЛЮТНОЇ   ЗНИЖКИ від  суми  останньої  покупки 

клієнта або  проміжної суми  покупок клієнта. 

+ % 

 - % 

 ПС

+ %  - %

АВТО 
     +/-

АВТО 
     +/- 

+  

- 

 ПС

 ВД 

 ВН 

 ВД 

 ВН 

 ВД



ДУ.16.00.00НЕ 
 

 41

Якщо перед  клавішами               та              не вводиться  потрібне число 

то  операція здійснюється на основі запрограмованого  значення ( поле 2 з 

таблиці №.4).     

 

ІНФОРМАЦІЙНІ  КЛАВІШІ 
Інформаційні  клавіші потрібні  для  введення: 

- ЦІНИ  ТОВАРУ або  ГРУПИ ТОВАРУ.  При цьому  десяткова  крапка  на  

індикаторі зберігається; 

- КОДА ЧИ НОМЕРА ТОВАРУ  чи   ГРУПИ ТОВАРУ.  Десяткова крапка  на 

індикаторі  ігнорується; 

- НОМЕРА  відділу, НОМЕРА групи  товарів або   НОМЕРА податкової  групи, 

якщо ці  номера  не задані  при програмуванні  (запрограмовані із значенням 0). 

- КІЛЬКІСТЬ ТОВАРУ.  Десяткова крапка на  індикаторі  зберігається. 

 

УВАГА! При ПЕРЕПОВНЕННІ деяких регістрів на друк та індикатор виводиться 
повідомлення “ПЕРЕПОВН.”, а  у випадку коли робоча зміна перевищує 24 
години на друк виводиться повідомлення “ТРИВАЛІСТЬ ЗМ. ПЕРЕВИЩУЄ 
24 Г.”,  продовження    роботи  можливе лише після  звіту з обнуленням  (Z). 

               2 Якщо загальна сума від  множення кількості товару  на ціну  більше  
дев’яти дев’яток, то  з’являється повідомлення про помилку. 

 В такому  разі натисніть на клавішу          .  
 

           
       5.3   Режим РЕЄСТРАЦІЯ  для торгового апарата 

Обслуговування одного  відділу 
1. При  програмуванні  таблиці №.2  значення  параметра, що характеризує 

тип апарату (поле 2), повинно дорівнювати 0. 

2. Для переходу до режиму  реєстрації, введіть  пароль. 

3.  Роздруковується  рекламне кліше, а на  індикаторі  з'являється 0,00. 

4. Апарат готовий до реєстрації  продаж. Номер апарату в  магазині  

приймається за номер відділу. 

Обслуговування декількох відділів. 
1. При програмуванні таблиці  №2 значення параметра, що визначає тип 

апарату в магазині (поле 2), повинно  дорівнювати 1. 

 

 С  

+ - 
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2. Для переходу  до режиму реєстрації введіть  пароль оператора. 

3. З переходом до режиму реєстрації роздруковується  рекламне  кліше, а 

на індикаторі з’являється 0.00. 

4.  Введіть   НОМЕР ВІДДІЛУ через клавіші  прямого доступу “Г1-Г11” .  

Всього можливо  11 відділів.  

5. На початку чека  роздруковується назва  відділу. 

6. Введіть товари, що продаються  в  указаному відділі. 

Запрограмовані  в таблиці №.1 (поле 5) номера  відділів ігноруються. 

      Обслуговування клієнтів в ресторані 
1)  При програмуванні  таблиці №2 (поле2) значення  параметра, що 

визначає тип апарата, повинно   дорівнювати  2; 

           2) Для переходу до режиму реєстрації  поверніть ключ в положення  РЕГ  та 

введіть пароль  оператора. 

ФУНКЦІЇ КЛАВІШ 
Функції клавіш наведені  вище.  Відмінність полягає в наступному: 

                          : приводить  до приймання заказу клієнта; 

          ,               : клавіші не використовуються. 

Операції, що  передують   відкриттю рахунка 
До  відкриття  рахунка можна ввести  чи вивести наступні  службові  суми: 

              : СЛУЖБОВЕ ВНЕСЕННЯ    суми; 

             : СЛУЖБОВА ВИДАЧА суми; 

Для  СЛУЖБОВОГО  ВНЕСЕННЯ або ВИДАЧІ  суми  необхідно   на 

цифрових  клавішах набрати  суму, яка виводиться та натиснути  клавіші            

та          , але  тільки на  початку чека.    Натискання на ці клавіші приводить до  

оформлення  чека.  

Відкриття  рахунка 
Для кожного клієнта може бути  відкритий  РАХУНОК,  який  поповнюється 

сумами його окремих  ЗАКАЗІВ. Кількість одночасно  відкритих рахунків може 

досягти 200.  

Відкриття  рахунку  належить  проводити  наступним чином: 

1) Поверніть ключ в положення  РЕГ; 
2) На індикаторі з’являється 8 тире. За допомогою цифрових клавіш введіть 

пароль  оператора; 

3) Натисніть на клавішу                      ;    

Роздруковується кліше чека, на індикаторі  з’являється  0,00; 

 ОПЛАТА 

 ОПЛАТА

 ЧЕК  ПС

 ВН 

 ВД 

 ВД 

 ВН
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4) Апарат готовий  до  відкриття заказу. 

 Оформлення  рахунку проводити наступним чином: 

1) Натисніть на  клавішу          , на індикаторах повідомлення: 

 

2) Виберіть  номер стола  та номер клієнта, якщо  задається тільки  номер  

стола , виконайте наступне : 

- введіть  відповідний номер (від 0 до 199); 

- натисніть клавішу          . 

У випадку коли  задається номер столу та номер клієнта, виконайте 

наступне: 

- введіть номер столу (від 1 до 199); 

- натисніть клавішу            ;  

- введіть номер  клієнта (від 1 до 9); 

- натисніть клавішу          . 

              На індикаторі з’являється номер стола,  номер  клієнта та  номер  заказу. 

5.3.1  Реєстрація товарів в не фіскальному режимі    
  

 На новому апараті, до  введення фіскального номеру можлива робота в не 

фіскальному режимі тренування, який дає повне уявлення про роботу апарату і 

служить для тренування касирів і відпрацювання порядку програмування апарату. 

Зразок чека в режимі тренування: 

Зразок чека Пояснення до рядків 
  
М. КИЇВ 
МР-5000   
 
ХЛІБ                1.20 А 
МОЛОКО         3.00 * 
 
*НЕДІЙСНИЙ ЧЕК* 
С У М А               4.20 

  ПДВ_ А=20.00%         0.20  
0004  01             ОПР 1 
                 ІВАН СОВКО  
 ЗН ДГ 00000206 
 06.06.2003             14:57 
ФН  
ІД  
НЕФІСКАЛЬНИЙ 

Інформація про торговельне  підприємство  
(програмується до 6 рядків) 
 
 
Назва проданого товару,  сума продаж,  літера групи 
оподаткування 
 
Інформація, яка свідчить, що апарат нефіскалізований   
- Сума по чеку 
Суми податків по чеку     (По ставці А=20.00%) 
 Номер чека. Номер апарату в магазині. Номер оператора 
 Ім`я оператора 
Заводський номер 
Дата друку чека. Час друку чека 
Фіскальний номер ще не заданий 
Ідентифікаційний код ще не заданий 
Апарат не фіскалізований 

  Приведений зразок чека складається з чотирьох рядків заголовку 

(програмуються  назва і адреса торгового підприємства, додаткова інформація), 

рядки чека з вказаною назвою проданого товару, сумою продажу, літерою податкової 

 С

           1    -      199     0,00

  # 

. 

  # 
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групи вказаного продажу: А – перша група оподаткування, * - група без 

оподаткування. Обов’язковий напис “НЕДІЙСНИЙ ЧЕК”. Далі іде рядок з загальною 

сумою покупки по чеку, рядок з вказаними ставками оподаткування, якщо ця сума не 

дорівнює 0 і сумою податку по кожній групі окремо. Далі, наприкінці чека:  порядковий 

номер чека, заводський номер, літери фіскального номеру та ідентифікаційного коду 

податківця, час і дата видачі чеку. Додатково в чеку може друкуватися ім’я оператора 

та інформаційний рядок закінчення.  

       Реєстрація товарів в режимі тренування, можлива тільки до проведення 

операції фіскалізації. Дати обнулення оперативної пам’яті (надалі – ОП) в режимі 

тренування не записуються до фіскальної пам’яті. 
Після проведення фіскалізації та реєстрації продажу на друк виводиться 

чек. Зразок фіскального чека. 
Зразок чека Пояснення до рядків 

 
М. КИЇВ 
МР-5000   
 
ХЛІБ                        1.20 А 
МОЛОКО              3.00 * 
С У М А                       4.2 0 
ПДВ_ А=20.00%          0.20 
0004  01                 ОПР 1 
                    ІВАН СОВКО     
 ЗН ДГ 00000206 
 06.06.2003                  14:57 
ФН 110000000000 
ІД 220000000000    
ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК    DУ 
 
 

Інформація про торговельне  підприємство  
(програмується до 6 рядків) 
 
 
Назва проданого товару,  сума продаж,  літера групи 
оподаткування 
- Сума по чеку 
Суми податків по чеку     (По ставці А=20.00%) 
 Номер чека. Номер апарату в магазині. Номер оператора 
 Ім`я оператора 
Заводський номер 
Дата друку чека.Час друку чека 
Фіскальний номер  
Ідентифікаційний код податківця 
Повідомлення про фіскальний чек.Логотип виробника 

  Приведений зразок чека складається з чотирьох рядків заголовку 

(програмуються  назва і адреса торгового підприємства, додаткова інформація), рядки 

чека з вказаною назвою проданого товару, сумою продажу, літерою податкової групи 

вказаного продажу. А – перша група оподаткування, * - без оподаткування.  Далі іде 

рядок з загальною сумою покупки по чеку, рядок з вказаними ставками оподаткування і 

сумою податку по кожній групі окремо. Далі, наприкінці чека:  порядковий номер чека, 

заводський номер, час і дата видачі чека, фіскальний номер, ідентифікаційний код або 

індивідуальний податковий номер платника податку, повідомлення, що чек 

фіскальний, логотип підприємства -виробника. Логотип виробника друкується на всіх 

звітних документах, які виводить на друк апарат. Додатково в чеку в режимі реєстрації 

може друкуватися ім’я оператора та  інформаційний рядок закінчення.  
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Далі  приведені приклади тільки середньої частини чека, крім випадків які мають 

відмінність в закінчені від приведеного прикладу. 

 
     5.4 Службове внесення/видача сум в/із каси 

Видача сум з каси можлива тільки при наявності таких сум в касі. 

Дії оператора (КЛАВІШІ) і 
пояснення 

Зразок чека Повідомлення на 
індикаторі 

Внести 10.00 готівкою 
“1”, “0”,”0”,”0”, “ВН” 
- внесена в касу сума готівки 

 
ВНЕСОК                 10.00 
 СУМА                     10.00 
 СЛУЖБОВИЙ   ЧЕК  DУ 

            10.00 
 

=                   10.00  
 

Видоно 10.00 готівкою 
“1”, “0”,”0”,”0”, “ВД” 
- видана з каси сума готівки 

 
ВИДАЧА              -10.00 
СУМА                   - 10.00 
СЛУЖБОВИЙ   ЧЕК   DУ

           -10.00 
 

=                  -10.00  
 

 
5.5 Реєстрація продажу товарів 

       Продаж товарів, оформлення реєстрації послуг можливо виконати тільки з 

використанням окремого порядкового номеру або коду (штрих-коду) даного товару в 

залежності від установки в таблиці №8 поле 8. Реєстрація продажу товарів проходить як 

реєстрація кількості та вартості проданого товару на паперовій контрольній та чековій 

стрічках в пам`яті апарата. 

            Продаж товарів із додатними та від`ємними підсумками розрахунків в 
одному чеку заборонений. 

      При продажу товару з від`ємними підсумками розрахунків автоматично формується 

чек видачі, на такі товари дозволені усі види знижок/надбавок, дозволено анулювання в 

межах чека, всьго чека. Наприкінці чека напис “ВИДАТКОВИЙ ЧЕК”. 
       При продажу товару з від`ємними підсумками розрахунків наявна кількість по товару 

збільшується, також як і накопичення по цьому товару. 

 

         5. 5. 1 Продаж товарів по коду  та номеру 
Розглянемо варіанти  і приклади оформлення чека. Додатково вкажемо, що 

код 30 приведений далі в прикладі, попередньо запрограмований в таблиці №1 в 

30 ряду і в полі 10 під номером 30 , як товар з фіксованою ціною, встановлений 

відділ 2, торгова група 2, літера ставки оподаткування А,  а код 32, 

запрограмований в таблиці №1 в 32 ряду і в полі 10 під номером 333 - з 

фіксованою ціною, встановлений відділ 1, торгова група 3, літера ставки 

оподаткування * (* - неоподаткована група). 
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Операція     Клавіші Індикація Зразок чека 
Продаж товару з 
кодом 30 (відділ 
2) 
 
 
Продаж товару з 
кодом 32(відділ 
1) 
Закінчення чека 

“3”, “0”, “КОД ТОВ” 
або “3”, “0”, 
“НОМЕР” 
 
 
“3”, “2”, “КОД ТОВ” 
або “3”, “3”, “3” 
“НОМЕР” 
“ОПЛАТА” 

                  0.30 
                  1.20 
                  0.30 
                  1.20 
                  0.32 
                  1.40 
                  3.33 
                  1.40 
=                2.60 

ХЛІБ                      1.20А 
 
 
 
МОЛОКО               1.40* 
СУМА                      2.60 
ПДВ_А=20.00%      0.20      

        

 Приведені рядки чека з вказаною назвою проданого товару, ціною продажу, літерою 

ставки оподаткування “А” та “*” – група товарів звільнених від оподаткування. 

       Далі іде рядок з загальною сумою покупки по чеку, рядок із вказаними 

ставками оподаткування по кожній групі окремо і сумою податку по кожній групі 

окремо. 

 
5. 5. 2 Продаж товарів за вільною ціною 
        Продаж за вільною ціною можливий, якщо в таблиці №1 поле 8 дорівнює 1. 

Операція     Клавіші Індикація Зразок чека 
Продаж товару з 
ціною 4.50 
Вводимо групу 2, 
за якої 
продається товар 
 
Закінчення чека 

“4”, “5”, “0” , “ЦІНА”
 
    “2”  
 
“ОПЛАТА” 

                  4.50 
                   
 
                   
=                4.50 
 
=                4.50 

 
 
 
 
ГРУПА 2               4.50 А 
СУМА                    4.50 
ПДВ_А=20.00%       0.75    

 

5. 5. 3 Продаж по клавішах прискоренного доступу із помноженням на кількість 
або вагу 
              У випадку продаж однакових товарів є необхідність використовувати повторно 

однакові параметри коду  товару, або реєструвати продаж певної кількості товару з ваговою 

ознакою. Повторний натиск на клавішу “КОД”, “НОМЕР” або зчитування штрих-коду дає 

змогу повторно зареєструвати продаж однакової кількості з однаковими параметрами 

(ціна, відділ, група) для даного коду товару. 

Продаж можливий, якщо програмуються товари з порядковими номерами в рядах від 

1 до 11  в таблиці товарів №1, і ці товари продаються натисненням на клавіші прискореного 

доступу  “Г1” - “Г11”.  Встановлений відділ рівний номеру коду ВІДДІЛ = КОД.  Для цього: 
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Операція     Клавіші Індикація Зразок чека 
Введіть кількість 
(або вагу) товару 
1,500 
Введіть код товару, 
кількість якого 
продається 
Закінчення чека 

“1”, “5”, “0” , “Х”,  
 
 
“Г1” 
 
 
“ОПЛАТА” 

                  1.500 
                   
 
                   
                    1.80 
 
=                   1.80 

 
 
1.500 Х                  1.20     
ХЛІБ                      1.80 А       
СУМА                    1.80 
ПДВ_А=20.00%      0.30    

 
 У випадку вільної ціни необхідно ввести числове значення ціни і натиснути 
відповідну клавішу прискореного доступу.  

 

5. 5. 4 Продаж вагової кількості товару при підключенні ваг 
Для роботи апарату з вагами необхідно підключити ваги до роз’єму апарату. 

(Налагодження  на роботу  по інтерфейсу  наступне: швидкість  обміну  даними  

між    апаратом та вагами  4800 біт/сек, формат байта  8, 1, 2 стоп-біта з 

перевіркою на парність.) 

Під`єднайте  ваги та   апарат до електричної  мережі. Ваги  повинні бути в 

стані  готовому до зважування. При  програмуванні  таблиці  №2 поле 2, що 

характеризує тип апарату,  повинно дорівнювати 3.   

Для  переходу  до режиму реєстрації  поверніть  ключ в положення РЕГ та  

введіть  пароль оператора. 

 На  платформу ваг  покладіть  товар, що зважується. Індикація вагів показує 

вагу товару. Наприклад: товар з кодом 1, вага 12,500 кг. 

Приклад чека: 

Операція     Клавіші Індикація Зразок чека 
 
Введіть код 
товару, кількість 
якого продається 
 
Закінчення чека 

“Х”,  
 
 
“Г1”,  
 
“ОПЛАТА” 

                  12.500 
                   
 
                   
                    1.80 
=                   1.80 

 
 
12.500 Х                  1.20     
ЦУКОР                   15.00 А   
СУМА                    15.00 
ПДВ_А=20.00%      2.50    

 

5. 5. 5 Реєстрація знижок/надбавок 
 Реєстрація знижок/надбавок  можлива лише після відповідного програмування  

таблиці №4 . 

В апараті є можливість реєстрації в разі потреби, наступних операцій: 

- установити відсоткову знижку/надбавку  на останній товар в чеку; 

- установити абсолютну  знижку/надбавку  на останній товар в чеку; 

- установити відсоткову знижку/надбавку  на проміжну суму, що обчислена по 

клавіші “ПС”; 
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- установити абсолютну  знижку/надбавку  на проміжну суму, що обчислена по 

клавіші “ПС”. 

          У даному прикладі значення знижок/надбавок запрограмовані, але числові 

значення можливо ввести з клавіатури за допомогою функціональних клавіш. 

Операція     Клавіші Індикація Зразок чека 

Введіть код 
товару  
Введіть 
відсоткову 
надбавку 
Введіть код 
товару  
Введіть 
відсоткову 
знижку 
Введіть код 
товару  
Введіть 
абсолютну 
надбавку 
Введіть код 
товару  
Введіть 
абсолютну 
знижку 
Введіть 
відсоткову знижку 
на проміжний 
підсумок  
Закінчення чека 

“1”, “КОД ТОВ”  
 
 
“+%” 
 
“3”, “КОД ТОВ”  
 
 
“-%” 
 
“1”, “КОД ТОВ”  
 
 
“+” 
 
“3”, “КОД ТОВ”  
 
 
“-” 
 
“ПС”, “-%” 
“ОПЛАТА” 

                  1.20 
                   
 
                    0.06 
                     
                    1.40 
 
 
                     -0.14  
 
                     1.20 
                   
 
                    5.00 
                     
                    1.40 
 
 
                     -100  
 
                      9.12 
                      0.92 
 
 
=                   8.20 

ХЛІБ                         1.20 А   
5.00%+                   0.06А 
МОЛОКО                  1.40 * 
10.00%-                  -0.14 * 
ХЛІБ                         1.20 А 
НАДБАВКА              5.00 А   
                                   
МОЛОКО                  1.40 * 
ЗНИЖКА                 -1.00 * 
 
ПС_СУМА            
                                 9.12 
10.00%-                 -0.92* 
СУМА                       8.20 
ПДВ_А=20.00%       1.12    

 

          5. 5. 6 Реєстрація автоматичних знижок/надбавок 
 Реєстрація АЗН  можлива лише після відповідного програмування таблиць №9, 

№10 . 

 В апараті є можливість реєстрації в разі потреби, наступних операцій: 

- установити відсоткову АЗН   на повну вартість послуги; 

- установити абсолютну АЗН   на повну вартість послуги; 

- установити  відсоткову АЗН  на одиницю вартості послуги з помноженням на 

кількість; 

- установити абсолютну АЗН  на одиницю вартості послуги з помноженням на 

кількість; 

- установити  відсоткову АЗН  на одиницю вартості послуги без урахування 

кількості; 



ДУ.16.00.00НЕ 
 

 49

- установити абсолютну АЗН  на одиницю вартості послуги без урахування 

кількості. 

 

УВАГА!     Після виконання АЗН продаж або анулювання товару        
неможливий. 

 
Операція     Клавіші Індикація Зразок чека 
Введіть код товару  
 
Введіть код товару  
 
Введіть АЗН, яка 
установлена на 
одиницю  вартості  
 
Підтвердити 
введення АЗН 
 
 
Закінчення чека 

“1”, “КОД ТОВ”  
 
“3”, “КОД  ТОВ”  
 
 
“АВТО+/-”  
 
 
“АВТО+/-”  
 
 
 
“ОПЛАТА” 

                    1.20 
                    1.40 
                   
 
          С = АВ     
 
              
 
                   -1.00  
 
 
                      
  =                1.60   

ХЛІБ                         1.20 А 
 
МОЛОКО                 1.40 * 
 
 
МОЛОКО                  # 
ЗНИЖКА                   -1.00* 
 
 
 
 
СУМА                         1.60 
ПДВ_А=20.00%           0.20 

 
 
     5.5.7 Продаж товарів з включеним або не включеним податком в ціну 

товару 
      Реєстрація товарів з включеними або не включеними податками можлива 

лише після програмування таблиці №4 в “ПРГ2”. Товари з включеним або не 

включеним податком можуть реєструватися в одному чеку.  Суми  продажу, 

повернення, відсоткові, абсолютні знижки/надбавки, АЗН накопичуються окремо для 

сум з включеними та не включеними податками.  Приклад чека:  

- Код товару –1 – Хліб, група податку –А, включений податок, продається в кількості – 

2, надбавка – 5 %;  

- Код товару 4 – Сир голландський , група податку Б, не включений податок, 

продається в кількості – 1.5 кг, знижка – 10 %. 
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Операція     Клавіші Індикація Зразок чека 
Введіть кількість 
товару 
 Введіть код товару  
 
Введіть надбавку,  
яка установлена  
 
Введіть кількість 
товару 
  
Введіть код товару  
Введіть знижку,  
яка установлена 
 
Закінчення чека 

“2”, “0”, “0”, “Х”  
 
“1”, “КОД ТОВ”  
 
 
“+%” 
 
 
“1”, “5”, “0”,  “Х”  
 
“4”, “КОД ТОВ”  
 
“-%” 
 

“ОПЛАТА” 

                        2 
    
                      2.40 
  
                    
                       0.12 
 
                     
                     1.500 
                 
                   22.50 
   

    -   2.25 

2 х 1.20 
ХЛІБ                         1.20  
                                2.40 А 
5.00%+                    0.12 А 
 
   
         1.500 Х              15.00 
 
СИР ГОЛЛАНДСЬКИЙ             

22.50 Б 
 
10.00%-                     -2.25 Б 
ПДВ_Б=20.00%        4.05 
СУМА                         26.82 
ПДВ_А=20.00%         0.42 

5.5.8 Реєстрація послуг по  прийманню товару 
  Реєстрація послуг по  прийманню товару можлива лише при наявності 

готівки в касі. 
Приклад приймання склотари. Код товару - 12 . Податок – Н3 (неоподаткований) . 

Операція     Клавіші Індикація Зразок чека 
Введіть кількість  
товару , який 
приймається 
 
 
Закінчення чека 

“1”, “0”,”0”, “0”, “Х”,  
“1”,  “2”, “КОД ТОВ”  
 
 
“ОПЛАТА” 

                    10.00 
                    0,10 
                   
 
  
    =              -2.00 

     10 Х                        -0.20 
ПЛЯШКА                 -2.00Н3 
 
СУМА                       -2.00  
0004  01                 ОПР 1       
 ЗН ДГ 00000206 
 06.06.2003        14:57 
ФН 110000000000 
ІД 220000000000    
  ВИДАТКОВИЙ ЧЕК    DУ 

 

5.5.9 Реєстрація   товару з від`ємним підсумком розрахунків,  з включеним або 
не включеним податком в ціну товару , з відсотковою знижкою/надбавкою та 
абсолютною знижкою/надбавкою. 

    Реєстрація послуг з від`ємним підсумком розрахунків при розрахунку 
готівкою можлива лише при наявності готівки в касі, але при розрахунку чеком, 
кредитом, карткою,  наявність  готівки в  касі не обов`язкова. 
Наприклад . Код товару - 1 - Хліб. Податок – Н1 (включений в ціну товару) , 

відсоткова знижка . 

  Код товару – 2 – Молоко. Податок – Н2 (не включений в ціну товару), абсолютна 

надбавка. 
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Операція     Клавіші Індикація Зразок чека 
Введіть код товару, 
який повертається 
Ведіть відсоткову 
знижку 
 
Введіть код товару, 
який повертається  
Ведіть абсолютну 
надбавку 
 
Закінчення чека 

“2”,  “КОД ТОВ” ,  
 
 
“-%” 
 
 
“3”,  “КОД ТОВ” ,  
 
“+” 
 
 
“ОПЛАТА” 

                      0,02 
                    -1.20 
                      0.12 
  
 
 
                       0.03 
                      -1.50 
                       0.50 
 
 
  =                    -2.18 

     ХЛІБ                   -1.20Н1 
10.00%-                   0.12Н1 
МОЛОКО                -1.50Н2 
НАДБАВКА              0.50Н2  
ПДВ_Н2=10.00%      0.10  
 
СУМА                       -2.18 
ПДВ_Н1=20.00%       - 0.18 
  
0004  01                 ОПР 1       
 ЗН ДГ 00000206 
 06.06.2003               14:57 
ФН 110000000000 
ІД 220000000000    
  ВИДАТКОВИЙ ЧЕК     DУ

 

 
 
5. 5. 10 Введення в чек коментарю 
 При необхідності можливо ввести в чек коментар. Коментар вводиться як числове 

значення наступним чином: 

- натисніть клавішу  “#”; 

- введіть цифри – 1234567890; 

- натисніть клавішу “#” – коментар буде занесено в чек. 

5.6 Розрахунок з клієнтом 
      При проведенні реєстрації операції продажу (послуги) касир зобов`язаний: 

- забезпечити введення відповідних грошових сум; 

- за показниками індикаторів визначити загальну суму продажу; 

- отримати від покупця (клієнта) гроші за товар (послугу); 

- провести операцію закриття чека і вивести чек на друк; 

- видати покупцю (клієнту) чек, суму здачі. 

       Реєстрація оплати – касова операція , яка закриває чек, тобто здійснюється 

після завершення всіх інших касових операцій в чеку. Апарат дозволяє розрізняти 

такі форми оплати: готівка, платіжний чек, кредит, картка. Це важливо для 

правильного обліку одержаних касиром цінних паперів, що є засобами платежу. 

5.6.1 Обчислення проміжної суми 
      У випадку декількох продаж по одному чеку є можливість обчислення всієї 
суми по чеку: 
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Операція     Клавіші Індикація Зразок чека 
Введіть код 
товару  
Введіть код 
товару  
 
Вивести суму по 
чеку 
Закінчення чека 
Сума податку по 
чеку , по ставці А 

“1”, “КОД ТОВ”  
 
“3”, “КОД ТОВ”  
 
 
“ПС”  
 
“ОПЛАТА” 

                    1.20 
                    1.40 
                   
 
  
 =                2.60     

 
=                2.60 

ХЛІБ                         1.20 А 
МОЛОКО                 1.40 * 
 
 
 
 
 
СУМА                         2.60 
ПДВ_А=20.00%          0.20 

Розглянемо різні варіанти розрахунку по даному чеку. 

 
5.6.2 Обчислення решти 

Операція     Клавіші Індикація Зразок чека 
Введіть суму 
сплати за товар –
10 .00  
 
Закінчення чека з 
обчисленням 
решти 
Сума податку по 
чеку , по ставці А 

“1”, “0”“, “0”, “0” , 
 
“ОПЛАТА” 

                    10.00 
 -                   7.40 
                   
 
  
   

 
 
 
 
СУМА                         2.60 
ГОТІВКОЮ               10.00 
РЕШТА                        7.40
ПДВ_А=20.00%          0.20 

 
5.6.3 Використання декількох видів оплати 
Операція     Клавіші Індикація Зразок чека 
Сплачено – 
1.00 грн.- чеком 
 
1.00 грн.- кредитом 
 
10.00 грн. - 
готівкою 
 
Закінчення чека з 
обчисленням 
решти 
Сума податку по 
чеку , по ставці А 

“1”, “0”“, “0”,  
“ЧЕК”,  
       “1” 
“1”, “0”, “0”, “ЧЕК”, 
         “2” 
 
“1”, “0”, “0”, “0”,  
 
 
“ОПЛАТА” 

                    1.00 
                1-2-3     
=                  1.60        
                    1.00 
              1-2-3 
 =                  0.60 
                 10.00 
   
 
-                     9.40 

 
 
ЧЕК                              1.00 
 
КРЕДИТ                       1.00  
 
ГОТІВКОЮ                10.00 
РЕШТА                        9.40 
ПДВ_А=20.00%           0.20 

 
Робота в режимі  РЕЄСТРАЦІЯ з видом оплати “КАРТКА” можлива:  
а) без фізичного підключення платіжного терміналу; 
б) при підключенні платіжного терміналу до ПК.  

В режимі роботи без фізичного підключення терміналу пароль володаря картки не 

записується. 
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          В режимі з фізичним підключенням терміналу апарат посилає в зовнішній 

пристрій запит на виконання операції, де указується пароль власника картки, номер картки 

та сума, що вводиться. 

Програмування роботи з видом оплати “КАРТКА” без фізичного підключення 

платіжного терміналу  задається в таблиці №8 (поле 10 =0). 

Приклад розрахунку у випадку безготівкової оплати сума по чеку 20.00 грн. 

Без фізичного підключення платіжного терміналу:  

 

Операція     Клавіші Індикація Зразок чека 
Введіть  суму  
Натисніть клавішу 
Виберіть вид 
оплати 
Введіть номер 
картки (номер має 
20 розрядів). 
При необхідності 
можливо ввести 
сканером 
Підтвердити номер 
Чек закривається 

“2”, “0”,”0” , “0”, 
“ЧЕК” 
 “3” 
 
“1”,”1”,”1”,”1”,”1”,”1” 
 
 
 
 
 
“ЧЕК” 

                   20.00 
 
         1 – 2 – 3 
   Н.- - - - - - 
 
       111111 
 
 
 
 
 
-                    0.00 

СУМА                 20.00 
 
 
ПІДПИС:__________ 
НОМЕР 
                111111 
 
КАРТКА                20.00 
ПДВ_А=20.00%     3.33 
 
0060 01           ОПР1 

Приклад розрахунку у випадку безготівкової оплати сума по чеку 20.00 грн. 

При  підключенні платіжного терміналу.  

Запрограмуйте роботу з видом оплати “КАРТКА”  в таблиці №8 поле 10 (поле 10 

=1). 

Операція     Клавіші Індикація Зразок чека 
Введіть  суму  
Натисніть клавішу 
Виберіть вид 
оплати 
Введіть пароль 
власника картки 
(це 8-ми значне 
число) 
Підтвердити номер 
(можливо не 
вводити  цифрове 
значення) 
 
Введіть номер 
картки (номер має 
20 розрядів). 
При необхідності 
можливо ввести 
сканером 
Підтвердити номер 
Чек закривається 

“2”, “0”,”0” , “0”, 
“ЧЕК” 
 “3” 
 
“2”,”2”,”2”,”2”,2”,”2”,”2
”,”2” 
 
 
“ЧЕК” 
 
 
 
 
 
“1”,”1”,”1”,”1”,”1”,”1” 
 
 
 
 
 
“ЧЕК” 

                   20.00 
 
         1 – 2 – 3 
    
 
ПАР--------- 
 
 
 
Не відображається 
 
 
 
 
 
Н.- - - - - - 
 
       111111 
 
 
 
-                    0.00 

СУМА                 20.00 
 
 
 
 
 
ПІДПИС:__________ 
НОМЕР 
                111111 
 
КАРТКА                20.00 
ПДВ_А=20.00%      3.33 
 
0060 01           ОПР1 
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Сума може бути менша підсумкової суми по чеку, це – змішана оплата, якщо 
сума більша підсумкової суми, решта нараховується відповідно 
запрограмованому значенню таблиці 2 поле 5, або співпадає з підсумковою 
сумою. ( У випадку роботи з “КАРТКОЮ”, якщо сума, що вводиться більше 
підсумкової – це помилка). 
 
5.6.4 Корекція помилок 

Помилка Дії по виправленню 
На індикатори введене неправильне 
число, але на друк помилка ще не 
виведена 

Натисніть клавішу [С] і повторіть введення без 
помилок. 

Неправильно введений параметр, але 
на друк помилка ще не виведена 

Натисніть клавішу [С] і повторіть введення без 
помилок. 

Введений неправильний код товару, 
помилкова операція тільки  що 
надрукована на чеку. 

Натисніть клавішу [АН] - буде анульована 
остання операція. Після цього повторіть 
введення без помилок.  

Введений неправильний код товару, 
покупець відмовився від покупки до 
закриття чеку. 

Натисніть клавішу [С] [АН] і повторіть введення 
помилкового коду - буде надрукована операція 
анулювання.  

Невиправна помилка по чеку, покупець 
відмовився від покупки взагалі до 
закриття чеку. 

Натисніть клавіші [С] [ПС] [АН]. Повідомлення  
- Ч.АН.  С – 0. С – відмова, 0 – дозвіл на 
анулювання.  Чек буде перерваний =ЧЕК  
АНУЛЬОВАНИЙ= 

 
Наприклад : покупець відмовився від покупки. Чек буде анульовано. 
Операція     Клавіші Індикація Зразок чека 
Введіть код товару  
 
Анулювання чека  

“12”, “КОД ТОВ”, 
“+% “ 
“С”, “ПС”, “АН”, 
 “0” 

                    1.20 
                      0.06 
    Ч.А.Н.   С  -  0        

ХЛІБ                         1.20 А 
5 +%                         0.06А 
ЧЕК АНУЛЬОВАНИЙ 

 
5.6.5 Анулювання товарів, надбавок/знижок на товар 
 
Операція     Клавіші Індикація Зразок чека 
Введіть код товару  
 
Введіть відсоткову 
надбавку 
 
Анулювання 
відсоткової 
надбавки  
Анулювання 
товару з кодом “12”  

“12”, “КОД ТОВ”  
 
 
 “+%” 
 
 
“АН”  
 
 
“С”, “АН”, “12”, 
 “КОД ТОВ” 

                    1.20 
                     
                   
                       0.06 
 
   
                     -0.06      
 
 
 
                      -1.20 

ХЛІБ                         1.20 А 
5 +%                           0.06А 
 
 
 
 
АНУЛЬОВАНІ 
5+%                           0.06А 
 
АНУЛЬОВАНІ 
ХЛІБ                         1.20 А 

 
5.6.6 Виведення службових чеків та отримання копії чека 

   При  відповідному  програмуванні апарату  можливий друк  копій чеків (до 

3-х). Для  цього: 



ДУ.16.00.00НЕ 
 

 55

1. При  програмуванні  таблиці  №.5 (поле 7) укажіть необхідну кількість  

копій. 

2. Натисніть  на клавішу              після  завершення  чека. 

3. Роздруковується  запрограмована  кількість   копій.   

  В службових чеках товари розподілені по відділах. Кількість службових чеків 

програмується в таблиці №5 поле 8. Приклад службових чеків наведений нижче: 

Операція     Клавіші Індикація Зразок чека 
Введіть код товару  
 
Введіть код товару  
 
Закінчення чека  

“12”, “КОД ТОВ”  
 
 
“3”, “КОД ТОВ” 
 
 
“ОПЛАТА” 
 

                    1.20 
                     
                   
                      1.40 
                        
   
  =                   2.60 

 
 
 
 
 
 
 

  СОРУ   -  1  
Видача службового 
чека по першому 
відділу 

“ВД” 
  

  

Видача службового 
чека по другому 
відділу 

“ВД” 
  

СОРУ   -  2  

 

 Кількість копій чеків програмується в таблиці №5 поле 7. Для отримання копії чека 

достатньо після отримання чека натиснути клавішу “ВД”. Приклад копії чека 

наведений нижче: 

 

 

 

 

 

 

ХЛІБ                         1.20 А 
МОЛОКО                 1.40* 
СУМА                        2.60 
ПДВ_А=20.00%           0.20 
0123   10                    ОПР1 
ЗН ДГ000000003 
2003-06-11                   17:50 
ФН  123456789011 
 ІД   098765432111 
ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК    DУ 

СЛУЖБОВИЙ ЧЕК -1 
МОЛОКО                   1.40* 
0123   10                    ОПР1 
ЗН ДГ000000003 
2003-06-11                       17:50 
ФН  123456789011 
 ІД   098765432111 
СЛУЖБОВИЙ ЧЕК        DУ 
 

СЛУЖБОВИЙ ЧЕК -2 
  
ХЛІБ                           1.20 А 
0123   10                    ОПР1 
ЗН ДГ00000003 
2003-06-11                  17:50 
ФН  123456789011 
 ІД   098765432111 
СЛУЖБОВИЙ ЧЕК        DУ 

 ВД
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Зразок чека Пояснення до рядків 
      УКРАЇНА        
М. КИЇВ 
МР-5000   
К О П І Я 
ХЛІБ                        1.20 А 
МОЛОКО              3.00 * 
С У М А  
                                 4.2 0 
ПДВ_ А=20.00%      0.20 
0004  01                 ОПР 1 
                    ІВАН СОВКО     
 ЗН ДГ 00000206 
 06.06.2003                  14:57 

СЛУЖБОВИЙ ЧЕК         DУ 
 

Інформація про торговельне  підприємство  
(програмується до 6 рядків) 
 
Інформація, що це копія чека  
Назва проданого товару,  сума продаж,  літера групи 
оподаткування 
 
- Сума по чеку 
Суми податків по чеку     (По ставці А=20.00%) 
 Номер чека. Номер апарату в магазині. Номер оператора 
 Ім`я оператора 
Заводський номер 
Дата друку чека. Час друку чека 
Інформація, що чек службовий 

 

5.6.7 Продаж товару сканером по штрих-коду зі змінною частиною 
      Продаж товару  по штрих-коду зі змінною частиною здійснюється в залежності 

від програмування внутрішніх штрих-кодів в таблиці №12. Змінними можуть бути: 

вага, ціна або вартість товару. 

Наприклад: 

Запрограмований 1-й ряд таблиці №12. 

Значення полів таблиці №12: 

Поле 1             дорівнює 1 

Поле 2             дорівнює 0 

Поле 3             дорівнює 0 

Товар, що продається по штрих-коду запрограмований в  таблиці №1 під №1234 

має змінну вагу. 

Значення полів таблиці №1: 

Поле 1      - код товару -  1234   (він же ідентифікаційний код) 

Поле 2      - назва товару – МАСЛО 

Поле 3       - ціна товару – 5.00 грн. 

Поле 4       - кількість 200.000 

Інші поля програмувати по необхідності. 

Запрограмований 3-й ряд таблиці №12. 

Значення полів таблиці №12:  

Наприклад: 

Запрограмований 1-й ряд таблиці №12. 

Значення полів таблиці №12: 

Поле 1             дорівнює 1 

Поле 2             дорівнює 0 
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Поле 3             дорівнює 0 

Товар, що продається по штрих-коду запрограмований в  таблиці №1 під №1234. 

Значення полів таблиці №1: 

Поле 1      - код товару -  1234   (він же ідентифікаційний код) 

Поле 2      - назва товару – МАСЛО 

Поле 3       - ціна товару – 5.00 грн. 

Поле 4       - кількість 200.000 

Інші поля програмувати по необхідності. 

Запрограмований 3-й ряд таблиці №12. 

Значення полів таблиці №12: 

Поле 1             дорівнює 1 

Поле 2             дорівнює 2 

Поле 3             дорівнює 0 

Товар, що продається по штрих-коду запрограмований в  таблиці №1 під №2. 

Значення полів таблиці №1: 

Поле 1      - код товару -  2   (він же ідентифікаційний код) 

Поле 2      - назва товару – КАВА 

Поле 3       - ціна товару – 5.00 грн. 

Поле 4       - кількість 1000.000 

        Приклад продажу товару сканером по штрих-коду зі змінною частиною ваги та 

ціни товару 

Операція Індикація Зразок чека 
Ввести сканером 
штрих-код 
 
 
 
 
Ввести сканером 
штрих-код 
 

                     
                      76.77 
 
 
 
 
 
 
 
                    10.00      

 
15.353Х5.00 
МАСЛО                    76.77А 
 
 
 
 
      
     2 Х  5.00  
КАВА                      10.00 А 

 

      Приклад продажу товару, що продається по штрих-коду зі змінною частиною і 

на нього накладається абсолютна знижка. Товар запрограмований в  таблиці №1 

під №1234. 

      Приклад програмування  полів таблиці №1 та №12 для цього товару наведені 

вище. 
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      Для абсолютної знижки  необхідно установити в шостому ряду таблиці №12  

значення полів: 

Поле 1             дорівнює 3 

Поле 2             дорівнює 0 

Поле 3             дорівнює 0 

     Приклад продажу товару сканером по штрих-коду зі змінною вагою та 

абсолютною знижкою 0.50 коп. 

Операція Індикація Зразок чека 
Ввести сканером 
штрих-код 
 
 
 
 
Ввести сканером 
штрих-код 
абсолютної знижки 
 
 
 
 

                     
                      76.77 
 
 
 
 
 
 
=                  -0.50       
 
 
 
 

 
15.353Х5.00 
МАСЛО                    76.77А 
 
 
 
 
    ПС_СУМА 
                                76.77 
ЗНИЖКА                -0.50* 
СУМА                      76.27 
ПДВ_А=20.00%        12.71 

 

Приклад продажу товару сканером по штрих-коду  

1. Запрограмуйте в таблиці №1 (поля 10 – 11) штрих-код .  

 Операція     Клавіші Індикація Зразок чека 
Ввести  кількість 
товару 
Зчитати сканером 
штрих-код 

“1”, “5”,”0” , “Х” 
 
 
  

                    1.500 
 
 
                   30.00 

1.500 Х              20.00     
КАВА                 30.00 А 
СУМА                 30.00 
ПДВ_А=20.00%     5.00       

 

   У випадках, коли зчитати сканером штрих-код неможливо, необхідно ввести з 

клавіатури : 

Операція     Клавіші Індикація Зразок чека 
Введіть штрих-код 
з клавіатури – 
054881008020 
 
Закінчення чека 

“НОМЕР”, “0”, “5”, 
“4”, “8”, “8”, “1”, “0”, 
“0”, “8”, “0”, “2”, “0”, 
“НОМЕР” 
“ОПЛАТА”  

54881008020 
 
 
                     20.00 
=                 20.00 

КАВА               20.00  А  
СУМА              20.00 А 
ПДВ_А=20.00%          3.33  

 
5.6.8 Режим РЕЄСТРАЦІЯ  для  ресторанного режиму роботи апарата 

Наприклад стіл №5, клієнт №2, заказ №.1: 

Реєструйте замовлення клієнта. 

           Номери замовлень збільшуються автоматично.  Їх кількість зростає до  16 –
ти. Рахунок закривається.  Необхідно знову повторити  операції, наведені раніше. 
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                  0  -  0                1    

 
М. КИЇВ 
МР-5000 

 
  ЗАКАЗ                          1 

   0.250 Х                    9.40 
ВИНО                         2.35 А 
          1 Х                    2.60 
САЛАТ                       2.60 А 
       

  ГРН                      4.95 
А=20.00%                  0.83 
 
МІСЦЕ  5-2              # 02-001 
0003  ОПР2  01  ДЕ 00300105 
ОБСЛУГОВУЄ:   ІВАН СОВКО 

     04-08-00                     14:36 
     ФН 111111222222 
      ІД 111111222222 

ДЯКУЄМО ВАМ! 
ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК  DУ 

 

 
М. КИЇВ 
МР-5000 

 
  ЗАКАЗ                        2 

   0.100 Х                    9.40 
ВИНО                         0.94 А 
                

  ГРН                      0.94 
  ВСЬОГО                    5.89 
А=20.00%                  0.16 
 
МІСЦЕ  5-2              # 02-001 
0004  ОПР2  01  ДЕ 00300105 
ОБСЛУГОВУЄ:   ІВАН СОВКО 

     04-08-00                     14:50 
        ФН 111111222222 

 ІД 111111222222 
ДЯКУЄМО ВАМ! 

ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК DУ 
 

 
СЛУЖБОВИЙ   ЧЕК -01 

 
   0.100 Х                    9.40 
ВИНО                         0.94 А 
 
0004  ОПР2  01  ДЕ 00300105 
ОБСЛУГОВУЄ:   ІВАН СОВКО 

     04-08-00                     14:36 
 СЛУЖБОВИЙ ЧЕК          DУ 

           Чек, що пред’являється  клієнту, після суми його останнього заказу 
роздруковує загальну суму всіх  його заказів до даного моменту.  

Закриття рахунку  
Для закриття  рахунку виконайте наступні дії: 

           1) Введіть номер  столу  та номер  клієнта, так  як при  прийнятті заказу; 

           2) Натисніть  на клавіші             та            ;  

           3) На  індикаторі  з’являється  сума  заборгованості клієнта  по рахунку, 

роздруковується   номер останнього  рахунка  клієнта.  Далі  роздруковується  0,00 

ГРН (сума  цього заказу), а після  слів СУМА   ВСЬОГО сума , яку   винен клієнт;   

           4) За допомогою  клавіш            а         та             укажіть  вид оплати (готівка, 

чек, кредит або картка) та роздрукуйте чек. 

         Термінові замовлення 
 Після  переходу до  режиму  реєстрації та введення пароля офіціанта, 

натисніть  на клавішу          , далі        , на індикаторі повідомлення: 

 

 
В  указаному режимі  можна швидко  оформити заказ  для  одного або двох 

товарів (кофе, чай або цигарки),  не  вказуючи  номера  столу та номера місця. 
 

Приклади  чеків ресторанної каси . 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПЛАТА  ЧЕК

  С  #

 # ВД 
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СЛУЖБОВИЙ ЧЕК -01 

 
 

   0.250 Х                    9.40 
ВИНО                         2.35 А 
          1 Х                    2.60 
САЛАТ                       2.60 А      
 
0003  ОПР2  01  ДЕ 00300105 
ОБСЛУГОВУЄ:   ІВАН СОВКО 
04-08-0 14:36

М. КИЇВ 
МР-5000 

    ЗАКАЗ                      3 
0 # 

     ГРН                     0.00 
     СУМА ВСЬОГО 
                                  5.89 
    ГРН                       5.89 
    ЧЕК                         6.00 
    РЕШТА                    0.11 
 

МІСЦЕ  5-2              # 02-001 
0004  ОПР2  01  ДЕ 00300105 
ОБСЛУГОВУЄ:   ІВАН СОВКО 

     04-08-00                     14:55 
        ФН 111111222222 

 ІД 111111222222 
ДЯКУЄМО ВАМ! 

ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК DУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Системний режим (робота  з персональним комп`ютером) 

 
6.1 Перехід до системного режиму 
 
 Робота в системному режимі можлива тільки при наявності відповідної програми, 
яка забезпечує  роботу апарата з ПК та при відповідному програмуванні таблиць 
№2 та №8.  

 Перехід  до режиму    проходить в наступній послідовності: 
1) Запрограмуйте апарат для роботи з ПК. 
2) Вимкніть апарат. 
3) За допомогою кабелю під`єднайте апарат до ПК. 
4) Увімкніть апарат. 
5) Поверніть  ключ в положення  ВИКЛ. 
6) На  індикаторі  з’являється  повідомлення БР.  
7) Натисніть цифрову  клавішу             . 
 
8) На індикаторі висвітиться OFF – ln. 
     
     Системний режим дає можливість: 
- до програмувати (підкачувати) товари та всі інші параметри в апарат до 

початку роботи в режимі реєстрації; 
- виконувати всі можливі операції в режимі реєстрації з одночасним 

інформуванням ПК про їх виконання; 
- виконувати   продаж товарів “КАРТКОЮ”; 
- отримувати звіти. 
Подальші дії роботи в системному режимі описані в програмі, яка забезпечує 
роботу апарату з ПК. 
 

 9
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7 Режим  “ЗВІТИ” 
                             
7.1 Денний звіт (Х, 1) 
 

 На паперовій стрічці в режимі звітів можна одержати з пам'яті апарата 
інформацію про результати роботи апарату за певний проміжок часу, або 
інформацію про назву, ціну й інші параметри товарів та відділів, що були попередньо 
встановлені в режимі програмування. 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 ЧЕК” та логотип виробника.                                  

Для  переходу до режиму  поверніть  ключ  в положення  Х   та натисніть на  
цифрову  клавішу           .   

 
На   індикаторі  з’являється повідомлення    про вибір виду  звіту: 
   
 
 
 
Кожний з перших  шести  звітів  може  бути  роздрукований  окремо шляхом  

відповідного натискання на клавіші 1-6. 
 
Якщо ви  бажаєте роздрукувати всі звіти  (з 1 –го по 6 –й), натисніть  на 

клавішу          . 
 
Звіти  по клавішах            ,           ,               , потребують  вказати   

номера товарів (артикулів),  по яких  вони  виконуються. 
 
Початково  на екрані  висвічується   
  
Цифрами та клавішами             ,               вибрати  початковий та  

кінцевий  номери  товарів.   
 
Клавішами             ,              ,            ,           , корегуються  початковий 

та   
 

кінцевий  номери  товарів. 
 
Друк  звітів починається  при натисканні  на клавішу                      . 
 

Друк переривається  при зміні  положення ключа. 
Для повернення  до вибору  звіту, натисніть  на клавішу прямого  
 

доступу            .   
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  0                   1 -  6

  1  

  0 

ЦІНА    Х 
 КОД
ТОВ

      1   -     10000 

  Г1  Г2 

ЦІНА   АН + %  - %

 ОПЛАТА

  Г4 
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                                 Приклад  денного звіту   (Х,1)  
Зразок звіту Пояснення значення 

М.КИЇВ 
МР-5000 

 
Х - ЗВІТ 
ЗВІТ 

РЕАЛІЗОВ. ТОВАРІВ 
#0001                   ПОД=А 
СИР ГОЛЛАНДСЬКИЙ              
4.500                       90.00 
#0002                    ПОД=Н1 
 ХЛІБ                             
    1                              -1.20 
#0003                    ПОД=Н2 
 МОЛОКО                     
   1                              -1.50 
#0005                   ПОД=Б 
 КАВА                              
   4                               8.00 
ВСЬОГО                    95.30 
ВСЬОГО_Н                -2.70 
 

ЗВІТ 
ВІДДІЛІВ 

 
#1  
МОЛОКО                        98.00 
 
#2  
ГАСТРОНОМІЯ               -2.70 
 
ВСЬОГО                     95.30 

ЗВІТ 
ГРУП ТОВАРІВ 

 
#01                                 87.30 
#02                                 8.00 
ВСЬОГО                        95.30 

ЗВІТ 
   АВТ.  ЗНИЖОК/НАДБАВОК 
#01 
ЗНИЖКА                        -1.00 
#05 
НАДБАВКА                     0.20 
 ВСЬОГО                       -0.80 

 
 

ЗВІТ 
ГРУП ПОДАТКІВ 

ПОД1       06.06.2003 
 
ОБІГ А                          99.47 
ОБІГ Б                          8.20   
ОБІГ ВКЛ                     99.47   
ОБІГ НЕ ВКЛ                8.20 
ОБІГ Н1                        -1.70 

Адреса підприємства-виробника 
 
 
Назва звіту  
 
 
Код і податкова група товару А 
 Назва товару 
Продана кількість. Обіг з продажу товару 
Код і податкова група товару Н1 
 Назва товару  
Продана кількість. Обіг з продажу товару 
Код і податкова група товару Н2 
 Назва товару  
Продана кількість. Обіг з продажу товару 
Код і податкова група товару Б 
Назва товару 
Продана кількість. Обіг з продажу товару 
Загальний обіг за додатними підсумками розрахунків 
Загальний обіг за від`ємними підсумками розрахунків 
 
 
Назва звіту 
 
Номер відділу  
Найменування відділу. Обіг з продажу товару по відділу 
№1 
Номер відділу 
Найменування відділу. Обіг з продажу товару по відділу 
№2 
Загальний обіг 
Назва звіту 
 
 
Номер  групи 1, обіг з продажу товару 
Номер  групи 2, обіг з продажу товару 
Загальний обіг 
 
Найменування підзвіту   
Номер  ряду таблиці №10 
Найменування АЗН. Сума АЗН 
Номер  ряду таблиці №10 
Найменування АЗН. Сума АЗН 
Загальна сума АЗН 
 
 
Назва звіту 
НОМЕР активного комплекту  ПОДАТКОВИХ ГРУП  
останнього  запрограмованого ряду з таблиці №.4 ФП. 
 
Літерне позначення податку А та обіг 
Літерне позначення податку Б та обіг 
ОБІГ включених податків  в ціну товарів 
ОБІГ не включених податків в ціну товарів 
ОБІГ за   від`ємним підсумком розрахунків групи 
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ОБІГ Н2                       -1.50 
 
ОБІГ_Н ВКЛ                 -1.70 
ОБІГ_Н НЕ ВКЛ           -1.50 
А=20.00%                    16.58 
Б=10.00%                       0.82 
ПОДАТОК ВКЛ               16.58 
ПОДАТОК НЕ ВКЛ         0.82 
 
Н1=20.00%                  -0.28 
Н2=10.00%                  -0.15 
ПОДАТОК_Н ВКЛ        -0.28 
ПОДАТОК_Н НЕ ВКЛ   -0.15 
ОБІГ                         108.49 
ОБІГ_ Н                       -3.35 

ЗВІТ 
ОПЕРАТОРІВ 

ІВАН СОВКО                #01 
КЛІЄНТИ                          7 
ПДВ_ВКЛ 
АРТИКУЛІ                      90.00 
АРТИК.ВИД.                  -1.20 
%-                                 -0.03 
НАДБАВКА                  10.00 
АВТ.ЗН.                       -1. 00 
ВСЬОГО                    97.77 
ПДВ_НЕ ВКЛ 
АРТИКУЛІ                    8.00 
АРТИК.ВИД.                  -1.50 
%+                               0.10 
ЗНИЖКА                       -0.10 
АВТ. НАД.                     0.20 
ВСЬОГО                        6.70 
ГОТІВКОЮ                108.49 
ГОТ.ВИД.                      -3.35 
ВСЬОГО                      105.14 
=                                    105.14 
ГОТ. У СЕЙФІ             105.14 
АНУЛЬОВАНІ                  1 
                                        -2.00 

ЗВІТ 
ВСЬОГО В КАСІ 

КЛІЄНТИ                          7 
ПДВ_ВКЛ 
АРТИКУЛІ                   90.00 
АРТИК.ВИД. 
                                      -1.20 
%-                                 -0.03 
НАДБАВКА                  10.00 
АВТ.ЗН.                               2 
                                        -1. 00 
ВСЬОГО                      97.77 
ПДВ_НЕ ВКЛ 
АРТИКУЛІ                      8.00 
АРТИК.ВИД.                   -1.50 
%+                                    1 
                                        0.10 

податків Н1 
ОБІГ за   від`ємним підсумком розрахунків групи 
податків Н2 
ОБІГ включених податків  в ціну по   групі податків Н 
ОБІГ не включених податків  в ціну по   групі податків Н 
Підсумкова сума податку групи А 
Підсумкова сума податку групи Б 
Підсумкова сума включених податків по обігу товарів 
Підсумкова сума не включених податків по обігу 
товарів 
Підсумкова сума податку групи Н1 
Підсумкова сума податку групи Н2 
ОБІГ включених податків  в ціну по   групі податків Н 
ОБІГ не включених податків  в ціну по   групі податків Н 
Загальний Обіг  за додатним підсумком розрахунків 
Загальний Обіг  за від`ємним підсумком розрахунків 
 
Назва звіту 
ІМ’Я та НОМЕР ОПЕРАТОРА 
Кількість  клієнтів, які обслужені 
 
ОБІГ проданих артикулів з включеним ПДВ 
ОБІГ виданих артикулів  з включеним податком 
Сума відсоткової знижки  
Сума абсолютної надбавки   
Сума автоматичної знижки 
Загальний ОБІГ  АРТИКУЛІВ з включеним податком 
 
ОБІГ  АРТИКУЛІВ з не включеним податком 
 ОБІГ виданих  АРТИКУЛІВ з не включеним податком 
Сума відсоткової надбавки 
Сума абсолютної знижки  
Сума автоматичної надбавки 
Загальний ОБІГ  АРТИКУЛІВ з не включеним податком 
Готівка за продані товари 
Готівка видана 
 
Загальна сума  
Готівка в касі 
Кількість анульованих товарів 
Сума за анульовані товари  
 
Назва звіту 
Кількість  клієнтів, які обслужені 
 
ОБІГ проданих артикулів з включеним ПДВ 
 
ОБІГ виданих АРТИКУЛІВ з включеним податком 
Сума відсоткової знижки 
Сума абсолютної надбавки 
Кількість автоматичних знижок 
Сума автоматичної знижки 
Загальний ОБІГ  АРТИКУЛІВ з включеним податком 
 
ОБІГ  АРТИКУЛІВ з не включеним податком 
 ОБІГ виданих  АРТИКУЛІВ з не включеним податком 
Кількість відсоткових надбавок 
Сума відсоткової надбавки 
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ЗНИЖКА                            1  
                                       -0.10 
АВТ. НАД.                          2 
                                        0.20 
ВСЬОГО                        6.70 
ГОТІВКОЮ                108.49 
ГОТ.ВИД.                       -3.35 
ВСЬОГО                       105.14 
=                                    105.14 
ГОТ. У СЕЙФІ             105.14 
АНУЛЬОВАНІ                    1 
                                        -2.00 
КІЛЬКІСТЬ ЧЕКІВ               5 
КІЛ.ВИД.ЧЕКІВ                   2 
ОСТАННІЙ ЧЕК             140 
ЗН   ДГ 00000002 
ФН  012345678901 
ПН  098765432190 
15.07.2003                      14:15 

 СЛУЖБОВИЙ  ЧЕК       DУ 
 

Кількість абсолютних знижок 
Сума абсолютної знижки  
Кількість автоматичних надбавок 
Сума автоматичної надбавки 
Загальний ОБІГ  АРТИКУЛІВ з не включеним податком 
Готівка за продані товари 
Готівка видана 
Загальна сума  
 
Готівка в касі 
Кількість анульованих товарів 
Сума за анульовані товари  
Кількість чеків продажу 
Кількість виданих чеків 
Останній чек 
Заводський номер 
Фіскальний номер 
Індивідуальний податковий номер платника податків 
Поточна дата. Поточний час 
Чек службовий. Логотип підприємства-виробника 

 

В подальшому буде  наведена тільки середина звітів. Для товарів, по  яких немає 
обігу, введення  даних не відбувається.  

Примітка    В звітах “ ОПЕРАТОРІВ“ та “ ВСЬОГО В КАСІ” обіг з продажу 
товарів        з додатним підсумком розрахунків та від`ємним 
підсумком розрахунків нараховується окремо: 
- артикули (АРТИКУЛИ                           АРТИК. ВИД.); 
- оплата готівкою (ГОТІВКОЮ               ГОТ. ВИД.); 
- оплата чеком (ЧЕК                                ЧЕК ВИД.); 
- оплата в кредит (КРЕДИТ                     КРЕД. ВИД.); 
- оплата карткою (КАРТКА                      КАРТ. ВИД.); 
- кількість чеків (КІЛЬКІСТЬ ЧЕКІВ        КІЛ. ВИД. ЧЕКІВ); 
- загальна сума від останнього аварійного обнулення 
   (СУМА ВСЬОГО           СУМА ВСЬОГО ВИД.) 

 
Можуть бути  використані наступні  види  ЗВІТІВ: 
 

       : Звіт  по товарам (АРТИКУЛАМ)  
 

Зразок звіту Пояснення значення 
ЗВІТ 

РЕАЛІЗОВ. ТОВАРІВ 
 
#0001                   ПОД=А 
 СИР ГОЛЛАНДСЬКИЙ             
2                                  40.00 
#0002                    ПОД=Н1 
 ХЛІБ                                           
1                              -1.20 
#0003                    ПОД=Н2 
 МОЛОКО                                   
1                                  -1.50 
ВСЬОГО                     37.30 
ВСЬОГО_Н                  -2.70 

Назва звіту 
 
 
Код і податкова група товару  
 Назва товару 
Продана кількість. Обіг з продажу товару 
Код і податкова група товару  
 Назва товару 
Продана кількість. Обіг з продажу товару 
Код і податкова група товару  
 Назва товару. Обіг з продажу товару 
Продана кількість. Обіг з продажу товару 
Загальний обіг за додатними підсумками розрахунків 
Загальний обіг за від`ємними підсумками розрахунків 

  1  
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           :Звіт по ВІДДІЛАМ 
 

Зразок звіту Пояснення значення 
ЗВІТ 

ВІДДІЛІВ 
 
#1  
МОЛОКО                        40.00 
#2  
ГАСТРОНОМІЯ               -2.70 
ВСЬОГО                         37.30 

Назва звіту 
 
 
Номер відділу  
Найменування відділу . Обіг з продажу товару 
 Номер відділу  
Найменування відділу. Обіг з продажу товару 
Загальний обіг 

 
: Звіт по ГРУПАМ ТОВАРІВ 

 
До звіту “ГРУП ТОВАРІВ” включено підзвіт  по автоматичним 

знижкам/надбавкам. 
Зразок звіту Пояснення значення 

ЗВІТ 
ГРУП ТОВАРІВ 

 
#01                             37.30 
ВСЬОГО                    37.30 

ЗВІТ 
   АВТ.  ЗНИЖОК/НАДБАВОК 
#01 
НАДБАВКА                    2.00 
ВСЬОГО                        2.00      

Назва звіту 
 
 
Номер  групи. Обіг з продажу товару 
 Загальний обіг 
 
Найменування підзвіту 
Номер  ряду таблиці №10 
Найменування АЗН.  Сума АЗН 
Загальна сума АЗН 

 
:Звіт по ПОДАТКОВИМ ГРУПАМ 

 
Зразок звіту Пояснення значення 

ЗВІТ 
ГРУП ПОДАТКІВ 

ПОД1       06.06.2003 
 
ОБІГ А                           42.00 
ОБІГ Б                            0.00   
ОБІГ ВКЛ                      42.00   
ОБІГ НЕ ВКЛ                 0.00 
ОБІГ Н1                         -1.20 
 
ОБІГ Н2                         -1.50 
 
ОБІГ_Н ВКЛ                  -1.20 
ОБІГ_Н НЕ ВКЛ            -1.50 
А=20.00%                       7.00 
Б=10.00%                       0.00 
ПОДАТОК ВКЛ              7.00 
ПОДАТОК НЕ ВКЛ        0.00 
 
Н1=20.00%                   -0.20 
Н2=10.00%                   -0.15 
ПОДАТОК_Н ВКЛ         -0.20 
ПОДАТОК_Н НЕ ВКЛ    -0.15 
ОБІГ                               42.00 
ОБІГ_ Н                         -2.85 

Назва звіту 
 
НОМЕР активного  комплекту   ПОДАТКОВИХ ГРУП  
останнього  запрограмованого ряду з таблиці №.4 ФП. 
Літерне позначення податку А та обіг  
Літерне позначення податку Б та обіг  
ОБІГ включених податків  в ціну товарів 
ОБІГ не включених податків в ціну товарів 
ОБІГ за   від`ємним підсумком розрахунків групи 
податків Н1 
ОБІГ за   від`ємним підсумком розрахунків групи 
податків Н2 
ОБІГ включених податків  в ціну по   групі податків Н 
ОБІГ не включених податків  в ціну по   групі податків Н 
Відсоткове значення групи податку А та сума 
Відсоткове значення групи податку Б та сума 
Підсумкова сума включених податків по обігу товарів 
Підсумкова сума не включених податків по обігу 
товарів 
Підсумкова сума податку групи Н1 
Підсумкова сума податку групи Н2 
Підсумкова сума включеного податку Н по обігу товару 
Підсумкова сума не включеного податку Н по обігу  
Загальний Обіг  за додатним підсумком розрахунків 
Загальний Обіг  за від`ємним підсумком розрахунків 
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: звіт ОПЕРАТОРІВ 
 

Зразок звіту Пояснення значення 
ЗВІТ 

ОПЕРАТОРІВ 
ІВАН СОВКО                #01 
КЛІЄНТИ                          3 
ПДВ_ВКЛ 
АРТИКУЛІ                    40.00 
АРТИК.ВИД.                -1.20 
АВТ. НАД.                     2.00  
ВСЬОГО                       40.80 
ПДВ_НЕ ВКЛ 
АРТИК.ВИД.              -1.50 
ВСЬОГО                    -1.50 
ГОТІВКОЮ                 42.00 
ГОТ.ВИД.                   -2.85 
ВСЬОГО                     39.15 
ГОТ. У СЕЙФІ                39.15 

Назва звіту 
 
ІМ’Я та НОМЕР ОПЕРАТОРА 
Кількість  клієнтів, які обслужені 
 
ОБІГ проданих товарів ; 
ОБІГ виданих АРТИКУЛІВ з включеним податком; 
Сума автоматичної надбавки 
Загальний ОБІГ  АРТИКУЛІВ з включеним податком; 
 
ОБІГ виданих АРТИКУЛІВ з не включеним податком; 
Загальний ОБІГ  АРТИКУЛІВ з не включеним податком; 
Готівка за продані товари 
Готівка видана 
Загальна сума  
Готівка в касі 

 
 :ЗАГАЛЬНИЙ  звіт каси 
Цей звіт  аналогічний  звіту   ОПЕРАТОРІВ.  Він узагальнює дані по  

всіх операторах. 
Зразок звіту Пояснення значення 

ЗВІТ 
ВСЬОГО В КАСІ 

КЛІЄНТИ                          3 
ПДВ_ВКЛ 
АРТИКУЛІ                   40.00 
АРТИК.ВИД.                -1.20 
АВТ. НАД.                          1 
                                          2.00  
ВСЬОГО                        40.80 
ПДВ_НЕ ВКЛ 
АРТИК.ВИД.                 -1.50 
ВСЬОГО                       -1.50 
ГОТІВКОЮ                  42.00 
ГОТ.ВИД.                     -2.85 
ВСЬОГО                      39.15 
=                                  39.15 
ГОТ. У СЕЙФІ             39.15 
Кількість чеків                    2 
КІЛ.ВИД,ЧЕКІВ                   1 
ОСТАННІЙ ЧЕК                  78 

Назва звіту 
 
Кількість  клієнтів, які обслужені 
 
ОБІГ проданих товарів ; 
ОБІГ виданих АРТИКУЛІВ з включеним податком; 
Кількість автоматичних надбавок 
Сума автоматичної надбавки 
Загальний ОБІГ  АРТИКУЛІВ з включеним податком; 
 
ОБІГ виданих АРТИКУЛІВ з не включеним податком; 
Загальний ОБІГ  АРТИКУЛІВ з не включеним податком; 
Готівка за продані товари 
Готівка видана 
 
Загальна сума  
Готівка в касі 
Загальна кількість чеків 
Кількість виданих чеків 
Номер останнього чека 

 
:звіт НЕНУЛЬОВИХ ЦІН 
 

Зразок звіту Пояснення значення 
ЗВІТ 

ЗАДАНИХ ЦІН 
                                     #0001 
СИР ГОЛЛАНДСЬКИЙ   
                                      20.00 

Назва звіту 
 
Номер або код товару 
Найменування 
Ціна одиниці товару 
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                   0  - 1            

                  С    -    0            

КАСА НЕ АНУЛЬОВАНА 

: звіт  НЕНУЛЬОВОЇ НАЯВНОЇ КІЛЬКОСТІ 
 

Зразок звіту Пояснення значення 
ЗВІТ 

НАЯВНИХ КІЛЬКОСТЕЙ 
                                     #0001 
СИР ГОЛЛАНДСЬКИЙ   
                                    423.565   
 

Назва звіту 
 
Номер або код товару 
Найменування 
Наявна кількість товару 

 
: звіт по ПАРАМЕТРАМ  АРТИКУЛІВ 
 

Зразок звіту Пояснення значення 
ЗВІТ 

ПАРАМЕТРІВ АРТИКУЛІВ 
                                     #0001 
СИР ГОЛЛАНДСЬКИЙ   
 423.565                          20.00 
ВІД=01  ТОВ=01 ПОД=А   1 0  
 
000548                    00000000 
                                      #0002 
ХЛІБ                                  1.20 

Назва звіту 
 
Номер або код товару 
Найменування 
Наявна кількість та ціна одиниці товару 
Номер відділу, податкова група, група товару, номер 
податкової групи, контроль наявної кількості  
Штрих-код  
 
 

 
 
7.2 Режим  ЗВІТ  та   ОБНУЛЕННЯ  апарату   (Z, 1) 
 

  Для переходу  до режиму  установіть  ключ  в положення Z  (Звіт та 
обнулення) та натисніть  на цифрову клавішу          . 
             Якщо ФП введена в експлуатацію, проводиться читання та перевірка всіх 
звітів записаних до ФП і на індикатор виводиться повідомлення ”ПЕРЕР. П”. У 
випадку  помилки на індикаторі висвітиться повідомлення “НЕСПР 04” і апарат 
заблокує свою роботу. 
На індикаторі з’являється: 

 
 
 
 Для повного звіту апарату натисніть  на клавішу           . 
Для  стислого звіту (4,5 та 6 види звітів) натисніть  на клавішу         . 
Після  завершення звіту  оператор  повинен підтвердити обнулення.  На 

індикаторі з’являється: 
 
 
 
Для відмови від обнулення  натисніть  на клавішу        . В цьому разі  

роздруковується  повідомлення:    
 
 
 
 
 Для підтвердження      обнулення апарату натисніть  на клавішу           . 
Якщо фіскальна пам'ять  введена в експлуатацію, перед  обнуленням 

апарату  проводиться  запис  звіту  в фіскальну пам’ять, який називається  денний 
звіт. 

   Х 

 КОД 

 1

 0
  1 

  С 

 0
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КАСА  АНУЛЬОВАНА 

 Запис в ФП містить : 
-дату обнулення апарату (денного звіту), номер звіту; 
-номер  комплекту податкових груп – номер останнього записаного ряду з 

таблиці  №.4 ФП; 
-кількість чеків з подажу товарів; 
-кількість чеків з повернення товарів; 
-обіг по всім дозволеним податковим  групам. 
Після запису  денного звіту в ФП, каса обнулюється , та роздруковується 

повідомлення:  
 
 
                                 ФІСК. ЗВІТ ДІЙСНИЙ № Ф.ЗВ. 
 
 Робоча  область ФІСКАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ забезпечує запис, не менше як 

2000 звітів. Максимальна кількість звітів – 9999. 
Кількість звітів залежить  від кількості дозволених податкових 

груп. 
Апарат забезпечує контроль вільного місця для запису фіскальних 

звітів, не менше як 30 і видає повідомлення про залишок “ВІЛЬНЕ МІСЦЕ 
ХХХХ ЗВІТІВ”.  

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

                 У В А Г А! 
          100 АНУЛ. ПАМ. 
               НЕОБХІДНЕ 
               ТЕХНІЧНЕ 
      ОБСЛУГОВУВАННЯ 
                   ЕККА 
                  У В А Г А!   
Робота в режимах реєстрації, програмування, звітів з обнуленням 

блокується.  Дозволено роботу тільки в режимі періодичних звітів (звітів 
ФП). 
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Приклад   звіту апарату з обнуленням (Z) 
 

Зразок звіту Пояснення значення 
УКРАЇНА 
М.КИЇВ 

В. М.КРИВОНОСА, 2 
                  Z – ЗВ ІТ 

ЗВ ІТ 
ГРУП ПОДАТКІВ 

ПОД1                   06.06.2003 
 
ОБІГ А                             89.37 
ОБІГ Б                            17.20   
ОБІГ *                           4.99 
ОБІГ ВКЛ                     89.37   
ОБІГ НЕ ВКЛ               22.19 
ОБІГ Н1                        -1.26 
 
ОБІГ Н2                        -1.60 
 
ОБІГ Н3                       -1.00 
 
ОБІГ_Н ВКЛ                 -1.26 
ОБІГ_Н НЕ ВКЛ           -2.60 
А=20.00%                    14.90 
Б=10.00%                     1.72 
ПОДАТОК ВКЛ           14.90 
 
ПОДАТОК НЕ ВКЛ       1.72 
Н1=20.00%                   -0.21 
Н2=10.00%                  -0.16 
ПОДАТОК_Н ВКЛ       -0.21 
ПОДАТОК_Н НЕ ВКЛ -0.16 
ОБІГ                          113.28 
ОБІГ_ Н                      -4.02 

ЗВІТ 
ОПЕРАТОРІВ 

ІВАН СОВКО                #01 
КЛІЄНТИ                          5 
ПДВ_ВКЛ 
АРТИКУЛІ                   90.00 
АРТИК.ВИД.               -1.20 
%+                                0.06 
%-                                 -0.03 
ЗНИЖКА                      -0.10 
АВТ.ЗН.                       -0.50 
ВСЬОГО                     88.11 
ПДВ_НЕ ВКЛ 
АРТИКУЛІ                  17.00 
АРТИК.ВИД.             -7.50 
%+                             0.10 
%-                               -0.01 
НАДБАВКА                 10.00 
ЗНИЖКА                     -0.10 
АВТ. НАД.                    0.10 
ВСЬОГО                     19.59 
ГОТІВКОЮ                  91.29 

Адреса підприємства-виробника 
 
 
Назва звіту 
 
 
НОМЕР активного  комплекту   ПОДАТКОВИХ ГРУП  
останнього  запрограмованого ряду з таблиці №.4 ФП. 
Літерне позначення податку А та обіг 
Літерне позначення податку Б та обіг 
Обіг з продажу товару без оподаткування 
ОБІГ включених податків  в ціну товарів 
ОБІГ не включених податків в ціну товарів 
ОБІГ  за   від`ємним підсумком розрахунків групи 
податків Н1 
ОБІГ за   від`ємним підсумком розрахунків групи 
податків Н2 
ОБІГ за   від`ємним підсумком розрахунків групи 
податків Н3 
ОБІГ включених податків  в ціну по   групі податків Н 
ОБІГ не включених податків  в ціну по   групі податків Н 
Підсумкова сума податку групи А  
Підсумкова сума податку групи Б 
Підсумкова сума включених податків по обігу товарів 
Підсумкова сума не включених податків по обігу 
товарів 
Підсумкова сума податку групи Н1 
Підсумкова сума податку групи Н2 
ОБІГ включених податків  в ціну по   групі податків Н 
ОБІГ не включених податків  в ціну по   групі податків Н 
Загальний Обіг  за додатним підсумком розрахунків 
Загальний Обіг  за  від`ємним підсумком розрахунків 
 
Назва звіту 
ІМ’Я та НОМЕР ОПЕРАТОРА 
Кількість  клієнтів, які обслужені 
 
ОБІГ продажу товарів з включеним ПДВ 
ОБІГ виданих АРТИКУЛІВ з включеним податком 
Сума відсоткової надбавки 
Сума відсоткової знижки 
Сума абсолютної  знижки 
Сума автоматичної знижки 
Загальний ОБІГ  АРТИКУЛІВ з включеним податком 
 
ОБІГ  АРТИКУЛІВ з не включеним податком 
 ОБІГ виданих  АРТИКУЛІВ з не включеним податком 
Сума відсоткової надбавки 
Сума відсоткової знижки 
Сума абсолютної надбавки  
Сума абсолютної знижки  
Сума автоматичної надбавки 
Загальний ОБІГ  АРТИКУЛІВ з не включеним податком 
Сума готівки за продані товари 
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ГОТ.ВИД.                     -4.02 
ЧЕК                               10.00 
КАРТКА                         2.00 
КРЕДИТ                     10.00 
ВСЬОГО                  109.26 
ВНЕСОК                     10.00  
ВИДАЧА                     10.00 
=                                    109.26 
ГОТ. У СЕЙФІ               87.26 
АНУЛЬОВАНІ                    1 
                                        -5.00 

ЗВІТ 
ВСЬОГО В КАСІ 

КЛІЄНТИ                          5 
ПДВ_ВКЛ 
АРТИКУЛІ                   90.00 
АРТИК.ВИД.                -1.20 
%+                                   1 
                                       0.06 
%-                                    1 
                                      -0.03 
ЗНИЖКА                           1 
                                       -0.10 
АВТ.ЗН.                              1 
                                        -0.50 
ВСЬОГО                     88.11 
ПДВ_НЕ ВКЛ 
АРТИКУЛІ                   17.00 
АРТИК.ВИД.                  -7.50 
%+                                    1 
                                        0.10 
%-                                     1 
                                      -0.01 
НАДБАВКА                         2 
                                       10.00 
ЗНИЖКА                            1  
                                       -0.10 
АВТ. НАД. 
                                              1 
                                        0.10 
ВСЬОГО                     19.59 
ГОТІВКОЮ                91.29 
ГОТ.ВИД.                    -4.02 
ЧЕК                           10.00 
КАРТКА                        2.00 
КРЕДИТ                      10.00   
ВСЬОГО                   109.26 
ВНЕСОК                            1 
                                        10.00 
ВИДАЧА                             1 
                                       -10.00   
=                                    109.26 
ГОТ. У СЕЙФІ              87.26 
АНУЛЬОВАНІ                    1 
                                        -5.00 
КІЛЬКІСТЬ ЧЕКІВ             4 
КІЛ.ВИД.ЧЕКІВ                  1 
ОСТАННІЙ ЧЕК             170 

Готівка видана 
Сума сплачена чеком 
Сума сплачена карткою 
Сума сплачена за кредитом 
Загальна сума  
Сума службового внеску 
Сума службової видачі 
Загальна сума  
Готівка в касі 
Кількість анульованих товарів 
Сума за анульовані товари  
 
Назва звіту 
Кількість  клієнтів, які обслужені 
 
ОБІГ проданих товарів з включеним ПДВ 
ОБІГ виданих АРТИКУЛІВ з включеним податком 
Кількість відсоткових надбавок 
Сума відсоткової надбавки 
Кількість відсоткових знижок 
Сума відсоткової знижки 
Кількість абсолютних знижок 
Сума абсолютної знижки 
Кількість автоматичних знижок 
Сума автоматичної знижки 
Загальний ОБІГ  АРТИКУЛІВ з включеним податком 
 
ОБІГ  АРТИКУЛІВ з не включеним податком 
 ОБІГ виданих  АРТИКУЛІВ з не включеним податком 
Кількість відсоткових надбавок 
Сума відсоткової надбавки 
Кількість абсолютних знижок 
Сума абсолютної знижки  
Кількість абсолютних надбавок 
Сума абсолютної надбавки 
Кількість абсолютних знижок 
Сума абсолютної знижки 
 
Кількість автоматичних надбавок 
Сума автоматичної надбавки 
Загальний ОБІГ  АРТИКУЛІВ з не включеним податком 
Готівка за продані товари 
Готівка видана 
Сума сплачена чеком 
Сума сплачена карткою 
Сума сплачена за кредитом 
Загальна сума  
Кількість внесків 
Сума службового внеску 
Кількість видач 
Сума службової видачі 
Загальна сума 
Готівка в касі 
Кількість анульованих товарів 
Сума за анульовані товари  
Кількість чеків продажу 
Кількість виданих чеків 
Останній чек 
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                1 – 2                     3   

                 1   -   30                    

  ОПЕРАТОР  НЕ  АНУЛЬОВАНИЙ 

    ОПЕРАТОР   АНУЛЬОВАНИЙ 

ЗН   ДГ 00000002 
ФН  012345678901 
ПН  098765432190 
 
СУМА ВСЬОГО   
                                  1897.94 
СУМА ВСЬОГО ВИД.  
                                     -50.55 
  КАСА        АНУЛЬОВАНА 
ФІСКАЛ.  ЗВІТ      ДІЙСНИЙ 
0051                               ПОД1   
15.07.2003                   14:15 
   ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК      DУ 

Заводський номер 
Фіскальний номер 
Індивідуальний податковий номер платника податків 
 
 
Загальний обіг каси 
 
Загальний обіг виданих сум з каси 
Інформація, що апарат обнулений  
Фіскальний звіт – дійсний 
Номер звіту, номер комплекту податків  
Поточна дата .Поточний час 
Чек фіскальний. Логотип підприємства-виробника 

 
   
 
 
7.3 Режим ЗВІТ та ОБНУЛЕННЯ по  операторам  (Z, 1, 2 ) 

 
7.3.1 Цей  режим  використовується  для обнулення  заборгованностей  по 

окремим  операторам, без обнулення самого апарата.    Необхідність  обнулення 
заборгованності оператора  може  з’явитися, якщо з часу останнього обнулення на 
апараті  працювало   більше 8 -ми операторів,  та є  переповнення по операторам. 

7.3.2 Для переходу  до цього  режиму поверніть ключ в положення  Z (ЗВІТ 
та ОБНУЛЕННЯ) , індикація: 

 
 
 
Далі  натисніть  клавішу          , індикація при  цьому  
 
1 – обнулення  по операторам, 2 -  обнулення вибраних товарів (артикулів). 
 
Натисніть клавішу           .  
 
  На індикаторі  з’являється повідомлення: 
 
 
 
 Введіть номер  оператора (від 1 до 30) та натисніть  на клавішу  
 
 Роздрукується  звіт по даному  оператору (якщо він працював на апараті), 
після  чого оператор повинен підтвердити обнулення.   На індикаторі 

з’являється : 
 
 
 
 Для відміни  обнулення  натисніть  на клавішу        .  В такому  разі  

роздруковується  повідомлення: 
 
 
 
 Для  підтвердження  обнулення  натисніть на клавішу        .  

Роздруковується повідомлення :  
 

 2           1  -    2 

 ОПЛАТА

                         С   -    0 

  С 

 0

1
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                 1   -   30                    

                1 – 2                     3   

                 1   -   10000              

  АРТИКУЛІ  НЕ  АНУЛЬОВАНІ 

    АРТИКУЛІ   АНУЛЬОВАНІ 

На  індикаторі  знову  повідомлення:  
 
 
 
та  наведена операція може бути продовжена указанням наступного 

оператора. 
 
 
 
 
7.4 Режим ЗВІТ та ОБНУЛЕННЯ вибраних товарів  (Z, 2, 2) 

 
7.4.1 Цей  режим  використовується  для обнулення    по вибраним товарам, 

без обнулення самого апарата, якщо необхідно змінити параметри окремих 
товарів на протязі зміни. 

Це можливо тільки, якщо  попередньо в таблиці №8 поле 12  установлена – 
1, що означає дозвіл на до програмування (підкачку з ПК) товарів на протязі зміни . 

7.4.2 Для переходу  до цього  режиму поверніть ключ в положення  Z (ЗВІТ 
та ОБНУЛЕННЯ) , індикація: 

 
 
 
Далі  натисніть  клавішу          , індикація при  цьому  
 
1 – обнулення  по операторам, 2 -  обнулення вибраних товарів (артикулів). 
Натисніть клавішу            . 
 
  На індикаторі  з’являється повідомлення: 
 
 
 
Цифрами та клавішами             ,               виберіть  початковий та  

кінцевий  номери  товарів.   
 
Клавішами             ,                ,            ,           , корегуються  початковий 

та   
 
кінцевий  номери  товарів . 
Друк  звіту починається  при натисканні  на клавішу                      . 
 
Роздрукується  звіт по вибраним товарам, після  чого оператор повинен 

підтвердити обнулення.   На індикаторі з’являється : 
 
 
 
 Для відміни  обнулення  натисніть  на клавішу       .  В такому  разі  

роздруковується  повідомлення: 
 
 
 
Для  підтвердження  обнулення  натисніть на клавішу         .  

Роздруковується повідомлення :  
 

Г2

 2           1  -    2 

                         С   -    0 

  С 

  0 

2 

ЦІНА   АН + %  - %

 ОПЛАТА

Г1
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                 1   -   10000              
На  індикаторі  знову  повідомлення:  
 
 
та  наведена операція може бути продовжена указанням відповідних 

товарів. 
Після отримання звіту по вибраним товарам з обнуленням  при  входженні в 

режим “ПРГ”, на індикаторі  з`являється повідомлення: 
 
 
 
Де: 
- 1 – перепрограмування товарів та часу; 
- 3 – введення в експлуатацію ФП. 

           В режимі програмування доступні таблиці №  1 та 7 (тільки при 
установленому дозволі в таблиці №8, відповідно поля 12  для товарів та 13  для 
часу). 

 
 
7.5   Режим  ПЕРІОДИЧНІ ЗВІТИ ФІСКАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ (Х,2) 
 

7.5.1  Якщо фіскальна  пам'ять  введена  в експлуатацію, то перед обнуленням 
апарату здійснюється запис звіту  в фіскальну пам’ять, який називається  
періодичним  звітом. Апарат формує  звіти за будь-який відрізок часу з початку його 
експлуатації. 

7.5.2   Періодичні  звіти  за певний період, можуть бути за вибраними 
номерами або за датами, а також  повні або скорочені. 

 

7.5.3 Для  переходу  до цього режиму  поверніть ключ в режим Х та 
натисніть цифрову клавішу          . 

 

7.5.4  На індикаторі  з’являється   останні номери  періодичних ДЕННИХ 
ЗВІТІВ з ФП. При переході в режим перший та останній номери дорівнюють 
номеру  останнього  звіту. 

7.5.5 За допомогою  цифрових клавіш та  клавіш  прямого доступу            ,             
,  можна задавати нові  перший та  останній  номери  наступних звітів. 

 

7.5.6  За допомогою  клавіш        ,         та            ,         початковий та останній 
номери звітів можна відповідно збільшити, або зменшити на 1. 

 

7.5.7  За допомогою цифрових клавіш та клавіш прямого доступу         ,         ,           
можна задавати дати початкового та останнього звітів за період часу, який 
означений цими датами.   

 

7.5.8  Якщо номер першого та останнього номерів денних звітів співпадають, 
то роздруковується періодичний денний звіт з заданим  номером. Для отримання 
повного періодичного звіту необхідно натиснути на клавішу             , а для 
отримання скороченого   періодичного звіту , на клавішу                     . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2

 Г1
  Г2 

 % -  %+ ЦІНА АН 

Г3 Г4

  КОД    

1 – 3                  4 

  ОПЛАТА    
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Приклад періодичного повного   звіту за заданими номерами 
 

Зразок звіту Пояснення значення 
М.КИЇВ 

В. М.КРИВОНОСА, 2 
ЗВІТ 

   ПЕРІОДИЧНИЙ    ПОВНИЙ 
 

В ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
04.06.2003                      19:01 
 
ВІД                            0022 
10.07.2003               ПОД2 
 
ДО                            0023   
11.07.2003               ПОД2 
 
ЗВІТ                           0022 
10.07.2003               ПОД2 
ОБІГ_ А                    101.00 
А=20.00%                     ВКЛ 
                                     16.83 
ОБІГ_ Б                        6.10  
Б=10.00% НЕ ВКЛ        0.61  
ОБІГ_В                          0.00 
В=0.00%                        ВКЛ 
                                      0.00 
ОБІГ_Г                          0.00 
Г=0.00%                        ВКЛ 

                                      0.00 
ОБІГ_ *                          6.00 

Адреса підприємства-виробника 
 
 
Назва звіту 
 
Апарат введений в експлуатацію 
Дата введеня  в експлуатацію.Час введення в 
експлуатацію 
Номер початкового  звіту 
Дата отримання початкового номера звіту та номер 
комплекту   ПОДАТКОВИХ ГРУП 
Кінцевий  номер звіту 
Дата отримання кінцевого номера звіту та номер 
комплекту   ПОДАТКОВИХ ГРУП 
Початковий звіт 
Дата та номер   комплекту   ПОДАТКОВИХ ГРУП 
Літерне позначення групи А та обіг 
Відсоткове значення включеного податку А 
Підсумкова сума податку групи А  
Літерне позначення податку Б та обіг 
Відсоткове значення не включеного податку Б та сума 
Літерне позначення податку В та обіг 
Відсоткове значення  включеного податку В 
Підсумкова сума податку групи В 
Літерне позначення податку Г та обіг 
Відсоткове значення  включеного податку Г 
Підсумкова сума податку групи Г 
Обіг з продажу товару без оподаткування 

ОБІГ ВКЛ                  107.00   
ОБІГ НЕ ВКЛ                6.10 
ПОДАТОК ВКЛ            16.83 
ПОДАТОК НЕ ВКЛ       0.61 
ОБІГ                           113.71 
 
ОБІГ_ Н1                          0.00 
 
Н1=20.00%  НЕ ВКЛ       0.00    
 
ОБІГ_ Н2                         -2.00 
Н2=10.00%  НЕ ВКЛ      -0.20 
 
ОБІГ_ Н3                        -4.00 
 
 
ОБІГ_Н ВКЛ                    0.00 
ОБІГ_Н НЕ ВКЛ             -6.00 
ПОДАТОК _Н ВКЛ          0.00 
ПОДАТОК _Н НЕ ВКЛ   -0.20 
ОБІГ_Н                           -6.20 
 
КІЛЬКІСТЬ ЧЕКІВ               2 
КІЛ.ВИД.ЧЕКІВ                   1 
ЗВІТ                                0023 
11.07.2003                    ПОД2 

ОБІГ включених податків  в ціну товарів 
ОБІГ не включених податків в ціну товарів 
Підсумкова сума податків включених в ціну товару 
Підсумкова сума податків не включених в ціну товару 
Загальний обіг  за  додатним підсумком розрахунків 
Літерне позначення податку Н1 та ОБІГ  за   від`ємним 
підсумком розрахунків групи податків Н1 
Відсоткове значення  не включеного податку Н1та  
підсумкова сума податку групи Н1 
Літерне позначення податку Н2 та ОБІГ за   від`ємним 
підсумком розрахунків групи податків Н2 
Відсоткове значення  не включеного податку Н2 
Підсумкова сума податку групи Н2 
Літерне позначення податку Н3 
ОБІГ  за   від`ємним підсумком розрахунків групи 
податків Н3 без оподаткування 
ОБІГ включених податків  в ціну по   групі податків Н 
ОБІГ не включених податків  в ціну по   групі податків Н 
Підсумкова сума включеного податку групи Н  
Підсумкова сума податку не включеного групи Н 
 Загальний обіг за від`ємним підсумком розрахунків 
групи податків Н 
Кількість чеків продажу 
Кількість виданих чеків 
Кінцевий номер звіту 
Дата отримання кінцевого номера звіту та номер 
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АНУЛЬОВ.ПАМ.#001 
ОБІГ_ А                        0.00 
А=20.00%                     ВКЛ 
                                     0.00 
ОБІГ_ Б                        0.00  
Б=10.00% НЕ ВКЛ        0.00 
ОБІГ_ *                          0.00 
ОБІГ ВКЛ                      0.00 
ОБІГ НЕ ВКЛ                 0.00 
ОБІГ                               0.00 
ОБІГ_Н1                        0.00 
Н1=20.00%                   ВКЛ 
                                      0.00 
ОБІГ_Н2                       0.00 
Н2=10.00%             НЕ   ВКЛ 
                                      0.00 
ОБІГ_Н3                        0.00 
ОБІГ _Н ВКЛ                 0.00 
ОБІГ_Н НЕ ВКЛ            0.00 
ПОДАТОК _Н  ВКЛ       0.00 
ПОДАТОК_Н  НЕ ВКЛ   0.00 
ОБІГ Н                            0.00 
 
ВІД                            0022 
10.07.2003               ПОД2 
АНУЛЬОВ.ПАМ.#001 
В ЗВІТІ                      0023 
11.07.2003                ПОД2 
ДО                             0023 
11.07.2003 ПОД2 
КІЛЬКІСТЬ ЧЕКІВ               4 
КІЛ.ВИД.ЧЕКІВ                  3 
 
ЗН  04.07.2003 
       ДГ 00000002 
ФН  04.07.2003 
       012345678901 
ВІД ЗВІТА                       0000 
ПН  04.07.2003 
       098765432190 
 
11.07.2003                 10:10 
  СЛУЖБОВИЙ  ЧЕК  DУ 

комплекту   ПОДАТКОВИХ ГРУП 
Пам`ять анульована 
Всі дані обнулені 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Після друку  звітів заданих номерів, одразу друкується 
зведений звіт, в якому сумуються дані двох 
вищевказаних звітів 
 
 
Кінець звіту : 
Кількість чеків продажу 
Кількість виданих чеків 
 
Літерне позначення заводського номера,  дата його 
занесення, заводський номер 
Літерне позначення фіскального номера,  дата його 
занесення, Фіскальний номер 
Початковий номер звіта  
Літерне позначення індивідуального податкового номера 
платника податку,  дата його занесення, Індивідуальний 
податковий номер платника податків 
Поточна дата Поточний час 
Чек службовий. Логотип підприємства-виробника 
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Приклад періодичного скороченого   звіту за датою 
 

Зразок звіту Пояснення значення 
УКРАЇНА 
М.КИЇВ 

В. М.КРИВОНОСА, 2 
ЗВІТ 

  ПЕРІОДИЧНИЙ КОРОТКИЙ 
 
ЗВІТ                            0052 
19.07.2003               ПОД4 
 
 
ОБІГ_ А                         101.00 
А=20.00%                     ВКЛ 
                                     16.83 
ОБІГ_ Б                         6.10  
Б=10.00% НЕ ВКЛ 
                                    0.61  
ОБІГ_В                          0.00 
В=0.00%                        ВКЛ 
                                      0.00 
ОБІГ_Г                          0.00  
Г=0.00%                        ВКЛ 
                                      0.00 
ОБІГ_ *                          6.00 
ОБІГ ВКЛ                   101.00   
ОБІГ НЕ ВКЛ                6.10 
ПОДАТОК ВКЛ           16.83 
ПОДАТОК НЕ ВКЛ       0.61 
ОБІГ                          113.71 
ОБІГ_ Н1                        0.00 
Н1=20.00%  НЕ ВКЛ      0.00     
ОБІГ_ Н2                      -2.00 
 
Н2=10.00%  НЕ ВКЛ 
                                      -0.20 
 
ОБІГ_ Н3                         -4.00 
 
ОБІГ_Н ВКЛ                 0.00 
ОБІГ_Н НЕ ВКЛ           -6.00 
ПОДАТОК _Н ВКЛ        0.00 
ПОДАТОК _Н НЕ ВКЛ    -0.20 
ОБІГ_Н                         -6.20 
 
КІЛЬКІСТЬ ЧЕКІВ                  4 
КІЛ.ВИД.ЧЕКІВ                      3 
 
ЗН  04.07.2003 
       ДГ 00000002 
ФН  04.07.2003 
       012345678901 
ВІД ЗВІТА                       0000 
ПН  04.07.2003 

Адреса підприємства-виробника 
 
 
Назва звіту 
 
 
 
Номер   звіту 
Дата отримання  звіту та номер комплекту  
ПОДАТКОВИХ ГРУП 
Літерне позначення групи А та обіг 
Відсоткове значення включеного податку А 
Підсумкова сума податку групи А  
Літерне позначення податку Б та обіг 
Відсоткове значення не включеного податку Б 
Підсумкова сума податку групи Б  
Літерне позначення податку В та обіг 
Відсоткове значення  включеного податку В 
Підсумкова сума податку групи В 
Літерне позначення податку Г та обіг 
Відсоткове значення  включеного податку Г 
Підсумкова сума податку групи Г 
Обіг з продажу товару без оподаткування 
ОБІГ включених податків  в ціну товарів 
ОБІГ не включених податків в ціну товарів 
Підсумкова сума податків включених в ціну товару 
Підсумкова сума податків не включених в ціну товару 
Загальний обіг  за додатним підсумком розрахунків 
Літерне позначення податку Н1 та обіг 
Відсоткове значення  не включеного податку Н1 
Літерне позначення податку Н2 та ОБІГ  за   від`ємним 
підсумком розрахунків групи податків Н2 
Відсоткове значення  не включеного податку Н2 
Підсумкова сума податку групи Н2 
Літерне позначення податку Н3 та ОБІГ  за   від`ємним 
підсумком розрахунків групи податків Н3 
 без оподаткування 
ОБІГ включених податків  в ціну по   групі податків Н 
ОБІГ не включених податків  в ціну по   групі податків Н 
Підсумкова сума включеного податку групи Н  
Підсумкова сума податку не включеного групи Н 
 Загальний обіг за    від`ємним підсумком розрахунків 
групи податків Н 
 Кількість чеків продажу 
Кількість виданих чеків 
 
Літерне позначення заводського номера,  дата його 
занесення, заводський номер 
Літерне позначення фіскального номера,  дата його 
занесення, Фіскальний номер 
Початковий номер звіта  
Літерне позначення індивідуального податкового номера 
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       098765432190 
 
11.07.2003                 10:10 
   СЛУЖБОВИЙ ЧЕК     DУ 

платника податку,  дата його занесення, Індивідуальний 
податковий номер платника податків 
Поточна дата . Поточний час 
Чек службовий. Логотип підприємства-виробника 

 
Звіт може бути перерваний, якщо було переповнення сум. На індикацію в 

такому разі виводяться наступні повідомлення про причину перервання: 
- «НОВА ДЕСЯТА» - зміна положення десяткової крапки; 
- «ЗВІТ ПЕРЕРВАНИЙ» - переповнення сум та зміна хоча б одного податку з 

включеним податком або не включеним податком. 
 
 
7.6 Режим  ДРУК ТАБЛИЦЬ  №№1…5  з ФП (Х,3) 
 

           Цей  режим  використовується  для  роздруку  всієї інформації, яка  
занесена до таблиць ФП . 

 
            7.6.1 Перехід до режиму -  повернути ключ в положення  Х (Звіт) та 
натиснути  клавішу         .    
  

  7.6.2  Для  кожного  запрограмованого  ряду  таблиці  №.4 з ФП послідовно 
роздруковуються: 

 
- податки та номер ряду в таблиці; 
-номер першого  денного звіту з ФП, до якого відноситься цей ряд (№.); 
-кількість дробових розрядів в ціні артикула  в вигляді: 
ЦІНА: 0,00 або 0; 
- літерне позначення дозволених  податкових груп ; 
-розмір відсотка для кожної з них. 
 

            7.6.3  Для кожного  запрограмованого ряду  таблиці №.3 роздруковується: 
 
-номер першого денного звіту з ФП, до якого відноситься  цей ряд; 
-дату  вводу фіскального номеру до ФП; 
-фіскальний номер. 

            7.6.4  Для кожного  запрограмованого ряду  таблиці №.5 роздруковується: 
-номер першого денного звіту з ФП, до якого відноситься  цей ряд; 
-дату  вводу ідентифікаційного коду; 
-ідентифікаційний код. 
 
 

 
7.7 Режим  ВВЕДЕННЯ ФІСКАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ 

 
 

УВАГА!  Введення ФП  в експлуатацію може  виконувати  лише  
уповноважений податковий інспектор, або  фахівець уповноваженого  
ЦСО.  У разі  введення  ФП в  експлуатацію не уповноваженими  особами 
накладаються санкції чинного  законодавства.   

 
 
 

7.7.1 Перехід до режиму 

  3 
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      НЕ  В  ЕКСПЛУАТ. 

      НЕ   ГОТОВА ДО ВВОДУ 

                    С  -   0 

      НЕ  В  ЕКСПЛУАТ. 

Цей режим використовується  для: 
- введення фіскальної пам’яті в експлуатацію (якщо вона не введена); 
- друк даних про введення фіскальної пам’яті в експлуатацію (після введення 

ФП). 
Для переходу  до цього режиму поверніть ключ в положення ПРГ, та натисніть  на 
цифрову клавішу         . 

 
7.7.2 Введення ФП в експлуатацію  
Перед введенням  ФП в експлуатацію необхідно, щоб в таблиці № № 1, 2   ФП 
були введені  наступні дані: 

-заводський номер апарата з датою його запису. 
 
УВАГА! При введенні в експлуатацію до ФП будуть записані перші 

записи фіскального номеру  апарата, ідентифікаційного коду або 
індивідуального податкового номеру платника податку, таблиці ставок 
податків, які на даний час записані в ОП таблиць №3, №4, №5. 

З встановленням режиму роздруковується повідомлення: 
 
 
 
- читаються з ФП заводський номер з датою запису, з ОП – фіскальний 

номер, ідентифікаційний код та ставки податків з поточною датою; 
-роздруковується зміст буферних рядів пам`яті: 
- заводський номер апарата з датою його запису; 
- фіскальний номер апарата з поточною датою ; 
- ідентифікаційний код або індивідуальний податковий номер платника 

податку  апарата з поточною датою; 
- кількість дробових розрядів в ціні артикула; 
-літерне  позначення дозволених податкових груп та розмір відсотка для 

кожної з них; 
 
-роздруковуються поточні дата, час та хвилини. 
 

Якщо  заводський номер   не заданий, з’являється повідомлення: 
 
 

і фіскальна  пам’ять не може  бути  введена в експлуатацію. 
        Оператор  повинен перевірити виведені: фіскальний номер, ідентифікаційний 
код або індивідуальний податковий номер платника податку  апарата, ставки 
податків, в разі виникнення помилки, повернутися до режиму ПРГ, 2 ФП ( таблиці 
№№3…5), ввести вищевказані параметри та підтвердити введення.  На індикаторі  
з'являється  повідомлення: 

 
 
Клавіша            служить для  відмови. В цьому  випадку роздруковується 

повідомлення: 
 
 
 
Клавіша           підтверджує введення  ФП  в експлуатацію.  
 
З натисканням на клавішу           підтверджується введення ФП в 

експлуатацію, запис першого фіскального номера апарату, першого 

  3 

 С 

  0

 0
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             0             1-8            

      В  ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ідентифікаційного коду або індивідуального податкового номера платника податку, 
ставки податків. 

Змінити дані можливо тільки до підтвердження клавішею “0”  - введення в 
експлуатацію, повернувшись в режим програмування. 

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

 
Роздруковується повідомлення:  
 
 
 
 
Інформація  про введення  в експлуатацію 
Якщо фіскальна  пам’ять  ВВЕДЕНА  в експлуатацію, то при  переході до 

режиму ВВЕДЕННЯ  ФП В ЕКСПЛУАТАЦІЮ роздруковується інформація: 
 
-повідомлення:  “В ЕКСПЛУАТАЦІЇ”, 
-заводський номер апарата з датою його запису; 
- фіскальний номер апарата з датою його запису та № першого денного 

звіту з якого даний номер введено; 
- ідентифікаційний код або індивідуальний податковий номер платника 

податку  апарата з датою його запису; 
- номер  комплекту податків ( номер останнього  записаного  ряду  в 

таблицю №.4 з ФП); 
- кількість дробових розрядів в ціні; 
- літерне позначення та ставки кожної  податкової  групи; 
- дата, час та хвилини введення  ФП в експлуатацію.  
 
 
 8 Контрольні тести 
 
Для тестування апарату  поверніть  ключ  в режим  БР та натисніть на 

цифрову  клавішу         . 
 
На індикаторі  з’являється повідомлення про вибір тесту: 
  
 
Тести  можна провести  натиснувши на відповідну цифрову  клавішу, а при  

натисканні на  клавішу           автоматично проводяться   з 1 –го по 5 – тий тести. 
 
Види тестів:  
 
1 – тест  механізму друку; 
 
2 - тест  індикаторів; 
 
3– тест пам’яті; 
 
4 – тест клавіатури та перемикача; 
 
5 – тест  читання ФП; 
 
6 – тест запису в ФП; 

  0 

  0 
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Цей тест можна проводити до  15 разів. 
 
Після проведення  6–го тесту роздруковується  залишок  кількості 
використаних тестів. 
 
7 –тест годинника календаря 
 
Перевірка здійснюється  на протязі хвилини. 
 
8 – повний тест  ФП 
 
 
При натисканні  на клавішу                            роздруковується  номер   
 
програмної версії ПЗП, дата її  створення, контрольна сума  змісту ПЗП, 
 
 заводський та фіскальний  номери  апарату, а також індивідуальний номер 

платника податку. 
 
 
 

     9 Порядок перевірки відповідності апаратів своїй конструкторсько-
технологічній та програмній документації  
 

9.1 Ідентифікація по маркувальним табличкам на апаратах: 

 
 
 
9.2 Відповідність апаратів комплекту конструкторської документації 
 
Перевірка апаратів електронних контрольно-касових “DATECS MP-5000”, що 

перебувають в експлуатації на відповідність комплекту конструкторсько-
технологічної документації  виробника проводиться спеціалістами ЦСО.   

Перевіряються: 
- опломбування апаратів згідно з 16.00.00 ПС; 
- відповідність блока системного схемі електричній принциповій ДУ.16.01.00 Э3.         

Перевірка відповідності модуля фіскального схемі електричній принциповій  
     ДУ.16.05.00 Э3 проводиться лише з письмового дозволу регіонального органу ДПА 

України. 
              Перевірка проводиться на рівні мікросхем: ОП, процесора, ФП, індикатора, 

таймера, інтерфейса RS-232 та друкуючого пристрою. 
 
       9.3 Ідентифікація версії 
 

Версія програмного забезпечення перевіряється згідно  з 16.00.00 ПС. 

ОПЛАТА
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Ідентифікація версії перевіряється  наступним чином: 
Апаратне забезпечення:  Програматор ЕС2. 
Програмне забезпечення: Середовище розробки фірми Cygnal Development 

Environment,  програма порівняння файлів. 
Перевірка ПЗ записаного в процесор виконується наступним чином: 

1) під`єднайте програматор ЕС2 до JTAG відповідного роз`єму процесора; 
2) кнопкою Connect зв`яжіть програматор з процесором; 
3) в меню Tools виберіть команду Upload Memory to File…; 
4) укажіть: 

- вид пам`яті : Code; 
-  формат запису в файл: НЕХ; 
- укажіть файл в який будуть збережені дані; 
- запустіть процедуру зчитування даних; 

5) порівняйте отриманий файл з еталоном.  
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10 Можливі несправності та засоби їх усунення 
 

Несправність Причина Засіб  усунення 
1Оператор зробив   
продаж, але чек не 
роздруковується, 
або друк чеку  зупи-
нено . На індикаторі 
може буть “ПР” або 
“НЕСПР 01” 

1Неполадки в мережі.
2 Відсутній папір. 
3 Принтер  
засмітився. 

1 При встановленні  подачи  струму 
необхідно одержати правильне 
завершення розпочатої операції. 
Спочатку роздруковується ряд  
зірочок, далі чек або його закінчення. 
2 Установіть новий рулон паперової 
стрічки. 
3 Почистіть принтер від пилу, 
клаптиків паперу  та т.і.  

2 Роздруковується  
повідомлення: 
“Багато 
операторів”. 

Після  останнього 
звіту та обнулення 
апарату на ньому 
працювало  більше  
8-ми операторів. 

Необхідно провести  звіт та 
обнулення операторів. 

3 При роботі в 
режимі реєстрація  
на індикаторі 
з’явилося 
повідомлення: 1, 
а на паперовій 
стрічці 
роздрукувалося: 
“Переповнення 
пам'яті”. 

Переповнення Необхідно  провести  звіт та 
обнулення  каси. 

4 При спробі 
розпочати роботу  
роздруковується 
повідомлення 
“Тривалість зміни 
перевищує 24 г” 

Робоча зміна 
перевищила 24 г. 

Виконайте звіт з обнуленням  
апарату (Z) 

5 Повідомлення : 
“Вільне  місце:… 
звіту”, де n – 
кількість  звітів” 

Вільний об’єм ФП 
обмежений. 

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

6  При включенні  в 
ел. мережу 
роздруковується  
повідомлення: 
“Пам’ять  
анульована”, а в  ФП  
записується  пустий 
денний звіт. 

Помилка  в пам’яті 1 Перепрограмуйте апарат та введіть  
з контрольної стрічки всі  продажі, що  
здійснені після останнього вірного 
звіту. 
2 Зверніться  в ЦСО обслуговування 
для заміни акумулятора 
годинника/календаря. 

7 В звіті за період  
записаний  денний 
звіт з нульовим 
обігом, 
роздруковується 
повідомлення: 
“Пам’ять  

Наявність в ФП 
дефектної області 

Указане  повідомлення  не веде до  
переривання звіту та  не впливає на 
роботу апарату, таким чином  апарат 
автоматично  “перескакує” дефектну  
область  та записує останній звіт на 
наступному полі ФП. 
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Несправність Причина Засіб  усунення 
анульована” та 
вказується  номер та 
дата  звіту, номер 
комплекту податків. 

  

8 Під час звіту  ФП 
роздруковується 
помилкова дата або 
збій годинника 
“НЕСПР 05”. 

 До проведення звіту 
була запрограмована 
неточна дата або 
виник збій годинника 

Запрограмуйте  правильну дату або 
установіть годинник. 

9 Апарат перериває 
періодичний звіт  та 
роздруковує 
повідомлення про  
вид заміни та  
переривання звіту: 
“Звіт перерваний”  

1) Зміна місця 
десяткової крапки в 
ціні. 
2) Змінена ставка по-
датку з включеним , 
невключеним подат-
ком в ціну товару 

Проведіть  новий  періодичний звіт.  
Початковим звітом буде  перший  
денний  звіт після введення змін. 

10 Роздруковується 
повідомлення про 
зміну  комплекту  
податків, номер  та 
дату  першого звіту з 
новими  даними 
податків та номер 
нового комплекту 
податків: “Нові 
такси” 

На протязі  
зазначеного періоду  
мало  місце змінення  
комплекту податків 
(наприклад, введення 
інших податкових 
груп та задання 
відсотків). 

Проведіть періодичний звіт. 

11 При зчитуванні ФП 
на індикаторі повідом-
лення “НЕСПР 04” 

Помилка ФП Зверніться в ЦСО 

11 В режимі 
РЕЄСТРАЦІЯ 
роздруковується  
повідомлення: 
           УВАГА ! 
       НЕОБХІДНЕ  
         ТЕХНІЧНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ 
            ЕККА 

     ЗВЕРНУТИСЯ    В    ЦСО 

 
 
11 Технічне обслуговування 
 
11.1 Технічне  обслуговування проводиться  з часу  введення  в 

експлуатацію, один раз  на місяць  з метою  підтримання  робочого стану  апарата 
на протязі всього строку чинного  використання. 

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

11.3 Щомісячне технічне обслуговування на  апараті провадиться  в такому 
об’ємі: 

  
а) перевірка  збереження пломб; 
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б) перевірка справності та цілостності  шнура живлення, а також контакту в 
розетці; 

в) профілактичні роботи на принтері  та на клавіатурі (чистка від пилу, 
інородних часток,  клаптиків паперу за допомогою м’якої щітки,  пилососа та інших 
пристроїв; 

г) перевірка на  функціонування  по контрольним тестам; 
д) перевірка  дотримання  користувачем використання паперової стрічки 

згідно вимог до паперової стрічки, що  наведені  на сторінці 12.  
 
 
ПРИМІТКА: 
 

Технічне  обслуговування не входить  в гарантійні зобов’язання, що надаються  
виробником. 
 

УВАГА! 
 
При відсутності  технічного  обслуговування  апарат  втрачає  

гарантію  виробника. 
 
 
 
12 Вимоги   до безпечних умов експлуатації 
 

Для  безпечної та нормальної роботи   апарата необхідно  виконувати  
наступні вимоги: 
- апарат  необхідно підключати  тільки  в розетку з захисним заземлюванням 

контактом (євророзетку); 
 
- апарат може підключатися до електричної мережі як з заземленою, так  і з  

ізольованою нейтраллю; 
 
- НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ  підключення апарата до електричної мережі іншими  

способами; 
 
- Відключення  апарата від електричної  мережі   проводиться шляхом 

відключення мережевої вилки. 
 
- Оберігайте апарат від ударів, сильних сотрясінь та механічних пошкоджень, від 

попадання  води та іншої рідини. 
 
- Чистку поверхні   апарату, прибирання пилу, інородних  частин, що заважають 

роботі  клавіш та механізму  друку, можна виконувати лише  при  відключенні  
апарата від мережі  електричного  живлення. 

 
- Щоденно  касир, перед початком роботи, повинен провести  візуальний огляд 

та перевірку  апарата, який складається  із: 
        -перевірки збереження пломб та відповідності  заводського номеру, 
        -наявності  паперової та  фарбуючої стрічок (при необхідності встановлення 

та      заміну), перевірки  завершення всіх операцій, що передують початку 
роботи. 
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- Відкривати   апарат  для усунення неполадок може лише кваліфікований 
спеціаліст сервісу, при  наявності відповідних документів, що передбачені  
законодавством. 

 
- При виявленні   дефекту, робота  на  апараті припиняється до його усунення. 
 
- Кожен місяць   апарат повинен проходити  технічне обслуговування, яке 

проводить  спеціаліст уповноваженої  виробником сервісної  організації. 
 
- Гарантується збереження  інформації  в оперативній  пам’яті  та годиннику-

календарі апарата на протязі  90 днів  після його  відключення від  електричної 
мережі.  

 
- Гарантується збереження в ФП на протязі всього терміну служби апарату, не 

менше семи років. 
 
 
 
 
13 Зберігання та транспортування   
 
13.1 Зберігання 
 

       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 до плюс 40°С, відносній вологості 
повітря не більше 80 %. 

 
13.2 Транспортування 
 

       Транспортування апаратів проводиться в упаковці підприємства-виробника у 
відповідності з правилами транспортування, діючими на кожному виді транспорту. 
        Транспортування апарату здійснюється за наступних умов: 

- температури навколишнього середовища від мінус 40 °С до плюс 50 °С; 
- максимальної вологості повітря 98 % при температурі плюс 25 °С. 
 
 
14 Консервація (Розконсервація та переконсервація) 
 

       Консервацію (розконсервацію та переконсервацію) апаратів необхідно проводити 
в приміщенні з температурою навколишнього середовища, що не нижча за плюс 15°С, 
відносною вологістю, не більшою 70 % та при відсутності в повітрі агресивних 
домішок, що викликають корозію.  
       Розпаковку апарата після транспортування, що проводилось  при температурі 
нижче 0°С, необхідно виконувати в опалюваних приміщеннях після витримки його не 
розпакованим у належних кліматичних умовах на протязі 6 годин. 
        При розпакуванні необхідно дотримуватись усіх застережних заходів, що 
забезпечують цілість апарата. 
         Під час розпакування впевнитись, що комплектність апарата відповідає 
наведеній в паспорті та провести огляд апарата на відсутність пошкоджень після 
транспортування. 
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          В разі виявлення некомплектності поставки або пошкоджень зовнішнього 
вигляду апарата, що виникли під час транспортування, сповістити підприємство-
виробник з метою вирішення питання. 
           Для розконсервації апарата  після його розпакування необхідно зняти 
поліетиленовий чохол, розрізавши його по шву так, щоб була забезпечена можливість 
його заклеювання при переконсервації   липкою стрічкою. 
            Гарантійний термін зберігання апаратів без переконсервації – 9 місяців від дня 
виготовлення. 
           Переконсервацію проводити таким чином: надіти поліетиленовий чохол на 
апарат, вилучити зайве повітря з чохла шляхом обтиснення його руками до слабкого 
прилягання плівки чохла до апарата і заклеїти розріз чохла полімерною липкою 
стрічкою. 
           При переконсервації дозволяється використовувати повторно непошкоджену 
внутрішню упаковку. 
 
 
 
           15 Утилізація 
 
            Виходячи з того, що апарат не містить шкідливих  для здоров`я та токсичних 
речовин його утилізація вимагає особливих заходів і проводиться на загальних 
умовах. 
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ЛИСТ     РЕЄСТРАЦІЇ      ЗМІН 

Номера листів (сторінок) 

 
Зм. 

зміне- 
них 

замі- 
нених 

 
нових 

ану- 
льова- 
них 

Всього 
листів 
(сторі- 
нок) в 
докум. 

№ 
докум. 

Вхідний 
№ супро- 
воджув. 
докум. 

 
Підпис

 
Дат
а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

    

 


