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Настанова щодо експлуатування (далі – НЕ) містить необхідну 

технічну інформацію про модем «DATECS ВM-10» (далі – модем). НЕ 
орієнтована на користувача та призначена для вивчення 
функціональних можливостей модема.  

В НЕ наведені технічні та функціональні можливості модема та 
засоби їх використання, наведені вказівки щодо підготовки до роботи, 
експлуатації, технічному обслуговуванню, вимогам безпеки та 
зберігання модема. 

 
 

 Бажаємо Вам приємної роботи з модемом  
«DATECS ВM-10» ! 
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1 ОПИС ТА РАБОТА МОДЕМА 
 

1.1 Призначення модема 
 

Модеми призначені для передачі даних в електронній формі (копій 
сформованих реєстраторами розрахункових операцій розрахункових 
документів і фіскальних звітних чеків в електронній формі) по дротових 
та/або бездротових каналах зв'язку згідно з технологією, розробленою 
Національним банком України (далі - НБУ). Модеми призначені для 
використання з реєстраторами розрахункових операцій (далі - РРО), що 
друкують паперову контрольну стрічку. 

Перелік моделей РРО, для експлуатації з якими призначені 
модеми, наведений в паспорті на модем АТ.09.00.00 ПС.  

Перелік моделей радіотерміналів стільникового зв’язку (далі – 
РССЗ), за допомогою яких забезпечується бездротовий канал зв’язку з 
еквайєром, наведений в таблиці 1. 

 
Таблиця 1 

Модель Виробник 
Huawei Е1550 "Huawei Technologies Co., Ltd", Китай 
Huawei E158 "Huawei Technologies Co., Ltd", Китай 
Huawei Е171 "Huawei Technologies Co., Ltd", Китай 
Huawei E173 "Huawei Technologies Co., Ltd", Китай 
Huawei E173u-1 "Huawei Technologies Co., Ltd", Китай 
Huawei E173u-2 "Huawei Technologies Co., Ltd", Китай 
Huawei E173u-6 "Huawei Technologies Co., Ltd", Китай 
Huawei E303 "Huawei Technologies Co., Ltd", Китай 
Huawei E352 "Huawei Technologies Co., Ltd", Китай 
Huawei EC156 "Huawei Technologies Co., Ltd", Китай 
MF100 "ZTE", Китай 
MF622 "ZTE", Китай 
MF628 "ZTE", Китай 
AC5710 "ZTE", Китай 
AC8710 "ZTE", Китай 
ADU-500A "AnyData", Корея 
ADU-510A "AnyData", Корея 
ADU-520A "AnyData", Корея 
WM D200 "WeTelecom Co., Ltd", Корея 
OT-X090S "TCT Mobile Limited", Гонконг 
U12 "FLYER" 

 
Дротовий канал зв’язку з еквайєром забезпечується підключенням 

до локальної комп’ютерної мережі користувача РРО.  
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1.2 Технічні характеристики 
 
Основні функціональні та технічні характеристики модема наведені 

в таблиці 2. 
 
Таблиця 2 – Технічні та функціональні характеристики модема 

№ 
п/п Найменування параметра Значення параметру 

1  Інтерфейс RS-232, USB, Ethernet 
2  Індикатор стану 

живлення/режиму 
3 світлодіоди 

3  Робочі параметри: 
- електроживлення 

 
 
- потужність, не більше 

 
блок живлення 9В або 12В; 
вбудований Li-pol акумулятор 

3,7 В 1 А·г 
8 Вт 

4  Спосіб передачі даних послідовний 
5  Формат передачі даних XML 

6  Протокол передачі 
інформації каналу зв’язку з 
інформаційним еквайєром 

TCP/IP 

7  Ємність енергонезалежної 
пам’яті, кількість інформації, 
не менше 

2 Мб + 2 Гб 

8  Габаритні розміри, мм: 
- довжина; 
- ширина; 
- висота,  

не більше 

 
130 
95 
30 

9  Маса, кг, не більше 0,5 
10 Безперервна робота в 

експлуатаційному режимі, не 
менше 

16 годин на добу 

11 Середній повний термін 
служби, не менше 7 років 
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1.3 Склад модема 
 

До складу модема входять такі функціональні та конструктивні 
вузли: 

 мікроконтролер, що містить внутрішнє програмне забезпечення 
модему (програмну пам’ять); 

 енергонезалежна пам’ять; 
 модуль живлення та зарядки вбудованого акумулятора; 
 вбудований індивідуальний модуль безпеки SAM (далі – МБ 

SAM); 
 вбудований акумулятор; 
 годинник-календар; 
 індикація справного та несправного стану модему, каналу 

передачі контрольно-звітної інформації. 
Конструкція корпусу модемів забезпечує опломбування 

зовнішнього кожуха, що виключає можливість доступу до внутрішніх 
вузлів без зняття або пошкодження пломб. 

Конструкція корпусу модемів забезпечує неможливість зміни чи 
знищення контрольно-звітної інформації під впливом механічних, 
електромагнітних та кліматичних чинників, у тому числі під час 
технічного обслуговування та ремонту модемів. 

Зовнішній вигляд модема наведений на рисунку 1. 
 

 
Рисунок 1 – Зовнішній вигляд модема 

 



АТ.09.00.00 НЕ 

8 

1.4 Підключення зовнішніх пристроїв 
 
Для взаємодії із зовнішніми пристроями модем використовує 3 

інтерфейси: 
 2 порти RS232 (СОМ-порт) – для підключення касового 

апарата або РРО та ПК. Крім того, через порт RS232 для підключення 
касового апарата за допомогою спеціального нуль-модемного кабелю 
здійснюється конфігурування модема (тільки для працівників ЦСО, не 
входить до стандартного комплекту поставки); 

− USB-host – для підключення радіотерміналу систем стільникового 
зв’язку, за допомогою якого забезпечується бездротовий зв’язок з 
інформаційним еквайєром; 

 

 
 
 Ethernet – для підключення до локальної комп’ютерної мережі. 

Для підключення модема до РРО або касового апарата 
використовується інтерфейсний кабель, що входить до їх комплекту 
поставки. 

Розміщення роз’ємів модема, світлодіодів індикації та кнопки 
«ВКЛ/ВИКЛ» наведено на рисунках 2 та 3. 

 

 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Розміщення роз’ємів RS232 
 

УВАГА!    USB-КАБЕЛЬ    ПОВИНЕН    БУТИ    НЕ    ДОВШЕ    НІЖ    2,5 М. 

Роз’єм RS232 для 
підключення касового 

апарата 

Роз’єм RS232 для 
підключення ПК 
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Рисунок 3 – Розміщення роз’єму Ethernet 
 
 

1.5 Зовнішній блок живлення 
 

Зовнішній блок живлення з вихідною напругою 9 або 12 В 
підключається до відповідного роз’єму модема (рисунок 3) та 
вмикається в однофазну мережу змінного струму напругою 220 В з 
відхиленнями від -15 % до +10 % та частотою (50 ± 1) Гц. 

Модем повинен працювати лише з тим блоком живлення, який 
наведений в комплекті постачання (комплектності) в паспорті модема 
АТ.09.00.00 ПС. 

 
 
1.6 Акумулятор 

 
Модем живиться від вбудованого Li-pol акумулятора 3,7 В 1 А·год. 

Акумулятор підключається до керуючої плати, на якій розташований 
вузол живлення і зарядки вбудованого акумулятора.  

Для заряджання акумулятора необхідно підключити штекер 
зовнішнього блока живлення до відповідного роз’єму апарата     
(рисунок 4) та увімкнути блок живлення в мережу 220 В. Заряджання 
можливе як при увімкнутому, так і при вимкненому апараті. Li-pol 
акумулятор не має «ефекту пам’яті», тому підзарядження можливе при 

Роз’єм 
підключення блока 

живлення 

Кнопка ВКЛ/ВИКЛ 

Індикація роботи 
від мережі 

Світлодіоди 
стану модема  

Роз’єм Ethernet 

USB-роз’єм 
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неповністю розрядженому акумуляторі. Максимальна тривалість заряду 
акумулятора 8 годин. 

У разі зберігання апарата без роботи необхідно щороку 
підзаряджати акумулятор до його повного заряду.   

 

 
 
 

1.7 Захист та зберігання інформації 
 

Модем містить вбудований індивідуальний МБ SAM, який є 
спеціалізованим пристроєм, призначеним для реалізації функцій 
захисту контрольно-звітної інформації від підміни, модифікації та 
перегляду під час передачі криптографічними засобами технології 
Національної Системи Масових Електронних Платежів (НСМЕП). 

Модем передбачає проведення персоналізації вбудованого         
МБ SAM та РРО, до якого він підключений. Докладніше див. п. 3. 

Модем містить енергонезалежну пам'ять, обсяг якої (не менше 2ГБ) 
є достатнім для накопичення і збереження контрольно-звітної 
інформації протягом 72 годин. 

УВАГА! ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ЗБЕРІГАННЯ АКУМУЛЯТОРА В РОЗРЯДЖЕНОМУ 
СТАНІ! ПІСЛЯ РОЗРЯДКИ АКУМУЛЯТОР НЕОБХІДНО ЗАРЯДИТИ! 



АТ.09.00.00 НЕ 

11 

2 ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ 
 

2.1 Розпакування модема та порядок введення в 
експлуатацію 

 
Відкрити коробку та вийняти з неї модем та блок живлення. 

Перевірити комплект поставки згідно з наведеним в паспорті 
АТ.09.00.00 ПС, який також знаходиться в коробці. Візуально 
перевірити модем та блок живлення на відсутність механічних 
ушкоджень. 

 

 
 

Первинна підготовка модема до роботи, його перевірка та введення 
в експлуатацію повинні проводитись спеціалістом центру сервісного 
обслуговування (далі – ЦСО) або уповноваженою організацією, що 
здійснює введення модема в експлуатацію.  

Введення модема в експлуатацію оформлюється після перевірки 
стану та працездатності модема, шляхом заповнення відповідних 
розділів у паспорті. В паспорті зазначаються заводський номер модема, 
дата виробництва, дата продажу, адреса та телефон ЦСО. 

Підготовка модема до роботи проводиться безпосередньо перед її 
початком і складається із денного (поточного) технічного 
обслуговування згідно з розділом 5 цієї НЕ. 

Габаритні розміри модема наведені в таблиці 2. 
Модем повинен експлуатуватися за наступних умов навколишнього 

середовища: 
– температура повітря – від плюс 5 °С до плюс 40 °С; 
– відносна вологість повітря – від 40 до 80 % за температури     

25 °С; 
– атмосферний тиск – від 630 до 800 мм рт.ст. 

 
 
2.2 Вмикання та вимикання модема 

 
Для управління модемом використовується кнопка ВКЛ/ВИКЛ 

(рисунок 4).  
Для того, щоб увімкнути модем за відсутності зовнішнього 

живлення необхідно короткочасно натиснути кнопку ВКЛ/ВИКЛ. 
Для того, щоб вимкнути модем за відсутності зовнішнього живлення 

необхідно натиснути кнопку ВКЛ/ВИКЛ та утримувати її 4 секунди, після 
чого відпустити її.  

При подачі зовнішнього живлення модем вмикається автоматично. 

УВАГА! ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВМИКАТИ МОДЕМ ЗА НАЯВНОСТІ МЕХАНІЧНИХ 
УШКОДЖЕНЬ! 
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Вимкнення модема кнопкою за наявності зовнішнього живлення не 
передбачене. 

 
 

2.3 Світлова індикація режимів роботи модема 
 

Після вмикання модема визначте стан та режим його роботи за 
допомогою трьох світлодіодів (червоного, зеленого та жовтого)  
(рисунок 3), розташованих на лицьовій панелі модема. Зелений 
світлодіод відображає стан живлення, а червоний та жовтий – режим 
роботи. 

Варіанти індикації модема описані в таблиці 3. 
 
Таблиця 3 

Стан/режим модему Індикація* 
Варіанти індикації зеленого світлодіоду (стан живлення) 

Живлення від зовнішнього 
джерела, акумулятор заряд-
жений 

ðððððððððððððððððððððððððððð 

Зарядка повністю розряд-
женого акумулятора 

ôôôôôôôôôðôðôôôôôôôôôôôôôôôô 

Зарядка акумулятора ôððððððððððððôðððððððððððððð 
Работа від акумулятора ôðôððððððððððôðôðððððððððððð 
Акумулятор повністю розряд-
жений, необхідна зарядка 

ôôôôôôôôôôôôôôôðôôôôðððððððð 

Помилка контролера зарядки ððððððððôôôôðôðôðôôôôôôôôôôô 
Варіанти індикації червоного світлодіоду (помилка при роботі) 

Ініціалізація та самотестування ðôðôðôðôðôðôðôðôðôðôðôðôðôðô 
Завантаження конфігурації з 
комп’ютера 

ððôôððôôððôôððôôððôôððôôððôô 

Нормальний стан, немає 
активних задач 

ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô 

Апаратна помилка ôôôôðððððððððððððððððððððððð 
Помилка зв’язку з РРО ðôðôðôðôðôðôðððððððððððððððð 
Помилка зв’язку з сервером 
еквайєра 

ððôôððôôðððððððððððððððððððð 

Варіанти індикації жовтого світлодіоду (стан роботи) 
Необхідна реєстрація на серве-
рі інформаційного еквайєра 

ôðôðôðôðôðôðôôôôôôôôôôôôôôôô 

Необхідна персоналізація ôôôðôôôðôôôðôôôôôôôôôôôôôôôô 
Виконується спроба персона-
лізації 

ðððôôôôðððôôôôðððôôôôôôôôôôô 

Встановлення сеансу зв’язку з 
інформаційним еквайєром 

ðôðôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô 

Триває сеанс зв’язку з 
інформаційним еквайєром 

ðððððððððððððððððððððððððððð 

У модемі є дані для відправки 
інформаційному еквайєру 

ððððððððððððôôôôôôôôôôôôôôôô 

Примітка: * ð - світлодіод світиться; 
ô - світлодіод не світиться. 
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3 КОНФІГУРУВАННЯ МОДЕМА 

Конфігурування модема здійснюється перед початком 
використання модема або при зміні умов його роботи (типу РРО, логіки 
роботи, зміні налаштувань зв’язку з інформаційним еквайєром і т.і.). Для 
цього використовуються утиліта M2_CFG.EXE, яка працює під 
управлінням операційної системи (ОС) Windows 2000/XP/VISTA/7 та 
входить до стандартного комплекту поставки, та кабель типу «нуль-
модем», який не включений до стандартного комплекту поставки, та 
постачається за окремим замовленням користувача. 

Для установки M2_CFG.EXE виконайте наступні дії: 
– скопіюйте каталог з іменем M2_CFG, в довільне місце на 

жорсткому диску Вашого комп’ютера; 
– за необхідності створіть ярлик для файлу M2_CFG.EXE на 

«робочому столі». 
 
 

3.1 Послідовність дій при конфігуруванні  

Конфігурування модема здійснюється в наступній послідовності:  
– при необхідності оновлення внутрішнього програмного 

забезпечення (ПЗ) модема скопіюйте файл (оновлення ОС - 
AUTORUN.CTA та робочий файл, наприклад, ECRSrvr.CTA) до 
каталогу, з якого здійснюється запуск  M2_CFG.EXE; 

– запустіть M2_CFG.EXE; 
– виконайте відповідні настройки у вікні програми (п.3.2); 
– відімкніть зовнішній блок живлення. вимкніть модем, для чого 

натисніть та утримуйте кнопку керування протягом не менше 4-х секунд, 
потім відпустіть її; 

– переконайтеся у відсутності індикації живлення модема; 
– під’єднайте модем нуль-модемним кабелем до COM-порта 

комп’ютера. За відсутності в комп’ютері COM-порта під’єднайте модем 
до USB-порта через перехідник USB-RS232; 

– у вікні утиліти перейдіть на закладку «Действия» (Дії); 
– встановіть завдання, які необхідно виконати при конфігуруванні 

(п.3.2.5); 
– оберіть у списку «COM порт» номер комунікаційного порта 

комп’ютера, який має використовуватися для з’єднання з модемом; 
– натисніть кнопку «Старт» в закладці «Действия» (Дії); 
– увімкніть модем шляхом короткочасного натиснення на кнопку 

керування; 
– замигає червоний світлодіод. Це означає, що виконується 

процедура ініціалізації модема; 
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– по завершенні ініціалізації світлодіод почне мигати з більшим 
інтервалом часу і почнеться завантаження параметрів конфігурації та, у 
випадку наявності оновлень внутрішнього ПЗ – відповідних програмних 
файлів. Хід процесу завантаження відображується на екрані 
комп’ютера; 

– після завершення завантаження автоматично стартує 
внутрішня процедура конфігурування. При цьому червоний світлодіод 
може декілька разів вмикатися/вимикатися. 
 
 

3.2 Установка параметрів роботи модема 

При запуску M2_CFG.EXE на екрані комп’ютера відображується 
вікно наступного вигляду 
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Вікно має 6 закладок – «Параметры работы», «USB-модем», 
«Сеть», «Администрирование», «Обмен с ДПА», «Действия». 

M2_CFG зберігає в реєстрі Windows всі встановлені параметри при 
виконанні однієї з дій: 

– натиснення кнопки «ОК»; 
– старт обміну з модемом (кнопка «Старт» закладки 

«Действия»); 
– експорт налаштувань (кнопка «Экспорт» закладки «Действия»). 

3.2.1 Закладка «Параметри роботи» 

В даній закладці встановлюються загальні параметри роботи 
модема. 

 
«РРО» 
Вибір типу РРО та параметрів підключення. 
 
«Тип» 
Вибір типу РРО, який має підключатись. 
 
«Номер» 
Вибір логічного номеру РРО, який має підключатись. 
 
«Скорость» 
Вибір швидкості обміну з РРО. 
 
 
«Автовыключение при отсутствии внешнего питания»  
Керування параметрами автоматичного вимкнення модема. 
 
«Задержка» 
Час у хвилинах, який має сплинути після відключення зовнішнього 

живлення до автоматичного вимкнення модема. 
 
«Нет активности» 
Встановлення позначки вказує модему, що автоматичне вимкнення 

можна виконати раніше, ніж задано параметром «Задержка» у разі, 
коли виконуються обидві умови: 

– немає інформації, що повинна бути передана на сервер 
еквайєра; 

– п’ять спроб зв’язку з РРО виявилися невдалими, що може 
свідчити про відключення РРО. 
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3.2.2 Закладка «USB-модем»  

В даній закладці встановлюються параметри роботи модема з 
РССЗ. 

 

 
 
«Подключение» 
Параметри встановлення Інтернет-з'єднання. 
 
«Строка инициализации» 
Рядок ініціалізації РССЗ. Можна використовувати стандартні рядки, 

обираючи постачальника послуг зі списку Оператор, або ввести з 
клавіатури. Якщо в рядку необхідно розташувати декілька блоків 
команд, то їх слід розділяти символом “|” (код 0x7С). Передуючі команді 
символи ‘AT’ будуть вставлені модемом автоматично. 
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«Имя» 
Ім’я користувача для встановлення Інтернет-з’єднання. Залежить 

від оператора. У більшості випадків – порожній рядок. 
 
«Пароль» 
Пароль користувача для встановлення Інтернет-з’єднання. 

Залежить від оператора. У більшості випадків – порожній рядок. 
 
«Время подключения» 
Час, який надається на встановлення Інтернет-з’єднання. У 

випадку, якщо за вказаний час з’єднання не буде встановлено, модем 
перерве очікування та виконає наступну спробу. Рекомендоване 
значення – 40-60 сек. 

 
«Время простоя» 
Якщо за вказаний проміжок часу не відбувається обмін 

інформацією між модемом та сервером, то буде здійснено розрив 
Інтернет-з’єднання. Час простою має бути більшим, як мінімум, на 10 
секунд за час підключення. Якщо передбачається використання зв’язку 
з сервером з невеликим інтервалом, рекомендується встановлювати 
час простою на 30-60 сек. більшим за заданий інтервал. 

 
«Переключение режима» 
Сучасні РССЗ, як правило, є пристроями, які при підключенні 

ідентифікуються як накопичувачі інформації. Для їхнього переведення в 
режим модема потрібне виконання спеціальної процедури (MODE 
SWITCH). В ОС модема зберігається інформація, яка потрібна для 
виконання цієї процедури, для ряду РССЗ. Програма «M2_CFG» надає 
можливість завантажити до модема інформацію про «невідому» для ОС 
модель РССЗ (або різновиду прошивки). Цю інформацію можна 
підготувати в розділі «Переключение режима» (Перемикання режиму).  
 

 
 

«Шаблон» 
Список збережених у файлі MSWITCH.DAT шаблонів перемикання 

режиму. При обиранні зі списку інформація для перемикання режиму 
зчитуватиметься з відповідного шаблону. 
 

«Добавить» 
Додавання нового шаблону на підставі введеної інформації. 
 

УВАГА! ПІДГОТОВКА АБО ЗМІНА ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПЕРЕМИКАННЯ МАЄ 
ВИКОНУВАТИСЬ ТЕХНІЧНИМ СПЕЦІАЛІСТОМ.  
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«VID1» 
Ідентифікатор виробника модема для стану «накопитель 

информации» (накопичувач інформації). 
 
«PID1» 
Ідентифікатор моделі модема для стану «накопитель информации» 

(накопичувач інформації). 
 
«VID2» 
Ідентифікатор виробника модема для стану «модем». 
 
«PID2» 
Ідентифікатор моделі модема для стану «модем». 
 
«Ожидать ответ» 
Позначка, що вказує на необхідність отримування від модема 

відповіді на повідомлення (MSG). 
 
«Выполнять сброс» 
Позначка, що вказує на необхідність виконання скидання модема 

після передачі повідомлень (MSG). 
 
«HUAWEI Special Mode» 
Позначка, що вказує на необхідність виконання спеціальної 

процедури перемикання (тільки для деяких моделей HUAWEI). 
 
«Нет управления потоком» 
Позначка, яка вказує на те, що модем не підтримує керування 

потоком. 
 
«OUT EP» 
Номер OUT EP (0 – за замовчуванням), використовується в режимі 

«модем». 
 
«IN EP» 
Номер IN EP (0 – за замовчуванням), використовується в режимі 

«модем». 
 
«MSG EP» 
Номер OUT EP (0 – за замовчуванням), використовується в режимі 

«накопитель информации» (накопичувач інформації). 
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«RESP EP» 
Номер IN EP (0 – за замовчуванням), використовується в режимі 

«накопитель информации» (накопичувач інформації). 
 
«Interface» 
Номер інтерфейсу в режимі «модем». 
 
«MSG1/2/3» 
Повідомлення, які передаються модему для перемикання режиму. 
 
3.2.3 Закладка «Сеть»  
В даній закладці встановлюються параметри роботи модема з 

мережею. 
 

 
 
«Использовать DHCP» 
При встановленні даної позначки модем запитуватиме мережеві 

параметри у DHCP-сервера.  
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«Сетевые параметры» 
 
«IP адрес устройства» 
IP адреса, яку необхідно присвоїти модему. 

 
«Маска подсети», «IP адрес шлюза» 
Параметри використовуються для визначення того, чи знаходиться 

одержувач в одній підмережі з модемом та, якщо ні, для передачі таких 
пакетів за межі підмережі. 

 
3.2.4 Закладка «Обмен с ДПА» 
Дана закладка використовується для встановлення параметрів 

взаємодії сервера інформаційного еквайєра з сервером ДПС. 
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«Подключение к серверу» 
Параметри зв’язку з адміністративним POS Serverом. 
 
«Сеть/Модем» 
Вибір способу зв’язку з сервером – мережа Ethernet або РССЗ. 
 
«IP-адрес» 
IP-адреса інформаційного еквайєра.  
 
«Порт» 
TCP-порт, через який виконується підключення до сервера 

інформаційного еквайєра. 
 

«Период по умолчанию» 
Період у хвилинах, з яким модем здійснює спробу зв’язку з 

сервером еквайєра. Цей параметр використовується до отримання 
даних конфігурації сервера ДПС. Після цього використовується період, 
який задається у цих конфігураційних даних. 

 

 
 
«Пауза повторной попытки» 
Пауза у хвилинах, яка використовується перед здійсненням 

чергової спроби зв’язку з сервером еквайєра після попереднього 
невдалого з’єднання. 

 
«Связь с РРО» 
 
«Период опроса» 
Період опитування в секундах, при якому виконується зчитування з 

РРО інформації, яка підлягають передачі на сервер ДПС. 
 
3.2.5 Закладка «Действия» 
Дана закладка використовується для установки набору необхідних 

дій при конфігуруванні для виконання обміну з модемом та для 
експорту/імпорту конфігураційних файлів. 

ЯКЩО МОДЕМ МАЄ ДАНІ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ПЕРЕДАЧІ НА СЕРВЕР 
ЕКВАЙЄРА, ТО СЕАНС ЗВ’ЯЗКУ МОЖЕ БУТИ ІНІЦІЙОВАНИЙ ШЛЯХОМ 
КОРОТКОЧАСНОГО (0.5 – 2 СЕК.) НАТИСКАННЯ НА КНОПКУ КЕРУВАННЯ. 
 
ЯКЩО У МОДЕМІ НЕМАЄ ДАНИХ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ПЕРЕДАЧІ НА СЕРВЕР 
ЕКВАЙЄРА, ТО ДЛЯ ТЕСТУВАННЯ КАНАЛУ ЗВ’ЯЗКУ МОЖЕ БУТИ 
ІНІЦІЙОВАНИЙ ПЕРЕВІРОЧНИЙ СЕАНС ШЛЯХОМ ТРИВАЛОГО (БІЛЬШЕ        
2.5 СЕК.) НАТИСКАННЯ НА КНОПКУ КЕРУВАННЯ. ПРИ ЦЬОМУ ЗОВНІШНІЙ 
БЛОК ЖИВЛЕННЯ МАЄ БУТИ ПІДКЛЮЧЕНИЙ! 
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«Задания» 
Завдання, які виконуються при конфігуруванні. 
 
«Передать конфигурацию» 
При встановленій позначці під час конфігурування в модем будуть 

передані конфігураційні файли. 
 
«Получить конфигурацию» 
При встановленій позначці під час конфігурування з модема будуть 

зчитані конфігураційні файли. 
 
«Получить системную информацию» 
При встановленій позначці під час конфігурування з модема буде 

зчитана системна інформація (у вигляді файлу SYSINFO.TXT).  
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Системна інформація містить: 
– серійний номер модема; 
– ID_DEV модема; 
– версія ОС модема; 
– об'єм вільної пам’яті програм процесора модема; 
– об'єм вільної пам’яті даних модема; 
– загальний об’єм FLASH-диска; 
– доступний простір на FLASH-диска; 
– список файлів на FLASH-диска; 

 
«Передать обновление ПО» 
При встановленій позначці під час конфігурування в модем будуть 

передані файли оновлення ОС (AUTORUN.CTA) та робочої програми 
(ECRSRVR.CTA). Вказані файли мають знаходитися в каталозі, з якого 
була запущена утиліта M2_CFG.EXE. 

 
«Форматировать флеш-диск» 
При встановленій позначці під час конфігурування буде виконано 

форматування FLASH-диска модема. При використанні цієї опції не 
забудьте встановити «Передать обновление ПО». 
 

«Получить образ флеш-диска» 
При встановленій позначці під час конфігурування з модема буде 

зчитаний образ FLASH-диска. З урахуванням великого об’єму (2МБ) 
операція займає тривалий час та використовується для діагностики 
файлової системи технічним спеціалістом. 

 
«Передать файлы» 
При встановленій познічці під час конфігурування в модем будуть 

передані файли, вказані у списку. Імена файлів розділяються 
пробілами, максимальна довжина імені (з урахуванням шляху) –           
32 символи. Імена задаються в DOS-форматі (8.3). Необхідно 
враховувати, що загальна кількість файлів, які передаються в сеансі 
конфігурування, не може перевищувати 8. До цієї кількості включаються 
файли конфігурації (+ 2) та оновлення ПЗ (+ 2). 

 
«Получить файлы» 
При встановленій позначці під час конфігурування з модема будуть 

зчитані файли, які вказані у списку. Імена файлів розділяються 
пробілами, максимальна довжина імені (із урахуванням шляху) –          
32 символи. Імена задаються в DOS-форматі (8.3). Необхідно 
враховувати, що загальна кількість файлів, які отримуються під час 
сеансу конфігурування, не може перевищувати 8.  
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«Обмен» 
Локальне конфігурування модема. 

 
«COM-порт» 
Список доступних COM-портів. З цього списка необхідно обирати 

той порт, до якого підключено модем. 
 

«Старт» 
Старт локального конфігурування. Послідовність дій при 

конфігуруванні наведено в п.3.1.  
 

«Экспорт/импорт настроек и заданий» 
 
«Серийный номер» 
Поле використовується для завдання серійного (індивідуального) 

номера модема, для якого виконуватиметься операція 
імпорту/експорту. Поле автоматично оновлюється при локальному 
конфігуруванні модема. 

Шлях до файлів - Каталог_M2_CFG.EXE\Device\mPOS_xxxxxxxx\, 
де xxxxxxxx – серійний номер, доповнений ліворуч символами ‘0’. 

 
«Импорт» 
Утиліта M2_CFG зчитує конфігураційні параметри з каталогу, який 

відповідає вказаному серійному номеру модема. 
 
«Экспорт» 
Утиліта M2_CFG записує файли з конфігураційними параметрами 

та файл RMTCMD, який може бути використаний для віддаленого 
конфігурування модему, до каталогу, який відповідає вказаному 
серійному номеру модема. 
 
 

3.3 Процедура реєстрації на сервері інформаційного 
еквайєра 

 
Дана процедура виконується працівниками ЦСО. 
Ініціалізація процедури виконується новим модемом автоматично 

та індикується жовтим світлодіодом (таблиця 3). Попередньо модем 
повинен бути підключений до каналу зв’язку та коректно 
сконфігурований. 

До успішного виконання персоналізації всі інші функції модема 
(крім конфігурування) заблоковані. 
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3.4 Процедура персоналізаціі 
 

Модем переходить в режим очікування старту персоналізації у 
випадку, коли до нього підключається РРО, в якого хоча б один з 
параметрів: 

– заводський номер; 
– фіскальний номер; 
– податковий номер 

відрізняються від значень, що збережені в енергонезалежній пам’яті 
модема під час проведення останньої успішної процедури 
персоналізації. 

Очікування старта персоналізації індикується жовтим світлодіодом 
(таблиця 3). 

Попередньо модем повинен бути підключений до каналу зв’язку та 
коректно сконфігурований. 

До успішного виконання персоналізації всі інші функції модема 
(крім конфігурування) заблоковані. 

Для запуску персоналізації модема, що знаходиться в режимі 
очікування старту персоналізації необхідно короткочасно (0,5 – 2 сек.) 
натиснути на кнопку ВКЛ/ВИКЛ. 

Активний режим персоналізації індикується живтим світлодіодом 
(таблиця 3). 

Час, необхідний для виконання персоналізації може коливатися від 
кількох секунд до кількох хвилин. 

В разі успішного виконання процедури персоналізації РРО повинен 
надрукувати повідомлення про успішне завершення персоналізації, 
дату, час, свої заводський та фіскальний номери та унікальний номер 
(ID DEV) модема. 

В разі негативного підтвердження (з кодом помилки), або 
відсутності підтвердження, РРО також повинен надрукувати 
повідомлення з результатами персоналізації. При невдалому 
завершенні персоналізації модем знову переходить в стан очікування 
на старт персоналізації. 

 

УВАГА! ПРОЦЕДУРА КОНФІГУРУВАННЯ МОДЕМА ПРОВОДИТЬСЯ 
ПРАЦІВНИКАМИ ЦСО! 
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4 ПОРЯДОК ПЕРЕВІРКИ МОДЕМІВ НА ВІДПОВІД-
НІСТЬ ДОКУМЕНТАЦІЇ ВИРОБНИКА 

 
4.1 Ідентифікація за маркувальними табличками на 

модемах 
 
Маркувальна табличка на модемі та на упаковці повинні 

співпадати, заводський номер на табличці та на упаковці повинен бути 
ідентичним. 

Маркувальна табличка модема має вигляд, наведений на     
рисунку 4. 

 

 
 

Рисунок 4 – Маркувальна табличка модема 
 
 

4.2 Відповідність модемів комплекту конструк-
торської документації 

 
Модем повинен відповідати комплекту конструкторської 

документації АТ.09.00.00.  
Перевірка опломбування модема проводиться згідно з паспортом 

АТ.09.00.00. 
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5 ВИМОГИ ДО БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
 

 
 

5.1 Модем живиться безпечно низькою напругою постійного 
струму від зовнішнього блока живлення, працюючого від мережі 
змінного струму напругою 220 В, частотою 50 Гц. 

Основний режим роботи модемів – робота з підключеним зовнішнім 
блоком живлення. Блок живлення модемів повинен відповідати вимогам 
безпеки для класу ІІ за ДСТУ 4467-1. 

 
 
 

 

 

5.2 У випадках перебоїв в електромережі, модем живиться від 
вбудованого акумулятора. 

Зарядка акумулятора здійснюється від зовнішнього блока 
живлення. Тривалість зарядки не обмежується. У вимкненому стані 
тривалість зарядки акумулятора складає не менше 8 годин.  

Стан заряду індикується на передній панелі пристрою. 
5.3 Необхідно уникати проникнення вологи в середину модема 

та блока живлення. 
5.4 Розташування шнура блока живлення виконати таким чином, 

щоб він не був пошкоджений під час експлуатації. 
Модем може підключатися до електричної мережі як із заземленою, 

так і з ізольованою нейтраллю.  
Розетка мережі електроживлення повинна бути розташована біля 

модема та бути легко доступна. 
 

 
 

 
 

 

УВАГА! ВИРОБНИК ГАРАНТУЄ БЕЗПЕЧНУ ТА НАДІЙНУ РОБОТУ ВИРОБУ 
ЛИШЕ ПРИ ВИКОРИСТАННІ БЛОКА ЖИВЛЕННЯ, ЯКИЙ БУВ ПРИДБАНИЙ 
АБО У ВИРОБНИКА, АБО У ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОСТАЧАЛЬНИКА МОДЕМІВ.  

УВАГА! МОДЕМ АВТОМАТИЧНО ВМИКАЄТЬСЯ ПРИ ПОДАЧІ 
ЗОВНІШНЬОГО ЖИВЛЕННЯ. ВИМКНЕННЯ МОДЕМА КНОПКОЮ ЗА 
НАЯВНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО ЖИВЛЕННЯ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО. 

УВАГА! ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ПЕРЕРОБЛЯТИ МЕРЕЖЕВУ ВИЛКУ АБО 
ВИКОРИСТОВУВАТИ ПЕРЕХІДНІ ПРИСТРОЇ, ВИКОРИСТОВУВАТИ 
САМОРОБНІ БЛОКИ ЖИВЛЕННЯ ТА БЛОКИ ЖИВЛЕННЯ, ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ 
СТОРОННІХ ПРИСТРОЇВ ! 

УВАГА! МОДЕМ Є ВИРОБОМ КЛАСУ А. У ПОБУТОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЦЕЙ 
ВИРІБ МОЖЕ СТВОРЮВАТИ РАДІОЗАВАДИ, І В ТАКОМУ РАЗІ КОРИСТУВАЧ 
ПОВИНЕН ВЖИТИ ВІДПОВІДНИХ ЗАХОДІВ. 

УВАГА! ЯКЩО МОДЕМ ПРОСТОЯВ БЕЗ ВКЛЮЧЕННЯ В ЕЛЕКТРИЧНУ 
МЕРЕЖУ БІЛЬШЕ НІЖ 2 РОКИ, ТО ПЕРЕД ВВОДОМ ЙОГО В ЕКСПЛУАТАЦІЮ 
НЕОБХІДНО ЗВЕРНУТИСЯ В ЦСО ДЛЯ КОНТРОЛЮ СТАНУ АКУМУЛЯТОРА. 
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6 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
 
Технічне обслуговування проводиться з часу введення в 

експлуатацію, один раз на місяць з метою підтримання робочого стану 
модема протягом всього терміну використання. 

До технічного обслуговування модемів повинні допускатися 
представники центру сервісного обслуговування, що мають договір на 
виконання цих робіт за рахунок користувача та посвідчення на право 
технічного обслуговування даної моделі модема від підприємства - 
виробника. 

Технічне обслуговування полягає в періодичному проведенні 
регламентних робіт і проводиться щоденно та щомісячно. 

Щоденне технічне обслуговування проводиться касиром 
(оператором) на робочому місці на початку робочого дня або в перерві 
у такому обсязі: 

– перевірка збереження пломб; 
– перевірка справності та цілісності шнура зовнішнього блока 
живлення, а також контакту в розетці; 

– візуальний огляд модема на предмет цілісності його кожуха, 
очистка від пилу, бруду та інших сторонніх предметів. 

Щомісячне технічне обслуговування модема проводиться у такому 
об’ємі: 

– перевірка збереження пломб; 
– перевірка справності та цілісності шнура зовнішнього блока 
живлення, а також контакту в розетці; 

– перевірка дотримання користувачем вимог щодо експлуатації 
модема, що викладені в цій НЕ. 
 

 
 

 
 

ПРИМІТКА! ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НЕ ВХОДИТЬ В ГАРАНТІЙНІ 
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ВИРОБНИКОМ. 

УВАГА! ПРИ ВІДСУТНОСТІ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МОДЕМ 
ВТРАЧАЄ ГАРАНТІЮ ВИРОБНИКА. 
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7 МАРКУВАННЯ ТА ПЛОМБУВАННЯ 
 

Маркування модема наноситься на табличку. Місце розташування 
та зміст маркування - у відповідності з конструкторською 
документацією. 

Методи пломбування модема наведені в паспорті АТ.09.00.00 ПС. 
 

 
8 ТРАНСПОРТУВАННЯ 
 
Транспортування модемів проводиться в упаковці підприємства-

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

Транспортування модема здійснюється за наступних умов: 
– температури навколишнього середовища від – 40 °С до          

+ 50 °С; 
– максимальної вологості повітря 98% за температури + 25 °С. 

Спосіб кріплення упакованих модемів на транспортному засобі 
повинен унеможливлювати їх переміщення при транспортуванні. 

Під час транспортування упакованих модемів слід виконувати 
вимоги попереджувальних написів на пакувальній тарі. 

Розпаковування модема після транспортування за температури 
нижче 0 °С, слід проводити в нормальних умовах, попередньо 
витримавши його не розпакованими протягом 6 годин у цих умовах. 
 
 

9 ЗБЕРІГАННЯ 
 

Модеми слід зберігати в упаковці підприємства-виробника в сухому, 
закритому, вентильованому та опалюваному приміщенні, що не містить 
в повітрі агресивних домішок, при температурі навколишнього 
середовища від + 5 °С до + 40 °С, відносній вологості повітря не більше 
80 %. 
 

 
 

УВАГА! ПРИ ТРИВАЛОМУ ЗБЕРІГАННІ МОДЕМА, ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ 
РОЗРЯДУ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ НЕОБХІДНО ЩОРОКУ 
ПІДЗАРЯДЖАТИ АКУМУЛЯТОР ДО ЙОГО ПОВНОГО ЗАРЯДУ. 
МАКСИМАЛЬНА   ТРИВАЛІСТЬ   ЗАРЯДУ   ТРИВАЄ   8   ГОДИН. 
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10 КОНСЕРВАЦІЯ 
 
Консервацію (розконсервацію та переконсервацію) модемів 

необхідно проводити в приміщенні з температурою навколишнього 
середовища не менше + 15 °С, відносною вологістю не більше 80 % та 
при відсутності в повітрі агресивних домішок, що викликають корозію. 

Розпакування модема після транспортування, що проводилось при 
температурі нижче 0 °С, необхідно виконувати в опалюваних 
приміщеннях після витримування його не розпакованим у належних 
кліматичних умовах протягом 6 годин. 

При розпакуванні необхідно дотримуватись усіх застережних 
заходів, що забезпечують цілісність модема. 

Під час розпакування переконайтеся, що комплектність модема 
відповідає наведеній в паспорті та проведіть огляд модема на 
відсутність пошкоджень після транспортування. 

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

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

Для розконсервації модема після його розпакування необхідно 
зняти поліетиленовий чохол, розрізавши його по шву так, щоб була 
забезпечена можливість його заклеювання при переконсервації липкою 
стрічкою. 

Переконсервацію проводити таким чином: надіти поліетиленовий 
чохол на модем, вилучити зайве повітря з чохла шляхом обтиснення 
його руками до слабкого прилягання плівки чохла до модема і заклеїти 
розріз чохла полімерною липкою стрічкою. 

При переконсервації дозволяється використовувати повторно 
непошкоджену внутрішню упаковку. 
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11 УТИЛІЗАЦІЯ 
 

Усі вузли та корпусні деталі виготовлені з матеріалів, які пройшли 
екологічну експертизу і їх утилізація не наносить шкоди довкіллю. Після 
закінчення терміну експлуатації вони можуть бути утилізовані без 
спеціальних методів утилізації і проводитися на загальних умовах. 

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

Утилізація акумулятора після закінчення терміну його експлуатації 
здійснюється згідно з місцевим законодавством. Не знищуйте 
акумулятори шляхом спалення, вони можуть вибухнути. Акумулятори 
можуть вибухнути також при пошкодженні. Забороняється викидати 
акумулятори разом з побутовим сміттям. 
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ЛИСТ     РЕЄСТРАЦІЇ     ЗМІН 
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№ докум. 
Вхідний 
№ супро- 
воджув. 
докум. 

 
Підпис 

 
Дата змінених замінених нових аннульова- 

них 

          

 
 


