
 

 

 

 
 
 

АПАРАТИ  
КОНТРОЛЬНО-КАСОВІ  ЕЛЕКТРОННІ 

УНІВЕРСАЛЬНІ   ПОРТАТИВНІ  
«ІКС–М500» 

Версія програмного забезпечення 2-01 

 
 
 
 
 

3.021.001НЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м. Київ 

НАСТАНОВА З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 



  

  

 



  Настанова з експлуатації 

 3  

Зміст 
1 КОНСТРУКТИВНІ ВИКОНАННЯ ЕККА ............................................................ 7 
2 ПРИЗНАЧЕННЯ ЕККА ...................................................................................... 7 
3 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ..................................................................................... 8 

3.1 Функціональні характеристики ............................................................. 8 
3.2 Конструкція .......................................................................................... 11 
3.3 Робота з комп’ютером......................................................................... 15 
3.4 Робота з модемом передачі даних .................................................... 16 
3.5 Електронний журнал ........................................................................... 17 
3.6 База товарів......................................................................................... 18 
3.7 Користувачі .......................................................................................... 20 
3.8 Основні стани апарата........................................................................ 22 
3.9 Помилкові ситуації .............................................................................. 23 
3.10 Уведення інформації в апарат ........................................................... 23 

3.10.1 Уведення числових величин....................................... 23 
3.10.2 Уведення та редагування текстових рядків ............... 24 
3.10.3 Передача рядка через буфер обміну......................... 26 
3.10.4 Уведення логічних величин ........................................ 26 
3.10.5 Діалоги ......................................................................... 27 
3.10.6 Уведення за допомогою зчитувача штрих-коду......... 27 
3.10.7 Уведення за допомогою клавіш швидкого доступу ... 28 

3.11 Обчислення податку.................................................................. 28 
4 ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АПАРАТА .................................... 29 
5 ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ............................................................................. 29 

5.1 Розпаковування та підключення живлення....................................... 29 
5.2 Увімкнення та вимкнення ................................................................... 29 
5.3 Заправка паперової стрічки ................................................................ 30 
5.4 Уведення ЕККА в експлуатацію ......................................................... 30 

6 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ......................... 31 
6.1 Вибір типу чека .................................................................................... 31 
6.2 Уведення кількості товару .................................................................. 32 
6.3 Уведення ціни товару.......................................................................... 32 
6.4 Уведення коду товару ......................................................................... 32 
6.5 Продаж товару..................................................................................... 33 
6.6 Продаж товару при роботі з вагами................................................... 33 
6.7 Повтор останнього продажу ............................................................... 34 
6.8 Відмова від останнього продажу........................................................ 34 
6.9 Перегляд проміжної суми ................................................................... 34 
6.10 Знижка на товар .................................................................................. 34 
6.11 Націнка на товар ................................................................................. 35 
6.12 Знижка або націнка на проміжну суму ............................................... 35 
6.13 Знижка з використанням дисконтної групи........................................ 35 
6.14 Знижка з використанням дисконтної карти ....................................... 36 
6.15 Відмова від останньої знижки або націнки ........................................ 36 
6.16 Відмова від довільного товару у відкритому чеку............................. 36 
6.17 Оплата.................................................................................................. 37 
6.18 Уведення текстового коментаря в чек............................................... 37 



 Настанова з експлуатації   
   

 4 

6.19 Анулювання чека................................................................................. 38 
7 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СЛУЖБОВИХ ОПЕРАЦІЙ.................................. 38 

7.1 Службове внесення готівки ................................................................ 38 
7.2 Службова видача готівки .................................................................... 38 
7.3 Реєстрація приймання товару............................................................ 38 
7.4 Реєстрація повернення товару .......................................................... 39 

8 ВИКОНАННЯ СЕРВІСНИХ ФУНКЦІЙ ............................................................ 39 
9 ДРУК КОПІЇ ЧЕКА............................................................................................ 40 
10 ВИКОНАННЯ ОБЧИСЛЕНЬ............................................................................ 40 
11 ВИКОНАННЯ КОМАНД................................................................................... 43 

11.1 Реєстрація та відміна реєстрації користувача.................................. 43 
0 – Відміна реєстрації користувача..........................................................................43 
1..8 – Реєстрація касира 1..8......................................................................................44 
9 – Реєстрація адміністратора...................................................................................44 
10 – Реєстрація податкового інспектора..................................................................44 
11 – Реєстрація технічного спеціаліста....................................................................44 

11.2 Інформаційні команди......................................................................... 44 
100 – Перегляд номера останнього касового чека..................................................44 
101 – Перегляд вільного об’єму електронного журналу .......................................45 
102 – Перегляд номера останнього Z-звіту .............................................................45 
103 – Перегляд доступної кількості Z-звітів ...........................................................45 
104 – Перегляд доступної кількості аварійних обнулінь.......................................45 
105 – Перегляд доступної кількості змін оподаткування ......................................45 
106 – Перегляд доступної кількості змін ПН (ІД) ..................................................45 
107 – Перегляд доступної кількості змін ФН..........................................................46 
108 – Перегляд заводського номера апарата...........................................................46 
109 – Перегляд версії програмного забезпечення ..................................................46 
110 – Перегляд дати проведення технічного обслуговування ..............................46 
111 – Перегляд стану фіскалізації ............................................................................46 
112 – Перегляд вільного об’єму товарної бази .......................................................46 
113 – Друк налаштувань апарата..............................................................................46 
114 – Модемне з’єднання..........................................................................................47 
115 – Перегляд номера модема передачі даних......................................................48 
116 – Перегляд стану передачі контрольно-звітної інформації ............................48 

11.3 Конфігурування апарата..................................................................... 48 
200 – Дата, час............................................................................................................48 
201 – Параметри друку..............................................................................................49 
202 – Конфігурування портів ...................................................................................49 
203 – Вибір інтерфейсного адаптера .......................................................................51 
204 – Мережева адреса апарата ................................................................................51 
205 – Мережева адреса комп’ютера.........................................................................51 
206 – Параметри зв’язку з комп’ютером .................................................................51 
207 – Встановлення параметрів зв’язку за замовчуванням ...................................52 
208 – Онлайн-режим..................................................................................................52 
210 – Інтервал часу до автоматичного вимкнення .................................................53 
211 – Інтервал часу до переходу в режим годинника ............................................53 
212 – Період дії літнього часу ..................................................................................53 
213 – Корекція похибки часу ....................................................................................53 

11.4 Програмування апарата ..................................................................... 54 
300 – Паролі касирів, адміністратора, інспектора ..................................................54 
301..308 – Пароль касира 1..8 ...................................................................................54 



  Настанова з експлуатації 

 5  

309 – Пароль адміністратора .................................................................................... 54 
310 – Пароль податкового інспектора..................................................................... 54 
311 – Пароль технічного спеціаліста....................................................................... 55 
312 – Встановлення паролів, що прийняті за замовчуванням .............................. 55 
600 – Програмування бази товарів .......................................................................... 55 
601 – Друк бази товарів ............................................................................................ 57 
602 – Назви товарних груп ....................................................................................... 58 
603 – Друк назв товарних груп ................................................................................ 58 
604 – Імена касирів.................................................................................................... 59 
605 – Друк імен касирів ............................................................................................ 59 
606 – Кількість касирів ............................................................................................. 59 
607 – Знижки і націнки ............................................................................................. 59 
608 – Форми оплати і виплати ................................................................................. 60 
609 – Початкове повідомлення чека........................................................................ 60 
610 – Кінцеве повідомлення чека ............................................................................ 61 
611 – Дозвіл друку кінцевого повідомлення чека.................................................. 61 
612 – Права касира .................................................................................................... 61 
613 – Дозвіл продажів та виплат.............................................................................. 62 
614 – Текстові заготовки .......................................................................................... 62 
615 – Друк текстових заготовок............................................................................... 62 
616 – Клавіші швидкого доступу............................................................................. 63 
617 – Друк клавіш швидкого доступу ..................................................................... 63 
618 – Формати штрих-кодів зі змінною кількістю................................................. 63 
619 – Команда настроювання модема ..................................................................... 64 
620 – Друк команди настроювання модема............................................................ 64 
621 – Дисконтні групи .............................................................................................. 64 
622 – Друк дисконтних груп .................................................................................... 65 
625 – Назви операцій виплати.................................................................................. 65 
626 – Друк назв операцій виплати ........................................................................... 66 
627 – Друк товарів, запрограмованих з ПК ............................................................ 66 
628 – Очистка ознак програмування товарів з ПК................................................. 66 
629 – Дозвіл друку штрих-коду ............................................................................... 66 
630 – Друк штрих-кодів бази товарів ...................................................................... 66 
690 – Очистка товарної бази .................................................................................... 67 
691 – Перевірка товарної бази і усунення помилок............................................... 67 
692 – Довжина назви товару .................................................................................... 67 
693 – Управління формуванням звіту про реалізовані товари ............................. 68 
694 – Управління формуванням електронного журналу....................................... 68 

11.5 Програмування фіскальних даних ..................................................... 68 
801 – Фіскалізація...................................................................................................... 68 
802 – Зміна податкового або ідентифікаційного номера....................................... 69 
803 – Зміна фіскального номера .............................................................................. 69 
804 – Зміна ставок податків та форми оподаткування .......................................... 70 
805 – Програмування назв зборів ............................................................................ 71 
806 – Друк назв зборів .............................................................................................. 71 

11.6 Порядок отримання поточних звітів................................................... 71 
500 – Z-звіт денний ................................................................................................... 71 
501 – Х-звіт денний ................................................................................................... 72 
502 – Звіт про реалізовані товари ............................................................................ 72 
503 – Звіт про реалізовані товари скорочений ....................................................... 73 
504 – Звіт за товарними групами ............................................................................. 73 
505 – Звіт за товарними групами скорочений ........................................................ 73 



 Настанова з експлуатації   
   

 6 

506 – Звіт касирів .......................................................................................................73 
507 – Звіт погодинний ...............................................................................................74 
508 – X-звіт електронного журналу .........................................................................74 
509 – Z-звіт електронного журналу .........................................................................74 
512 – Звіт про реалізовані товари за період ............................................................75 
513 – Звіт про реалізовані товари за період скорочений .......................................75 
514 – Звіт за товарними групами за період .............................................................75 
515 – Звіт за товарними групами за період скорочений ........................................75 
517 – Звіт погодинний за період...............................................................................76 
590 – Обнуління звіту за період за діапазоном кодів .............................................76 
591 – Обнуління звіту за період за діапазоном товарних груп .............................76 
592 – Обнуління погодинного звіту за період ........................................................76 

11.7 Порядок отримання звітів із фіскальної пам’яті................................ 77 
700 – Періодичний повний звіт за діапазоном дат .................................................77 
701 – Періодичний скорочений звіт за діапазоном дат..........................................77 
702 – Періодичний повний звіт за діапазоном номерів Z-звітів ...........................77 
703 – Періодичний скорочений звіт за діапазоном номерів Z-звітів....................78 
704 – Друк фіскальних даних ...................................................................................78 
705 – Друк всіх реєстраційних та фіскальних номерів апарата ............................78 
706 – Друк всіх записів ставок податків..................................................................78 
707 – Друк всіх обнулінь оперативної пам’яті .......................................................78 

11.8 Тестування........................................................................................... 79 
900 – Тест клавіатури ................................................................................................79 
901 – Тест індикатора ................................................................................................79 
902 – Тест принтера ...................................................................................................79 
903 – Тест фіскальних даних ....................................................................................79 
904 – Тест програмного забезпечення апарата .......................................................80 
905 – Тест портів........................................................................................................80 
906 – Тест периферійних пристроїв.........................................................................80 
907 – Тест запису в фіскальну пам’ять ....................................................................81 
908 – Перегляд температури і напруги....................................................................81 
909 – Безперервний тест принтера ...........................................................................81 
910 – Циклічний тест з інтервалом 1 година ..........................................................81 
911 – Тест надійності з програмованим інтервалом ..............................................82 
950 – Калібрування вимірювача напруги ................................................................82 
951 – Перегляд коефіцієнта підстроювання генератора ........................................83 
952 – Уведення терміну наступного технічного обслуговування.........................83 

12 ОПИС РЕКВІЗИТІВ РОЗРАХУНКОВИХ І ЗВІТНИХ ДОКУМЕНТІВ .............. 84 
13 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ .................................................................. 101 
14 ПОРЯДОК ПЕРЕВІРКИ РЕЄСТРАТОРА НА ВІДПОВІДНІСТЬ 

КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНІЙ ТА ПРОГРАМНІЙ 
ДОКУМЕНТАЦІЇ ВИРОБНИКА...................................................................... 102 

ДОДАТОК А  ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ КЛАВІШ .......................................................... 103 
ДОДАТОК Б  ПЕРЕЛІК КОМАНД ......................................................................... 106 
ДОДАТОК В  ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОМИЛКОВІ СИТУАЦІЇ .......................... 110 
ДОДАТОК Г  КОДИ СИМВОЛІВ ........................................................................... 113 
ДОДАТОК Д  КОДИ КЛАВІШ ................................................................................ 114 



  Настанова з експлуатації 

 7  

 
Ця настанова з експлуатації (далі за текстом – настанова) містить 

інформацію про апарати контрольно-касові електронні універсальні по-
ртативні «ІКС-М500» з версією програмного забезпечення 2-01 (далі – 
ЕККА, або апарат), їх конструктивні виконання, призначення, функціона-
льні та технічні характеристики, вказівки щодо підготовки до роботи, по-
рядку роботи, технічному обслуговуванню та вимогам безпеки. 

Докладно ознайомтесь з інформацією, що містить настанова. Звер-
ніть увагу на пункти, що помічені рядком «УВАГА!». 

Укладіть договір на технічне обслуговування з центром сервісного 
обслуговування (далі – ЦСО), який має дозвіл підприємства-виробника 
на обслуговування та ремонт ЕККА.  

1 КОНСТРУКТИВНІ ВИКОНАННЯ ЕККА 

Змінні дані для виконання Найменування 
ЕККА Індикатор клієнта Інтерфейсний адаптер 

ІКС-М500 – * 

ІКС-М500.01 – плата RS-485 

ІКС-М500.02 + * 

ІКС-М500.03 + плата RS-485 

*  За замовленням встановлюється плата RS-485 
ІКС3.082.011 або комутатор порта ІКС3.082.134 

2 ПРИЗНАЧЕННЯ ЕККА 

ЕККА призначений для реєстрації, зберігання і обробки службової 
та фіскальної інформації при оформленні послуг, що надаються підпри-
ємствами торгівлі (в тому числі виїзної, на ринках, в кіосках), підприємст-
вами громадського харчування, побутового обслуговування, транспорту,  
а також для окремих видів господарських операцій, для яких чинним за-
конодавством передбачена сплата додаткових зборів, як з нарахуванням 
податку на додану вартість (далі – ПДВ) на збір, так і без нарахування 
(продаж ювелірних виробів, приймання платежів за послуги стільниково-
го мобільного зв'язку). ЕККА працює в режимі передачі контрольно-
звітної інформації каналами зв’язку до органів державної податкової 
служби з використанням модема передачі даних. 
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3 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

3.1 Функціональні характеристики 

Параметр Величина 
Користувачі вісім касирів, адміністратор, подат-

ковий інспектор, технічний спеціа-
ліст 

Максимальна довжина пароля 
користувача 

8 цифр 

Максимальна довжина імені 
касира 

22 символи 

Фіскальна пам’ять 
Індивідуальний податковий 
номер платника або ідентифі-
каційний номер  

12 цифр 
 

Фіскальний номер реєстратора 10 цифр 
Форми оподаткування ПДВ, включений в ціну; 

ПДВ та збір, включені в ціну. ПДВ 
не нараховується на збір; 
ПДВ та збір, включені в ціну. ПДВ 
нараховується на збір; 
ПДВ, не включений в ціну 

Податкові групи А, Б, В, Г, Д 
А..Г – з оподаткуванням, 
Д     – без оподаткування 

Кількість записів податкового 
(ідентифікаційного) номера 

10 

Кількість записів фіскального 
номера 

10 

Кількість записів ставок ПДВ, 
ставок зборів та форми опода-
ткування 

30 

Кількість записів аварійних об-
нулінь 

100 

Кількість записів Z-звітів 2508 
  



  Настанова з експлуатації 

 9  

Параметр Величина 

База товарів (послуг) 
Код товару від 1 до 9 999 999 999 999 
Додатковий код товару від 0 до 999 999 
Максимальна довжина назви 
товару 

від 20 до 31 символу (за замовчу-
ванням 25) 
довжина  
назви 

кількість   
найменувань товарів 

20 5270 
21 5208 
22 5177 
23 5115 
24 5053 
25 5022 
26 4960 
27 4929 
28 4867 
29 4836 
30 4774 

Максимальна кількість на-
йменувань товарів в залежнос-
ті від довжини назви товару 

31 4743 
Максимальна ціна товару 9 999 999,99 
Максимальне значення  наяв-
ної кількості товару 

999 999,999 

Кількість товарних груп 100 
Максимальна довжина назви 
товарної групи 

20 символів 

Максимальна сума продажів 
товару 

9 999 999,99 

Максимальна кількість прода-
ного товару 

1 999 999,998 

Максимальна сума виплат по 
товару 

9 999 999,99 

Максимальна кількість при 
прийманні/поверненні товару 

1 999 999,998 

Дисконтні групи 
Кількість груп 15 
Код групи Від 1 до 9 999 999 999 999 
Знижка до 99,99% 
Умови по датам, по дням тижня, в часовий 

проміжок 
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Параметр Величина 

Касовий чек 
Початкове повідомлення 5 рядків по 32 символи 
Заключне повідомлення 3 рядки по 32 символи 
Максимальна кількість товару 
в одній транзакції 

999 999,999 

Максимальна величина вільної 
ціни 

9 999 999,99 

Максимальна сума чека 9 999 999,99 
Форми оплати готівкою, карткою, в кредит 
Максимальна кількість на-
йменувань товарів у чеку 

200 

Максимальна величина проце-
нтної знижки або націнки 

99,99% 

Максимальна сума абсолютної 
знижки або націнки 

9 999 999,99 

Денний звіт 
Максимальні суми продажів і 
виплат 

9 999 999,99 
 

Максимальна кількість чеків 
продажів і виплат  

65535 

Максимальна сума службового 
внесення 

9 999 999,99 

Максимальна сума службової 
видачі 

19 999 999,98 

Електронний журнал 
Ємність (касових чеків) за умо-
ви: п’ять товарів на чек з дов-
жиною назви товару 20 симво-
лів та при довжині імені касира 
10 символів 

1400 

Максимальна кількість контро-
льних стрічок, які можуть збері-
гатися в електронному журналі 

10 
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3.2 Конструкція 

3.2.1 Зовнішній вигляд 

  
3.2.2 Клавіатура 

Клавіатура апарата – багатофункціональна. На клавішах нанесено 
позначення одної або двох основних функцій. Функція кожної клавіші за-
лежить від того, в якому стані знаходиться апарат (опис станів апарата 
наведено в п. 3.8).  

Розташування та позначення клавіш на клавіатурі  показано на ма-
люнку. 

 

Порт 1 
Порт 2 

Клавіатура 

П і дключення мережевого адаптера Кришка бокса 
паперової стрічки  

Iндикатор касира 
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Далі за текстом клавіші позначатимуться у квадратних дужках та 
жирним шрифтом. Клавіші, що мають позначення двох функцій (окрім 
цифрових клавіш та коми), позначатимуться через похилу риску, напри-
клад: [T3/×]. Друга функція клавіші позначатиметься тільки під час її ви-
користання в описі, наприклад: [КРТ/М+] буде зображено як [КРТ] під час 
опису операції оплати карткою. 

Числа, що вводяться, позначатимуться у кутових дужках та жирним 
шрифтом, наприклад: <код товару>. 

Перелік основних функцій клавіш наведено у додатку А. 

3.2.3 Індикатор 

Індикатор апарата 10-розрядний рідинно-кристалічний сегментний. 
Розмір символу 6x12 мм. Індикатор відображує цифри, літери та симво-
ли у стилізованому вигляді. Літери верхнього і нижнього регістрів зобра-
жуються однаково. Зображення літер та часто використовуваних симво-
лів наведено на малюнку. 

 

3.2.4 Принтер 

Параметри принтера: 
− кількість символів в рядку: 32; 
− розмір символу «A» (ширина х висота):  

• звичайний шрифт:  1,25 x 2,5 мм; 
• високий шрифт:  1,25 x 5 мм; 
• широкий шрифт:  2,5 x 2,5 мм; 
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− стиснений друк, застосування програмується: 
• не використовується; 
• для друку контрольної стрічки; 
• для друку всіх документів; 

− програмування контрастності друку (50..150)%; 
− програмування інтервалу між рядками (0..2) мм; 
− програмування проміжку між чеками (0..12,5) мм; 
− ширина паперової стрічки  58,0-1 мм; 
− діаметр рулону 50+0,1 мм. 
Швидкість друку в залежності від температури термоголовки та ко-

нтрастності друку наведено в таблиці (інтервал за замовчуванням, на-
пруга живлення 6,3 В). 

Швидкість друку, рядків/с 
Нормальний друк Стиснений друк 

Температура, 
°С 

75% 100% 150% 75% 100% 150% 
5 12 9 6 18 13 9 

25 15 11 7 23 17 11 
45 20 15 10 29 24 16 

3.2.5 Фіскальна пам’ять 

Фіскальна пам’ять енергонезалежна, захищена опломбованим ко-
жухом фіскального блока. Записана інформація не може бути змінена 
без пошкодження кожуху фіскального блока. 

3.2.6 Годинник 

Годинник апарата має функцію автоматичного переходу на літній 
час. За замовчуванням перехід на літній час відбувається о другій годині  
останньої неділі березня збільшенням часу на 1 годину. Відміна дії літ-
нього часу відбувається о третій годині останньої неділі жовтня змен-
шенням часу на 1 годину. За допомогою команди 212 можна змінити пе-
ріод дії літнього часу або скасувати перехід на літній час. 

УВАГА! В день переходу на літній час доба триває 23 години, при 
цьому час від 2:00:00 до 2:59:59 не існує. В день відміни дії літнього часу 
доба триває 25 годин, при цьому час від 2:00:00 до 2:59:59 повторюється 
двічі. При вводі часу із цього діапазону буде введено час, який відповідає 
відміні дії літнього часу. При зміні періоду дії літнього часу або при відмі-
ні літнього часу апарат може блокуватися (ПОМИЛКА 98) на час до 1 год. 
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Годинник має функцію корекції похибки часу. За допомогою коман-
ди 213 можна запрограмувати корекцію похибки часу в діапазоні від 0,1 
до 12,5 секунд на добу. 

3.2.7 Електроживлення 

Електроживлення апарата здійснюється від акумуляторної батареї 
(далі – АБ) напругою 6 В, ємністю 1,3 А·год. Заряд АБ здійснюється від 
зовнішнього мережевого адаптера в безперервному режимі.  

Для нормального функціонування апарата та збереження терміну 
експлуатації АБ необхідно дотримуватись наступних правил: 

− при наявності електричної мережі 220 В працювати з постійно пі-
дключеним мережевим адаптером; 

− не допускати глибокої розрядки АБ; 
− у випадку довготривалого зберігання апарата АБ необхідно кожні 

три місяці заряджати протягом не менш ніж 8 годин. 
При відключенні мережевого адаптера, для збереження ємності 

АБ,  апарат автоматично вимикається, якщо після останнього натиснен-
ня на клавішу, або після останньої команди, прийнятої від комп’ютера, 
минув заданий інтервал часу до автоматичного вимкнення (програмуєть-
ся командою 210). 

Якщо АБ і мережевий адаптер відключені, то електроживлення 
оперативної пам’яті і годинника, протягом не менш 1440 годин, забезпе-
чується від резервного акумулятора напругою 3,6 В, ємністю 40 мА·год. 
Відключення АБ можливе лише в ЦСО. Заряд резервного акумулятора 
здійснюється при включенні апарата. 

3.2.8 Порти і зовнішні пристрої 

Апарат має два порти для підключення зовнішніх пристроїв. Далі за 
текстом порти позначаються так: ПОРТ 1, ПОРТ 2. Інтерфейс ПОРТ 1 – 
RS-232, інтерфейс ПОРТ 2 визначається інтерфейсним адаптером. 

Інтерфейсний 
адаптер 

Інтерфейс 
порта 2 Примітка 

Не встановлено RS-232  

Адаптер RS-485 RS-232 або 
RS-485 

RS-485 тільки для підключення 
комп’ютера 

Комутатор порта Два RS-232 Можливе одночасне підключення 
зчитувача штрих-коду та електро-
нних ваг 
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До апарата можуть бути підключені такі пристрої: комп’ютер, зчиту-
вач штрих-коду, електронні ваги, модем передачі контрольно-звітної ін-
формації. До апарата може бути одночасно підключено два або три (з 
комутатором порта) пристрої, але не може бути підключено декілька од-
нотипних пристроїв. Пристрої можуть підключатися до будь-якого з двох 
портів апарата. Комп’ютер, що має інтерфейс RS-485, підключається 
лише до порта 2. Кабелі для підключення зчитувача штрих-коду та 
комп’ютера постачаються за окремим замовленням. Поставка кабелів 
для підключення ваг здійснюється ЦСО. 

Порти мають бути конфігуровані для роботи з зовнішніми пристро-
ями командою 202 «Конфігурування портів» та, при наявності інтерфей-
сного адаптера, настроєні для роботи з інтерфейсним адаптером  ко-
мандою 203 «Інтерфейсний адаптер».  

Тестування портів здійснюється командою 905 «Тест портів», а те-
стування зовнішніх пристроїв – командою 906 «Тестування периферій-
них пристроїв». 

Використання зчитувача штрих-коду описано в п. 3.10.6 «Уведення 
за допомогою зчитувача штрих-коду». Робота з вагами описана в п. 6.6 
«Продаж товару при роботі з вагами».  

3.3 Робота з комп’ютером 

Підключення до комп’ютера здійснюється за допомогою інтерфейсу 
RS-232, підключення апаратів, обладнаних адаптером RS-485, за допо-
могою інтерфейсу RS-232 або RS-485. 

Налаштування апарата на роботу з комп’ютером здійснюється ко-
мандою 202 «Конфігурування портів». Включення підтримки  адаптера 
RS-485 командою 203 «Вибір інтерфейсного адаптера». 

При одночасному підключенні, за допомогою RS-485, декількох 
апаратів, необхідно запрограмувати мережеву адресу апарата коман-
дою 204 «Мережева адреса апарата». Для роботи в онлайн-режимі не-
обхідно запрограмувати мережеву адресу комп’ютера командою 205 
«Мережева адреса комп’ютера». 

Параметри зв’язку з комп’ютером програмуються командою 206 
«Параметри зв’язку з комп’ютером», а параметри, прийняті за замовчу-
ванням, командою 207 «Встановлення параметрів зв’язку за замовчу-
ванням». 

Комп’ютер може підключатися за допомогою модема. Апарат може 
виконувати настроювання модема передачею команди настроювання 
(див. ком. 619 «Команда настроювання модема») та відображати процес 
модемного з’єднання (див. ком. 114 «Модемне з’єднання»). Модем може 
бути настроєний в режим підтвердження з’єднання – при отриманні по-
відомлення “RING” апарат передає команду “ATA”.  
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Апарати, обладнані адаптерами RS-485, можуть бути об’єднані у 
мережу для роботи з одним комп’ютером. Кількість апаратів у мережі – 
до 16. Мережа апаратів може бути підключена до комп’ютера за допомо-
гою модема. При підключенні з допомогою RS-485 команду підтверджен-
ня з’єднання передаватиме лише апарат з інтерфейсною адресою 2.  

Ініціатором обміну може бути комп’ютер або апарат. Функції, в яких  
ініціатором обміну виступає апарат, називаються функціями онлайн-
режиму. 

Для роботи в онлайн-режимі до апарата має бути підключено 
комп’ютер, що працює під керуванням програми-сервера. Далі за текс-
том такий комп’ютер буде називатись сервером. Підключення може здій-
снюватись за допомогою інтерфейсу RS-232 або RS-485. Можливе ство-
рення мережі апаратів, які працюють в онлайн-режимі зі спільним серве-
ром. Увімкнення та вимкнення функцій онлайн-режиму здійснюється ко-
мандою 208 «Онлайн-режим». 

Функції онлайн-режиму: 
− завантаження з сервера описів товарів, які не запрограмовані в 

базі товарів апарата, або запрограмовані, але не продавались з початку 
зміни, безпосередньо під час продажу товару; 

− завантаження з сервера ціни та наявної кількості товарів, які про-
давались з початку зміни, безпосередньо під час продажу товару; 

− запит до сервера за дозволом виконання продажу товару; 
− запит до сервера за дозволом виконання оплати чека; 
− виконання апаратом запитів сервера: уведення числового рядка, 

індикація тексту, друк коментаря;  
− виконання апаратом знижки з використанням дисконтної картки; 
− робота апарата з електронними вагами, підключеними до серве-

ра; 
− передача на сервер повідомлень про відмову від продажу, ану-

лювання або закриття касового чека, приймання або повернення товару; 
− запит до сервера за дозволом виконання денного Z-звіту; 
− збереження чеків в онлайн-журналі, з можливістю їх зчитування 

сервером.  
Обмін з комп’ютером відображується на індикаторі в режимі очіку-

вання (див. п. 3.8 «Основні стани апарата»). 

3.4 Робота з модемом передачі даних 

Модем передачі даних «ІКС-М2» підключається до порта апарата, 
налаштованого на роботу з комп’ютером. Модем має наскрізний канал 
для підключення апарата до комп’ютера. 

Модем виконує персоналізацію апарата, зчитує з апарата контро-
льно-звітну інформацію (далі – КЗІ) та передає її на сервер інформацій-
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ного еквайєра (далі – сервер еквайєра), передає в апарат повідомлення 
про передачу КЗІ на сервер еквайєра та про доставку КЗІ адресату. 

Під час персоналізації апарат друкує службовий чек з повідомлен-
ням: 

− «Персоналізація виконана» в разі успішної персоналізації; 
− «Помилка персоналізації» в разі помилки.  
Апарат конфігурується модемом в режим передачі Z-звітів або Z-

звітів та чеків. 
При отриманні повідомлення про передачу КЗІ на сервер еквайєра 

або про доставку КЗІ адресату апарат заносить до контрольної стрічки 
службовий чек, який містить діапазон номерів пакетів, дату та час пере-
дачі (доставки). 

Апарат підтримує роботу з модемом передачі даних тільки у фіска-
льному режимі. Апарат блокує виконання розрахункових та службових 
операцій: в разі відсутності персоналізації (ПОМИЛКА 65) або в разі не-
отримання повідомлення про передачу КЗІ на сервер еквайєра протягом 
72 годин (ПОМИЛКА 66). Апарат блокує зміну фіскального номера (ПО-
МИЛКА 67) при неотриманні повідомлення про передачу КЗІ на сервер 
еквайєра. 

Інформація про стан передачі КЗІ еквайєру може бути переглянута 
командою 116. 

Час до блокування апарата через непередачу КЗІ може бути пере-
глянутий за допомогою сервісної функції [Ф] [7]. 

Якщо до блокування апарата через непередачу КЗІ залишилось 
менше 24 годин, то оператор буде попереджений: при виконанні денного 
звіту повідомленням «ПОПЕРЕД 4» та відповідною індикацією в режимі 
годинника (див. п3.8 «Основні стани апарата»). 

3.5 Електронний журнал 

Електронний журнал (далі – журнал) призначений для друку конт-
рольної стрічки. На контрольній стрічці друкуються: касові чеки, анульо-
вані касові чеки, чеки службового внесення та видачі готівки, повідом-
лення про передачу контрольно-звітної інформації на сервер еквайєра та 
про її доставку адресату.  

Журнал дозволяє друкувати копію останнього чека контрольної 
стрічки (див. п.9 «Друк копії касового чека»). Друк копії дозволено адміні-
стратору та опціонально (дозвіл командою 612 «Права касира») касиру. 

Опціонально в журнал заноситься сервісна інформація, призначена 
виключно для передачі на комп’ютер,– чеки приймання та повернення 
товару. 

Управління формуванням журналу та друком контрольної стрічки в 
нефіскальному режимі здійснюється командою 694. За замовчуванням 
формування контрольної стрічки увімкнено, друк контрольної стрічки у 
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нефіскальному режимі необов’язковий, сервісна інформація не форму-
ється. 

Задля економії паперу контрольна стрічка друкується в режимі сти-
сненого друку. Управління режимом друку здійснюється командою 201 
«Параметри друку». 

Якщо журнал не займає увесь буфер, то в пам’яті апарата будуть 
зберігатись декілька (максимум десять) останніх журналів. Доступ до по-
передніх журналів можливий тільки з комп’ютера. 

У фіскальному режимі апарат після виконання Z-звіту журналу 
продовжує зберігати журнали до завантаження усіх чеків журналу моде-
мом передачі даних. В цьому випадку доступна ємність поточного жур-
налу зменшується на об’єм незавантажених журналів. 

Доступна ємність журналу може бути переглянута командою 101. 
Заповнення журналу контролюється під час відкриття касового че-

ка, друку рядків чека та закриття чека. Якщо вільної ємності журналу за-
лишилося менше ніж 1% від загальної ємності, то в момент закриття че-
ка на індикатор виводиться попередження «ПОПЕРЕД 1». Якщо вільної 
ємності журналу залишилося менше ніж 0,5%, то відкриття нового чека 
стає неможливим, при цьому на індикатор виводиться повідомлення 
«ПОМИЛКА 34». Якщо у відкритому чеку з’ясується, що вільної ємності 
журналу залишилося менше ніж 0,25%, то подальші касові операції у 
цьому чеку стають неможливими, при цьому на індикатор виводиться 
повідомлення «ПОМИЛКА 34». В цій ситуації можливо лише закрити чек 
з повною оплатою або анулювати чек. 

Контрольна стрічка може бути роздрукована частково або повністю 
командою 508 «Х-звіт електронного журналу». При заповненні журналу 
необхідно виконати Z-звіт журналу – надрукувати контрольну стрічку з 
закриттям журналу командою 509 «Z-звіт електронного журналу». У фіс-
кальному та в нефіскальному режимах, в разі обов’язковості Z-звіту жур-
налу (див. команду 694), при виконанні денного Z-звіту буде виконано Z-
звіт журналу, якщо він не був виконаний раніш. 

3.6 База товарів 

Базою товарів називається сукупність описів та інформації про ре-
алізацію товарів, що зберігається в оперативній пам’яті апарата. 

Опис включає наступні параметри товару: код, додатковий код, на-
зва, ціна, податкова група, товарна група, найменування операції випла-
ти, ознака вагового або штучного товару, ознака контролю наявності, 
ознака блокування продажу товару в кількості, яка перевищує наявну кі-
лькість, наявна кількість товару. 

Діапазон значень коду – від 1 до 9 999 999 999 999. Діапазон зна-
чень додаткового коду – від 0 до 999999.  
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Коди довжиною 13 розрядів, що починаються із цифр 20..23, обро-
бляються згідно «Правила ЄАН-УКРАЇНА кодування товарів обмеженої 
циркуляції, змінної кількості та товарів, які не марковані виробником» з 
наступним обмеженням – змінна частина коду інтерпретується як маса 
товару в грамах. Контрольний розряд змінної кількості перевіряється під 
час операцій продажу або виплати і не перевіряється при програмуванні 
товару. Контрольний розряд коду не перевіряється. В усіх випадках, крім 
продажу або виплати товару, змінна частина коду обнулюється. Напри-
клад, при програмуванні товару уведений код 2112348123452 буде замі-
нено на 2112340000000. Також апарат надає можливість обробляти за 
тими самими правилами 13-розрядні коди, що починаються з цифр 
24..28, та змінити правила для кодів, що починаються із цифр 20..23 
(див. команду 618). Зміна правил обробляння кодів повинна виконува-
тись до програмування товарів з такими кодами.  

Формати кодів зі змінною кількістю наведені в таблиці. 
Формат Код 

1 2 0 N1 N2 N3 N4 N5 V M1 M2 M3 M4 C 
2 2 1 N1 N2 N3 N4 V M1 M2 M3 M4 M5 C 
3 2 2 N1 N2 N3 N4 N5 N6 M1 M2 M3 M4 C 
4 2 3 N1 N2 N3 N4 N5 M1 M2 M3 M4 M5 C 

Позначення: 
N – ідентифікаційний номер товару; 
V – контрольний розряд змінної кількості; 
M – змінна кількість в грамах;  
C – контрольний розряд коду 

Назва товару може містити будь-які символи із наведених у таблиці 
символів у додатку Г. Максимальна довжина назви товару – змінна, за 
замовчуванням установлено довжину 25 символів. Максимальна довжи-
на назви може бути перепрограмована при пустій базі товарів командою 
692 у межах від 20 до 31 символів. 

Максимальна кількість товарів у базі залежить від установленої до-
вжини назви товару. Співвідношення наведено в таблиці п. 3.1 «Функціо-
нальні характеристики». 

Товар може мати запрограмовану ціну або бути запрограмований з 
вільною ціною (ціна вводиться при продажу товару).  

Товар може належати до однієї із 5 податкових груп. 
Товар може бути запрограмований як ваговий або штучний. Кіль-

кість вагового товару завжди друкується в рядку чека з точністю три зна-
ки після коми. 

Товар може бути запрограмований з контролем або без контролю 
наявності. Контроль наявності дає змогу в будь-який час довідатися, яка 
кількість товару залишилася для продажу. Для товарів, які запрограмо-
вані з контролем наявності, можна запрограмувати ознаку блокування 
продажу товару в кількості, яка перевищує наявну кількість. 
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Товар може належати до однієї із 100 товарних груп. Віднесення 
товару до певної групи дає змогу роздруковувати товарні звіти, що міс-
тять товари тільки певних груп (команди 504, 505, 514, 515). 

Товару присвоюється одна із 4-х операцій виплати. Назва операції 
виплати друкується в чеку виплати перед назвою товару, якщо вона за-
програмована (див. ком. 625 «Назва операції виплати»). 

Програмування описів товарів здійснюється командою 600 або з 
комп’ютера. Видалення товару з бази та корекція його опису в повному 
обсязі можливі, якщо товар не продавався після останнього Z-звіту. Як-
що товар хоча б один раз було продано або повернуто, то до проведен-
ня денного Z-звіту можливо буде змінювати в описі товару лише його ці-
ну та наявну кількість. 

Інформація про реалізацію товару включає два звіти: звіт про реа-
лізацію товару за зміну та звіт про реалізацію товару за період. 

Звіт про реалізацію товару за зміну включає наступну інформацію 
(окремо за операціями продажу та виплат): сумарна кількість, сумарна 
вартість, сума знижок, сума націнок. 

Звіт про реалізацію товару за період включає наступну інформацію 
(окремо за операціями продажу та виплат): сумарна кількість, сумарна 
вартість. Розрядність лічильників достатня для накопичення інформації 
за весь період експлуатації. Інформація звіту про реалізацію товару за 
період може бути обнулена командами 590 та 591. 

Звіти можуть бути роздруковані або передані на комп’ютер. Друк 
звіту виконується за діапазоном кодів або номерів товарних груп. Можна 
надрукувати повний звіт або тільки підсумкові лічильники. 

УВАГА! Інформація звіту про реалізацію товару за зміну обнулю-
ється автоматично при виконанні денного Z-звіту. Інформація звіту про 
реалізацію товару за період не змінюється при зміні опису товару. 

Інформація до звіту за період заноситься при закритті касового че-
ка або при виконанні денного Z-звіту (вибір командою 693 «Алгоритм 
формування звіту про реалізовані товари»). За замовчуванням – при за-
критті касового чека. 

При виникненні помилки 99 «Товарна база зіпсована» робота з то-
варною базою блокується. У цьому випадку необхідно ввести довжину 
назви товару за допомогою команди 692 та виконати очистку товарної 
бази командою 690 або перевірку та усунення помилок командою 691. 

3.7 Користувачі 

Функції касового апарата розподілені між користувачами. Деякі 
операції дозволені кільком користувачам, деякі дозволені також без ре-
єстрації користувача. Реєстрація користувача дозволяє виконання опе-
рацій, що дозволені користувачеві. Кожен користувач має свій пароль, 
що містить до 8 цифр і може бути перепрограмований. Пароль, що дорі-
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внює нулю, не запитується. Реєстрація користувача може бути виконана 
командами 1..11, а відміна реєстрації – командою 0 (див. п. 11.1 «Реєст-
рація та відміна реєстрації користувача»). Реєстрація користувача авто-
матично відміняється в разі вимкнення апарата в режимі очікування. Ре-
єстрація користувача пропонується апаратом в разі, якщо користувач, 
що зареєстрований на даний момент, не знаходиться в списку дозволе-
них для даної дії користувачів. Якщо дія дозволена декільком користува-
чам, на індикатор виводиться меню, пунктами якого є дозволені користу-
вачі. Необхідно вибрати користувача з меню, натискуючи клавішу [ОПЛ] 
для перебору дозволених користувачів і [ПС] для вибору користувача. 
Натискання [С] відміняє виконання дії. Якщо вибраний з меню користу-
вач – касир, на індикатор виводиться запит «N КАСИРА?». Необхідно 
ввести число – номер касира (від 1 до дозволеної кількості касирів), за-
вершуючи ввід натисненням [ПС]. Натискання [С] відміняє виконання дії. 
Після вибору користувача з меню, або якщо дія дозволена одному кори-
стувачеві, апарат запитує пароль користувача (якщо він ненульовий). На 
індикатор виводиться один із запитів: «ПАР. КАС.?», або «ПАР. АДМ.?», 
або «ПАР. ІНСП.?», або «ПАР. ТЕХН.?». У відповідь треба ввести паро-
ль  вибраного користувача і натиснути [ПС]. Під  час  уведення паролю 
замість введених цифр на індикаторі відображаються символи '–' . Нати-
скання [С] відміняє виконання дії. 

Опис користувачів наведено в таблиці. 

Користувач 
Індикація в 
режимі очі-
кування 

Пароль 
за замов-
чуванням 

Дозволені операції 

Не зареєс-
трований 

«БР»   

Касир «КАСИР N» 
де N – но-
мер касира 

0 Касові операції, службові внесення і 
видачі, Х-звіти, Z-звіт електронного 
журналу, інформаційні команди, ча-
стково програмування параметрів. 

Адмініст-
ратор 

«АДМІН» 12321 Програмування, зміна конфігурації 
апарата, зміна паролів (за виклю-
ченням пароля технічного спеціаліс-
та), звіти, частково: тести, службові 
команди, технічне обслуговування. 

Податко-
вий інспек-
тор 

«ІНСПЕКТР» 36963 Частково службові команди. 

Технічний  
спеціаліст 

«ТЕХНІК» 15290 Зміна конфігурації апарата, зміна 
паролю технічного спеціаліста, тес-
ти, службові команди, технічне об-
слуговування. 
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Будь-який 
або не за-
реєстрова-
ний 

  Реєстрація, встановлення паролів за 
замовчуванням (в ЦСО), інформа-
ційні команди. 

3.8 Основні стани апарата 

Ініціалізація – стан початкового запуску програмного забезпечення 
апарата, з якого можна перейти в стан обнуління оперативної пам’яті або 
в режим очікування. В стані ініціалізації індикатор відображує запит 
«ОБНУЛИТИ ?». Для переходу в режим очікування слід натиснути [С], 
але якщо програма виявить збій даних, то перехід буде блоковано. Для 
переходу в стан обнуління в нефіскальному режимі натиснути [ПС]. В 
фіскальному режимі, якщо перехід в режим очікування блоковано, необ-
хідно звернусь в ЦСО. У фіскальному режимі при виконанні ініціалізації 
апарат переводиться в стан «Не персоналізовано». 

Обнуління оперативної пам’яті – стан, в якому виконується почат-
кова установка даних в оперативній пам’яті. Обнуління проводиться для 
продовження роботи після виникнення фатальної помилки. Із стану об-
нуління апарат переходить в режим очікування. 

Режим очікування – стан, в якому апарат знаходиться, коли не від-
крито чек і не уведено жодної цифри з клавіатури. В режимі очікування 
індикатор апарата показує назву зареєстрованого користувача, або, піс-
ля закриття чека, суму здачі чи суму чека. Через певний час, що програ-
мується командою 211, індикатор переходить в режим годинника, пока-
зуючи поточний час. В режимі годинника індикатор може відображати 
додаткові символи: ‘С’ – під час зв’язку з комп’ютером, ‘b’ – якщо до бло-
кування апарата через непередачу контрольно-звітної інформації зали-
шилося менше 24 годин, ‘t’ – якщо в базі товарів є товари, запрограмо-
вані з комп’ютера, ‘А’ – при відключеному мережевому адаптері. Напри-
клад: «А 16-22-07». Дозвіл індикації символів ‘С’ і ‘t’ установлюється з ПК, 
за замовчуванням індикація ‘С’ дозволена, а ‘t’ – заборонена. 

Відкритий чек – стан, в якому апарат знаходиться після друку по-
чаткового повідомлення чека до кінця друку останнього рядка чека. 

Режим вільного уведення – стан, в якому апарат знаходиться, коли 
в режимі очікування або у відкритому чеку розпочато уведення числа з 
клавіатури. Число, що вводиться з клавіатури, може означати код това-
ру, його кількість та ціну, величину знижки або націнки, суму оплати, а в 
режимі очікування – ще й код команди. 

Виконання команди – стан, в якому апарат знаходиться після успі-
шного введення коду команди до повернення в стан очікування. Під час 
виконання операцій, що потребують деякого часу на обробку даних, ін-
дикатор відображує рядок горизонтальних рисок. 



  Настанова з експлуатації 

 23  

3.9 Помилкові ситуації 

Помилкові ситуації можуть виникнути внаслідок неправильних дій 
оператора, несправності апарата, невиконання дій, що необхідні на пев-
ному етапі роботи апарата, та внаслідок інших причин. Помилкові ситуа-
ції діляться на попередження, помилки та фатальні помилки. 

При виникненні помилки або попередження лунає звуковий сигнал, 
а на індикатор виводиться повідомлення «ПОПЕРЕД  N» або «ПОМИЛ-
КА  NN», де NN – код попередження (помилки). Помилки, пов’язані з 
принтером, відображуються у вигляді текстових повідомлень. 

Після виводу на індикатор повідомлення про помилку або попере-
дження робота апарата призупиняється до натиснення клавіші [С]. Якщо 
після натиснення клавіші [С] повідомлення не зникло з індикатора, то 
причину помилки не усунено. 

Фатальні помилки виникають у ситуаціях, що унеможливлюють по-
дальшу роботу апарата. Такі помилки не виводять повідомлень на інди-
катор, а супроводжуються звуковим сигналом високого тону, причому код 
помилки позначається кількістю сигналів. Відразу після сигналів апарат 
вимикається. Для продовження роботи після фатальної помилки необ-
хідно утримувати натиснутою клавішу [5] під час включення апарата кла-
вішею [ВКЛ/ВИКЛ]. При цьому апарат перейде в стан ініціалізації (див. п. 
3.8 «Основні стани апарата»). 

Повідомлення про помилкові ситуації наведено у додатку В. 

3.10 Уведення інформації в апарат 

Інформація вводиться в апарат за допомогою клавіатури або зчи-
тувача штрих-коду. Інтерпретація введених даних залежить від стану 
апарата (див. п. 3.8 «Основні стани апарата»). 

3.10.1 Уведення числових величин 

 Уведення числових величин здійснюється цифровими клавішами, 
а також клавішами [00] та [,]. Курсор не відображується. В разі переви-
щення дозволеної для числа, що вводиться, кількості цифр до або після 
коми, лунає попереджувальний звуковий сигнал.  

В деяких випадках (програмування апарата, виконання звітів), пе-
ред вводом числової величини, індикатор відображує її поточне значен-
ня, яке зникає з індикатора в момент початку введення нової величини. 

Суми та ціни вводяться у гривнях, з двома знаками після коми. Кі-
лькість гривень, що дорівнює нулю, вводити не обов’язково. Кількість ко-
пійок, кратну 10, можна вводити одною цифрою. Наприклад: 

[,][2][5] або [0][,][2][5] означає 25 копійок; 
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[5] означає 5 гривень; 
[5][,][3] або [5][,][3][0] означає 5 гривень 30 копійок. 

Кількості вводяться у штуках або кілограмах з трьома знаками піс-
ля коми. Цілу частину кількості, що дорівнює нулю, вводити не 
обов’язково. Кінцеві нулі дробової частини кількості вводити не 
обов’язково. Наприклад: 

[,][2][5] або [0][,][2][5] означає 250 грамів або ¼ штуки; 
[5] означає 5 кілограмів або штук; 
[5][,][3] або [5][,][3][0] означає 5 кілограмів 300 грамів. 

Копіювання і вставка з буфера описані в п. 3.10.3. 
У разі виникнення помилки 12 (див. п. 3.9 «Помилкові ситуації»), що 

означає вихід уведеного числа за допустимі межі, необхідно натиснути 
[С] і повторити введення спочатку. 

Натискання клавіші завершення введення закінчує введення або 
залишає поточне значення незмінним, якщо не введено жодної цифри. 
Далі по тексту клавіша завершення введення числової величини буде 
вказуватись, якщо вона відмінна від [ПС]. 

Натискання клавіші [С], коли введено хоча б одну цифру, розпочи-
нає введення числа з початку. Натискання клавіші [С], коли не введено 
жодної цифри, відміняє введення числа або залишає його незмінним. 

Далі по тексту «відмовою від уведення» при вводі чисел називати-
меться натиснення клавіші [С], коли не введено жодної цифри. 

Далі по тексту введення величини означатиме введення числової 
величини, якщо не сказано інакше. 

3.10.2 Уведення та редагування текстових рядків 

 Уведення текстових рядків здійснюється цифровими клавішами, а 
також клавішами [00] та [,]. Кожна з цих клавіш має надпис із чотирьох 
символів. Уведення виконується, як на клавіатурі мобільного телефону: 
необхідно кілька разів натиснути клавішу до появи потрібного символу із 
нанесених на клавіші, в тому числі і зображеної на клавіші цифри. Для 
затримки введення необхідно утримувати клавішу натиснутою. 

Частина рядка, що вводиться, довжиною 10 символів, відображу-
ється на індикаторі. Якщо рядок на даний момент не містить жодного си-
мволу, індикатор відображує рядок із крапок. 

Після першого натиснення будь-якої з клавіш, що призначені для 
введення та редагування тексту, на індикаторі відображується курсор 
миганням символу в позиції курсора. В пустій позиції мигає нижній сег-
мент знакомісця. Курсор переміщується: вліво та вправо клавішами [-%] 
та [+%], на початок та в кінець рядка клавішами [T2/–] та [T1/+]. На інди-
каторі завжди відображується частина рядка, яка містить курсор. 

Уведення відбувається в режимі вставки. Уведений символ встав-
ляється в позиції курсора. Символи, розташовані праворуч, переміщу-
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ються на одну позицію вправо, курсор переміщується на одну позицію 
вправо. При цьому останній символ, що опинився за межами дозволеної 
довжини рядка, втрачається. Під час уведення символу, що знаходиться 
в останній дозволеній для даного рядка позиції, лунає попереджуваль-
ний звуковий сигнал, позиція курсора не змінюється. 

Видалення символу в позиції курсора здійснюється клавішею [Ф]. 
Видалення символу зліва від курсора здійснюється клавішею [АН]. Ви-
далення всіх символів рядка здійснюється клавішею [T3/×]. 

Символи можуть вводитися у верхньому (за замовчуванням) та 
нижньому регістрах. Вибір регістру здійснюється клавішею [×]. Уведення 
у верхньому та нижньому регістрах відрізняються звуковим супроводом 
символьних клавіш та клавіші вибору регістру. Верхній регістр (великі лі-
тери) супроводжується звуком низького тону, нижній регістр (малі літери) 
супроводжується звуком високого тону. 

Для введення цифр передбачено режим уведення цифр, який вми-
кається клавішею [ЦІНА]. У цьому режимі натиснення на цифрову клаві-
шу, [00] або [,] здійснює введення цифри, двох нулів або коми, як під час 
уведення числових величин. Перейти в режим уведення літер можна, 
натиснувши клавішу перемикання регістру [×], при цьому поточний ре-
гістр літер не зміниться. 

Символи, не зазначені на клавіатурі, вводяться за допомогою їх 
кодів, що наведені в додатку Г. Для введення символу за його кодом не-
обхідно натиснути [КТ] <nnn>, де nnn – трьохзначний десятковий код 
символу. 

Для копіювання в буфер служить клавіша [КРТ/M+], для вставки із 
буфера – [КРД/M–]. Вставка відбувається в позицію курсора. При цьому 
символи, що опинилися за межами дозволеної довжини рядка, втрача-
ються. 

Для набору текстів, що мають часто повторювані фрагменти, існує 
можливість запрограмувати до 20 текстових заготовок. Вставка заздале-
гідь запрограмованої заготовки здійснюється клавішею [T4/⁄], після чого 
на індикатор виводиться запит «ЗАГОТ.N ?». У відповідь треба ввести 
номер заготовки та натиснути [ПС]. При цьому поточний вміст рядка 
втрачається і замінюється на заготовку. Курсор опиняється в тій позиції, 
в якій він був на момент програмування заготовки. Натискання [С] за-
мість [ПС] відміняє вставку. Програмування заготовок здійснюється ко-
мандою 614. 

Натискання клавіші [ПС] закінчує введення тексту, або залишає 
рядок незмінним, якщо не введено жодного символу. Натискання клавіші 
[С], коли введено хоча б один символ, розпочинає введення рядка з по-
чатку. Натискання клавіші [С], коли не введено жодного символу, зали-
шає рядок незмінним. Далі по тексту «відмовою від уведення» при вводі 
або редагуванні текстів називатиметься натиснення клавіші [С], коли не 
введено жодного символу. 



 Настанова з експлуатації   
   

 26 

3.10.3 Передача рядка через буфер обміну 

Апарат має буфер обміну, в який може бути скопійовано текстовий 
або числовий рядок, що вводиться користувачем. Буфер обміну зберігає 
скопійовану в нього інформацію необмежено довго, доки в нього не буде 
скопійовано іншу інформацію. Вміст буфера обміну може бути вставле-
ний в будь-який час в текстовий або числовий рядок, що вводиться кори-
стувачем. Клавіші, призначені для копіювання та вставки, а також спосіб 
вставки із буфера, залежать від стану, в якому знаходиться апарат.  

Перелік операцій з буфером обміну наведено у таблиці. 

Стан апарата Команда 
копіювання 

Команда 
вставки 

Спосіб вставки із буфера 

Калькулятор [ЦIНА] немає  
Очікування, 
відкритий чек, 
вільне вве-
дення 

немає [Ф][ЦIНА] Вміст буфера повністю замінює 
число, що вводиться. Нециф-
рові символи ігноруються 

Уведення чи-
сла у всіх ін-
ших випадках 

[КРТ/M+] [КРД/M–] Вміст буфера вставляється пі-
сля введеного числа. Нециф-
рові символи спричинюють по-
милку введення 

Уведення те-
ксту 

[КРТ/M+] [КРД/M–] Вміст буфера вставляється в 
позицію курсора 

3.10.4 Уведення логічних величин 

Під логічною величиною мається на увазі будь-яка величина, що 
приймає значення «так» або «ні», наприклад, дозвіл або заборона де-
якої з функціональних можливостей апарата.  

Логічні величини відображуються на індикаторі таким чином: 
«НАЗВА N» 

де НАЗВА – назва логічної величини, N – значення величини, що може 
бути 0 (ні) або 1 (так). Наприклад, «ЗНИЖКИ 1» означає, що знижки на 
даний момент дозволені. Щоб змінити значення величини, треба натис-
нути клавішу [0] або [1]. Натискання клавіші [ПС] закінчує введення ве-
личини, або залишає її незмінною, якщо нова величина не введена. На-
тискання клавіші [С] залишає величину незмінною. 

Далі по тексту «відмовою від уведення» при вводі логічних величин 
називатиметься натиснення клавіші [С]. 
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3.10.5 Діалоги 

До діалогів належать запити апарата, що потребують відповіді 
«так» або «ні», а також меню. Запити апарата виникають у багатьох си-
туаціях, що потребують підтвердження або скасування користувачем. 
Наприклад, запит «ДРУК ?» виводиться на індикатор при програмуванні 
апарата, після закінчення введення текстових рядків, які можуть бути не-
коректно прочитані з індикатора. Друк уведених текстів дозволяє впевни-
тися у правильності набору. Відповіддю «так» на запит апарата є натис-
нення клавіші [ПС], відповіддю «ні» – натиснення [С]. 

Меню дозволяє користувачу зробити вибір з декількох можливих на 
даний момент альтернатив (пунктів меню). На індикаторі відображується 
тільки один пункт меню. Ознакою того, що на індикаторі пункт меню, слу-
гують символи «–», в які взято текст пункту меню. Наприклад: 

– АДМІН – 
Перехід до іншого пункту здійснюється натисненням клавіші [ОПЛ]. Під-
твердження вибору пункту меню здійснюється клавішею [ПС], відмова 
від вибору – клавішею [С]. 

3.10.6 Уведення за допомогою зчитувача штрих-коду 

Якщо до апарата або до сервера підключено зчитувач штрих-коду 
(далі сканер), його можна використовувати для введення чисел і тексту.  

Спосіб, у який вводиться інформація зі сканера, залежить від стану, 
в якому знаходиться апарат. У більшості випадків зчитування штрих-коду 
еквівалентно набору числа на клавіатурі, завершуваного натисненням 
клавіші [ПС] або [КТ]. Способи введення зі сканера наведені у таблиці. 

Стан апарата Спосіб уведення зі зчитувача 
Очікування, від-
критий чек, віль-
не введення 

Цифри, передані сканером, повністю замінюють 
цифри, які вже введені з клавіатури. Після цього імі-
тується натиснення [КТ] (уведення коду товару). 

Уведення числа 
у всіх інших ви-
падках 

Цифри, передані сканером, розташовуються після 
тих, що вже набрані на клавіатурі. Після цього іміту-
ється натиснення [ПС] (підтвердження введення). 

Уведення тексту Цифри або літери, передані сканером, вставляють-
ся в позицію курсора. 

В апараті реалізована можливість імітації натиснень клавіш за до-
помогою зчитування штрих-коду. Штрих-код повинен мати наступний 
формат: <префікс> <послідовність кодів клавіш>. Коди клавіш наведено 
в додатку Д. Префікс – послідовність символів ‘K’, ‘E’, ‘Y’ (коди 0x4B, 
0x45, 0x59). Максимальна довжина штрих-коду – 35 символів. Байти, які 
не відповідають кодам клавіш, ігноруються.  Пробіли, а також послідов-
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ність символів ‘[‘, ‘C’, ‘1’ (коди 0x5B, 0x43, 0x31), які передують префіксу, 
ігноруються. Апарат розпізнає коди імітації натиснень клавіш у всіх ста-
нах, за винятком уведення тексту та тестування сканера. 

Приклади штрих-кодів: 
KEY0S1S123S – реєстрація першого касира з паролем 123; 
KEY0,25*1К – продаж 250 грамів товару з кодом 1; 
KEY0,5- – знижка 0,5%; 
KEYS2- – знижка на проміжну суму 2%. 

3.10.7 Уведення за допомогою клавіш швидкого до-
ступу 

В апараті реалізована можливість швидкого уведення клавіш за 
допомогою клавіш швидкого доступу [Т1]..[Т4], [Ф] [Т1]..[Ф] [Т4]. Для ко-
жної клавіші швидкого доступу може бути запрограмована послідовність 
від однієї до 32 клавіш (див. ком. 616 «Клавіші швидкого доступу»). 

Приклади програмування клавіш швидкого доступу: 
48200242109731К –  уведення коду товару; 
0,5- – знижка 0,5%; 
S2- – знижка на проміжну суму 2%; 
F*ТЕКСТ –  вставка у відкритий чек коментаря «ТЕКСТ». 

3.11 Обчислення податку 

Формули, за якими обчислюються податки податкових груп А..Г, в 
залежності від форми оподаткування наведено в таблиці.  

Форма оподаткування Формули обчислення ПДВ та збору 
ПДВ, включений в ціну A = C1 х D / (100 + D) 
ПДВ та збір, включені в ціну. 
ПДВ не нараховується на збір 

A = C2 х D / (100 + D + E) 
B = С2 х E / (100 + D + E) 

ПДВ та збір, включені в ціну. 
ПДВ нараховується на збір 

A = C2 х D / (100 + D) 
B = (С2 – A) х E / (100 + E) 

ПДВ, не включений в ціну A1 = С3 х D / 100 
А2 = Сума А1 

Де:  A – сума ПДВ у межах чека, відповідно, за підсумком роботи про-
тягом зміни або за підсумками роботи за період; 

A1 – сума ПДВ у межах чека; 
A2 – сума ПДВ, відповідно, за підсумком роботи протягом зміни 

або за підсумками роботи за період; 
B –  сума збору у межах чека, відповідно, за підсумком роботи 

протягом зміни або за підсумками роботи за період; 
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C1 –  сукупна вартість (з урахуванням ПДВ) товарів і послуг, відпо-
відно, у межах чека, за підсумком роботи протягом зміни або 
за підсумками роботи за період; 

C2 – сукупна вартість (з урахуванням ПДВ та збору) товарів і по-
слуг, відповідно, у межах чека, за підсумком роботи протягом 
зміни або за підсумками роботи за період; 

С3 – сукупна вартість (без урахування ПДВ) товарів і послуг у ме-
жах чека; 

D – ставка ПДВ у відсотках; 
E – ставка збору у відсотках. 

4 ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АПАРАТА 

Апарат живиться безпечно низькою напругою 15 В від мережевого 
адаптера, який входить в комплект постачання апарата. Апарат може пі-
дключатися до електричної мережі як з заземленою, так  і з  ізольованою 
нейтраллю. Розетка мережі електроживлення повинна бути розташована 
біля апарата та бути легко доступна. 

УВАГА! Забороняється переробляти мережевий адаптер або вико-
ристовувати інші блоки живлення. 

Необхідно уникати попадання вологи в середину апарата та мере-
жевого адаптера. 

Режим роботи апарата – не більше 16 годин на добу, під наглядом. 

5 ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ 
 

5.1 Розпаковування та підключення живлення 

Вийняти  апарат та мережевий адаптер з упаковки. Перевірити їх 
на відсутність механічних пошкоджень.  

УВАГА! При наявності пошкоджень забороняється включати апа-
рат. 

Підключити мережевий адаптер до апарата та увімкнути його в 
електричну мережу 220 В. Необхідно зарядити АБ апарата протягом не 
менш ніж 8 годин. При експлуатації апарата необхідно дотримуватись 
рекомендацій, наведених в п. 3.2.7 «Електроживлення». 

5.2 Увімкнення та вимкнення 

Для увімкнення та вимкнення апарата необхідно натиснути та 
утримувати клавішу [ВКЛ/ВИКЛ] протягом 1..2 с. Після вимкнення, перед 
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повторним увімкненням, необхідно витримати інтервал близько 1 с. Піс-
ля увімкнення апарата на індикаторі з’являється рядок горизонтальних 
рисок, після зникнення якого апарат готовий до роботи. 

Якщо мережевий адаптер до апарата не підключений, то для запо-
бігання розрядки АБ апарат автоматично вимикається через певний 
проміжок часу, що програмується командою 210. Відлік часу до автома-
тичного вимкнення починається в момент натиснення клавіші, прийняття 
команди від комп’ютера, прийняття коду від сканера. 

5.3 Заправка паперової стрічки 

Для заміни паперової стрічки необхідно відчинити кришку боксу па-
перової стрічки із закріпленим на ній гумовим валиком принтера. Вида-
лити з контейнера залишки старої стрічки та гільзу рулону. Покласти но-
вий рулон паперової стрічки так, як зображено на малюнку.  

Витягнути 3..4 сантиметри стрічки. В разі необхідності очистити ке-
рамічну поверхню друкуючої головки м’якою бавовняною ганчіркою, зле-
гка змоченою етиловим спиртом, протерти насухо, дочекатись повного 
висихання друкуючої головки. Переконатися, що паперова стрічка витяг-
нута рівно. Акуратно зачинити кришку з валиком. Необхідно уникати при-
кладання великих зусиль. Якщо кришка не зачиняється, треба впевнити-
ся у правильному положенні гумового валика на кришці, він повинен ві-
льно обертатися і не мати перекосів. Після заправки, якщо апарат уві-
мкнено і на індикаторі присутнє повідомлення «ВІДЧИНЕНО» або «НЕМА 
ПАП», натиснути клавішу [С] для відміни повідомлення. Натиснути один-
два рази клавішу [ПЧС] для перевірки транспортування паперової стріч-
ки.  

УВАГА! Забороняється закривати кришку боксу без паперової стрі-
чки. Забороняється заправляти вологу паперову стрічку. Якщо на апараті 
утворився конденсат, то вийміть паперову стрічку, просушіть апарат та 
заправте суху паперову стрічку.  

5.4 Уведення ЕККА в експлуатацію 

ЕККА працює у двох режимах: нефіскальному і фіскальному. 
На всіх ЕККА, що реалізуються клієнтам, встановлюється нефіска-

льний режим роботи. Нефіскальний режим являється учбовим. У цьому  

неправильно правильно 
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режимі доступні всі функції ЕККА за винятком занесення інформації до 
фіскальної пам’яті та отримання звітів із фіскальної пам’яті.  

Відмінності функцій ЕККА в нефіскальному режимі: 
− на всіх документах друкується рядок «НЕФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК», 

логотип не друкується; 
− друк контрольної стрічки (Z-звіт електронного журналу) опціо-

нально не обов’язковий; 
− при проведенні Z-звіту або зміні податкових ставок і форми 

оподаткування інформація до фіскальної пам’яті не заноситься; 
− зміна дати проводиться без розкриття корпуса ЕККА; 
− тривалість зміни не контролюється. 
Апарат переводиться у фіскальний режим командою «Фіскалізація» 

(див. п. 11.5). Факт уведення в експлуатацію (переведення у фіскальний 
режим) заноситься до паспорта апарата. Перехід із фіскального режиму 
в нефіскальний неможливий. 

У фіскальному режимі повинна бути проведена персоналізація ЕК-
КА – переведення апарата в режим роботи з модемом передачі даних 
«ІКС-М2». Персоналізація виконується згідно інструкції з експлуатації 
модема передачі даних. Робота з модемом передачі даних описана в 
п.3.4 «Робота з модемом передачі даних». 

6 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕ-
РАЦІЙ 

Проведення розрахункових операцій дозволено касиру. Реєстрація 
користувачів описана в п. 3.7 «Користувачі». 

Виконання деяких операцій може бути заборонено або попередньо 
налаштовано. Для перевірки поточних налаштувань апарата скористай-
тесь командою 113 «Друк налаштувань апарата» (п. 11.2 «Інформаційні 
команди»). 

6.1 Вибір типу чека 

Касовий чек, що відкривається, може бути відкритий як чек продажу 
або чек виплати. Для вибору чека виплати необхідно натиснути 
[Ф][ОПЛ], при цьому на індикаторі з’явиться повідомлення «ВИПЛАТА». 
Реєстрація продажів або виплат може бути заборонена командою 613 
«Дозвіл продажів та виплат». Якщо в апараті дозволено тільки реєстра-
цію виплат, натискувати [Ф][ОПЛ] не потрібно – кожен чек буде відкри-
ватися як чек виплат. 

Всі операції, що застосовуються при продажах, може бути застосо-
вано і при виплатах. Для спрощення, в описі розрахункових операцій під 
продажем товару матиметься на увазі продаж товару або виплата. 



 Настанова з експлуатації   
   

 32 

6.2 Уведення кількості товару 

Вводити кількість товару необхідно перед продажем кількох оди-
ниць, або частини товару, або кількості вагового товару, що не дорівнює 
1 кг. Для цього необхідно ввести кількість із точністю до 3 знаків після 
коми, завершуючи введення клавішею [×]. Замість набору кількості на 
клавіатурі можна вставити число із буфера обміну, натиснувши [Ф] [ЦІ-
НА]. 

Наприклад: 
[4] [×] 4 штуки або кілограми; 
[3] [,] [7] [2] [5] [×] 3 кілограми 725 грамів; 
[,] [5] [×] пів-товару або 500 грамів; 
[Ф] [ЦІНА] [×] кількість вставляється із буфера. 

6.3 Уведення ціни товару 

Вводити ціну товару необхідно перед продажем товару, що запрог-
рамований з вільною ціною. Для цього необхідно ввести ціну в гривнях, 
завершуючи введення клавішею [ЦІНА]. Замість набору ціни на клавіа-
турі можна вставити число із буфера обміну, натиснувши [Ф] [ЦІНА].  

Наприклад: 
[4] [ЦІНА] 4 гривні; 
[3] [,] [7] [2] [ЦІНА] 3 гривні 72 копійки; 
[,] [5] [ЦІНА] 50 копійок; 
[Ф] [ЦІНА] [ЦІНА] ціна вставляється із буфера. 

6.4 Уведення коду товару 

Уведення коду товару може бути здійснено наступними способами: 
− ввести код, завершивши введення клавішею [КТ]; 
− зчитати код сканером; 
− натиснути одну з клавіш швидкого доступу [Т1]..[Т4] або комбі-
націю [Ф] [Т1]..[Ф] [Т4], запрограмовану на введення коду това-
ру (див. команду 616 «Клавіші швидкого доступу»). 

При введенні числа з розрядністю більшою ніж 13, перші 13 розря-
дів інтерпретуються як код товару, решта – як додатковий код товару. 

Після введення числа з розрядністю не більшою ніж 13 пропону-
ється введення додаткового коду товару, якщо в базі є декілька товарів, 
коди яких співпадають з уведеним. При запиті введення додаткового ко-
ду індикатор відображує повідомлення «ДК N», де N – запропонований 
додатковий код.  

Вибір додаткового коду є можливим серед товарів, які мають уве-
дений код. Вибір виконується по базі товарів апарата, а в онлайн-режимі 
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по базі товарів сервера натисканням клавіші [+%] або [-%], відповідно в 
сторону збільшення або зменшення додаткового коду. 

Можна ввести новий додатковий код товару у вигляді числа довжи-
ною до 6 цифр і натиснути [ПС] або [КТ], або залишити запропонований 
незмінним, натиснувши [ПС] без уведення числа. Натискання [С] відмі-
няє введення додаткового коду. 

6.5 Продаж товару 

Для продажу товару треба: 
− ввести кількість товару (при необхідності); 
− ввести ціну товару (при необхідності); 
− ввести код товару. 
Якщо кількість товару не введено, буде продано 1 штуку або 1 кіло-

грам товару. Якщо ціну товару, що запрограмований з вільною ціною, не 
введено, товар буде продано по ціні 0,00 гривень за штуку (кілограм). 

Введення кількості та введення ціни товару можуть здійснюватися 
у будь-якому порядку. 

Якщо код товару має 13 цифр і починається з цифр 20..23 (та 
24..28, якщо запрограмовано командою 618), такий код вже містить у собі 
кількість товару. Введення кількості для продажу такого товару призведе 
до помилки введення. 

У разі успішного продажу апарат надрукує рядок продажу товару 
(див. п. 12.2 «Касові чеки»), а на індикаторі з’явиться сума продажу. Як-
що дозволено друк штрих-коду (див. команду 629 «Дозвіл друку штрих-
коду», то буде надруковано штрих-код у форматі CODE128C, який відпо-
відає повному коду товару. 

6.6 Продаж товару при роботі з вагами 

Якщо апарат настроєно на роботу з вагами, підключеними до апа-
рата, або, в онлайн-режимі, з вагами, підключеними до сервера, продаж 
товару може здійснюватися так: 

− покласти товар на ваги; 
− натиснути [×], при цьому на індикатор буде виведено повідом-
лення «ВАГ ТОВАР»; 

− при необхідності ввести ціну товару (див. п. 6.3 «Уведення ціни 
товару»); 

− ввести код товару (див. п. 6.4 «Уведення коду товару»); 
− на ваги буде передано ціну товару (для ваг, які підтримують про-
грамування ціни); 

− впевнитися, що показання ваг стабілізувалися; 
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− натиснути [×],  апарат отримає вагу товару.  Одиниця виміру ва-
ги – кілограм, за винятком ваг моделей A, A..R виробництва 
AXIS, для яких одиниця виміру – грам. 

Натискання [С] після першого натиснення [×] скасовує процедуру 
зважування товару. 

6.7 Повтор останнього продажу 

Для повтору останнього продажу необхідно натиснути [КТ]. При 
цьому буде продано той самий товар з тими самими кількістю та ціною. 

За замовчуванням виконання повтору заборонено. Дозволити по-
втор продажу можна командою 612 «Права касира». 

6.8 Відмова від останнього продажу 

Для відмови від щойно здійсненого продажу необхідно натиснути 
[АН]. Апарат надрукує відмову від продажу, а на індикатор буде виведе-
но суму відмови зі знаком мінус. 

Якщо з моменту останнього продажу на клавіатурі виконувались 
будь-які дії, крім натиснення [ПЧС], відмова від останнього продажу буде 
неможлива. 

6.9 Перегляд проміжної суми 

Для перегляду проміжної суми відкритого чека потрібно натиснути 
[ПС]. 

6.10  Знижка на товар 

Безпосередньо після продажу товару можна задати знижку на цей 
товар. Знижка може бути відносна (задана в процентах) або абсолютна 
(задана в гривнях). 

Для виконання відносної знижки треба набрати на клавіатурі вели-
чину знижки в процентах з точністю до двох знаків після коми, а потім на-
тиснути клавішу [-%]. Апарат надрукує знижку, на індикаторі з’явиться 
сума знижки зі знаком мінус. Сума відносної знижки обчислюється відно-
сно суми продажу товару, що надрукована в чеку. Якщо в апараті коман-
дою 607 запрограмована фіксована знижка, натиснення клавіші [-%] без 
уведення величини виконає процентну знижку на запрограмовану фіксо-
вану величину в процентах. 

Для виконання абсолютної знижки потрібно набрати на клавіатурі 
величину знижки в гривнях, а потім натиснути [Ф] [-%]. Апарат надрукує 
знижку, на індикаторі з’явиться сума знижки зі знаком мінус. 
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Можливе послідовне виконання кількох знижок, а також націнок, ві-
дносних і абсолютних, в різній послідовності. 

Замість уведення величини або суми знижки з клавіатури можна 
вставити число із буфера натисненням [Ф] [ЦІНА]. 

6.11  Націнка на товар 

Безпосередньо після продажу товару можна задати націнку на цей 
товар. Націнка може бути відносна (задана в процентах) і абсолютна  
(задана в гривнях). 

Для виконання відносної націнки потрібно набрати на клавіатурі 
величину націнки в процентах з точністю до двох знаків після коми, а по-
тім натиснути клавішу [+%]. Апарат надрукує націнку, на індикаторі 
з’явиться сума націнки. Сума відносної націнки обчислюється відносно 
суми продажу товару, що надрукована в чеку. Якщо в апараті командою 
607 запрограмована фіксована націнка, натиснення клавіші [+%] без 
уведення величини виконає процентну націнку на запрограмовану фіксо-
вану величину в процентах. 

Для виконання абсолютної націнки треба набрати на клавіатурі ве-
личину націнки в гривнях, а потім натиснути [Ф] [+%]. Апарат надрукує 
націнку, на індикаторі з’явиться сума націнки. 

Можливе послідовне виконання кількох націнок, а також знижок, 
процентних і абсолютних, в різній послідовності. 

Замість уведення величини або суми націнки з клавіатури можна 
вставити число із буфера натисненням [Ф] [ЦІНА]. 

6.12  Знижка або націнка на проміжну суму 

Для виконання відносної або абсолютної знижки або націнки на 
проміжну суму чека необхідно виконати перегляд проміжної суми (див. 
п. 6.9), а далі виконати ті ж самі дії, що й при виконанні знижки або націн-
ки на товар. Апарат надрукує проміжну суму чека до знижки або націнки, 
а потім – саму знижку або націнку. 

Можливе послідовне виконання кількох націнок і знижок на проміж-
ну суму, відносних і абсолютних, в різній послідовності. 

6.13  Знижка з використанням дисконтної групи 

Знижка проводиться у наступній послідовності:   
− для проведення знижки на проміжну суму виконати перегляд 
проміжної суми (див. п. 6.9); 

− ввести код дисконтної групи зчитувачем штрих-кодів; 
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− апарат виконає знижку, код дисконтної групи буде надруковано в 
чеку, або, якщо виконання знижки заборонено, буде виведено 
повідомлення про помилку. 

6.14  Знижка з використанням дисконтної карти 

Знижка з використанням дисконтної карти може бути проведена 
лише в онлайн-режимі. Знижка проводиться в наступній послідовності:   

− для проведення знижки на проміжну суму виконати перегляд 
проміжної суми (див. п. 6.9); 

− натиснути [Ф] [КРД]. На індикаторі з’явиться повідомлення 
«ДИСКОНТ» або повідомлення про помилку, якщо виконання 
знижки заборонено; 

− зчитати номер дисконтної карти за допомогою зчитувача штрих-
коду. Апарат виконає запит параметрів дисконтної карти на сер-
вері. В разі позитивної відповіді апарат виконає знижку. В чеку 
буде надруковано номер дисконтної карти або опис карти, отри-
маний з сервера; 

− якщо знижку не проведено, та на індикаторі залишається повід-
омлення «ДИСКОНТ», то для виходу натиснути [С]. 

6.15  Відмова від останньої знижки або націнки 

Для відмови від останньої, щойно здійсненої, знижки або націнки, 
необхідно натиснути [АН]. Апарат надрукує відмову від знижки або наці-
нки, а на індикатор буде виведено суму відмови (для націнки – зі знаком 
мінус). 

Якщо з моменту останньої знижки або націнки на клавіатурі вико-
нувались будь-які дії, крім натиснення [ПЧС], відмова від останньої зни-
жки або націнки буде неможлива. 

6.16  Відмова від довільного товару у відкритому чеку 

До початку оплати існує можливість відмови від будь-якого товару у 
відкритому чеку. 

Можлива відмова від усієї кількості проданого товару або від час-
тини кількості. Проте, якщо на товар або на проміжну суму були виконані 
знижки або націнки, можлива відмова тільки від усієї проданої кількості 
обраного товару. 

Для відмови від довільного товару в чеку треба натиснути [Ф] [АН]. 
На індикатор буде виведено повідомлення «ВІДМОВА». Після цього тре-
ба: 
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− ввести при необхідності кількість товару (див. п. 6.2 «Уведення 
кількості товару»); 

− ввести код товару. 
Якщо кількість товару не введено, буде виконано відмову від 1 

штуки або 1 кілограма товару. 
Апарат надрукує відмову від товару, а на індикаторі з’явиться сума 

відмови зі знаком мінус. 
Ціна товару не друкується при відмові від товару з вільною ціною. 
При відмові від товару, який було продано з націнкою і (або) зниж-

кою, автоматично виконується відмова від націнки і (або) знижки. 

6.17 Оплата 

Оплата може бути виконана зразу або в кілька прийомів, різними 
формами оплати, зі здачею та без. 

Клавіші форм оплати [ОПЛ], [КРД] і [КРТ] призначені для оплати 
відповідно готівкою, в кредит та карткою. 

Оплата можлива тільки дозволеними формами оплати (див. ком. 
608 «Форми оплати і виплати»). 

При повній оплаті суми чека без здачі необхідно натиснути відпові-
дну клавішу форми оплати. При цьому чек закривається. На індикаторі 
залишається сума чека. 

При частковій оплаті або при оплаті зі здачею треба ввести з клаві-
атури прийняту від клієнта суму в гривнях та натиснути клавішу форми 
оплати. 

Якщо уведена сума менша тієї, що потрібна для оплати суми чека, 
апарат друкує рядок оплати, а на індикаторі з’являється сума, яку необ-
хідно доплатити для закриття чека. 

Якщо уведена сума більше тієї, що потрібна для оплати суми чека, 
то, в разі оплати готівкою, чек закривається, а на індикаторі з’являється 
сума здачі зі знаком мінус. Безготівкова оплата зі здачею заборонена. 

Якщо уведена сума дорівнює тій, що потрібна для оплати суми че-
ка, то чек закривається, а на індикаторі з’являється сума чека. 

В межах одного чека часткова оплата може бути виконана різними 
формами оплати. 

Після початку оплати натиснення [ПС] виводить на індикатор не 
суму чека, а суму, яку необхідно доплатити для закриття чека. 

Сума, що залишається на індикаторі після закриття чека – це сума 
чека, якщо вона додатна, або сума здачі, якщо вона від’ємна. 

6.18 Уведення текстового коментаря в чек 

У відкритий чек можна вставити текстовий коментар. Для цього 
треба натиснути [Ф] [×]. На індикаторі з’явиться рядок із крапок, після чо-
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го треба ввести текст коментаря і натиснути [ПС] (див. п. 3.10.2 «Уве-
дення та редагування текстових рядків»). Якщо буде уведено хоча б 
один символ, апарат надрукує уведений рядок, взявши його у кутові дуж-
ки. 

6.19 Анулювання чека 

Для анулювання відкритого чека треба натиснути [ПС] [АН]. Апа-
рат надрукує рядок «ЧЕК АНУЛЬОВАНО» і закриє чек. Інформація про 
анульований чек не попадає в денний звіт. Анульований чек друкується 
на контрольній стрічці. 

7 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СЛУЖБОВИХ ОПЕРАЦІЙ 

Службові операції дозволені окремим користувачам. Реєстрація 
користувача описана в п. 3.7 «Користувачі». 

7.1 Службове внесення готівки 

Користувачі: касир. 
Службове внесення готівки виконується в режимі очікування. Для 

цього треба натиснути [Ф] [КРТ/M+]. На індикаторі з’явиться повідом-
лення «ВНЕСЕННЯ». Після цього треба ввести суму службового внесен-
ня у гривнях і натиснути клавішу [ОПЛ]. Апарат надрукує чек службового 
внесення готівки. 

7.2 Службова видача готівки 

Користувачі: касир. 
Службова видача готівки виконується в режимі очікування. Для 

цього треба натиснути [Ф] [КРД/M–]. На індикаторі з’явиться повідом-
лення «ВИДАЧА». Після цього треба ввести суму службової видачі у гри-
внях і натиснути клавішу [ОПЛ]. Апарат надрукує чек службової видачі 
готівки. 

7.3 Реєстрація приймання товару 

Користувачі: адміністратор, касир. 
Для переходу в режим реєстрації приймання товару необхідно на-

тиснути [Ф] [+%] в режимі очікування. На індикатор буде виведено по-
відомлення «ПРИЙМАННЯ». В цей час можна ввести код постачальника.  
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Для цього треба натиснути [Ф] і, у відповідь на запит «ПОСТАЧ.?», увес-
ти число в діапазоні від 1 до 9 999 999 999 999, та натиснути [ПС]. 

Реєстрація приймання виконується в наступній послідовності. Вве-
сти код товару (див. п. 6.4 «Уведення коду товару»). На індикаторі буде 
відображено поточну наявність товару. Ввести кількість товару, яка при-
ймається в діапазоні від 0,001до 999999,999 (завершення введення кла-
вішею [ПС] або [ЦІНА]). В разі завершення введення клавішею [ЦІНА] на 
індикаторі буде відображено поточну ціну. Можна ввести нову ціну (заве-
ршення уведення клавішею [ПС]) або залишити її без зміни. Буде надру-
ковано службовий чек приймання товару. Повторити для всіх товарів, які 
приймаються. 

Реєстрація приймання вагових товарів може виконуватись з допо-
могою ваг, аналогічно продажу товару (див. п. 6.6 «Продаж товару при 
роботі з вагами»). 

Якщо був уведений код постачальника, то він друкується при від-
критті службового чека. 

При реєстрації приймання товару, запрограмованого з контролем 
наявності, наявна кількість збільшується на величину приймання та дру-
кується в чеку. Реєстрація приймання блокується при перевищенні мак-
симального значення наявності товару 999999,999. 

Для завершення натиснути [C], коли індикатор відображує повід-
омлення «ПРИЙМАННЯ». 

7.4 Реєстрація повернення товару 

Користувачі: адміністратор, касир. 
Для переходу в режим реєстрації повернення товару необхідно на-

тиснути [Ф] [-%] в режимі очікування. На індикатор буде виведено повід-
омлення «ПОВЕРНЕННЯ». Подальші дії аналогічні реєстрації прийман-
ня. 

При реєстрації повернення товару, запрограмованого з контролем 
наявності, наявна кількість зменшується на величину повернення та дру-
кується в чеку. Реєстрація повернення блокується, якщо наявна кількість 
товару менша за величину повернення. 

8 ВИКОНАННЯ СЕРВІСНИХ ФУНКЦІЙ 

В режимі очікування та при відкритому чеку будь-якому користува-
чеві (виняток – індикація суми готівки) доступні наступні сервісні функції. 

[Ф] [0] –  перегляд часу (режим годинника).  
[Ф] [1] –  перегляд дати у форматі «ДД-ММ-РРРР». 
[Ф] [2] –  перегляд   напруги   живлення   апарата   у   вигляді 

«НАПР N.NN». 
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[Ф] [3] –  перегляд температури принтера у вигляді «ТЕМП NN». 
[Ф] [4] –  перегляд наявної кількості останнього проданого товару 

(тільки у відкритому чеку). На індикаторі буде відображено наявну кіль-
кість, або повідомлення «БЕЗ КОНТР», якщо товар запрограмований без 
контролю наявності. 

[Ф] [5] –  перегляд наявної кількості будь-якого товару. На індика-
тор виводиться запит «КОД ТОВ ?». Необхідно ввести код товару (див. п. 
6.4 «Уведення коду товару»). На індикаторі буде відображено наявну кі-
лькість, або повідомлення «БЕЗ КОНТР», якщо товар запрограмований 
без контролю наявності. 

[Ф] [6] –  перегляд рівня сигналу GSM-модема. Апарат передає 
команду AT+CSQ. Відповідь на команду відображується на індикаторі. 
Команда передається двічі на секунду. Індикація рівня автоматично від-
міняється при відсутності відповіді на команду та при отриманні команди 
від комп’ютера. 

[Ф] [7] – перегляд часу до блокування апарата через непередачу 
контрольно-звітної інформації. На індикаторі буде відображено повідом-
лення «БЛОК ГГ-ХХ», де ГГ-ХХ – час у форматі «години-хвилини» до 
блокування, або повідомлення «НЕ БЛОК» в разі відсутності непереда-
ної інформації. 

[Ф] [9] –  перегляд суми готівки, що знаходиться у грошовій скри-
ньці (потребує реєстрації користувача, якщо заборонено касиру та техні-
ку, див. ком. 612 «Права касира»). 

[Ф] [ЦІНА] –  вставка числа із буфера обміну. 
Для скидання інформації, що виведена цими функціями, треба на-

тиснути [С] або почати виконувати будь-які інші дії на клавіатурі. 

9 ДРУК КОПІЇ ЧЕКА 

У фіскальному режимі, та у нефіскальному, якщо увімкнено форму-
вання контрольної стрічки (див. ком. 694 «Формат електронного журна-
лу»), в режимі очікування може бути надрукована копія останнього чека, 
занесеного до контрольної стрічки. Для цього необхідно натиснути 
[Ф] [ПС]. Друк копій чека дозволений адміністратору. Дозволити друк од-
нієї копії чека касиру можна командою 612 «Права касира». 

10 ВИКОНАННЯ ОБЧИСЛЕНЬ 

Обчислення можуть бути виконані за допомогою калькулятора, 
який працює у режимі очікування та при відкритому чеку.  

Для виклику (входу в калькулятор) треба натиснути [Ф] [КТ]. На ін-
дикатор буде виведено повідомлення «CALC». Калькулятор готовий до 
роботи, можна вводити числа. Виклик калькулятора у відкритому чеку ні-
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як не впливає на касові операції, але кількість або ціна, введені з клавіа-
тури до виклику калькулятора, втрачаються. 

Для виходу з калькулятора треба кілька разів натиснути [С], доки 
не з’явиться напис: «CALC», після чого ще раз натиснути [С] для виходу 
з калькулятора. 

Калькулятор виконує чотири арифметичні дії, операції з процента-
ми, а також операції з регістром пам’яті. Операції можуть виконуватися 
ланцюжково, у порядку їх уведення.  

Для корекції помилки при наборі числа слід натиснути клавішу [С] і 
ввести число знову. Для корекції неправильного натиснення клавіші 
арифметичної або процентної операції слід натиснути клавішу потрібної 
операції. Натискання [С] під час індикації результату операції очищує ін-
дикатор. 

Функції клавіш калькулятора наведені у таблиці. 
Клавіша Функція 
[T4/⁄] Поділити 
[T3/×] Помножити 
[T2/–] Відняти 
[T1/+] Додати 
[+%] Додати проценти 
[-%] Відняти проценти 
[ПС] Дорівнює 
[С] Корекція уведення, очищення індикатора, вихід 
[КРД/M–] Відняти від регістра пам’яті 
[КРТ/M+] Додати до регістра пам’яті 
[АН/MR] Прочитати із регістра пам’яті 
[Ф/MC] Очистити регістр пам’яті 
[ЦІНА] Копіювати число в буфер обміну 

Приклади арифметичних операцій: 
5 × 3 = 15 

[5] [T3/×] [3] [ПС] на індикаторі 15,000 
45 + 0,9 = 45,9 

[4] [5] [T1/+] [,] [9] [ПС] на індикаторі 45,900 
Приклади ланцюжкових операцій: 
(22,7 + 69) ÷ 4 – 8 = 14,925 

[2] [2] [,] [7] [T1/+] [6] [9] [T4/⁄] [4] [T2/–] [8] [ПС] 
 на індикаторі 14,925 

22,7 + 69 ÷ 4 – 8 = 31,95 
[6] [9] [T4/ ⁄ ] [4] [T1/+] [2] [2] [,] [7] [T2/–] [8] [ПС] 
 на індикаторі 31,950 
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Наведені приклади показують, що ланцюжкові арифметичні опера-
ції калькулятор виконує у порядку їх уведення. Тому в останньому при-
кладі спершу було введено ділення, а потім додавання і віднімання. 

Проміжні результати ланцюжкових операцій з’являються на індика-
торі по мірі їх виконання при натисненні клавіші наступної операції. 

 
Приклади операцій з процентами: 
Відняти знижку 3% від суми 150 грн = 145,5 грн 

[1] [5] [0] [-%] [3] [ПС] на індикаторі 145,500 
Додати націнку 8% до суми товарів 9 і 25 грн = 36,72 грн 

[9] [T1/+] [2] [5] [+%] [8] [ПС] на індикаторі 36,720 
Регістр пам’яті калькулятора очищується при вході в калькулятор і 

зберігає свій вміст до виходу із калькулятора. Клавіші [КРТ/M+] і 
[КРД/M-] відповідно додають та віднімають число, що знаходиться на ін-
дикаторі, до регістра пам’яті. Клавіша [Ф/MC] очищує регістр пам’яті, 
клавіша [АН/MR] відображає на індикаторі вміст регістра. 

 
Приклади операцій з регістром пам’яті: 
(31 ÷ 4) + (7 × 12) – (10 ÷ 3) = 88,417 

[Ф/MC] 
[3] [1] [T4/⁄] [4] [ПС] [КРТ/M+] на індикаторі 7,750 
[7] [T3/×] [1] [2] [ПС] [КРТ/M+] на індикаторі 84,000 
[1] [0] [T4/⁄] [3] [ПС] [КРД/M–] на індикаторі 3,333 
[АН/MR] на індикаторі 88,417 

Результат обчислень завжди має точність три розряди після коми, 
але вивід результату на індикатор може здійснюватися з меншою точніс-
тю. Для зміни точності представлення результату на індикаторі треба на-
тискувати клавішу [×]. Кожне натиснення циклічно зменшує кількість роз-
рядів після коми від 3 до 0, а потім знову 3. При зменшенні точності чис-
ло на індикаторі округлюється. Сам результат при цьому лишається не-
змінним, з трьома розрядами після коми, але тільки до тих пір, поки не 
прийме участі в будь-якій операції. В арифметичних діях, операціях з 
процентами та регістром пам’яті бере участь число, зображене на інди-
каторі.  

Приклад: 
[5] [T4/⁄] [3] [ПС] на індикаторі 1,667 
[×] [×] на індикаторі 1,7 
[T1/+] [1] [ПС]  на індикаторі 2,7 
[×] [×] на індикаторі 2,700 

В наведеному прикладі перший результат обчислень 1,667 був спочатку 
представлений з точністю 1 розряд після коми як 1,7. Потім до нього до-
дали 1, при цьому в операції взяло участь число, зображене на індикато-
рі (1,7, а не 1,667). Щоб переконатися в цьому, наприкінці було змінено 
точність представлення результату – він становив 2,700, а не 2,667. 
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Число, що знаходиться на індикаторі, можна скопіювати в буфер 
обміну натисненням клавіші [ЦІНА]. 

11 ВИКОНАННЯ КОМАНД 

В описі кожної команди наведено список користувачів, яким ця ко-
манда дозволена. При цьому використовуються такі скорочення: 

БР – без реєстрації, КАС – касир, АДМ – адміністратор, ІНС – пода-
тковий інспектор, ТЕХ – технічний спеціаліст. 

Для виконання команди необхідно в режимі очікування набрати на 
клавіатурі код команди та натиснути [ПС]. При необхідності слід буде ви-
конати реєстрацію користувача (див. п. 3.7 «Користувачі»). 

Процедури уведення та вибору з меню розглядаються детально 
тільки в тому випадку, якщо вони відрізняються від стандартних, описа-
них в п. 3.10.1 «Уведення числових величин», п. 3.10.2 «Уведення та ре-
дагування текстових рядків», п. 3.10.6 «Уведення за допомогою зчитува-
ча штрих-коду», п. 3.10.4 «Уведення логічних величин», п. 3.10.5 «Діало-
ги». В усіх інших випадках опис уведення подається скорочено, напри-
клад: «Ціну можна залишити незмінною або ввести нову ціну в гривнях 
від 0 до 9999999,99». 

Команди, в яких послідовно вводиться декілька параметрів, завер-
шують свою роботу в разі відмови користувача від уведення чергового 
параметра (натиснення [С] без уведення). При цьому параметри, що вже 
уведені, зберігаються в пам’яті апарата. 

Реакція апарата на помилки користувача під час виконання коман-
ди розглядається детально тільки в тому випадку, якщо вона відрізня-
ється від стандартної, описаної в п. 3.9 «Помилкові ситуації». 

Друк великих масивів інформації (довгих звітів, списку товарів і та-
ке інше) може бути призупинений і відмінений. Для цього під час друку 
треба натиснути будь-яку клавішу. Друк зупиниться, а на індикаторі 
з’явиться запит «ДРУК ДАЛІ?». Для продовження друку натиснути [ПС]. 
Для відміни друку натиснути [С], при цьому буде надруковано повідом-
лення «ДРУК ВІДМІНЕНО». Друк невеликих масивів інформації, зокрема, 
денних звітів, не може бути зупинений. 

11.1 Реєстрація та відміна реєстрації користувача 

0 – Відміна реєстрації користувача 
Користувачі: Всі, БР 
Команда відміняє реєстрацію користувача. На індикатор виводить-

ся повідомлення «БР». 
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1..8 – Реєстрація касира 1..8 
Користувачі: Всі, БР 
Виконується реєстрація касира, якщо номер касира не перевищує 

дозволену кількість касирів. Якщо пароль вибраного касира не дорівнює 
нулю, на індикатор виводиться запит «ПАР. КАС.?». Необхідно ввести 
число – пароль вибраного касира. Під час уведення паролю замість уве-
дених цифр на індикаторі відображаються символи “–”. В разі успішної 
реєстрації на індикатор виводиться повідомлення «КАСИР N», де N – 
номер зареєстрованого касира. 

9 – Реєстрація адміністратора 
Користувачі: Всі, БР 
Виконується реєстрація адміністратора. Якщо пароль адміністра-

тора не дорівнює нулю, на індикатор виводиться запит «ПАР. АДМ.?». 
Необхідно ввести число – пароль адміністратора. Під час уведення па-
ролю замість уведених цифр на індикаторі відображаються символи “–”. 
В разі успішної реєстрації на індикатор виводиться повідомлення «АД-
МІН». 

10 – Реєстрація податкового інспектора 
Користувачі: Всі, БР 
Виконується реєстрація податкового інспектора. Якщо пароль по-

даткового інспектора не дорівнює нулю, на індикатор виводиться запит 
«ПАР. ІНСП.?». Необхідно ввести число – пароль податкового інспекто-
ра. Під час уведення паролю замість уведених цифр на індикаторі відо-
бражаються символи “–”. В разі успішної реєстрації на індикатор виво-
диться повідомлення «ІНСПЕКТР». 

11 – Реєстрація технічного спеціаліста 
Користувачі: Всі, БР 
Виконується реєстрація технічного спеціаліста. Якщо пароль техні-

чного спеціаліста не дорівнює нулю, на індикатор виводиться запит 
«ПАР. ТЕХН.?». Необхідно ввести число – пароль технічного спеціаліста. 
Під час уведення паролю замість уведених цифр на індикаторі відобра-
жаються символи “–”. В разі успішної реєстрації на індикатор виводиться 
повідомлення «ТЕХНІК». 

11.2 Інформаційні команди 

100 – Перегляд номера останнього касового чека 
Користувачі: Всі, БР 
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На індикатор виводиться повідомлення «ЧЕК N», де N – номер 
останнього касового чека. Для виходу натиснути [С]. 

101 – Перегляд вільного об’єму електронного журналу 
Користувачі: Всі, БР 
На індикатор виводиться повідомлення «N ПРОЦЕНТ», де N – ві-

льний об’єм електронного журналу в процентах. Один процент ємності 
електронного журналу – це приблизно 14 чеків по 5 товарів кожен. Для 
виходу натиснути [С]. 

102 – Перегляд номера останнього Z-звіту 
Користувачі: Всі, БР 
На індикатор виводиться повідомлення «ЗВІТ N», де N – номер 

останнього Z-звіту, записаного у фіскальну пам’ять. Номери починаються 
з 1, нуль означає, що у фіскальну пам’ять не записано жодного звіту. Для 
виходу натиснути [С]. 

103 – Перегляд доступної кількості Z-звітів 
Користувачі: Всі, БР 
На індикатор виводиться повідомлення «N ВІЛЬНО», де N – кіль-

кість денних звітів, яка ще може розміститися у фіскальній пам’яті. Для 
виходу натиснути [С]. 

104 – Перегляд доступної кількості аварійних обнулінь 
Користувачі: Всі, БР 
На індикатор виводиться повідомлення «N ВІЛЬНО», де N – кіль-

кість записів аварійних обнулінь оперативної пам’яті, яка ще може розмі-
ститися у фіскальній пам’яті. Для виходу натиснути [С]. 

105 – Перегляд доступної кількості змін оподаткування 
Користувачі: Всі, БР 
На індикатор виводиться повідомлення «N ВІЛЬНО», де N – кіль-

кість записів ставок податків та форми оподаткування, яка ще може роз-
міститися у фіскальній пам’яті. Для виходу натиснути [С]. 

106 – Перегляд доступної кількості змін ПН (ІД) 
Користувачі: Всі, БР 
На індикатор виводиться повідомлення «N ВІЛЬНО», де N – кіль-

кість записів індивідуального податкового номера платника ПДВ (ПН) 
або ідентифікаційного номера (ІД), яка ще може розміститися у фіскаль-
ній пам’яті. Для виходу натиснути [С]. 
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107 – Перегляд доступної кількості змін ФН 
Користувачі: Всі, БР 
На індикатор виводиться повідомлення «N ВІЛЬНО», де N – кіль-

кість записів фіскального номера (ФН), яка ще може розміститися у фіс-
кальній пам’яті. Для виходу натиснути [С]. 

108 – Перегляд заводського номера апарата 
Користувачі: Всі, БР 
На індикатор виводиться заводський номер апарата. Для виходу 

натиснути [С]. 

109 – Перегляд версії програмного забезпечення 
Користувачі: Всі, БР 
На індикатор виводиться повідомлення «ВЕР N–NN», де N–NN – 

версія програмного забезпечення апарата. Для виходу натиснути [С]. 

110 – Перегляд дати проведення технічного обслуговування 
Користувачі: Всі, БР 
На індикатор виводиться дата проведення сервісного технічного 

обслуговування у форматі ДД–ММ–РРРР або повідомлення 
«НЕ ЗАДАНО», якщо дату не задано. Для виходу натиснути [С]. 

111 – Перегляд стану фіскалізації 
Користувачі: Всі, БР 
На індикатор виводиться повідомлення «ФІСК», якщо апарат фіс-

калізовано, і «НЕФІСК», якщо апарат не фіскалізовано. Для виходу нати-
снути [С]. 

112 – Перегляд вільного об’єму товарної бази 
Користувачі: Всі, БР 
На індикатор виводиться повідомлення «N ВІЛЬНО», де N – віль-

ний об’єм товарної бази у кількості товарів. Для виходу натиснути [С]. 

113 – Друк налаштувань апарата 
Користувачі: Всі, БР 
Апарат друкує поточні налаштування, а саме: 
− період дії літнього часу; 
− корекцію похибки часу; 
− дозвіл/заборону знижок; 
− величину фіксованої знижки; 
− дозвіл/заборону націнок; 
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− величину фіксованої націнки; 
− дозволені форми оплати і виплати; 
− дозвіл/заборону продажів та виплат; 
− дозвіл/заборону друку копії чека касиром; 
− дозволену кількість касирів; 
− коди клавіш швидкого доступу; 
− початкове повідомлення чека; 
− дозвіл/заборону друку кінцевого повідомлення чека; 
− кінцеве повідомлення чека. 

114 – Модемне з’єднання 
Користувачі: Всі, БР 
Команда призначена для настроювання модема та індикації моде-

много з’єднання. Настроювання виконується передачею попередньо за-
програмованої команди настроювання модема (див. ком. 619 «Команда 
настроювання модема»). 

Команда блокується в наступних випадках: 
− жоден порт не запрограмований на роботу з комп’ютером 

(«ПОМИЛКА 60»); 
− відбувається обмін з комп’ютером («ПОМИЛКА 11»); 
− не отримано відповідь на команду АТ («ПОМИЛКА 64»); 
− команда настроювання не запрограмована («ПОМИЛКА 12»). 
Команда виконується в наступній послідовності: 
− на індикаторі відображується рядок горизонтальних рисок; 
− передається команда настроювання; 
− при отриманні повідомлення RING передається команда ATA 

(при підключенні через RS-485 команду передаватиме лише 
апарат з інтерфейсною адресою 2); 

Повідомлення, які відображуються на індикаторі, наведено в таб-
лиці. 

Повідомлення Відображення на індикаторі 
OK OK 
ERROR ERROR 
BUSY BUSY 
RING RING 
CONNECT CONNECT 
CONNECT <text> <text> 
NO DIAL TONE NO DIAL TO 
NO ANSWER NO ANSWER 
NO CARRIER NO CARRIER 
Для виходу натиснути [С]. 
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115 – Перегляд номера модема передачі даних 
Користувачі: Всі, БР 
На індикаторі відображується «ID N», де N – номер модема, або 

«ПОМИЛКА 65», якщо апарат не персоналізовано. При натисканні клаві-
ші [ПС] індикатор відображує «КОНФІГ N», де N: 

     0 – модем конфігуровано на передачу Z-звітів, 
     1 – модем конфігуровано на передачу Z-звітів і чеків. 
Для виходу натиснути [С]. 

116 – Перегляд стану передачі контрольно-звітної інформації 
Користувачі: Всі, БР 
На індикаторі відображується «НЕ ПРД N», де N – кількість Z-звітів 

або Z-звітів та чеків (в залежності від конфігураціі, див. п.3.4 «Робота з 
модемом передачі даних»), непереданих модемом інформаційному ек-
вайєру, або «ПОМИЛКА 65», якщо апарат не персоналізовано. При нати-
сканні клавіші [ПС] індикатор відображу «НЕ ЗАВ N», де N – кількість Z-
звітів або Z-звітів та чеків, не завантажених модемом. 

Для виходу натиснути [С]. 

11.3 Конфігурування апарата 

200 – Дата, час 

Користувачі: АДМ, ТЕХ 
Команда дозволяє здійснити корекцію дати та часу. Виконання ко-

манди можливе лише при виконаному денному Z-звіті. Дата і час, що 
вводяться, не можуть бути меншими за дату і час останнього запису у 
фіскальну пам’ять. 

На індикатор виводиться поточна дата у форматі ДД–ММ–РРРР. 
Треба ввести нову дату або залишити дату без змін. Відмова від уведен-
ня (натиснення [С]) закінчує виконання команди. Нова дата вводиться у 
вигляді одного числа із шести цифр, формат якого – ДДММРР. Початкові 
нулі вводити обов’язково. Наприклад: 050612 означає 5 червня 2012 ро-
ку. Якщо введена дата коректна, на індикатор виводиться запит для під-
твердження введення дати «? 05.06.2012». Для підтвердження введення 
в нефіскальному режимі слід натиснути [ПС]. Для підтвердження вве-
дення дати у фіскальному режимі, якщо дата залишилась незмінною, 
слід натиснути [ПС]. Зміна дати у фіскальному режимі можлива лише в 
ЦСО. Для підтвердження введення дати у фіскальному режимі, якщо 
введена дата відрізняється від поточної, треба розкрити корпус апарата і 
короткочасно замкнути контакти J4 (Set) на системній платі апарата. На-
тискання [С] розпочинає введення дати з початку. Далі на індикаторі 
з’являється час у форматі ГГ–ХХ–СС. Треба ввести новий час або зали-
шити час без змін. Відмова від уведення (натиснення [С]) закінчує вико-
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нання команди. Новий час вводиться у вигляді одного числа із шести або 
чотирьох цифр, формат якого – ГГХХСС або ГГХХ (секунди вводити не 
обов’язково). Початкові нулі вводити обов’язково. Наприклад: 0900 озна-
чає 9 годин рівно. Якщо введено коректний новий час, на індикатор ви-
водиться запит для підтвердження введення часу «? 09-00-00». Для під-
твердження введення слід натиснути [ПС]. Натискання [С] розпочинає 
введення часу з початку. 

201 – Параметри друку 

Користувачі: АДМ, ТЕХ 
Команда дозволяє запрограмувати наступні параметри: контраст-

ність друку, інтервал між рядками, стиснений друк, інтервал між чеками. 
На індикатор виводиться повідомлення «КОНТР N», де N – контра-

стність друку у відсотках. Можна ввести нове значення від 50 до 150. 
На індикатор виводиться повідомлення «СТИСНЕН N», де N – чис-

ло, що визначає використання стисненого друку (за замовчуванням – 1). 
Можна ввести: 0 – стиснений друк не  використовується, 1 – стиснений 
друк контрольної стрічки, 2 – стиснений друк всіх документів.  

На індикатор виводиться повідомлення «ІНТЕРВ N», де N – інтер-
вал між рядками (за замовчуванням – 4). Можна ввести новий інтервал у 
вигляді числа від 0 до 8, що відповідає інтервалу від 0 до 2 мм з дискре-
тністю 0,25 мм. 

На індикатор виводиться повідомлення «ПРОМІЖ N», де N – про-
міжок між чеками (за замовчуванням – 40). Можна ввести новий проміжок 
у вигляді числа від 0 до 50, що відповідає інтервалу від 0 до 12,5 мм з 
дискретністю 0,25 мм. 

202 – Конфігурування портів 

Користувачі: АДМ, ТЕХ 
Команда дозволяє настроїти порти апарата на роботу з зовнішніми 

пристроями (див. п. 3.2.8 «Порти і зовнішні пристрої»). 
До апарата можуть бути одночасно підключені два або три (з кому-

татором порта) пристрої, але не підтримується підключення декількох 
однотипних пристроїв. Пристрої, що мають інтерфейс RS-232, можуть 
підключатися до будь-якого з двох портів апарата. Комп’ютер, що має ін-
терфейс RS-485, може бути підключений лише до ПОРТ 2. 

До ПОРТ 2 апарата, обладнаного комутатором порта, можуть бути 
одночасно підключені два пристрої: зчитувач штрих-коду та ваги. Режим 
ПОРТ 2 має бути «Ваги». Режим ПОРТ 1 може бути «Комп’ютер» або 
«Ваги». 

На індикатор виводиться повідомлення «ПОРТ1  N», де N – код 
режиму ПОРТ 1 (за замовчуванням 10). Можна ввести новий режим, або 
залишити без зміни. На індикатор виводиться повідомлення «ПОРТ2  N», 
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де N – код режиму ПОРТ 2 (за замовчуванням 23). Можна ввести новий 
режим, або залишити без зміни. 

Перелік режимів портів наведено в таблиці. 
Код 
режиму 
порта 

Пристрій Вироб-
ник 

Швид-
кість, 
біт/c 

Конт-
роль 
парності 

Стоп-
бітів 

При
мітка 

0 Порт відключений      
10 Зчитувач штрих-коду  9600 немає 1 1) 2) 
20 Комп’ютер  4800 немає 1 1) 
21 Комп’ютер  9600 немає 1 1) 
22 Комп’ютер  19200 немає 1 1) 
23 Комп’ютер  38400 немає 1 1) 

Ваги ВА-6, ВА-15, 
ВЕ-6, ВЕ-15, ПВ-6, 
ПВ-15, ПВ-30 

Масса-К 30 

Ваги ПВм-3/6, 
ПВм-3/15, ПВм-3/32 

МЕРА 

4800 парна 1 1) 3) 

31 Ваги ВТ-60,  
ВТ-150, ВТ-300, 
ВТМ-300 

Масса-К 4800 парна 1 1) 

32 Ваги ВТМ-600 Масса-К 4800 парна 1 1) 
33 Ваги ВР4149 ТВЕС 4800 парна 1 1) 3) 
34 Ваги ВТА-60 Пром-

Прилад 
4800 парна 1 1) 3) 

Ваги ICS 6NT, 
ICS 15NT, ICS 30NT 

ІКС-
Маркет 

35 

Ваги TigerE Mettler 
Toledo 

4800 парна 1 1) 3) 

Ваги AP15, CAS 36 
Ваги DS-788 DIGI 

9600 немає 1 1) 

37 Ваги BS-15D1.3T ALEX 4800 парна 1 1) 3) 
38 Ваги ВА-3 Масса-К 4800 парна 1 1) 3) 
39 Ваги МК-3, МК-6, 

МК-15, МК-32 
Масса-К 4800 парна 1 1) 

40 Ваги UNS-15T ЮНІСІ-
СТЕМ 

4800 немає 1 1) 3) 

41 Ваги A, A..R AXIS 4800 немає 1 1) 4) 
42 Ваги TigerN Mettler 

Toledo 
9600 немає 1  

1) кількість бітів даних – 8 
2) зчитувач штрих-коду має бути запрограмований на передачу заве-
ршального символу CR 

3) ваги з програмуванням ціни 
4) одиниця виміру ваги – грам 
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203 – Вибір інтерфейсного адаптера 
Користувачі: АДМ, ТЕХ 
Команда дозволяє настроїти ПОРТ 2 апарата на роботу з інтер-

фейсним адаптером. 
На індикатор виводиться повідомлення «АДАПТЕР N», де N – код 

адаптера (за замовчуванням 0). Коди адаптерів: 0 – адаптер відсутній, 1 
– адаптер RS-485, 2 – комутатор порта. 

204 – Мережева адреса апарата 
Користувачі: АДМ, ТЕХ 
На індикатор виводиться повідомлення «АДР N», де N – мережева 

адреса апарата (за замовчуванням 2). Можна ввести нову адресу в діа-
пазоні 2..99. 

205 – Мережева адреса комп’ютера 
Користувачі: АДМ, ТЕХ 
На індикатор виводиться повідомлення «АДР ПК N», де N – мере-

жева адреса комп’ютера (за замовчуванням 1). Можна ввести нову адре-
су в діапазоні 1..99. 

206 – Параметри зв’язку з комп’ютером 
Користувачі: АДМ, ТЕХ 
В ході виконання цієї команди апарат послідовно видає запити па-

раметрів зв’язку з комп’ютером, опис яких наведений у таблиці.  
Індикація Параметр За за-

мовчу-
ванням 

Допус-
тимий 
діапазон 

ПА.1 Постійна частина затримки перед повторною 
передачею після конфлікту на лінії (для RS-
485) 

4 4..200 

ПА.2 Затримка в онлайн-режимі після прийняття 
відповіді ЗАЙНЯТИЙ від комп’ютера перед 
повтором запиту до комп’ютера 

100 20..800 

ПА.3 Тайм-аут видачі відповіді ЗАЙНЯТИЙ 100 10..2000 
ОЧІК. Тайм-аут очікування відповіді від комп’ютера 

в онлайн-режимі 
500 100.. 

2000 
ПОВТОР Кількість спроб передачі пакета після конфлі-

кту на лінії (для RS-485) або в разі відсутнос-
ті відповіді від комп’ютера в онлайн-режимі 

3 2..16 

МОВЧ Мінімальна затримка перед спробою переда-
чі після прийняття нерозпізнаного пакета або 
пакета, що адресований не цьому апарату 

50 20..2000 

Величини тайм-аутів і затримок вказані в мілісекундах. 
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207 – Встановлення параметрів зв’язку за замовчуванням 
Користувачі: АДМ, ТЕХ 
Команда застосовується для встановлення у значення, що прийняті 

за замовчуванням, таких параметрів: 
− мережева адреса апарата (2); 
− мережева адреса комп’ютера (1); 
− параметри зв’язку з комп’ютером за замовчуванням (див. опис 
команди 206); 

− онлайн-режим (вимкнений); 
− індикація символа ‘С’ в режимі годинника під час зв’язку з 
комп’ютером (дозволена); 

− індикація символа ‘t’ в режимі годинника, якщо в базі товарів є 
товари, запрограмовані з комп’ютера (заборонена). 

На індикатор виводиться запит «ВИ ПЕВНІ ?». Позитивна відповідь 
([ПС]) встановлює вищевказані параметри, негативна ([С]) відміняє ви-
конання команди. 

208 – Онлайн-режим 
Користувачі: АДМ, ТЕХ 
На індикатор виводиться повідомлення «ОНЛАЙН N», де N – вели-

чина, що визначає роботу апарата в онлайн-режимі. Нуль означає вимк-
нення режиму, одиниця – онлайн-режим увімкнено, двійка – онлайн-
режим увімкнено частково (за замовчуванням – 0). Можна ввести нове 
значення або залишити без зміни. Якщо режим увімкнено частково, то на 
індикаторі послідовно відображуються значення функцій онлайн-режиму 
«<функція> N», де <функція> – назва функції, N – логічна величина, що 
визначає дозвіл або заборону функції. Можна ввести нове значення або 
залишити без зміни. Опис функцій наведено в таблиці. 
Індикація Функція 
ТОВАР Запит опису товару 
ПРОДАЖ Запит дозволу продажу товару, передача повідомлення про 

відмову від товару, закриття або анулювання чека 
ОПЛАТА Запит дозволу оплати чека 
ДИСКОНТ Запит параметрів дисконтної карти 
ВАГА Запит ваги товару з ваг, підключених до сервера 
ЖУРНАЛ Збереження чеків в онлайн-журналі, передача повідомлен-

ня про закриття чека 
ЗВІТ Запит виконання Z-звіту 
ПРИЙМ Передача повідомлення про приймання або повернення то-

вару 
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210 – Інтервал часу до автоматичного вимкнення 
Користувачі: КАС, АДМ, ТЕХ 
На індикаторі з’являється «ВИМК N», де N – інтервал часу в секун-

дах до автоматичного вимкнення апарата під час автономної роботи –
без підключення мережевого адаптера (за замовчуванням 60). Можна 
ввести новий інтервал в діапазоні 60..28800. 

211 – Інтервал часу до переходу в режим годинника 
Користувачі: КАС, АДМ, ТЕХ 
На індикаторі з’являється «ЧАС N», де N – інтервал часу в секун-

дах до початку індикації поточного часу в режимі очікування (за замовчу-
ванням 30). Можна ввести новий інтервал в діапазоні 30..300, або 0 – за-
борона режиму годинника. 

212 – Період дії літнього часу 
Користувачі: АДМ, ТЕХ 
Команда дозволяє змінити період дії літнього часу або скасувати  

перехід на літній час. За замовчуванням перехід на літній час відбува-
ється в останню неділю березня, а відміна дії літнього часу в останню 
неділю жовтня.  

На індикатор виводиться повідомлення «З МІС N», де N – місяць 
переходу на літній час. Можна ввести 3 – березень, 4 – квітень, або 0. 
Нульове значення закінчує виконання команди і означає скасування пе-
реходу на літній час. 

На індикатор виводиться повідомлення «З НЕД N», де N – номер 
неділі місяця переходу на літній час. Можна ввести номер неділі від 1 до 
4, або 5. Значення 5 означає останню неділю місяця. 

На індикатор виводиться повідомлення «ПО МІС N», де N – місяць 
відміни дії літнього часу. Можна ввести 10 – жовтень або 11 – листопад.  

На індикатор виводиться повідомлення «ПО НЕД N», де N – номер 
неділі місяця відміни дії літнього часу. Можна ввести номер неділі від 1 
до 4, або 5. Значення 5 означає останню неділю місяця. 

213 – Корекція похибки часу 
Користувачі: АДМ, ТЕХ 
За допомогою команди можна запрограмувати корекцію похибки 

годинника. На індикатор виводиться повідомлення «КОРЕК. N», значен-
ня N згідно таблиці. 

N Функція 
0 Корекцію похибки вимкнено 
1 Увімкнено корекцію відставання 
2 Увімкнено корекцію випередження 
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Далі на індикатор виводиться повідомлення «ПОХИБ. N». Необхід-
но ввести похибку часу в діапазоні від 0,1 до 12,5 секунд на добу. 

11.4 Програмування апарата 

300 – Паролі касирів, адміністратора, інспектора 
Користувачі: АДМ 
Команда дозволяє адміністратору змінювати паролі касирів, адміні-

стратора і податкового інспектора. 
На індикаторі з’являється меню, пунктами якого є імена користува-

чів, паролі яких можуть бути запрограмовані даною командою. Треба ви-
брати користувача з меню, після чого на індикатор виводиться запит 
«ПАРОЛЬ ?». У відповідь треба ввести новий пароль вибраного користу-
вача, що може містити до 8 цифр. Натискання [С] спричиняє вихід до на-
ступного пункту меню. Далі на індикатор виводиться запит «ПОВТОР ?». 
У відповідь треба повторити введення нового паролю. Якщо введений 
вдруге пароль не співпадає з уведеним вперше, лунає звуковий сигнал, і 
повторне введення паролю треба виконати знову. Натискання [С] спри-
чиняє повернення до першого введення паролю. Під час уведення паро-
лю замість уведених цифр на індикаторі відображаються символи “–”. 

Після введення і підтвердження паролю на індикаторі з’являється 
наступний пункт меню, і так продовжується до введення всіх необхідних 
паролів. 

301..308 – Пароль касира 1..8 
Користувачі: АДМ 
Команда дозволяє адміністратору змінювати пароль касира. 
Зміна паролю відбувається так само, як і в команді 300. 

309 – Пароль адміністратора 
Користувачі: АДМ 
Команда дозволяє адміністратору змінювати свій пароль. 
Зміна паролю відбувається так само, як і в команді 300. 

310 – Пароль податкового інспектора 
Користувачі: АДМ 
Команда дозволяє адміністратору змінювати пароль податкового 

інспектора. 
Зміна паролю відбувається так само, як і в команді 300. 
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311 – Пароль технічного спеціаліста 
Користувачі: ТЕХ 
Команда дозволяє технічному спеціалісту змінювати свій пароль. 
Зміна паролю відбувається так само, як і в команді 300. 

312 – Встановлення паролів, що прийняті за замовчуванням 
Користувачі: Всі, БР 
Команда дозволяє встановити в ЦСО паролі користувачів, що при-

йняті за замовчуванням (див. п. 3.7 «Користувачі»). 
На індикатор виводиться повідомлення «?». Для встановлення па-

ролів треба розкрити корпус апарата і короткочасно замкнути контакти 
J4 (Set) на системній платі апарата. Натискання [С] відміняє встанов-
лення паролів. 

600 – Програмування бази товарів 
Користувачі: АДМ 
Команда дозволяє записувати товари в базу або змінювати описи 

товарів, що вже записані в базу. 
Уведення коду та додаткового коду товару 
На індикатор виводиться запит уведення коду товару «К N», де N – 

код товару, що пропонується апаратом (зразу після входу в команду – 1). 
Якщо розрядність штрих-коду перевищує 8 розрядів, то індикація вигля-
дає таким чином: 

К_ОООООООО, або К  ППППП_ 
де ОООООООО – останні 8 цифр коду, ППППП – перші цифри коду, кі-
лькістю від 1 до 5. Зміна індикації з перших цифр на останні і навпаки 
здійснюється натисненням клавіші [КТ]. Натискання [T1/+] або [T2/–] від-
повідно збільшує або зменшує запропонований код на одиницю. Натис-
кання [+%] або [-%] змінює запропонований код на найближчий записа-
ний в базу, відповідно в сторону збільшення або зменшення. Можна вве-
сти новий код товару у вигляді числа довжиною до 13 цифр і натиснути 
[ПС] або [КТ], або залишити запропонований код незмінним, натиснувши 
[ПС] без уведення коду. При введенні числа з розрядністю, більшою ніж 
13, перші 13 розрядів інтерпретуються як код товару, решта – як додат-
ковий код товару, й апарат переходить до введення назви товару. Від-
мова від уведення закінчує виконання команди. 

На індикатор виводиться запит уведення додаткового коду товару 
«ДК N», де N – додатковий код товару, що пропонується апаратом. На-
тискання [T1/+] або [T2/–] відповідно збільшує або зменшує запропоно-
ваний додатковий код на одиницю. Натискання [+%] або [-%] змінює за-
пропонований додатковий код на найближчий записаний в базу, відпові-
дно в сторону збільшення або зменшення. Введення додаткового коду у 
вигляді числа довжиною до 6 цифр і натискання [ПС] або [КТ], або нати-
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скання [ПС] без уведення числа (вибір запропонованого додаткового ко-
ду) спричиняє перехід до введення назви товару. Відмова від уведення 
спричиняє перехід до введення коду товару. 

Під час запиту введення додаткового коду можна надрукувати опис 
товару або видалити товар з уведеним кодом та додатковим кодом, що 
знаходиться на індикаторі. Для друку опису необхідно натиснути [ОПЛ]. 
Для видалення товару натиснути [×]. Якщо товар не продавався з почат-
ку зміни, то на індикатор буде виведено запит видалення товару «ВИДА-
ЛИТИ?». Необхідно натиснути [ПС] для видалення товару, або [С] в разі 
відмови. При видаленні товару на індикатор короткочасно виводиться 
повідомлення «ВИДАЛЕНО». 

Уведення назви товару 
На індикатор виводиться назва товару, яку можна залишити не-

змінною або відредагувати (див. п. 3.10.2 «Уведення та редагування тек-
стових рядків»), якщо товар не реалізовувався з початку зміни. Відмова 
від уведення спричиняє перехід до уведення коду товару. 

Уведення ціни товару 
На індикатор виводиться ціна товару у вигляді ЦІНА NNN.NN, якщо 

ціна містить до 5 цифр, або просто NNNNNNN.NN, якщо ціна містить бі-
льше 5 цифр. Ціну можна залишити незмінною або ввести нову ціну в 
гривнях від 0 до 9999999,99. Ціна, що дорівнює нулю, – вільна; ціну тако-
го товару треба вводити в касових операціях вручну. Відмова від уве-
дення спричиняє перехід до введення коду товару. 

Уведення податкової групи 
На індикатор виводиться повідомлення «ПОДАТ ГР N», де N – чис-

ло, що відповідає податковій групі товару: 1 – А, 2 – Б, 3 – В, 4 – Г, 5 – Д. 
Групу можна залишити незмінною або ввести нову у вигляді числа, якщо 
товар не реалізовувався з початку зміни. Відмова від уведення спричи-
няє перехід до введення коду товару. 

Уведення ознаки вагового товару 
На індикатор виводиться повідомлення «ВАГОВИЙ N», де N – логі-

чна величина, що визначає належність товару до вагового (1) або штуч-
ного (0). Величину можна залишити незмінною або ввести нову, якщо то-
вар не реалізовувався з початку зміни. Відмова від уведення спричиняє 
перехід до введення коду товару. 

Уведення ознаки контролю наявності товару 
На індикатор виводиться повідомлення «КОНТРОЛ N», де N – логі-

чна величина, що визначає контроль наявності при продажу товару (1) 
або відсутність контролю (0). Величину можна залишити незмінною або 
ввести нову, якщо товар не реалізовувався з початку зміни. Відмова від 
уведення спричиняє перехід до введення коду товару. 
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Уведення наявної кількості товару 
Цей параметр показується і друкується, лише якщо ознака контро-

лю наявності товару встановлена в 1. На індикатор виводиться повідом-
лення «Н N», де N – наявна кількість товару (для вагового товару – зав-
жди з трьома знаками після коми). Кількість можна залишити незмінною 
або ввести нову із кількістю знаків після коми від 0 до 3. Відмова від уве-
дення спричиняє перехід до введення коду товару. 

Уведення ознаки блокування продажу товару 
Цей параметр показується, лише якщо ознака контролю наявності 

товару встановлена в 1. На індикатор виводиться повідомлення 
«БЛОК ПР N», де N – поточне значення параметра. Якщо параметр 
встановлено в 1, то апарат блокуватиме продаж товару в кількості, яка 
перевищує наявну кількість. Величину можна залишити незмінною або 
ввести нову, якщо товар не реалізовувався з початку зміни. Відмова від 
уведення спричиняє перехід до введення коду товару. 

Уведення номера товарної групи 
На індикатор виводиться повідомлення «ГРУПА N», де N – номер 

товарної групи, присвоєний товару. Номер групи можна залишити не-
змінним або ввести новий у межах 1..100. Відмова від уведення спричи-
няє перехід до введення коду товару. 

Уведення коду операції виплати 
Якщо дозволено операцію виплати (див. ком. 613 «Дозвіл продажів 

та виплат»), на індикатор виводиться повідомлення «ОП ВИПЛ N», де N 
– код операції виплати. Код операції можна залишити незмінним або 
ввести новий в межах 1..4. Відмова від уведення спричиняє перехід до 
введення коду товару. Якщо назва операції виплати запрограмована 
(див. ком. 625 «Назва операції виплати»), то вона буде надрукована в 
чеку виплати перед назвою товару. 

При виході з команди, якщо хоча б до одного з товарів було внесе-
но зміни, або був запрограмований новий товар, на індикатор виводить-
ся запит «ДРУК ?». У разі негативної відповіді ([С]) команду буде завер-
шено. В разі позитивної відповіді ([ПС]) будуть надруковані описи нових 
товарів та товарів, до яких було внесено зміни. Друк може бути зупинено, 
як описано в п. 11. 

601 – Друк бази товарів 
Користувачі: АДМ 
Команда дозволяє роздрукувати записані в базу товари в діапазоні 

кодів, заданому користувачем. 
На індикатор виводиться запит «З КОДУ». У відповідь треба ввести 

перший код діапазону товарів. Якщо буде натиснуто [ПС] без уведення 
коду, то першим товаром діапазону буде товар з найменшим кодом, на-
явний у базі. 
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Далі на індикатор виводиться запит «ПО КОД». У відповідь треба 
ввести останній код діапазону товарів. Якщо буде натиснуто [ПС] без 
уведення коду, останнім товаром діапазону буде товар з найбільшим ко-
дом, наявний у базі. 

Для кожного товару друкується назва, код, ціна та податкова група 
(в одному рядку), наявна кількість (якщо встановлена ознака контролю 
наявності), ознака вагового або штучного товару, номер товарної групи, 
номер операції виплати. Якщо встановлені ознаки контролю наявності та 
блокування продажу, друкується рядок «Відсутність блокує продаж». 

Друк може бути зупинено, як описано в п. 11. 

602 – Назви товарних груп 
Користувачі: АДМ 
На індикатор виводиться запит «ГРУПА ?». Можна ввести номер 

групи у вигляді числа від 1 до 100 або натиснути [ПС] без уведення, при 
цьому буде прийнято номер 1. Відмова від уведення закінчує виконання 
команди. 

На індикатор виводиться повідомлення «N НАЗВА», де N – номер 
товарної групи, НАЗВА – символи назви групи, які вміщуються на індика-
торі. Назву можна залишити незмінною або відредагувати (див. п. 3.10.2 
«Уведення та редагування текстових рядків»). Після введення або при-
йняття існуючої назви ([ПС]) виконується перехід до наступної групи. 
Уведення назв дозволено після виконання денного Z-звіту. Відмова від 
уведення назви групи спричиняє перехід до введення номера групи. 

При виході з команди, якщо хоча б до однієї з назв внесено зміни, 
на індикатор виводиться запит «ДРУК ?». В разі негативної відповіді ([С]) 
виконання команди закінчується. В разі позитивної відповіді ([ПС]) апа-
рат перед виходом з команди надрукує назви всіх груп, що запрограмо-
вані. Друк може бути зупинено, як описано в п. 11. 

603 – Друк назв товарних груп 
Користувачі: АДМ 
Команда дозволяє надрукувати назви товарних груп, що входять у 

введений діапазон. 
На індикатор виводиться запит «З ГР. 1», де 1 – номер першої гру-

пи діапазону. Можна ввести інший номер групи або залишити його не-
змінним. 

Далі на індикатор виводиться запит «ПО ГР. 100», де 100 – номер 
останньої групи діапазону. Можна ввести інший номер групи або зали-
шити його незмінним. 

Апарат надрукує назви груп, що запрограмовані. Друк може бути 
зупинено, як описано в п. 11. 
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604 – Імена касирів 
Користувачі: АДМ 
Команда дозволяє програмувати імена касирів після виконання 

денного Z-звіту. 
На індикатор виводиться запит «N КАСИРА ?». Можна ввести но-

мер касира у вигляді числа від 1 до максимальної дозволеної кількості 
касирів або натиснути [ПС] без уведення, при цьому буде прийнято но-
мер 1. Відмова від уведення закінчує виконання команди. 

На індикатор виводиться повідомлення «N ІМ’Я», де N – номер ка-
сира, ІМ’Я – символи імені касира, які вміщуються на індикаторі. Ім’я мо-
жна залишити незмінним або відредагувати (див. п. 3.10.2 «Уведення та 
редагування текстових рядків»). Після введення, редагування або при-
йняття існуючого імені ([ПС]) апарат пропонує ім’я наступного касира. Ві-
дмова від редагування спричиняє перехід до введення номера касира. 

При виході з команди, якщо хоча б одне ім’я було змінено, на інди-
катор виводиться запит «ДРУК ?». В разі негативної відповіді ([С]) вико-
нання команди закінчується. В разі позитивної відповіді ([ПС]) апарат пе-
ред виходом з команди надрукує всі імена, що запрограмовані. 

605 – Друк імен касирів 
Користувачі: АДМ 
Апарат друкує імена касирів, що запрограмовані. 

606 – Кількість касирів 
Користувачі: АДМ 
На індикатор виводиться повідомлення «КАСИРІВ N», де N – до-

зволена кількість касирів (за замовчуванням 1). Можна ввести нову кіль-
кість в діапазоні 1..8. 

607 – Знижки і націнки 
Користувачі: АДМ 
Команда дозволяє програмувати дозвіл та заборону знижок і наці-

нок, а також величини фіксованих знижок та націнок. 
На індикатор виводиться повідомлення «ЗНИЖКИ N», де N – логіч-

на величина, що визначає дозвіл (1) або заборону (0) знижок. Величину 
можна залишити незмінною або ввести нову. 

На індикатор виводиться повідомлення «Ф.З.  N», де N – величина 
фіксованої знижки в процентах. Величину можна залишити незмінною 
або ввести нову в межах від 0 до 99,99.  

На індикатор виводиться повідомлення «НАЦІН N», де N – логічна 
величина, що визначає дозвіл (1) або заборону (0) націнок. Величину 
можна залишити незмінною або ввести нову. 
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На індикатор виводиться повідомлення «Ф.Н.  N», де N – величина 
фіксованої націнки в процентах. Величину можна залишити незмінною 
або ввести нову в межах від 0 до 99,99. 

Фіксована націнка або знижка, що дорівнює нулю, вважається не-
запрограмованою. 

608 – Форми оплати і виплати 
Користувачі: АДМ 
Послідовно відображуються дозволи операцій «ОПЕРАЦІЯ N», де 

ОПЕРАЦІЯ – назва операції, N – логічна величина, що визначає дозвіл 
(1) або заборону (0). Можна ввести нове значення або залишити без змі-
ни. 
Індикація Операція Значення за замовчуванням 
ОПЛ ГОТ Оплата готівкою 1 
ОПЛ КРТ Оплата карткою 0 
ОПЛ КРД Оплата в кредит 0 
ВИП ГОТ Виплата готівкою 1 
ВИП КРТ Виплата карткою 0 
ВИП КРД Виплата в кредит 0 

609 – Початкове повідомлення чека 
Користувачі: АДМ 
Команда дозволяє програмувати 5 рядків початкового повідомлен-

ня чека після виконання денного Z-звіту. 
На індикатор виводиться повідомлення «N ТЕКСТ», де N – номер 

рядка повідомлення, ТЕКСТ – символи рядка, які вміщуються на індика-
торі. Рядок можна залишити незмінним або відредагувати (див. п. 3.10.2 
«Уведення та редагування текстових рядків»). 

На індикатор виводиться повідомлення «РОЗМІР N», де N – число, 
що визначає шрифт, яким друкуватиметься рядок: 0 – нормальний, 1 – 
високий, 2 – широкий. Число можна залишити незмінним або ввести но-
ве. 

Після цього апарат пропонує наступний рядок. 
При виході з команди, якщо внесена хоча б одна зміна, на індика-

тор виводиться запит «ДРУК ?». В разі негативної відповіді ([С]) вико-
нання команди закінчується. В разі позитивної відповіді ([ПС]) апарат пе-
ред виходом з команди надрукує початкове повідомлення. Незапрогра-
мовані рядки не друкуються. 
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610 – Кінцеве повідомлення чека 
Користувачі: АДМ 
Команда дозволяє програмувати 3 рядки кінцевого повідомлення 

чека після виконання денного Z-звіту. 
На індикатор виводиться повідомлення «N ТЕКСТ», де N – номер 

рядка повідомлення, ТЕКСТ – символи рядка, які вміщуються на індика-
торі. Рядок можна залишити незмінним або відредагувати (див. п. 3.10.2 
«Уведення та редагування текстових рядків»). 

На індикатор виводиться повідомлення «РОЗМІР N», де N – число, 
що визначає шрифт друку рядка: 0 – нормальний, 1 – високий, 2 – широ-
кий. Число можна залишити незмінним або ввести нове. 

Після цього апарат пропонує наступний рядок. 
При виході з команди, якщо внесена хоча б одна зміна, на індика-

тор виводиться запит «ДРУК ?». В разі негативної відповіді ([С]) вико-
нання команди закінчується. В разі позитивної відповіді ([ПС]) апарат пе-
ред виходом з команди надрукує кінцеве повідомлення. Незапрограмо-
вані рядки не друкуються. 

611 – Дозвіл друку кінцевого повідомлення чека 
Користувачі: АДМ 
На індикатор виводиться повідомлення «КІН ПОВ N», де N – логіч-

на величина, що визначає дозвіл (1) або заборону (0) друку кінцевого по-
відомлення чека. Величину можна залишити незмінною або ввести нову. 

612 – Права касира 
Користувачі: АДМ 
Послідовно відображуються дозволи виконання операцій касирами 

у вигляді повідомлень «ОПЕРАЦІЯ N», де ОПЕРАЦІЯ – назва операції, N 
– логічна величина, що визначає дозвіл (1) або заборону (0). Можна вве-
сти нове значення або залишити без зміни. Опис функцій наведено в 
таблиці. 
Індикація Операція Значення за 

замовчуванням 
КОПІЯ  Друк копії чека 0 
НАЯВ ГОТ Перегляд наявності готівки касиром та 

техніком 
1 

ДЕН ЗВІТ Виконання денного Z-звіту 1 
ПОВТОР Повтор продажу клавішею [КТ] 1 
ВАГА Уведення ваги вагового товару з клаві-

атури, якщо до апарата, або до серве-
ра в онлайн-режимі, підключено ваги 

1 
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613 – Дозвіл продажів та виплат 
Користувачі: АДМ 
На індикатор виводиться повідомлення «ПРОДАЖ N», де N – логі-

чна величина, що визначає дозвіл (1) або заборону (0) продажів. Можна 
ввести нове значення або залишити без зміни (за замовчуванням – 1). 

На індикатор виводиться повідомлення «ВИПЛАТА N», де N – логі-
чна величина, що визначає дозвіл (1) або заборону (0) виплат. Можна 
ввести нове значення або залишити без зміни (за замовчуванням – 1). 

Одночасна заборона продажів і виплат не дозволяється. 

614 – Текстові заготовки 
Користувачі: АДМ 
Команда дозволяє програмувати 20 текстових заготовок, що мо-

жуть використовуватися при вводі і редагуванні тексту. 
На індикатор виводиться запит «ЗАГОТ.N ?». Можна ввести номер 

заготовки у вигляді числа від 1 до 20 або натиснути [ПС] без уведення, 
при цьому буде прийнято номер 1. Відмова від уведення закінчує вико-
нання команди. 

На індикатор виводиться повідомлення «N ТЕКСТ», де N – номер 
заготовки, ТЕКСТ – символи заготовки, які вміщуються на індикаторі. За-
готовку можна залишити незмінною або відредагувати (див. п. 3.10.2 
«Уведення та редагування текстових рядків»). Перед завершенням реда-
гування заготовки, навіть якщо жоден символ не було змінено, треба 
звернути увагу на положення курсора, якщо він видимий. При вставці те-
кстової заготовки курсор буде знаходитись в тій самій позиції, в якій він 
знаходився перед завершенням редагування заготовки. 

Прийняття існуючої заготовки (натиснення [ПС], коли курсор неви-
димий) або відмова від редагування (натиснення [С], коли курсор види-
мий) не змінює позицію курсора у заготовці. 

Після введення, редагування або прийняття існуючої заготовки 
апарат пропонує наступну заготовку. Відмова від редагування спричиняє 
перехід до введення номера заготовки. 

При виході з команди, якщо хоча б одна заготовка була змінена, на 
індикатор виводиться запит «ДРУК ?». У разі негативної відповіді ([С]) 
виконання команди закінчується. В разі позитивної відповіді ([ПС]) апа-
рат перед виходом з команди надрукує запрограмовані заготовки (див. 
команду 615 «Друк текстових заготовок»).  

615 – Друк текстових заготовок 
Користувачі: АДМ 
Апарат друкує запрограмовані текстові заготовки, позиція курсора в 

яких вказується символом «^». Друк може бути зупинено, як описано в 
п. 11. 
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616 – Клавіші швидкого доступу 
Користувачі: АДМ 
Команда дозволяє програмувати 8 клавіш швидкого доступу для 

швидкого введення послідовності клавіш (до 32 клавіш). 
На індикатор виводиться запит «КЛАВ.N ?». Можна ввести номер 

клавіші у діапазоні 1..4, що відповідає клавішам [Т1]..[Т4], або 5..8, що 
відповідає клавішам [Ф] [Т1]..[Ф] [Т4], або натиснути [ПС] без уведення, 
при цьому буде прийнято номер 1. Відмова від уведення закінчує вико-
нання команди. 

На індикатор виводиться повідомлення «N ТЕКСТ», де N – номер 
клавіші (від 1 до 8), ТЕКСТ – послідовність кодів клавіш, які вміщуються 
на індикаторі, або рядок «………», якщо клавішу не запрограмовано. Ко-
ди клавіш наведено в додатку Д. 

Послідовність кодів можна залишити незмінною або відредагувати 
(див. п. 3.10.2 «Уведення та редагування текстових рядків»). Пуста по-
слідовність означає незапрограмовану клавішу. Після введення або при-
йняття існуючої послідовності ([ПС]) апарат пропонує наступну клавішу. 

При виході з команди, якщо внесені зміни, на індикатор виводиться 
запит «ДРУК ?». В разі негативної відповіді ([С]) виконання команди за-
кінчується. В разі позитивної відповіді ([ПС]) апарат перед виходом з ко-
манди надрукує послідовності кодів клавіш, присвоєні клавішам швидко-
го доступу. 

617 – Друк клавіш швидкого доступу 
Користувачі: АДМ 
Апарат друкує послідовності кодів клавіш, присвоєні клавішам 

швидкого доступу. 

618 – Формати штрих-кодів зі змінною кількістю 
Користувачі: АДМ 
Команда дозволяє запрограмувати апарат на інтерпретацію кодів, 

що починаються з цифр 20..28, як кодів зі змінною кількістю. 
На індикатор виводиться повідомлення «AA – n», де АA – число від 

20 до 28, n – формат штрих-коду або нуль. Нульова величина n означає, 
що код, початкові цифри якого АА, обробляється як звичайний код без 
змінної кількості. Число від 1 до 4 означає, що код, початкові цифри яко-
го АA, обробляється як код відповідного формату (див. п. 3.6 «База то-
варів»). 

Можна ввести нове значення або залишити без зміни. Натискання 
[С] залишає формат без змін і закінчує виконання команди. Натискання 
[ПС] спричиняє перехід до наступного АA. 
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619 – Команда настроювання модема 
Користувачі: АДМ 
Команда дозволяє запрограмувати АТ-команду або послідовність 

АТ-команд довжиною до 32 символів, яку буде передано для настрою-
вання модема при виконанні команди 114 «Модемне з’єднання». 

При виході з команди, якщо було внесено зміни, на індикатор виво-
диться запит «ДРУК ?». В разі негативної відповіді ([С]) виконання ко-
манди закінчується. В разі позитивної відповіді ([ПС]) апарат перед ви-
ходом з команди надрукує запрограмовану команду. 

620 – Друк команди настроювання модема 
Користувачі: АДМ 
Апарат друкує команду настроювання модема. 

621 – Дисконтні групи 
Користувачі: АДМ 
Команда дозволяє програмувати дисконтні групи. 
На індикатор виводиться запит «ГРУПА ?». Можна ввести номер 

дисконтної групи у вигляді числа від 1 до 15 або натиснути [ПС] без уве-
дення, при цьому буде прийнято номер 1. Відмова від уведення закінчує 
виконання команди. 

На індикатор виводиться повідомлення «ГР.N М», де N – номер 
групи, М – знижка групи у відсотках. Величину знижки можна залишити 
незмінною або ввести нову в межах від 0 до 99,99. Якщо знижка дорів-
нює нулю, то група вважається незапрограмованою. 

Наступне програмування стосується запрограмованої групи. 
На індикатор виводиться запит діапазону кодів групи: «З КОДУ N» 

та «ПО КОД  N», де N – цифри коду, які вміщуються на індикаторі. Щоб 
побачити частину напису, що не вмістилася на індикаторі, треба натис-
нути клавішу [КТ], при цьому напис виведеться на індикатор з вирівню-
ванням вправо. Повернутися до початкового вигляду можна повторним 
натисненням клавіші [КТ]. Необхідно ввести коди в діапазоні від 1 до 
9 999 999 999 999 або залишити їх без зміни, натиснувши клавішу [ПС]. 
Кінцевий код групи не повинен передувати початковому коду. 

На індикатор виводиться повідомлення «ТЕРМІН N», де N – логічна 
величина, що визначає терміновану (1) або не терміновану (0) дисконтну 
групу. Величину можна залишити незмінною або ввести нову. 

Якщо група діє протягом певного часу, на індикатор виводиться за-
пит терміну дії групи: «З  ДД.ММ.РР» та «ПО  ДД.ММ.РР», де ДД.ММ.РР 
– дата у форматі дата, місяць, рік. Необхідно ввести дату початку та за-
кінчення дії дисконтної групи або залишити їх без зміни, натиснувши кла-
вішу [ПС]. Кінцева дата не повинна передувати початковій даті. 
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На індикатор виводиться повідомлення «ПО ЧАСУ N», де N – логі-
чна величина, що визначає дію знижки протягом проміжку часу (1) або 
протягом доби (0). Величину можна залишити незмінною або ввести но-
ву. 

Якщо група діє протягом проміжку часу, на індикатор виводиться 
запит: «З  ГГ-ХХ» та «ПО  ГГ-ХХ», де ГГ-ХХ – час у форматі година, хви-
лина. Необхідно ввести час початку та закінчення дії дисконтної групи 
або залишити їх без зміни, натиснувши клавішу [ПС]. Кінцевий час не 
повинен передувати початковому. 

На індикатор виводиться повідомлення «ПО ДНЯМ N», де N – логі-
чна величина, що визначає дію знижки у визначені дні тижня (1) або ко-
жен день (0). Величину можна залишити незмінною або ввести нову. 

Якщо група діє протягом визначених днів тижня, то на індикатор 
послідовно виводяться запити по кожному дню, наприклад: «ПН N», де N 
– логічна величина, що визначає дію знижки (1) або заборону (0) в поне-
ділок. Величину можна залишити незмінною або ввести нову. 

На індикатор виводиться запит програмування наступної групи. 
При натисненні клавіші [С] відбувається повернення до попередньої дії. 

При виході з команди, якщо хоча б одну групу було змінено, на ін-
дикатор виводиться запит «ДРУК ?». В разі негативної відповіді ([С]) ви-
конання команди закінчується. В разі позитивної відповіді ([ПС]) апарат 
перед виходом з команди надрукує запрограмовані дисконтні групи. 

622 – Друк дисконтних груп 
Користувачі: АДМ 
Апарат друкує запрограмовані дисконтні групи. 

625 – Назви операцій виплати 
Користувачі: АДМ 
Команда дозволяє після виконання денного Z-звіту програмувати 

назви операцій виплати. За замовчуванням в апараті встановлені насту-
пні назви операцій виплати: «Повернення», «Компенсація», «Виплата». 

На індикатор виводиться запит «n ОП ?». Можна ввести номер 
операції виплати у вигляді числа від 1 до 4 або натиснути [ПС] без уве-
дення, при цьому буде прийнято номер 1. Відмова від уведення закінчує 
виконання команди. 

На індикатор виводиться повідомлення «N НАЗВА», де N – номер 
операції виплати, НАЗВА – символи назви, які вміщуються на індикаторі. 
Назву можна залишити незмінною або відредагувати (див. п. 3.10.2 
«Уведення та редагування текстових рядків»). Після введення, редагу-
вання або прийняття існуючої назви ([ПС]) апарат пропонує назву насту-
пної операції. Відмова від редагування спричиняє перехід до введення 
номера операції виплати. 
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При виході з команди, якщо хоча б одну назву було змінено, на ін-
дикатор виводиться запит «ДРУК ?». В разі негативної відповіді ([С]) ви-
конання команди закінчується. В разі позитивної відповіді ([ПС]) апарат 
перед виходом з команди надрукує назви всіх операцій виплати. 

626 – Друк назв операцій виплати 
Користувачі: АДМ 
Апарат друкує назви операцій виплати. 

627 – Друк товарів, запрограмованих з ПК 
Користувачі: КАС, АДМ 
Команда дозволяє роздрукувати товари, які були запрограмовані з 

ПК, або параметри яких було змінено з ПК. 
Формат друку аналогічний команді 601 «Друк бази товарів». Ознаки 

програмування роздрукованих товарів очищаються. 
Друк може бути зупинено, як описано в п. 11. 

628 – Очистка ознак програмування товарів з ПК 
Користувачі: КАС, АДМ 
Команда дозволяє очистити ознаки програмування товарів з ПК. 
На індикатор послідовно виводяться два запити: «ОЧИСТИТИ?», а 

потім «ВИ ПЕВНІ ?». В разі негативної відповіді ([С]) на один із запитів 
виконання команди переривається. В разі позитивної відповіді ([ПС]) на 
обидва запити апарат очищає ознаки програмування товарів з ПК. 

629 – Дозвіл друку штрих-коду 
Користувачі: АДМ 
Команда дозволяє настроїти друк штрих-коду товару у касовому 

чеку. 
На індикатор виводиться повідомлення «ДРУК N», де N – логічна 

величина, що визначає дозвіл (1) або заборону (0) друку штрих-коду в 
касових чеках (за замовчуванням – 0). 

Якщо друк дозволено, виводиться повідомлення «ВИСОТА Н», де 
Н – висота штрих-коду від 5 до 20 мм (за замовчуванням – 5). 

630 – Друк штрих-кодів бази товарів 
Користувачі: КАС, АДМ 
Команда дозволяє роздрукувати штрих-коди товарів в діапазоні ко-

дів, заданому користувачем. 
На індикатор виводиться запит «З КОДУ». У відповідь треба ввести 

перший код діапазону товарів. Якщо буде натиснуто [ПС] без уведення 
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коду, то першим товаром діапазону буде товар з найменшим кодом, на-
явний у базі. 

Далі на індикатор виводиться запит «ПО КОД». У відповідь треба 
ввести останній код діапазону товарів. Якщо буде натиснуто [ПС] без 
уведення коду, останнім товаром діапазону буде товар з найбільшим ко-
дом, наявний у базі. 

Для кожного товару друкується назва, ціна, податкова група та 
штрих-код у форматі CODE128C, який відповідає повному коду товару.  

Друк може бути зупинено, як описано в п. 11. 

690 – Очистка товарної бази  
Користувачі: АДМ 
Команда дозволяє видалити з бази всі товари, що не реалізовува-

лися з початку зміни. 
На індикатор послідовно виводяться два запити: «ВИДАЛИТИ?», а 

потім «ВИ ПЕВНІ ?». В разі негативної відповіді ([С]) на один із запитів 
видалення товарів не відбувається і виконання команди закінчується. В 
разі позитивної відповіді ([ПС]) на обидва запити апарат видаляє з бази 
всі товари, що не реалізовувалися з початку зміни. Після проведення 
денного Z-звіту це означатиме повну очистку бази товарів. 

691 – Перевірка товарної бази і усунення помилок 
Користувачі: АДМ 
Команда дозволяє видалити з бази всі товари, що мають пошко-

джений опис та товари з однаковими кодами. Про наявність в базі това-
рів, що мають пошкоджений опис, свідчить виникнення помилки 19 під 
час роботи з апаратом. 

На індикатор послідовно виводяться два запити: «ВИДАЛИТИ?», а 
потім «ВИ ПЕВНІ ?». В разі негативної відповіді ([С]) на один із запитів 
перевірка бази не відбувається і виконання команди закінчується. В разі 
позитивної відповіді ([ПС]) на обидва запити апарат видаляє з бази всі 
товари, що мають помилку в описі або однакові коди. Після закінчення 
перевірки друкується інформація про кількість видалених товарів. Час 
виконання команди залежить від заповнення бази. При заповненій базі 
орієнтовний час виконання 5 хвилин. 

692 – Довжина назви товару 
Користувачі: АДМ 
Команда дозволяє змінювати максимальну дозволену довжину на-

зви товару, якщо в базі товарів немає жодного товару. 
На індикатор виводиться повідомлення «НАЗВА N», де N – поточна 

довжина назви товару. Довжину можна залишити незмінною або ввести 
нову у вигляді числа від 20 до 31. 
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693 – Управління формуванням звіту про реалізовані товари 
Користувачі: АДМ 
Команда дозволяє управляти формуванням звіту про реалізовані 

товари за період. 
На індикатор виводиться повідомлення «ПОЗМІННО N», де N – ло-

гічна величина, що визначає формування звіту при закритті зміни (1) або 
при закритті чека (0). Величину можна залишити незмінною або ввести 
нову. 

694 – Управління формуванням електронного журналу 
Користувачі: АДМ 
Команда дозволяє управляти формуванням електронного журналу 

та друком контрольної стрічки в нефіскальному режимі.  
В електронний журнал може заноситись інформація, необхідна для 

друку контрольної стрічки, та сервісна інформація, призначена для пере-
дачі на комп’ютер.  

У нефіскальному режимі на індикатор виводиться повідомлення 
«СТРІЧКА N», де N – величина, що визначає заборону (0) або дозвіл (1 
або 2) формування контрольної стрічки. Двійка означає обов’язковість Z-
звіту електронного журналу. Величину можна залишити незмінною або 
ввести нову. 

На індикатор виводиться повідомлення «СЕРВІС N», де N – логічна 
величина, що визначає дозвіл (1) або заборону (0) занесення до журналу 
сервісної інформації. Величину можна залишити незмінною або ввести 
нову. 

11.5 Програмування фіскальних даних 

801 – Фіскалізація 
Користувачі: ТЕХ 
Фіскалізація виконується шляхом запису у фіскальну пам’ять апа-

рата першого запису податкового або ідентифікаційного номера і першо-
го запису фіскального номера. Під час фіскалізації у фіскальну пам’ять 
записується також перший запис ставок податків та форми оподаткуван-
ня. Податковий і фіскальний номери треба ввести вручну, запис подат-
кових ставок буде скопійовано у фіскальну пам’ять із тимчасового запису 
в оперативній пам’яті, що діяв у нефіскальному режимі. 

На індикатор виводиться заготовка для введення податкового но-
мера: «ПН ........». Натискання клавіші [ОПЛ] змінює заготовку на іншу, 
для введення ідентифікаційного номера: «ІД ........». Чергове натиснення 
[ОПЛ] повертає першу заготовку. Далі треба ввести 12 цифр номера. 
Цифри вводяться за правилами введення та редагування текстових ряд-
ків, при цьому апарат автоматично вмикає режим уведення цифр (див. п. 
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3.10.2 «Уведення та редагування текстових рядків»). Відмова від уве-
дення відміняє виконання команди. 

Далі на індикатор виводиться заготовка для введення фіскального 
номера: «ФН ........». Треба ввести 10 цифр номера. Цифри вводяться за 
правилами введення та редагування текстових рядків, при цьому апарат 
автоматично вмикає режим уведення цифр (див. п. 3.10.2 «Уведення та 
редагування текстових рядків»). Відмова від уведення відміняє виконан-
ня команди. 

Далі апарат друкує введені номери, діючі податкові ставки та фор-
му оподаткування і дату. Необхідно уважно переглянути всі дані, що 
пропонуються для запису у фіскальну пам’ять. На індикатор виводиться 
запит: «ЗАПИСАТИ ?». Негативна відповідь ([С]) спричиняє повернення 
до введення податкового номера. Позитивна відповідь ([ПС]) виводить 
на індикатор ще один запит: «ВИ ПЕВНІ ?». Негативна відповідь ([С]) 
спричиняє повернення до введення податкового номера. Позитивна від-
повідь ([ПС]) спричиняє фіскалізацію апарата і друк службового чека, що 
підтверджує фіскалізацію. 

Після фіскалізації апарат переходить в стан «Не персоналізовано». 

802 – Зміна податкового або ідентифікаційного номера 
Користувачі: ТЕХ 
Команда дозволяє змінити податковий або ідентифікаційний номер 

після виконання денного Z-звіту. 
На індикатор виводиться заготовка для введення податкового но-

мера: «ПН ........». Натискання клавіші [ОПЛ] змінює заготовку на іншу, 
для уведення ідентифікаційного номера: «ІД ........». Чергове натиснення 
[ОПЛ] повертає першу заготовку. Далі треба ввести 12 цифр номера. 
Цифри вводяться за правилами вводу та редагування текстових рядків, 
при цьому апарат автоматично вмикає режим уводу цифр (див. п. 3.10.2 
«Уведення та редагування текстових рядків»). Відмова від уводу відміняє 
виконання команди. 

Апарат друкує введений номер і дату, які необхідно уважно пере-
глянути. На індикатор виводиться запит: «ЗАПИСАТИ ?». Негативна від-
повідь ([С]) спричиняє повернення до вводу номера. Позитивна відповідь 
([ПС]) виводить на індикатор ще один запит: «ВИ ПЕВНІ ?». Негативна 
відповідь ([С]) спричиняє повернення до вводу номера. Позитивна відпо-
відь ([ПС]) спричиняє запис уведеного номера у фіскальну пам’ять. 

803 – Зміна фіскального номера 
Користувачі: ТЕХ 
Команда дозволяє змінити фіскальний номер після виконання ден-

ного Z-звіту. 
На індикатор виводиться заготовка для вводу фіскального номера: 

«ФН ........». Треба ввести 10 цифр номера. Цифри вводяться за прави-
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лами вводу та редагування текстових рядків, при цьому апарат автома-
тично вмикає режим уводу цифр (див. п. 3.10.2 «Уведення та редагуван-
ня текстових рядків»). Відмова від уводу відміняє виконання команди. 

Апарат друкує введений номер і дату, які необхідно уважно пере-
глянути. На індикатор виводиться запит: «ЗАПИСАТИ ?». Негативна від-
повідь ([С]) спричиняє повернення до вводу номера. Позитивна відповідь 
([ПС]) виводить на індикатор ще один запит: «ВИ ПЕВНІ ?». Негативна 
відповідь ([С]) спричиняє повернення до вводу номера. Позитивна відпо-
відь ([ПС]) спричиняє запис уведеного номера у фіскальну пам’ять. 

Після зміни фіскального номера апарат переходить у стан «Не пе-
рсоналізовано». 

804 – Зміна ставок податків та форми оподаткування 
Користувачі: ТЕХ 
Команда дозволяє змінити ставки податків та форму оподаткуван-

ня після виконання денного Z-звіту. 
На індикатор виводиться меню, пунктами якого є форми оподатку-

вання: 
«ВКЛ» – ПДВ, включений у ціну; 
«ВКЛ ЗБІР» – ПДВ та збір, включені в ціну. ПДВ не нарахову-

ється на збір; 
«ДОДАТКОВ» – ПДВ, не включений у ціну; 
«ВКЛ_ЗБІР» – ПДВ та збір, включені в ціну. ПДВ нарахову-

ється на збір. 
Необхідно вибрати з меню форму оподаткування. Відмова від ви-

бору відміняє виконання команди. 
Далі на індикатор виводиться повідомлення «А = N», де А – літерне 

позначення податкової групи, N – величина ставки в процентах. Величи-
ну можна залишити без змін або ввести нову у вигляді числа в межах від 
0 до 99,99. Відмова від уводу відміняє виконання команди. 

Далі апарат послідовно пропонує введення ставок груп Б, В, Г (ста-
вка групи Д не вводиться, це група без оподаткування). 

Якщо вибрано форму оподаткування «ВКЛ ЗБІР» або «ВКЛ_ЗБІР», 
необхідно ввести ставки зборів. На індикатор виводиться повідомлення 
«ЗБ.А = N», де А – літерне позначення податкової групи, N – величина 
ставки в процентах. Величину можна залишити без змін або ввести нову 
у вигляді числа в межах від 0 до 99,99. Далі апарат послідовно пропонує 
ввід ставок груп Б, В, Г. Відмова від уведення відміняє виконання коман-
ди. 

Апарат друкує введену інформацію і дату, які необхідно уважно пе-
реглянути. На індикатор виводиться запит: «ЗАПИСАТИ ?». Негативна 
відповідь ([С]) спричиняє повернення до введення ставок податків. Пози-
тивна відповідь ([ПС]) виводить на індикатор ще один запит: 
«ВИ ПЕВНІ ?». Негативна відповідь ([С]) спричиняє повернення до вве-
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дення ставок податків. Позитивна відповідь ([ПС]) спричиняє запис уве-
дених ставок і форми оподаткування у фіскальну пам’ять (в нефіскаль-
ному режимі – в оперативну пам’ять). 

805 – Програмування назв зборів 
Користувачі: ТЕХ 
Команда дозволяє програмувати назви зборів після виконання 

денного Z-звіту. 
На індикатор виводиться запит: «ПОДАТ ГР 1», де 1 – номер пода-

ткової групи (1 відповідає А, 2 – Б, 3 – В, 4 – Г).Можна ввести новий но-
мер у вигляді числа від 1 до 4 або прийняти без змін. Відмова від уве-
дення закінчує виконання команди. 

На індикатор виводиться повідомлення «N ТЕКСТ», де N – номер 
податкової групи, ТЕКСТ – символи назви збору, які вміщуються на інди-
каторі. Назву можна залишити незмінною або відредагувати (див. 
п. 3.10.2 «Уведення та редагування текстових рядків»). 

Далі апарат пропонує назву збору наступної групи. Відмова від 
уведення спричиняє перехід до введення номера податкової групи. 

При виході з команди, якщо хоча б одну назву було змінено, на ін-
дикатор виводиться запит: «ДРУК ?». В разі негативної відповіді ([С]) ви-
конання команди закінчується. В разі позитивної відповіді ([ПС]) апарат 
перед виходом з команди надрукує назви зборів. 

806 – Друк назв зборів 
Користувачі: ІНС, АДМ, ТЕХ 
Апарат друкує назви зборів. 

11.6 Порядок отримання поточних звітів 

500 – Z-звіт денний 
Користувачі: КАС, АДМ 
Команда дозволяє виконати денний Z-звіт. 
У фіскальному режимі виконання Z-звіту дозволено в наступних 

випадках: 
− якщо зміну відкрито; 
− якщо зміну не відкрито, і поточна дата не співпадає з датою ви-
конання останнього Z-звіту. 

У нефіскальному режимі Z-звіт можна виконувати без обмежень. 
Якщо Z-звіт електронного журналу не було виконано, то у фіскаль-

ному режимі, а також у нефіскальному режимі, якщо встановлено 
обов’язковість друку контрольної стрічки (див. команду 694 «Формат еле-
ктронного журналу»), перед виконанням денного Z-звіту буде виконано 
Z-звіт електронного журналу. У нефіскальному режимі, якщо друк конт-
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рольної стрічки не є обов’язковим, апарат автоматично очистить елект-
ронний журнал. 

У фіскальному режимі денний Z-звіт записується у фіскальну 
пам’ять. Перед занесенням звіту у фіскальну пам’ять та перед обнулін-
ням денних лічильників у нефіскальному режимі на індикатор послідовно 
виводяться два запити: «ОБНУЛИТИ?», а потім «ВИ ПЕВНІ ?». В разі не-
гативної відповіді ([С]) на один із запитів виконання команди закінчується 
і звіт анулюється. В разі позитивної відповіді ([ПС]) на обидва запити 
апарат завершує виконання звіту. 

Якщо до вичерпання ємності фіскальної пам’яті залишилося менше 
30 звітів, на індикатор виводиться попередження «ПОПЕРЕД 2». 

Якщо поточна дата перевищує дату чергового технічного обслуго-
вування, на індикатор виводиться попередження «ПОПЕРЕД 3». 

Виконання Z-звіту касиром може бути заборонено командою 612 
«Права касира». 

501 – Х-звіт денний 
Користувачі: КАС, АДМ 
Команда дозволяє надрукувати денний Х-звіт. 
Якщо поточна дата перевищує дату чергового технічного обслуго-

вування, на індикатор виводиться попередження «ПОПЕРЕД 3». 

502 – Звіт про реалізовані товари 
Користувачі: КАС, АДМ 
Команда дозволяє надрукувати звіт про реалізовані з початку зміни 

товари. У звіт включаються товари з діапазону кодів, заданого користу-
вачем. Виконання денного Z-звіту обнулює інформацію про реалізацію 
товарів. 

На індикатор виводиться запит «З КОДУ». У відповідь треба ввести 
перший код діапазону товарів, за яким виконується звіт (уведення коду 
згідно п.6.4 «Уведення коду товару»). Якщо буде натиснуто [ПС] без 
уведення коду, першим товаром діапазону буде товар з найменшим ко-
дом, присутній у базі. 

Далі на індикатор виводиться запит «ПО КОД». У відповідь треба 
ввести останній код діапазону товарів, за яким виконується звіт (уведен-
ня коду згідно п.6.4 «Уведення коду товару»). Якщо буде натиснуто [ПС] 
без уведення коду, останнім товаром діапазону буде товар з найбільшим 
кодом, присутній у базі. 

Апарат друкує звіт, що містить інформацію про продажі (виплати) 
кожного реалізованого товару діапазону. Товари у звіті відсортовано в 
порядку зростання кодів. В кінці друкується сумарна інформація про су-
ми продажів і виплат всього звіту. 

Друк звіту може бути зупинено, як описано в п. 11. 
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503 – Звіт про реалізовані товари скорочений 
Користувачі: КАС, АДМ 
Команда дозволяє надрукувати скорочений звіт про реалізовані з 

початку зміни товари. Скорочений звіт містить лише сумарну інформацію 
про суми продажів і виплат всього звіту. Уведення діапазону кодів това-
рів здійснюється так само, як і в команді 502. 

Виконання звіту може бути зупинено, як описано в п. 11. 

504 – Звіт за товарними групами 
Користувачі: КАС, АДМ 
Команда дозволяє надрукувати звіт про реалізовані з початку зміни 

товари, які належать до діапазону товарних груп, що заданий користува-
чем. Виконання денного Z-звіту обнулює інформацію про реалізацію то-
варів. 

На індикатор виводиться запит «З ГР. N», де N – найменша знай-
дена у базі товарна група. Можна ввести інший номер групи від 1 до 100 
або залишити його незмінним. 

Далі на індикатор виводиться запит «ПО ГР. N», де N – найбільша 
знайдена у базі товарна група. Можна ввести інший номер групи від 1 до 
100 або залишити його незмінним. 

Апарат друкує звіт, що містить інформацію про продажі (виплати) 
кожного реалізованого товару із уведеного діапазону товарних груп. Звіт 
відсортовано в порядку зростання товарних груп, але в межах однієї гру-
пи товари не сортуються за кодами товарів. В кінці друку товарів кожної 
групи друкується сумарна інформація про суми продажів і виплат групи. 
В кінці звіту друкується сумарна інформація про суми продажів і виплат 
всього звіту. 

Друк звіту може бути зупинено, як описано в п. 11. 

505 – Звіт за товарними групами скорочений 
Користувачі: КАС, АДМ 
Команда дозволяє надрукувати скорочений звіт про реалізовані з 

початку зміни товари, які належать до діапазону товарних груп, що зада-
ний користувачем. Скорочений звіт містить лише сумарні інформації про 
суми продажів і виплат кожної групи діапазону, а також сумарну інфор-
мацію про суми продажів і виплат всього звіту. Уведення діапазону това-
рних груп здійснюється так само, як і в команді 504. 

Виконання звіту може бути зупинено, як описано в п. 11. 

506 – Звіт касирів 
Користувачі: КАС, АДМ 
Команда дозволяє касиру надрукувати свій звіт, а адміністратору – 

надрукувати звіт касирів, номери яких входять у введений діапазон. 
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Виконання денного Z-звіту обнулює інформацію, необхідну для зві-
ту касирів. 

Якщо зареєстрований користувач – адміністратор, необхідно ввес-
ти діапазон номерів касирів. На індикатор виводиться запит «З Н. 1», де 
1 – номер першого касира діапазону. Можна ввести інший номер касира 
або залишити його незмінним. 

Далі на індикатор виводиться запит «ПО N», де N – номер остан-
нього касира діапазону, що дорівнює дозволеній кількості касирів. Можна 
ввести інший номер касира або залишити його незмінним. 

Якщо зареєстрований користувач – касир, номери першого і остан-
нього касирів діапазону не запитуються і дорівнюватимуть номеру зареє-
строваного касира. 

Друк звіту може бути зупинено, як описано в п. 11. 

507 – Звіт погодинний 
Користувачі: КАС, АДМ 
Апарат друкує звіт про обіг торгової точки по годинах зміни. Вико-

нання денного Z-звіту обнулює інформацію, необхідну для погодинного 
звіту. 

508 – X-звіт електронного журналу 
Користувачі: АДМ 
Х-звіт електронного журналу дозволяє надрукувати контрольну 

стрічку повністю або частково, за винятком повідомлень модема переда-
чі даних про передачу та доставку пакетів, які не друкуються. 

На індикатор виводиться запит «З Н. N», де N – номер першого ка-
сового чека, знайденого в журналі. Можна ввести інший номер чека або 
залишити його незмінним. 

Далі на індикатор виводиться запит «ПО Н. N», де N – номер 
останнього касового чека, знайденого в журналі. Можна ввести інший 
номер чека або залишити його незмінним. 

Чекам службового внесення та видачі готівки відповідають номери 
наступних касових чеків. 

Апарат друкує вказаний діапазон контрольної стрічки. Висота шри-
фту, яким друкується контрольна стрічка, встановлюється командою 201. 
Друк звіту може бути зупинено, як описано в п. 11. 

509 – Z-звіт електронного журналу 
Користувачі: КАС, АДМ 
Z-звіт електронного журналу друкує контрольну стрічку та закриває 

журнал для запису. 
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Друк звіту може бути зупинено, як описано в п. 11. Якщо після зу-
пинки друк буде відмінено, Z-звіт електронного журналу буде вважатися 
невиконаним. 

Перед закриттям електронного журналу на індикатор послідовно 
виводяться два запити: «ОБНУЛИТИ?», а потім «ВИ ПЕВНІ ?». В разі не-
гативної відповіді ([С]) на один із запитів виконання команди закінчуєть-
ся, і звіт анулюється. В разі позитивної відповіді ([ПС]) на обидва запити 
апарат завершує виконання звіту. 

512 – Звіт про реалізовані товари за період 
Користувачі: АДМ 
Команда дозволяє надрукувати звіт про товари, реалізовані після 

програмування товару або останнього обнуління звіту командами 590, 
591, якщо таке мало місце. У звіт включаються товари з діапазону кодів, 
заданого користувачем. Уведення діапазону кодів здійснюється так само, 
як і в команді 502. 

513 – Звіт про реалізовані товари за період скорочений 
Користувачі: АДМ 
Команда дозволяє надрукувати скорочений звіт про товари, реалі-

зовані після програмування товару або останнього обнуління звіту ко-
мандами 590, 591, якщо таке мало місце. У звіт включаються товари з 
діапазону кодів, заданого користувачем. Уведення діапазону кодів здійс-
нюється так само, як і в команді 502. 

514 – Звіт за товарними групами за період 
Користувачі: АДМ 
Команда дозволяє надрукувати звіт про товари, реалізовані після 

програмування товару або останнього обнуління звіту командами 590, 
591, якщо таке мало місце, які належать до діапазону товарних груп, що 
заданий користувачем. Уведення діапазону товарних груп здійснюється 
так само, як і в команді 504. 

515 – Звіт за товарними групами за період скорочений 
Користувачі: АДМ 
Команда дозволяє надрукувати скорочений звіт про товари, реалі-

зовані після програмування товару або останнього обнуління звіту ко-
мандами 590, 591, якщо таке мало місце, які належать до діапазону то-
варних груп, що заданий користувачем. Уведення діапазону товарних 
груп здійснюється так само, як і в команді 504. 
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517 – Звіт погодинний за період 
Користувачі: КАС, АДМ 
Апарат друкує звіт про обіг торгової точки по годинах за період піс-

ля останнього обнуління звіту. Обнуління звіту виконується командою 
592 або з комп’ютера. 

590 – Обнуління звіту за період за діапазоном кодів 
Користувачі: АДМ 
Команда дозволяє обнулити періодичні звіти товарів, коди яких по-

падають в діапазон кодів, заданий користувачем. 
На індикатор виводиться запит «З КОДУ». У відповідь треба ввести 

перший код діапазону товарів, за яким виконується звіт. Якщо буде нати-
снуто [ПС] без уведення коду, першим товаром діапазону буде товар з 
найменшим кодом, присутній у базі. 

Далі на індикатор виводиться запит «ПО КОД». У відповідь треба 
ввести останній код діапазону товарів, за яким виконується звіт. Якщо 
буде натиснуто [ПС] без уведення коду, останнім товаром діапазону бу-
де товар з найбільшим кодом, присутній у базі. 

На індикатор послідовно виводяться два запити: «ОБНУЛИТИ?», а 
потім «ВИ ПЕВНІ ?». В разі негативної відповіді ([С]) на один із запитів 
обнуління не відбувається і виконання команди закінчується. В разі пози-
тивної відповіді ([ПС]) на обидва запити апарат виконає обнуління. 

591 – Обнуління звіту за період за діапазоном товарних груп 
Користувачі: АДМ 
Команда дозволяє обнулити періодичні звіти товарів, які належать 

до діапазону товарних груп, що заданий користувачем.  
На індикатор виводиться запит «З ГР. N», де N – найменша знай-

дена у базі товарна група. Можна ввести інший номер групи від 1 до 100 
або залишити його незмінним. 

Далі на індикатор виводиться запит «ПО ГР. N», де N – найбільша 
знайдена у базі товарна група. Можна ввести інший номер групи від 1 до 
100 або залишити його незмінним. 

На індикатор послідовно виводяться два запити: «ОБНУЛИТИ?», а 
потім «ВИ ПЕВНІ ?». В разі негативної відповіді ([С]) на один із запитів 
обнуління не відбувається і виконання команди закінчується. В разі пози-
тивної відповіді ([ПС]) на обидва запити апарат виконає обнуління. 

592 – Обнуління погодинного звіту за період  
Користувачі: АДМ 
Команда дозволяє обнулити погодинний звіт за період.  
На індикатор послідовно виводяться два запити: «ОБНУЛИТИ?», а 

потім «ВИ ПЕВНІ ?». В разі негативної відповіді ([С]) на один із запитів 
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обнуління не відбувається і виконання команди закінчується. В разі пози-
тивної відповіді ([ПС]) на обидва запити апарат виконає обнуління. 

11.7 Порядок отримання звітів із фіскальної пам’яті 

700 – Періодичний повний звіт за діапазоном дат 
Користувачі: ІНС, АДМ, ТЕХ 
Команда дозволяє надрукувати повний звіт із фіскальної пам’яті, в 

який включаються денні Z-звіти та аварійні обнуління з діапазону дат, 
заданого користувачем. 

На індикатор виводиться запит «З ДАТА», де ДАТА – початкова да-
та діапазону у форматі ДД.ММ.РР, що дорівнює даті фіскалізації апара-
та. Можна ввести іншу дату одним числом у форматі ДДММРР або за-
лишити її незмінною. 

Далі на індикатор виводиться запит «ПО ДАТА», де ДАТА – кінцева 
дата діапазону у форматі ДД.ММ.РР, що дорівнює даті останнього запи-
су у фіскальну пам’ять. Можна ввести іншу дату одним числом у форматі 
ДДММРР або залишити її незмінною. 

Апарат надрукує повний звіт за діапазоном дат. Друк звіту може бу-
ти зупинено, як описано в п. 11. 

701 – Періодичний скорочений звіт за діапазоном дат 
Користувачі: ІНС, АДМ, ТЕХ 
Команда дозволяє надрукувати скорочений звіт із фіскальної 

пам’яті, в який включаються денні Z-звіти та аварійні обнуління з діапа-
зону дат, заданого користувачем. 

Уведення діапазону дат здійснюється так само, як і в команді 700. 
Апарат надрукує скорочений звіт за діапазоном дат. Друк звіту мо-

же бути зупинено, як описано в п. 11. 

702 – Періодичний повний звіт за діапазоном номерів Z-звітів 
Користувачі: ІНС, АДМ, ТЕХ 
Команда дозволяє надрукувати повний звіт із фіскальної пам’яті, в 

який включаються денні Z-звіти, що належать до введеного користува-
чем діапазону номерів, а також аварійні обнуління, що попадають в ін-
тервал часу між датами першого і останнього звітів діапазону. 

На індикатор виводиться запит «З Н 1», де 1 – номер першого Z-
звіту діапазону. Можна ввести інший номер звіту або залишити його не-
змінним. 

Далі на індикатор виводиться запит «ПО Н N», де N – номер остан-
нього Z-звіту діапазону, що дорівнює номеру останнього записаного у 
фіскальну пам’ять Z-звіту. Можна ввести інший номер звіту або залишити 
його незмінним. 
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Апарат надрукує повний звіт за діапазоном номерів Z-звітів. Друк 
звіту може бути зупинено, як описано в п. 11. 

703 – Періодичний скорочений звіт за діапазоном номерів Z-звітів 
Користувачі: ІНС, АДМ, ТЕХ 
Команда дозволяє надрукувати скорочений звіт із фіскальної 

пам’яті, в який включаються денні Z-звіти, що належать до введеного ко-
ристувачем діапазону номерів, а також аварійні обнуління, що попада-
ють в інтервал часу між датами першого і останнього звітів діапазону. 

Уведення діапазону номерів здійснюється так само, як і в команді 
702. 

Апарат надрукує скорочений звіт за діапазоном номерів Z-звітів. 
Друк звіту може бути зупинено, як описано в п. 11. 

704 – Друк фіскальних даних 
Користувачі: ІНС, АДМ, ТЕХ 
Апарат друкує поточні фіскальні дані, а саме: 
− дату запису заводського номера; 
− версію програмного забезпечення; 
− ставки податків, форму оподаткування, дату і номер запису; 
− дату фіскалізації; 
− дату і номер запису останнього реєстраційного номера; 
− дату і номер запису останнього фіскального номера; 
− дату і номер запису останнього денного Z-звіту; 
− дату і номер запису останнього аварійного обнуління; 
− дату останнього запису у фіскальну пам’ять. 

705 – Друк всіх реєстраційних та фіскальних номерів апарата 
Користувачі: ІНС, АДМ, ТЕХ 
Апарат друкує всі реєстраційні (податкові або ідентифікаційні) і фі-

скальні номери з датами і номерами записів, починаючи від моменту фі-
скалізації апарата. 

706 – Друк всіх записів ставок податків 
Користувачі: ІНС, АДМ, ТЕХ 
Апарат друкує всі записи ставок податків, зборів та форми оподат-

кування з датами і номерами записів, починаючи від моменту фіскаліза-
ції апарата. 

707 – Друк всіх обнулінь оперативної пам’яті 
Користувачі: ІНС, АДМ, ТЕХ 
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Апарат друкує всі дати і номери записів аварійних обнулінь опера-
тивної пам’яті, починаючи від моменту фіскалізації апарата. 

11.8 Тестування 

900 – Тест клавіатури 
Користувачі: ТЕХ, АДМ 
На індикатор виводиться повідомлення «КЛАВІАТУРА». При натис-

ненні клавіші на індикаторі з’являється її код, що наведений у таблиці.  
- 2 3 4 5 - 
7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 
- 26 27 28 29 30 

Клавіші [ВКЛ/ВИКЛ], [ПЧС] та [С] не показують коду і функціону-
ють за призначенням. Натискання [С] закінчує виконання команди. 

901 – Тест індикатора 
Користувачі: ТЕХ, АДМ 
Тест складається з чотирьох підпунктів, описаних нижче. Натискан-

ня [ПС] спричиняє перехід до наступного підпункту. Натискання [С] за-
кінчує виконання команди. 

− у всіх розрядах індикатора виводяться цифри від 0 до 9 з десят-
ковою комою; 

− у всіх розрядах індикатора виводиться один засвічений сегмент; 
− повністю засвічений розряд змінює свою позицію справа наліво; 
− повністю засвічуються всі розряди. 

902 – Тест принтера 
Користувачі: ТЕХ, АДМ 
В першому рядку друкується назва моделі апарата, версія програ-

много забезпечення, потім, у сімох рядках, всі друковані символи. Друк 
повторюється ще раз, стисненим шрифтом. 

903 – Тест фіскальних даних 
Користувачі: ТЕХ, АДМ 
Тестується на коректність така інформація: фіскальна пам’ять, еле-

ктронний журнал, денний звіт в оперативній пам’яті, поточний час і дата. 
В разі успішного проведення тестів на індикатор виводиться повідомлен-
ня «ОК», після чого для виходу з команди треба натиснути [С]. В разі ви-
явлення помилок на індикаторі з’являються відповідні повідомлення. 



 Настанова з експлуатації   
   

 80 

904 – Тест програмного забезпечення апарата 
Користувачі: ТЕХ, АДМ 
Тестується на коректність програмне забезпечення апарата. На час 

тестування на індикаторі з’являється одна десяткова кома. В разі успіш-
ного проведення тестів на індикатор виводиться повідомлення «ОК», пі-
сля чого для виходу з команди треба натиснути [С]. В разі виявлення 
помилки, яка в даному випадку є фатальною, лунає один довгий звуко-
вий сигнал високого тону, після чого апарат вимикається. 

905 – Тест портів 
Користувачі: ТЕХ, АДМ 
В обидва порти апарата виводиться, а потім читається із них один 

байт. Тест повторюється циклічно, байт збільшується на одиницю у кож-
ному проході циклу. При цьому на індикатор безперервно виводиться 
повідомлення «1ххх 2ххх», де 1, 2 – номери портів, ххх – текстове повід-
омлення, яке може бути «BAD», якщо прочитаний байт не співпадає з 
виведеним, або «OK», якщо співпадає. При підключенні до порта тесто-
вої заглушки, в якій замкнено контакти передавача і приймача порта, піс-
ля номера порта повинно з’явитися повідомлення «ОК». Натискання [С] 
закінчує виконання команди. 

Якщо ПОРТ 2 працює в режимі RS-485, в тесті перевіряється робо-
та адаптера інтерфейсу RS-485. Після номера ПОРТ 2 на індикаторі бу-
де «BAD», якщо адаптер несправний, і «OK», якщо справний. 

906 – Тест периферійних пристроїв 
Користувачі: ТЕХ, АДМ 
Команда дозволяє тестувати периферійні пристрої, підключені до 

апарата: сканер, ваги, комп’ютер (сервер). 
На індикатор виводиться запит: «ПОРТ ?». Можна ввести номер 

порта – 1 або 2, або натиснути [ПС] без уведення, при цьому буде при-
йнято ПОРТ 1. Якщо режим ПОРТ 2 «Ваги» та командою 203 вибрано 
комутатор порта, то для тестування сканера необхідно ввести 3. Якщо 
порт запрограмований на роботу з одним із наведених пристроїв, вико-
нується тест пристрою, описаний нижче. Відмова від уведення закінчує 
виконання команди. 

Тест сканера 
На індикатор виводиться повідомлення «СКАН». Прийнятий зі ска-

нера код з’являється на індикаторі. Натискання [ПС] перемикає зобра-
ження коду на індикаторі: перші або останні десять цифр коду. Натис-
кання [С] спричиняє перехід до введення номера порта. 

Тест ваг 
На індикаторі з’являється результат зважування, що постійно оно-

влюється. Якщо замість цифр в результаті риски (індикація виглядає як 
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---,---), це свідчить про помилку обміну з вагами. На початку тесту на ін-
дикаторі на короткий час може з’явитись напис «ВАГИ». Натискання [С] 
спричиняє перехід до введення номера порта. 

Тест комп’ютера (сервера) 
Тестування виконується за допомогою онлайн-команди «Тест 

зв’язку з ПК». В разі успішного проведення тесту на індикаторі 
з’являється «ОК» або рядок, отриманий у відповідь на команду. В разі 
виявлення помилок на індикаторі з’являються відповідні повідомлення. 
Для переходу до введення номера порта треба натиснути [С]. 

907 – Тест запису в фіскальну пам’ять 
Користувачі: ТЕХ, АДМ 
Виконується тест запису в фіскальну пам’ять. При цьому витрача-

ється один байт зі спеціально відведеної для тестових записів області 
фіскальної пам’яті об’ємом 4096 байт. В разі успішного проведення тесту 
на індикаторі з’являється «ОК», після чого для виходу з команди треба 
натиснути [С]. В разі виявлення помилок на індикаторі з’являються від-
повідні повідомлення. 

908 – Перегляд температури і напруги 
Користувачі: ТЕХ, АДМ 
На індикаторі з’являється інформація, що постійно поновлюється: 
«ааС n.nnВ», 
де аа – температура термоголовки принтера в градусах, n.nn – на-

пруга живлення у вольтах. Натискання [С] закінчує виконання команди. 

909 – Безперервний тест принтера 
Користувачі: ТЕХ, АДМ 
Принтер безперервно друкує усі друковані символи стисненим 

шрифтом. При цьому на індикаторі постійно відображується температура 
термоголовки принтера і швидкість друку. Якщо температура досягне 
65 °С, виникне помилкова ситуація, що супроводжуватиметься повідом-
ленням «ТЕМП ВИС». Для вибору шрифту натиснути [ПС]. Для тимчасо-
вої зупинки натиснути [ОПЛ], для продовження повторно натиснути 
[ОПЛ]. Натискання [С] закінчує виконання команди.  

910 – Циклічний тест з інтервалом 1 година 
Користувачі: ТЕХ, АДМ 
Принтер друкує час, дату, температуру термоголовки принтера, 

напругу живлення. 
Потім протягом однієї години циклічно виконуються такі дії: 
− показується температура термоголовки принтера; 
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− показується напруга живлення; 
− показується коефіцієнт підстроювання тактового генератора 
процесора; 

− виконується тест фіскальної пам’яті, в разі успішного виконання 
якого на індикаторі з’являється «ФП ОК»; 

− виконується тест програмного забезпечення апарата, в разі ус-
пішного виконання якого на індикаторі з’являється «ПРОГР ОК»; 

− якщо база товарів пуста, виконується тест оперативної пам’яті, в 
разі успішного виконання якого на індикаторі з’являється 
«БД ОК». В разі виникнення помилки на індикаторі з’являється 
повідомлення про помилку, формат якого наведено в додатку В; 

− показується поточна дата; 
− показується поточний час. 
Потім цикл повторюється безкінечно, починаючи з друку. Натис-

кання [С] закінчує виконання команди. 

911 – Тест надійності з програмованим інтервалом 
Користувачі: ТЕХ, АДМ 
На індикаторі з’являється запит: «ІНТЕРВ 4», де 4 – інтервал друку 

у хвилинах. Можна ввести новий інтервал у вигляді числа від 1 до 60 або 
прийняти без змін. Відмова від уведення закінчує виконання команди. 

Принтер друкує службовий чек, що імітує продаж п’яти товарів, міс-
тить температуру термоголовки принтера, напругу живлення, коефіцієнт 
калібровки тактового генератора, номер чека з початку тесту і інтервал 
друку. 

Потім, протягом часу, що дорівнює інтервалу друку, циклічно вико-
нуються такі дії: 

− показується температура термоголовки принтера; 
− показується напруга живлення; 
− показується коефіцієнт підстроювання тактового генератора 
процесора; 

− показується поточний час. 
Потім цикл повторюється безкінечно, починаючи з друку. Натис-

кання [С] закінчує виконання команди. 

950 – Калібрування вимірювача напруги 
Користувачі: ТЕХ, АДМ 
На індикаторі з’являється запит: «НАПРУГА ?». Необхідно ввести 

виміряну вольтметром напругу живлення апарата з точністю до двох 
знаків після коми. Після цього апарат показує виміряну напругу, що не 
повинна відрізнятись від введеної більше чим на одиницю молодшого 
розряду. Натискання [С] закінчує виконання команди. 
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951 – Перегляд коефіцієнта підстроювання генератора 
Користувачі: ТЕХ, АДМ 
На індикаторі з’являється «КАЛІБР N», де N – коефіцієнт підстрою-

вання тактового генератора процесора. Натискання [С] закінчує вико-
нання команди. 

952 – Уведення терміну наступного технічного обслуговування 
Користувачі: ТЕХ 
На індикаторі з’являється термін технічного обслуговування у фор-

маті ДД–ММ–РРРР. Натискання [С] відміняє виконання команди. Можна 
ввести новий термін у форматі ДДММРР або залишити без змін. 

Якщо технічне обслуговування не буде проведено своєчасно, то 
при відкритті касового чека, а також після завершення друку Х або Z-
звіту на індикатор буде виведено попередження про необхідність техніч-
ного обслуговування «ПОПЕРЕД 3». 
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12 ОПИС РЕКВІЗИТІВ РОЗРАХУНКОВИХ І ЗВІТНИХ 
ДОКУМЕНТІВ 

12.1 Службові чеки 

Зразок чека службового внесення готівки 

Початкове повідомлення Назва та адреса організації-власника 
ПН121212121212 Податковий номер 
ФН1010101010 Фіскальний номер ЕККА 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Службове внесення  

Готівкою 100,00 Сума внесення 
Наявність готівки 100,00 Наявність готівки в грошовій скриньці з урахуван-

ням внесення 
Номер внесення 1 Номер операції внесення за зміну 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
КАСИР № 1            Іванов Прізвище та номер касира 

10.12.2012  09:00 Дата, час  
МТ50000001 Заводський номер ЕККА 

       НЕФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК    ІКС Ознака нефіскального чека та логотип виробника 

Зразок чека службової видачі готівки 
Початкове повідомлення  Назва та адреса організації-власника 

ПН121212121212  Податковий номер 
ФН1010101010  Фіскальний номер ЕККА 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Службова видача  

Готівкою 20,00 Сума видачі 
Наявність готівки 80,00 Наявність готівки в грошовій скриньці з урахуван-

ням видачі 
Номер видачі 1 Номер операції видачі за зміну 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
КАСИР № 1            Іванов Прізвище та номер касира 

10.12.2012 18:00 Дата, час  
МТ50000001 Заводський номер ЕККА 

      НЕФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК    ІКС Ознака нефіскального чека та логотип виробника 

12.2 Касові чеки 

12.2.1 Форма оподаткування «ПДВ, включений в ціну» 

Зразок  касового чека продажу товарів (оплати послуг) 
 

 Початкове повідомлення  Назва та адреса організації-власника 
 ПН121212121212  Податковий номер 
 ФН1010101010  Фіскальний номер ЕККА 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 Хліб “Український” 1,50 А  Назва, вартість та код податкової групи товару 
 Масло “Яготинське”   Назва товару 
    0,500 х 15,00 7,50 А  Кількість (ваговий товар), ціна, вартість та код подат-

кової групи товару 
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 Вода “Миргородська”  Назва товару 
    5 х 5,00 25,00 Б  Кількість (штучний товар), ціна, вартість та код подат-

кової групи товару 
 Відмова  Відмова від товару 
 Вода “Миргородська”  Назва товару 
    2 х 5,00 -10,00 Б  Кількість (штучний товар), ціна, вартість та код подат-

кової групи товару 
 ПРОМ.ПІДСУМОК 24,00  Проміжний підсумок з урахуванням податку 
 Знижка  5,00% -1,20  Відсоток та сума знижки 
 СУМА 22,80  Сума чека 
 ПДВ А = 20,00% 1,43  Сума ПДВ по групі А 
 ПДВ Б = 15,50% 1,91  Сума ПДВ по групі Б 
 Карткою 20,00  Оплата карткою 
 Готівкою 5,00  Оплата готівкою зі здачею 
 Здача 2,20  Здача 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
 КАСИР № 1            Іванов  Прізвище та номер касира 
 10.12.2012 12:00 чек № 1  Дата, час закриття чека та номер чека 
 МТ50000001  Заводський номер ЕККА 
 Кінцеве повідомлення  Інформаційне повідомлення 
           ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК  ІКС  Ознака фіскального чека та логотип виробника 

 
Зразок  видаткового чека 

 
Початкове повідомлення Назва та адреса організації-власника 

ПН121212121212 Податковий номер 
ФН1010101010 Фіскальний номер ЕККА 

ВИДАТКОВИЙ ЧЕК Ознака видаткового чека 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Повернення Назва операції виплати 
Вода “Миргородська”  Назва товару 
2 х 5,00 10,00 Б Кількість (штучний товар), ціна, вартість та код по-

даткової групи товару 
Знижка  5,00% -0,50 Відсоток та сума знижки 
СУМА 9,50 Сума чека 
ПДВ Б = 15,50% 1,27 Сума ПДВ по групі Б 
Готівкою 9,50 Виплата готівкою 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
КАСИР № 1            Іванов Прізвище та номер касира 

10.12.2012 12:10 чек № 2 Дата, час закриття чека та номер чека 
МТ50000001 Заводський номер ЕККА 

Кінцеве повідомлення  Інформаційне повідомлення 
          ВИДАТКОВИЙ ЧЕК     ІКС Ознака фіскального видаткового чека та логотип ви-

робника 

12.2.2 Форма оподаткування «ПДВ та збір, включені в ці-
ну. ПДВ не нараховується на збір» 

Зразок  касового чека продажу товарів (оплати послуг) 
 

Початкове повідомлення Назва та адреса організації-власника 
ПН121212121212 Податковий номер 
ФН1010101010 Фіскальний номер ЕККА 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Хліб “Український” 1,50 А Назва, вартість та код податкової групи товару 
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Масло “Яготинське”  Назва товару 
   0,500 х 15,00 7,50 А Кількість (ваговий товар), ціна, вартість та код пода-

ткової групи товару 
Вода “Миргородська” Назва товару 
   3 х 5,00 15,00 Б Кількість (штучний товар), ціна, вартість та код по-

даткової групи товару 
ПРОМ.ПІДСУМОК 24,00 Проміжний підсумок з урахуванням податку 
Знижка  5,00% -1,20 Відсоток та сума знижки 
СУМА 22,80 Сума чека 
ПДВ А = 20,00% 1,37 Сума ПДВ по групі А 
ПДВ Б = 15,50% 1,91 Сума ПДВ по групі Б 
Збір А = 5,00% 0,34 Сума збору по групі А 
Карткою 20,00 Оплата карткою 
Готівкою 5,00 Оплата зі здачею готівкою 
Здача 2,20 Здача 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
КАСИР № 1            Іванов Прізвище та номер касира 

11.12.2012 12:00 чек № 1 Дата, час закриття чека та номер чека 
МТ50000001 Заводський номер ЕККА 

Кінцеве повідомлення Інформаційне повідомлення 
        ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК     ІКС Ознака фіскального чека та логотип виробника 

 
Зразок  видаткового чека 

 
Початкове повідомлення Назва та адреса організації-власника 

ПН121212121212 Податковий номер 
ФН1010101010 Фіскальний номер ЕККА 

ВИДАТКОВИЙ ЧЕК Ознака видаткового чека 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Повернення Назва операції виплати 
Хліб “Український” 1,50 А Назва, вартість та код податкової групи товару 
Повернення Назва операції виплати 
Масло “Яготинське”  Назва товару 
   0,500 х 15,00 7,50 А Кількість (ваговий товар), ціна, вартість та код по-

даткової групи товару 
Повернення Назва операції виплати 
Вода “Миргородська”  Назва товару 
   3 х 5,00 15,00 Б Кількість (штучний товар), ціна, вартість та код по-

даткової групи товару 
ПРОМ.ПІДСУМОК 24,00  Проміжний підсумок з урахуванням податку 
Знижка  5,00% -1,20  Відсоток та сума знижки 
СУМА 22,80  Сума чека 
ПДВ А = 20,00% 1,37  Сума ПДВ по групі А 
ПДВ Б = 15,50% 1,91  Сума ПДВ по групі Б 
Збір А = 5,00% 0,34  Сума збору по групі А 
Карткою 20,00  Виплата карткою 
Готівкою 2,80  Виплата готівкою 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
КАСИР № 1            Іванов Прізвище та номер касира 

11.12.2012 12:15 чек № 2 Дата, час закриття чека та номер чека 
МТ50000001 Заводський номер ЕККА 

Кінцеве повідомлення Інформаційне повідомлення 
        ВИДАТКОВИЙ ЧЕК      ІКС Ознака видаткового чека та логотип виробника 
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12.2.3 Форма оподаткування «ПДВ та збір, включені в ці-
ну. ПДВ нараховується на збір» 

Зразок  касового чека продажу товарів (оплати послуг) 
 

Початкове повідомлення Назва та адреса організації-власника 
ПН121212121212 Податковий номер 
ФН1010101010 Фіскальний номер ЕККА 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Хліб “Український” 1,50 А Назва, вартість та код податкової групи товару 
Масло “Яготинське”  Назва товару 
   0,500 х 15,00 7,50 А Кількість (ваговий товар), ціна, вартість та код пода-

ткової групи товару 
Вода “Миргородська” Назва товару 
   3 х 5,00 15,00 Б Кількість (штучний товар), ціна, вартість та код по-

даткової групи товару 
ПРОМ.ПІДСУМОК 24,00 Проміжний підсумок з урахуванням податку 
Знижка  5,00% -1,20 Відсоток та сума знижки 
СУМА 22,80 Сума чека 
ПДВ А = 20,00% 1,43 Сума ПДВ по групі А 
ПДВ Б = 15,50% 1,91 Сума ПДВ по групі Б 
Збір А = 5,00% 0,34 Сума збору по групі А 
Карткою 20,00 Оплата карткою 
Готівкою 5,00 Оплата зі здачею готівкою 
Здача 2,20 Здача 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
КАСИР № 1            Іванов Прізвище та номер касира 

11.12.2012 12:00 чек № 1 Дата, час закриття чека та номер чека 
МТ50000001 Заводський номер ЕККА 

Кінцеве повідомлення Інформаційне повідомлення 
        ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК     ІКС Ознака фіскального чека та логотип виробника 

 
Зразок  видаткового чека 

 
Початкове повідомлення Назва та адреса організації-власника 

ПН121212121212 Податковий номер 
ФН1010101010 Фіскальний номер ЕККА 

ВИДАТКОВИЙ ЧЕК Ознака видаткового чека 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Повернення Назва операції виплати 
Хліб “Український” 1,50 А Назва, вартість та код податкової групи товару 
Повернення Назва операції виплати 
Масло “Яготинське”  Назва товару 
   0,500 х 15,00 7,50 А Кількість (ваговий товар), ціна, вартість та код по-

даткової групи товару 
Повернення Назва операції виплати 
Вода “Миргородська”  Назва товару 
   3 х 5,00 15,00 Б Кількість (штучний товар), ціна, вартість та код по-

даткової групи товару 
ПРОМ.ПІДСУМОК 24,00  Проміжний підсумок з урахуванням податку 
Знижка  5,00% -1,20  Відсоток та сума знижки 
СУМА 22,80  Сума чека 
ПДВ А = 20,00% 1,43  Сума ПДВ по групі А 
ПДВ Б = 15,50% 1,91  Сума ПДВ по групі Б 
Збір А = 5,00% 0,34  Сума збору по групі А 
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Карткою 20,00  Виплата карткою 
Готівкою 2,80  Виплата готівкою 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
КАСИР № 1            Іванов Прізвище та номер касира 

11.12.2012 12:15 чек № 2 Дата, час закриття чека та номер чека 
МТ50000001 Заводський номер ЕККА 

Кінцеве повідомлення Інформаційне повідомлення 
        ВИДАТКОВИЙ ЧЕК      ІКС Ознака видаткового чека та логотип виробника 

12.2.4 Форма оподаткування «ПДВ, не включений в ціну» 

Зразок  касового чека продажу товарів (оплати послуг) 
 

Початкове повідомлення  Назва та адреса організації-власника 
ПН121212121212  Податковий номер 
ФН1010101010  Фіскальний номер ЕККА 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Хліб “Український” 1,50 А  Назва, вартість без урахування податку та код по-

даткової групи товару 
Масло “Яготинське”   Назва товару 
   0,500 х 15,00 7,50 А  Кількість (ваговий товар), ціна, вартість без ураху-

вання податку та код податкової групи товару 
Вода “Миргородська”   Назва товару 
   3 х 5,00 15,00 Б  Кількість (штучний товар), ціна, вартість без ураху-

вання податку та код податкової групи товару 
ПРОМ.ПІДСУМОК 24,00  Проміжний підсумок без урахування податку 
Знижка  5,00% -1,20  Відсоток та сума знижки без урахування податку 
ПРОМ.ПІДСУМОК 22,80  Проміжний підсумок без урахування податку 
СУМА 26,72  Сума чека 
ПДВ А = 20,00% 1,71  Сума ПДВ по групі А 
ПДВ Б = 15,50% 2,21  Сума ПДВ по групі Б 
Карткою 20,00  Оплата карткою 
Готівкою 10,00  Оплата зі здачею готівкою 
Здача 3,28  Здача 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
КАСИР № 1            Іванов  Прізвище та номер касира 

12.12.2012 12:05 чек № 1  Дата, час закриття чека та номер чека 
МТ50000001  Заводський номер ЕККА 

Кінцеве повідомлення  Інформаційне повідомлення 
          ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК      ІКС  Ознака фіскального чека та логотип виробника 

12.3 Поточні звіти 

Зразок  чека X-звіту 
 

Початкове повідомлення Назва та адреса організації-власника 
ПН121212121212 Податковий номер 
ФН1010101010 Фіскальний номер ЕККА 

Х - ЗВІТ Назва звіту 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Сума продажів 183,03 Сума продажів товарів, оплат послуг з урахуван-

ням податку 
Готівкою 110,50 Сума оплат готівкою 
Карткою 71,33 Сума оплат карткою 
В кредит 1,20 Сума оплат в кредит 
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Знижки на продажі 11,20 Сума знижок 
Націнки на продажі 1,00 Сума націнок 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
Сума виплат 186,86 Сума виплат з урахуванням податку 
Готівкою 136,86 Сума виплат готівкою 
Карткою 30,00 Сума виплат карткою 
В кредит 20,00 Сума виплат в кредит 
Знижки на виплати 6,20 Сума знижок 
Націнки на виплати 1,00 Сума націнок 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Службове внесення 100,00 Сума службового внесення готівки 
Службова видача 20,00 Сума службової видачі готівки 
Наявність готівки 53,64 Наявність готівки в грошовій скриньці 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
ПДВ та збір, включені в ціну 
ПДВ не нараховується на збір Форма оподаткування 

А:  ПДВ = 20,00% Збір = 5,00% Значення податкових ставок групи А 
Б:  ПДВ = 15,50% Збір = 0,00% Значення податкових ставок групи Б 
В:  ПДВ = 10,00% Збір = 0,00% Значення податкових ставок групи В 
Г:  ПДВ = 6,50% Збір = 2,00% Значення податкових ставок групи Г 
Д:  без оподаткування Позначення податкової групи без оподаткування 
Записано 01.12.2012 10:00 Дата занесення податкових ставок до ФП 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Сума продажів А = 83,62 Сума продажів по податковій групі А з урахуванням 

податку 
ПДВ А = 13,38  ПДВ по податковій групі А 
Збір А = 3,34  Збір по податковій групі А 
Сума продажів Б = 86,24 Сума продажів по податковій групі Б з урахуванням 

податку 
ПДВ Б = 11,57 ПДВ по податковій групі Б 
Збір Б 0,00  Збір по податковій групі Б 
Сума продажів В = 3,00 Сума продажів по податковій групі В з урахуванням 

податку 
ПДВ В = 0,27  ПДВ по податковій групі В 
Збір В = 0,00  Збір по податковій групі В 
Сума продажів Г = 4,00 Сума продажів по податковій групі Г з урахуванням 

податку 
ПДВ Г = 0,24   ПДВ по податковій групі Г 
Збір Г = 0,07  Збір по податковій групі Г 
Сума продажів Д = 6,17 Сума продажів по податковій групі Д 
Чеків продажів         2 Кількість чеків продажів товарів, оплат послуг 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Сума виплат А = 83,62 Сума виплат по податковій групі А з урахуванням 

податку 
ПДВ А = 13,38  ПДВ по податковій групі А 
Збір А = 3,34  Збір по податковій групі А 
Сума виплат Б = 86,24 Сума виплат по податковій групі Б з урахуванням 

податку 
ПДВ Б = 11,57 ПДВ по податковій групі Б 
Збір Б = 0,00  Збір по податковій групі Б 
Сума виплат В = 2,00 Сума виплат по податковій групі В з урахуванням 

податку 
ПДВ В = 0,18  ПДВ по податковій групі В 
Збір В = 0,00  Збір по податковій групі В 
Сума виплат Г = 5,00 Сума виплат по податковій групі Г з урахуванням 

податку 
ПДВ Г = 0,30   ПДВ по податковій групі Г 
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Збір Г = 0,09  Збір по податковій групі Г 
Сума виплат Д = 10,00 Сума виплат по податковій групі Д 
Чеків виплат 2 Кількість чеків виплат 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Z-звітів ел. журналу 1 Кількість Z-звітів електронного журналу 
Номер останнього Z-звіту 1   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
КАСИР № 1             Іванов Прізвище та номер касира 

10.12.2012 18:05 Дата та час проведення звіту 
МТ50000001 Заводський номер ЕККА 

      НЕФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК    ІКС Ознака нефіскального чека та логотип виробника 
 

Зразок  чека Z-звіту 
 

Початкове повідомлення  Назва та адреса організації-власника 
ПН121212121212  Податковий номер 
ФН1010101010  Фіскальний номер ЕККА 
Z-ЗВІТ №0002  Назва та номер звіту 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
Сума продажів 183,03 Сума продажів товарів, оплат послуг з урахуван-

ням податку 
Готівкою 110,50 Сума оплат готівкою 
Карткою 71,33  Сума оплат карткою 
В кредит 1,20  Сума оплат в кредит 
Знижки на продажі 11,20  Сума знижок 
Націнки на продажі 1,00  Сума націнок 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Сума виплат 186,86 Сума виплат з урахуванням податку 
Готівкою 136,86 Сума виплат готівкою 
Карткою 30,00 Сума виплат карткою 
В кредит 20,00 Сума виплат в кредит 
Знижки на виплати 6,20 Сума знижок 
Націнки на виплати 1,00 Сума націнок 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Службове внесення 100,00 Сума службового внесення готівки 
Службова видача 20,00 Сума службової видачі готівки 
Наявність готівки 53,64 Наявність готівки в грошовій скриньці 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
ПДВ та збір, включені в ціну 
ПДВ не нараховується на збір Форма оподаткування 

А:  ПДВ = 20,00% Збір = 5,00% Значення податкових ставок групи А 
Б:  ПДВ = 15,50% Збір = 0,00% Значення податкових ставок групи Б 
В:  ПДВ = 10,00% Збір = 0,00% Значення податкових ставок групи В 
Г:  ПДВ = 6,50% Збір = 2,00% Значення податкових ставок групи Г 
Д:  без оподаткування Позначення податкової групи без оподаткування 
Записано 01.12.2012 18:05 Дата занесення податкових ставок до ФП 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Сума продажів А = 83,62 Сума продажів по податковій групі А з урахуванням 

податку 
ПДВ А = 13,38  ПДВ по податковій групі А 
Збір А = 3,34  Збір по податковій групі А 
Сума продажів Б = 86,24 Сума продажів по податковій групі Б з урахуванням 

податку 
ПДВ Б = 11,57 ПДВ по податковій групі Б 
Збір Б = 0,00  Збір по податковій групі Б 
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Сума продажів В = 3,00 Сума продажів по податковій групі В з урахуванням 
податку 

ПДВ В = 0,27  ПДВ по податковій групі В 
Збір В = 0,00  Збір по податковій групі В 
Сума продажів Г = 4,00 Сума продажів по податковій групі Г з урахуванням 

податку 
ПДВ Г = 0,24   ПДВ по податковій групі Г 
Збір Г = 0,07  Збір по податковій групі Г 
Сума продажів Д = 6,17 Сума продажів по податковій групі Д 
Чеків продажів         2 Кількість чеків продажів товарів, оплат послуг 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Сума виплат А = 83,62 Сума виплат по податковій групі А з урахуванням 

податку 
ПДВ А = 13,38  ПДВ по податковій групі А 
Збір А = 3,34  Збір по податковій групі А 
Сума виплат Б = 86,24 Сума виплат по податковій групі Б з урахуванням 

податку 
ПДВ Б = 11,57 ПДВ по податковій групі Б 
Збір Б = 0,00  Збір по податковій групі Б 
Сума виплат В = 2,00 Сума виплат по податковій групі В з урахуванням 

податку 
ПДВ В = 0,18   ПДВ по податковій групі В 
Збір В = 0,00   Збір по податковій групі В 
Сума виплат Г = 5,00  Сума виплат по податковій групі Г з урахуванням 

податку 
ПДВ Г = 0,30    ПДВ по податковій групі Г 
Збір Г = 0,09   Збір по податковій групі Г 
Сума виплат Д = 10,00  Сума виплат по податковій групі Д 
Чеків виплат 2  Кількість чеків виплат 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Z-звітів ел. журналу 1 Кількість Z-звітів електронного журналу 

ЗВІТ НУЛЬОВАНО Повідомлення про обнуління регістрів денних під-
сумків 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
10.12.2012 18:10 Дата та час проведення звіту 
МТ50000001 Заводський номер ЕККА 

        ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК   ІКС Ознака фіскального чека та логотип виробника 
 
 

 
Зразок чека звіту про реалізовані товари (надані послуги) 

 
Початкове повідомлення  Назва та адреса організації-власника 

ПН121212121212  Податковий номер 
ФН1010101010  Фіскальний номер ЕККА 

ЗВІТ ПРО РЕАЛІЗОВАНІ ТОВАРИ  Назва звіту 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
З коду 1  Діапазон кодів 
По код 4820051700256_0   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
ПДВ та збір, включені в ціну  
ПДВ не нараховується на збір  Форма оподаткування 

А:  ПДВ = 20,00% Збір = 5,00%  Значення податкових ставок групи А 
Б:  ПДВ = 15,50% Збір = 0,00%  Значення податкових ставок групи Б 
В:  ПДВ = 10,00% Збір = 0,00%  Значення податкових ставок групи В 
Г:   ПДВ = 6,50% Збір = 2,00%  Значення податкових ставок групи Г 
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Д:  без оподаткування  Позначення податкової групи без оподаткування 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
Хліб “Український”  Назва товару 
Код 1   Код товару 
Ціна 1,50 А   Ціна та код податкової групи 
В наявності 100  Наявність (штучний товар) 
Продано 10  Продано (штук) 
Сума продажів 15,00  Сума продажів (з урахуванням знижок і націнок, 

грн.) 
Знижки на продажі 1,00  Сума знижок на продажі 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
Масло “Яготинське”  Назва товару 
Код 4820012300456_0  Код товару 
Ціна 15,00 А   Ціна та код податкової групи 
В наявності 20,500  Наявність (ваговий товар) 
Продано 0,500  Продано (кг) 
Сума продажів 7,50  Сума продажів (з урахуванням знижок і націнок, 

грн.) 
Націнки на продажі 1,00  Сума націнок на продажі 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
Вода “Миргородська”  Назва товару 
Код 4820051700256_0   Код товару 
Ціна 5,00 Б   Ціна та код податкової групи 
В наявності 18  Наявність (штучний товар) 
Продано 3  Продано (штук) 
Сума продажів 15,00  Сума продажів (з урахуванням знижок і націнок, 

грн.) 
Прийнято 1  Повернуто (штук) 
Сума виплат 5,00  Сума виплат (з урахуванням знижок і націнок, грн.) 
Знижки на виплати 1,00  Сума знижок на виплати 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
СУМА ПРОДАЖІВ ЗВІТУ 37,50  Сума продажів (грн.) 
СУМА ВИПЛАТ ЗВІТУ 5,00  Сума виплат (грн.) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
КАСИР № 1            Іванов  Прізвище та номер касира 

10.12.2012 18:00  Дата та час проведення звіту 
МТ50000001  Заводський номер ЕККА 

   НЕФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК   ІКС  Ознака нефіскального чека та логотип виробника 
 
Зразок чека скороченого звіту про реалізовані товари 

(надані послуги) 
 

Початкове повідомлення  Назва та адреса організації-власника 
ПН121212121212  Податковий номер 
ФН1010101010  Фіскальний номер ЕККА 

ЗВІТ ПРО РЕАЛІЗОВАНІ ТОВАРИ  
СКОРОЧЕНИЙ  

Назва звіту 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
З коду 1  Діапазон кодів 
По код 4820051700256_0   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
СУМА ПРОДАЖІВ ЗВІТУ 37,50  Сума продажів (грн.) 
СУМА ВИПЛАТ ЗВІТУ 5,00  Сума виплат (грн.) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
КАСИР № 1            Іванов  Прізвище та номер касира 

10.12.2012 18:00  Дата та час проведення звіту 
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МТ50000001  Заводський номер ЕККА 
        НЕФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК     ІКС  Ознака нефіскального чека та логотип виробника 

Зразок чека звіту по товарним групам (групам послуг) 
 

Початкове повідомлення  Назва та адреса організації-власника 
ПН121212121212  Податковий номер 
ФН1010101010  Фіскальний номер ЕККА 

ЗВІТ ПО ТОВАРНИМ ГРУПАМ  Назва звіту 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
З групи 1  Діапазон товарних груп 
По групу 100   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
ПДВ та збір, включені в ціну  
ПДВ не нараховується на збір  Форма оподаткування 

А:  ПДВ = 20,00% Збір = 5,00%  Значення податкових ставок групи А 
Б:  ПДВ = 15,50% Збір = 0,00%  Значення податкових ставок групи Б 
В:  ПДВ = 10,00% Збір = 0,00%  Значення податкових ставок групи В 
Г:  ПДВ = 6,50% Збір = 2,00%  Значення податкових ставок групи Г 
Д:  без оподаткування  Позначення податкової групи без оподаткування 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
Група 1 Хліб   
==========================   
Хліб “Український”  Назва товару 
Код 1   Код товару 
Ціна 1,50 А   Ціна та код податкової групи 
В наявності 100  Наявність (штучний товар) 
Продано 10  Продано (штук) 
Сума продажів 15,00  Сума продажів (з урахуванням знижок і націнок, 

грн.) 
Знижки на продажі 1,00  Сума знижок на продажі 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
СУМА ПРОДАЖІВ ГРУПИ 15,00  Сума продажів групи (грн.) 
СУМА ВИПЛАТ ГРУПИ 0,00  Сума виплат групи (грн.) 
==========================   
Група 5 Вода   
==========================   
Вода “Миргородська”  Назва товару 
Код 4820051700256_0   Код 
Ціна 5,00 Б   Ціна 
В наявності 18  В наявності 
Продано 3  Продано 
Сума продажів 15,00  Сума продажів 
Прийнято 1  Прийнято 
Сума виплат 5,00  Сума виплат 
Знижки на виплати 1,00  Знижки на виплати 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
СУМА ПРОДАЖІВ ГРУПИ 15,00  Сума продажів групи (грн.) 
СУМА ВИПЛАТ ГРУПИ 5,00  Сума виплат групи (грн.) 
==========================   
СУМА ПРОДАЖІВ ЗВІТУ 30,00  Сума продажів звіту (грн.) 
СУМА ВИПЛАТ ЗВІТУ 5,00  Сума виплат звіту (грн.) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
КАСИР № 1            Іванов  Прізвище та номер касира 

10.12.2012 18:00  Дата та час проведення звіту 
МТ50000001  Заводський номер ЕККА 

       НЕФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК   ІКС  Ознака нефіскального чека та логотип виробника 
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Зразок чека скороченого звіту по товарним групам 
(групам послуг) 

 
Початкове повідомлення  Назва та адреса організації-власника 

ПН121212121212  Податковий номер 
ФН1010101010  Фіскальний номер ЕККА 

ЗВІТ ПО ТОВАРНИМ  
ГРУПАМ СКОРОЧЕНИЙ 

 Назва звіту 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
З групи 1  Діапазон товарних груп 
По групу 100   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
Група 1 Хліб  Номер та назва товарної групи 
===========================   
СУМА ПРОДАЖІВ ГРУПИ 15,00  Сума продажів групи (грн.) 
СУМА ВИПЛАТ ГРУПИ 0,00  Сума виплат групи (грн.) 
===========================   
Група 5 Вода  Номер та назва товарної групи 
===========================   
СУМА ПРОДАЖІВ ГРУПИ 15,00  Сума продажів групи (грн.) 
СУМА ВИПЛАТ ГРУПИ 5,00  Сума виплат групи (грн.) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
СУМА ПРОДАЖІВ ЗВІТУ 30,00  Сума продажів звіту (грн.) 
СУМА ВИПЛАТ ЗВІТУ 5,00  Сума виплат звіту (грн.) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
КАСИР № 1            Іванов  Прізвище та номер касира 

10.12.2012 18:00  Дата та час проведення звіту 
МТ50000001  Заводський номер ЕККА 

        НЕФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК     ІКС  Ознака нефіскального чека та логотип виробника 
 

Зразок чека звіту касирів 
 

Початкове повідомлення  Назва та адреса організації-власника 
ПН121212121212  Податковий номер 
ФН1010101010  Фіскальний номер ЕККА 
ЗВІТ КАСИРІВ  Назва звіту 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
з  1 по 8  Діапазон номерів касирів 

===========================   
Касир №1 Іванов  Номер та прізвище касира 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
Сума продажів 162,23  Сума продажів товарів, оплат послуг 
Готівкою 109,70  Оплата готівкою 
Карткою 51,33  Оплата карткою 
В кредит 1,20  Оплата в кредит 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
Сума виплат 81,16  Сума виплат 
Готівкою 51,16  Виплата готівкою 
Карткою 10,00  Виплата карткою 
В кредит 20,00  Виплата в кредит 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
Службове внесення 100,00  Сума службового внесення (грн.) 
Службова видача 20,00  Сума службової видачі (грн.) 
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===========================   
Касир №3 Петров  Номер та прізвище касира 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
Сума продажів 10,00  Сума продажів товарів, оплат послуг 
В кредит 10,00  Оплата в кредит 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
Службове внесення 0,00  Сума службового внесення (грн.) 
Службова видача 0,00  Сума службової видачі (грн.) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

10.12.2012 18:00  Дата та час проведення звіту 
МТ50000001  Заводський номер ЕККА 

Кінцеве повідомлення  Інформаційне повідомлення 
      НЕФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК   ІКС  Ознака нефіскального чека та логотип виробника 
 
 

Зразок чека звіту по годинам 
 

Початкове повідомлення   Назва та адреса організації-власника 
ПН121212121212  Податковий номер 
ФН1010101010  Фіскальний номер ЕККА 

ЗВІТ ПО ГОДИНАМ  Назва звіту 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
16 -17  Часовий інтервал 
Чеків продажів 4 (80,00%)  Кількість чеків продажів 
Сума продажів 151,14 (96,46%)  Сума продажів 
Чеків виплат 1 (50,00%)  Кількість чеків виплат 
Сума виплат 100,00 (50,00%)  Сума виплат 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
17-18  Часовий інтервал 
Чеків продажів 1 (20,00%)  Кількість чеків продажів 
Сума продажів 5,55 (3,54%)  Сума продажів 
Чеків виплат 1 (50,00%)  Кількість чеків виплат 
Сума виплат 100,00 (50,00%)  Сума виплат 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
КАСИР № 1 Іванов  Прізвище та номер касира 

10.12.2012 18:00  Дата та час проведення звіту 
МТ50000001  Заводський номер ЕККА 

         НЕФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК     ІКС  Ознака нефіскального чека та логотип виробника 
 

12.4 Звіти із фіскальної пам’яті 

Зразок чека періодичного повного звіту 
 

 Початкове повідомлення  Назва та адреса організації-власника 
 ПН121212121212  Податковий номер 
 ФН1010101010  Фіскальний номер ЕККА 
 ЗВІТ ПЕРІОДИЧНИЙ ПОВНИЙ  Назва звіту 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
 з 01.12.2012  10:00  Звітний період 
 по 05.12.2012  23:59   
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 З  Z-звіту № 1 02.12.2012  18:00  Номер і дата першого Z-звіту 
 По Z-звіт № 3 04.12.2012  18:00  Номер і дата останнього Z-звіту 
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 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 Апарат фіскалізовано 

01.12.2012 10:00  
 Дата і час фіскалізації 

 
 = = = = = = = = = = = = = = = = = =   
 Податкові ставки  Оподаткування на початок періоду: 
 ПДВ, включений в ціну  - форма оподаткування 
 А:  ПДВ = 20,00%   - значення податкової ставки групи А 
 Б:  ПДВ = 15,50%   - значення податкової ставки групи Б 
 В:  ПДВ = 10,00%   - значення податкової ставки групи В 
 Г:  ПДВ = 6,50%   - значення податкової ставки групи Г 
 Д:  без оподаткування  Позначення податкової групи без оподаткування 
 Записано 01.12.2012 10:00  Дата занесення податкових ставок до ФП 
 Запис № 1  Номер запису податкових ставок 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 Z-звіт № 1 

02.12.2012 18:00  
 Номер, дата і час проведення Z-звіту 

 Сума продажів А: 10,00  Денна сума продажів по податковій групі А 
 Сума продажів Д: 50,00  Денна сума продажів по податковій групі Д 
 Чеків продажів         1  Кількість чеків продажів товарів, оплат послуг 
 Сума продажів 60,00  Денна сума продажів 
 Сума виплат 0,00  Денна сума виплат 
 = = = = = = = = = = = = = = = = = =   
 ПРОМІЖНІ ПІДСУМКИ  Обчислення проміжних підсумків при зміні оподатку-

вання 
 З  Z-звіту № 1 02.12.2012  18:00  Номер і дата першого Z-звіту 
 По Z-звіт № 1 02.12.2012  18:00  Номер і дата останнього Z-звіту 
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    
 Сума продажів А: 10,00   
 ПДВ А: 1,67   
 Сума продажів Д: 50,00   
 Сума продажів 60,00   
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 Сума виплат 0,00   
 = = = = = = = = = = = = = = = = = =   
 Податкові ставки  Зміна оподаткування: 
 ПДВ та збір, включені в ціну  
 ПДВ не нараховується на збір  - форма оподаткування 

 А:  ПДВ = 20,00% Збір = 5,00%  - значення податкових ставок групи А 
 Б:  ПДВ = 15,50% Збір = 2,50%  - значення податкових ставок групи Б 
 В:  ПДВ = 10,00% Збір = 0,00%  - значення податкових ставок групи В 
 Г:   ПДВ = 6,50% Збір = 0,00%  - значення податкових ставок групи Г 
 Д:  без оподаткування  Позначення податкової групи без оподаткування 
 Записано 02.12.2012 18:05  Дата занесення податкових ставок до ФП 
 Запис № 2  Номер запису податкових ставок 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
 Z-звіт № 2 

03.12.2012 18:00  
 Номер, дата і час проведення Z-звіту 

 Сума продажів А: 10,00   
 Сума продажів Б: 20,00   
 Сума продажів 30,00   
 Сума виплат 0,00   
 = = = = = = = = = = = = = = = = = =   
 

ПРОМІЖНІ ПІДСУМКИ  Обчислення проміжних підсумків при зміні податкових 
ставок або форми оподаткування 

 З  Z-звіту № 2 03.12.2012  18:00  Номер і дата першого Z-звіту 
 По Z-звіт № 2 03.12.2012  18:00  Номер і дата останнього Z-звіту 
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
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 Сума продажів А: 10,00   
 ПДВ А: 1,60   
 Збір А: 0,40   
 Сума продажів Б: 20,00   
 ПДВ Б: 2,63   
 Збір Б: 0,42   
 Сума продажів 30,00   
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 Сума виплат 0,00   
 = = = = = = = = = = = = = = = = = =   
 Податкові ставки  Зміна оподаткування: 
 ПДВ, не включений в ціну  - форма оподаткування 
 А:  ПДВ = 15,00%   - значення податкової ставки групи А 
 Б:  ПДВ = 12,00%   - значення податкової ставки групи Б 
 В:  ПДВ = 10,00%   - значення податкової ставки групи В 
 Г:  ПДВ = 5,00%   - значення податкової ставки групи Г 
 Д:  без оподаткування  Позначення податкової групи без оподаткування 
 Записано 03.12.2012 18:05  Дата занесення податкових ставок до ФП 
 Запис № 3  Номер запису податкових ставок 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 Z-звіт № 3 

04.12.2012 18:00  
 Номер, дата і час проведення Z-звіту 

 Сума продажів А: 11,50  Денна сума продажів з урахуванням ПДВ по податко-
вій групі А 

 ПДВ А: 1,50  Денний ПДВ по податковій групі А 
 Сума продажів В: 33,00  Денна сума продажів з урахуванням ПДВ по податко-

вій групі Д 
 ПДВ В: 3,00  Денний ПДВ по податковій групі В 
 Чеків продажів         1  Кількість чеків продажів товарів, оплат послуг 
 Сума продажів 44,50  Денна сума продажів 
 = = = = = = = = = = = = = = = = = =   
 ПРОМІЖНІ ПІДСУМКИ  Обчислення проміжних підсумків при зміні податкових 

ставок або форми оподаткування 
 З  Z-звіту № 3 04.12.2012  18:00  Номер і дата першого Z-звіту 
 По Z-звіт № 3 04.12.2012  18:00  Номер і дата останнього Z-звіту 
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 Сума продажів А: 11,50   
 ПДВ А: 1,50   
 Сума продажів В: 33,00   
 ПДВ В: 3,00   
 Сума продажів 44,50   
 = = = = = = = = = = = = = = = = = =   
 ПІДСУМКИ ЗВІТУ   
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 Сума продажів А: 31,50   
 ПДВ А: 4,77   
 Збір А: 0,40   
 Сума продажів Б: 20,00   
 ПДВ Б: 2,63   
 Збір Б: 0,42   
 Сума продажів В: 33,00   
 ПДВ В: 3,00   
 Збір В: 0,00   
 Сума продажів Г: 0,00   
 ПДВ Г: 0,00   
 Збір Г: 0,00   
 Сума продажів Д: 50,00   
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 Чеків продажів         3   
 Сума продажів 134,50   
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    
 Сума виплат А: 0,00   
 ПДВ А: 0,00   
 Збір А: 0,00   
 Сума виплат Б: 0,00   
 ПДВ Б: 0,00   
 Збір Б: 0,00   
 Сума виплат В: 0,00   
 ПДВ В: 0,00   
 Збір В: 0,00   
 Сума виплат Г: 0,00   
 ПДВ Г: 0,00   
 Збір Г: 0,00   
 Сума виплат Д: 0,00   
 Чеків виплат         0   
 Сума виплат 0,00   
 = = = = = = = = = = = = = = = = = =   
 Аварійні обнуління   
 №1 05.12.2012  09:25   
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
 05.12.2012 10:00  Дата та час проведення звіту 
 МТ50000001  Заводський номер ЕККА 
        НЕФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК    ІКС  Ознака нефіскального чека та логотип виробника 

 
 

Зразок чека періодичного скороченого звіту 
 

 Початкове повідомлення  Назва та адреса організації-власника 
 ПН121212121212  Податковий номер 
 ФН1010101010  Фіскальний номер ЕККА 
 ЗВІТ ПЕРІОДИЧНИЙ СКОРОЧЕНИЙ  Назва звіту 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
 З 01.12.2012  10:00  Звітний період 
 По 05.12.2012  09:25   
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 з  Z-звіту № 1 02.12.2012  18:00  Номер і дата першого Z-звіту 
 по Z-звіт № 3 04.12.2012  18:00  Номер і дата останнього Z-звіту 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 Апарат фіскалізовано 

01.12.2012 10:00  
 Дата і час фіскалізації 

 
 = = = = = = = = = = = = = = = = = =   
 Податкові ставки  Оподаткування на початок періоду: 
 ПДВ, включений в ціну  - форма оподаткування 
 А:  ПДВ = 20,00%  - значення податкової ставки групи А 
 Б:  ПДВ = 15,50%  - значення податкової ставки групи Б 
 В:  ПДВ = 10,00%  - значення податкової ставки групи В 
 Г:  ПДВ = 6,50%  - значення податкової ставки групи Г 
 Д:  без оподаткування  Позначення податкової групи без оподаткування 
 Записано 01.12.2012 10:00  Дата занесення податкових ставок до ФП 
 Запис № 1  Номер запису податкових ставок 
 = = = = = = = = = = = = = = = = = =   
 ПРОМІЖНІ ПІДСУМКИ  Обчислення проміжних підсумків при зміні подат-

кових ставок або форми оподаткування 
 З  Z-звіту № 1 02.12.2012  18:00  Номер і дата першого Z-звіту 
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 По Z-звіт № 1 02.12.2012  18:00  Номер і дата останнього Z-звіту 
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 Сума продажів А: 10,00   
 ПДВ А: 1,67   
 Сума продажів Д: 50,00   
 Сума продажів 60,00   
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 Сума виплат 0,00   
 = = = = = = = = = = = = = = = = = =   
 Податкові ставки  Зміна оподаткування: 
 ПДВ та збір, включені в ціну  
 ПДВ не нараховується на збір  - форма оподаткування 

 А:  ПДВ = 20,00% Збір = 5,00%  - значення податкових ставок групи А 
 Б:  ПДВ = 15,50% Збір = 2,50%  - значення податкових ставок групи Б 
 В:  ПДВ = 10,00% Збір = 0,00%  - значення податкових ставок групи В 
 Г:   ПДВ = 6,50% Збір = 0,00%  - значення податкових ставок групи Г 
 Д:  без оподаткування  Позначення податкової групи без оподаткування 
 Записано 02.12.2012 18:05  Дата занесення податкових ставок до ФП 
 Запис № 2  Номер запису податкових ставок 
 = = = = = = = = = = = = = = = = = =   
 

ПРОМІЖНІ ПІДСУМКИ  Обчислення проміжних підсумків при зміні подат-
кових ставок або форми оподаткування 

 З  Z-звіту № 2 03.12.2012  18:00  Номер і дата першого Z-звіту 
 По Z-звіт № 2 03.12.2012  18:00  Номер і дата останнього Z-звіту 
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 Сума продажів А: 10,00   
 ПДВ А: 1,60   
 Збір А: 0,40   
 Сума продажів Б: 20,00   
 ПДВ Б: 2,63   
 Збір Б: 0,42   
 Сума продажів 30,00   
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 Сума виплат 0,00   
 = = = = = = = = = = = = = = = = = =   
 Податкові ставки  Зміна оподаткування: 
 ПДВ, не включений в ціну  - форма оподаткування 
 А:  ПДВ = 15,00%  - значення податкової ставки групи А 
 Б:  ПДВ = 12,00%  - значення податкової ставки групи Б 
 В:  ПДВ = 10,00%  - значення податкової ставки групи В 
 Г:  ПДВ = 5,00%  - значення податкової ставки групи Г 
 Д:  без оподаткування  Позначення податкової групи без оподаткування 
 Записано 03.12.2012 18:05  Дата занесення податкових ставок до ФП 
 Запис № 3  Номер запису податкових ставок 
 = = = = = = = = = = = = = = = = = =   
 ПРОМІЖНІ ПІДСУМКИ  Обчислення проміжних підсумків при зміні подат-

кових ставок або форми оподаткування 
 з  Z-звіту № 3 04.12.2012  18:00  Номер і дата першого Z-звіту 
 по Z-звіт № 3 04.12.2012  18:00  Номер і дата останнього Z-звіту 
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    
 Сума продажів А: 11,50   
 ПДВ А: 1,50   
 Сума продажів В: 33,00   
 ПДВ В: 3,00   
 Сума продажів 44,50   
 = = = = = = = = = = = = = = = = = =     
 ПІДСУМКИ ЗВІТУ   
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     
 Сума продажів А: 31,50   
 ПДВ А: 4,77   
 Збір А: 0,40   
 Сума продажів Б: 20,00   
 ПДВ Б: 2,63   
 Збір Б: 0,42   
 Сума продажів В: 33,00   
 ПДВ В: 3,00   
 Збір В: 0,00   
 Сума продажів Г: 0,00   
 ПДВ Г: 0,00   
 Збір Г: 0,00   
 Сума продажів Д: 50,00   
 Чеків продажів         3   
 Сума продажів 134,50   
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    
 Сума виплат А: 0,00   
 ПДВ А: 0,00   
 Збір А: 0,00   
 Сума виплат Б: 0,00   
 ПДВ Б: 0,00   
 Збір Б: 0,00   
 Сума виплат В: 0,00   
 ПДВ В: 0,00   
 Збір В: 0,00   
 Сума виплат Г: 0,00   
 ПДВ Г: 0,00   
 Збір Г: 0,00   
 Сума виплат Д: 0,00   
 Чеків виплат         0   
 Сума виплат 0,00   
 = = = = = = = = = = = = = = = = = =   
 Аварійні обнуління   
 №1 05.12.2012  09:25   
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 05.12.2012 10:00  Дата та час проведення звіту 
 МТ50000001  Заводський номер ЕККА 
      НЕФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК  ІКС  Ознака нефіскального чека та логотип виробника 
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13 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Для апарата встановлено такі види технічного обслуговування (далі 
ТО): 

- щоденне технічне обслуговування (далі ТО-Е); 
- щомісячне технічне обслуговування (далі ТО-М). 
ТО-Е проводиться касиром до початку роботи і включає виконання 

таких робіт: 
- перевірку відсутності пошкоджень засобів контролю на корпусі 

апарата; 
- проведення зовнішнього огляду на предмет цілісності корпуса 

апарата, видалення пилу, бруду та інших сторонніх предметів, що зава-
жають роботі апарата; 

- перевірку надійності підключення апарата до мережевого адап-
тера та мережі 220 В. 

ТО-М проводиться спеціалістом сервісного центру і включає в себе 
роботи без розпломбування апарата: 

- перевірку зовнішнього вигляду апарата на наявність засобів кон-
тролю на корпусі; 

- перевірку цілісності з’єднувачів на корпусі; 
- перевірку цілісності ножа для відриву чека; 
- очищення принтера від пилу, бруду та частинок паперу чекової 

стрічки; 
- перевірка на функціонування по контрольним тестам; 
- уведення дати наступного технічного обслуговування (команда 

952).  
Виконання всіх видів ТО є обов’язковим як для користувачів апара-

та, так і для спеціалістів сервісних центрів. Технічне обслуговування не 
входить в гарантійні зобов’язання, що надаються виробником. 

Підприємство-виробник забезпечує ЦСО конструкторською, про-
грамною, експлуатаційною і ремонтною документацією, інструкцією з пе-
ревірки програмного забезпечення, а також повідомляє ЦСО про вне-
сення змін до конструкції та документації апарата та забезпечує ЦСО 
документацією щодо внесених змін.            

 
УВАГА! Документація, що надається підприємством-виробником 

ЦСО, є предметом комерційної таємниці і не підлягає розповсюдженню. 
Право розповсюдження технічної документації на апарат має лише під-
приємство-виробник ТОВ “ІКС-ТЕХНО”. 

 
УВАГА! Порядок вилучення з експлуатації, розпломбування, плом-

бування після ремонту та уведення в експлуатацію після ремонту – згід-
но чинного законодавства. Ремонт фіскального блока виконується лише 
підприємством-виробником. 
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14 ПОРЯДОК ПЕРЕВІРКИ РЕЄСТРАТОРА НА ВІДПО-
ВІДНІСТЬ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНІЙ ТА 
ПРОГРАМНІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ ВИРОБНИКА 

Перевірка реєстратора, що перебуває в експлуатації, на відповід-
ність конструкторсько-технологічній та програмній документації виробни-
ка проводиться фахівцями ЦСО. 

При цьому перевіряються: 
- відповідність версії внутрішнього програмного забезпечення ре-

єстратора паспорту за допомогою команди 109; 
- відповідність заводського номера реєстратора паспорту за допо-

могою команди 108; 
- відповідність конструкції реєстратора складальному кресленню 

ІКС3.021.001СБ; 
- відповідність типу мережевого адаптера реєстратора паспорту; 
- відповідність пломбування реєстратора паспорту. 
У випадках виявлення невідповідностей необхідно зробити запит 

ТОВ “ІКС-ТЕХНО” про внесення змін в документацію. 
Проводиться верифікація програмного забезпечення згідно з 

ІКС3.021.001ИР. При виявленні невідповідності необхідно передати ЕК-
КА виробнику для проведення ремонту фіскального блока. 
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Додаток А 

Основні функції клавіш 

Послідовність  
натиснень 

Функція 

Однофункціональні клавіші 
[ВКЛ/ВИКЛ] Увімкнення та вимкнення апарата 
[ПЧС] Протяжка чекової стрічки 

Клавіші швидкого доступу 
[Т1] .. [Т4] 
[Ф][Т1] .. [Ф][Т4] 

Імітація натиснень запрограмованої послідовно-
сті клавіш 

Службові функції (режим очікування та відкритий чек) 
[Ф] [0] Перегляд часу 
[Ф] [1] Перегляд дати 
[Ф] [2] Перегляд напруги живлення 
[Ф] [3] Перегляд температури термоголовки принтера 
[Ф] [4] Перегляд наявності останнього проданого това-

ру (у відкритому чеку) 
[Ф] [5] <код товару> 
[ПС] 

Перегляд наявності будь-якого товару 

[Ф] [6] Перегляд рівня сигналу GSM-модема 
[Ф] [7] Перегляд часу до блокування апарата через 

непередачу контрольно-звітної інформації 
[Ф] [9] Перегляд суми в грошовій скриньці 
[Ф] [ЦIНА] Вставка числа із буфера обміну 

Калькулятор (режим очікування та відкритий чек) 
[Ф] [КТ] Увійти в калькулятор 
[T4/⁄] Поділити 
[T3/×] Помножити 
[T2/–] Відняти 
[T1/+] Додати 
[ПС] Дорівнює 
[КРД/M–] Відняти від регістра пам’яті 
[КРТ/M+] Додати до регістра пам’яті 
[АН/MR] Прочитати із регістра пам’яті 
[Ф/MC] Очистити регістр пам’яті 
[+%] Додати проценти 
[-%] Відняти проценти 
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Послідовність  
натиснень 

Функція 

[ЦІНА] Копіювати число в буфер обміну 
[C] Відмінити набір, вийти із калькулятора 

Службові операції (режим очікування) 
[Ф] [ПС] Друк копії останнього касового чека 
[Ф] [+%] Реєстрація приймання товару 
[Ф] [-%] Реєстрація повернення товару 
[Ф] [КРД/M–] <Сума> 
[ОПЛ] 

Службова видача готівки 

[Ф] [КРТ/M+] <Сума> 
[ОПЛ] 

Службове внесення готівки 

Команди (режим очікування) 
<Код команди> [ПС] Виконання команди 
[C] Відмова від уведення, вихід із команди 

Уведення числових величин 
[КРД/M–] Вставити число із буфера обміну 
[КРТ/M+] Копіювати число в буфер обміну 
[ПС] Підтвердження уведення 
[C] Відмова від уведення 

Уведення та редагування текстових рядків 
[-%] Курсор вліво 
[+%] Курсор вправо 
[АН] Backspace (видалення символу зліва від курсо-

ра) 
[Ф] Del (видалення символу в позиції курсора) 
[T4/⁄] Вставити текстову заготовку 
[T3/×] Очистити рядок 
[T2/–] Нome (курсор в початок рядка) 
[T1/+] End (курсор в кінець рядка) 
[×] CapsLock (малі/великі літери) 
[ЦІНА] NumLock (режим уведення цифр) 
[КТ] <код символу> Уведення символу за десятковим кодом (три 

цифри). Коди символів наведено в додатку Г 
[КРД/M–] Вставити рядок із буфера обміну 
[КРТ/M+] Копіювати рядок в буфер обміну 
[ПС] Підтвердження уведення 
[C] Відмова від уведення 

Діалоги 
[ПС] Відповідь «Так», підтвердження вибору меню 
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Послідовність  
натиснень 

Функція 

[C] Відповідь «Ні» 
[ОПЛ] Вибір наступного пункту меню 

Касові операції 
[Ф] [ОПЛ] Вибір операції виплати перед відкриттям чека 
<Код товару> [КТ] Продаж товару 
<Код дисконтної 
групи> [КТ] 

Процентна знижка на товар або проміжну суму 

[КТ] Повтор останнього продажу (виплати) 
[×] Зчитування ваги товару з ваг 
<Кількість> [×] Уведення кількості товару 
<Ціна> [ЦІНА] Уведення ціни товару 
<Знижка> [-%] Процентна знижка на товар або проміжну суму 
<Націнка> [+%] Процентна націнка на товар або проміжну суму 
<Знижка> 
[Ф] [-%] 

Абсолютна знижка на товар або проміжну суму 

<Націнка> 
[Ф] [+%] 

Абсолютна націнка на товар або проміжну суму 

[ПС] Перегляд проміжної суми чека або залишку 
оплати 

[АН] Анулювання останньої операції 
[ПС] [АН] Анулювання чека 
[Ф] [АН] Відмова від довільного товару в чеку 
[КРД] або [КРТ] або 
[ОПЛ] 

Закриття чека з повною оплатою в кредит, карт-
кою або готівкою 

<Сума> [КРД] або 
<Сума> [КРТ] або  
<Сума> [ОПЛ] 

Часткова або повна оплата в кредит, карткою 
або готівкою 

<Сума> [Ф] [КРТ] Часткова або повна оплата карткою 
[Ф] [×] Уведення текстового коментаря в чек 
[Ф] [КРД] Знижка в онлайн-режимі з використанням дис-

контної карти  
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Додаток Б 

Перелік команд 

Код Користувачі Опис 
Реєстрування користувача 

0 Всі, БР Відміна реєстрації користувача 
1..8 Всі, БР Реєстрація касира 1..8 
9 Всі, БР Реєстрація адміністратора 
10 Всі, БР Реєстрація податкового інспектора 
11 Всі, БР Реєстрація технічного спеціаліста 

Інформаційні команди 
100 Всі, БР Перегляд номера останнього касового чека 
101 Всі, БР Перегляд вільного об’єму електронного журналу 
102 Всі, БР Перегляд номера останнього Z-звіту 
103 Всі, БР Перегляд доступної кількості Z-звітів 
104 Всі, БР Перегляд доступної кількості обнулінь 
105 Всі, БР Перегляд доступної кількості змін оподаткування 
106 Всі, БР Перегляд доступної кількості змін ПН (ІД) 
107 Всі, БР Перегляд доступної кількості змін ФН 
108 Всі, БР Перегляд заводського номера апарата 
109 Всі, БР Перегляд версії програмного забезпечення 
110 Всі, БР Перегляд дати проведення ТО 
111 Всі, БР Перегляд стану фіскалізації 
112 Всі, БР Перегляд вільного об’єму товарної бази 
113 Всі, БР Друк налаштувань апарата 
114 Всі, БР Модемне з’єднання 
115 Всі, БР Перегляд номера модема передачі даних 
116 Всі, БР Перегляд стану передачі контрольно-звітної ін-

формації 
Конфігурування апарата 

200 АДМ, ТЕХ Дата, час 
201 АДМ, ТЕХ Параметри друку 
202 АДМ, ТЕХ Конфігурування портів 
203 АДМ, ТЕХ Вибір інтерфейсного адаптера 
204 АДМ, ТЕХ Мережева адреса апарата 
205 АДМ, ТЕХ Мережева адреса комп’ютера 
206 АДМ, ТЕХ Параметри зв’язку з комп’ютером 
207 АДМ, ТЕХ Встановлення параметрів зв’язку за замовчуван-

ням 
208 АДМ, ТЕХ Онлайн-режим 
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Код Користувачі Опис 
210 КАС, АДМ, ТЕХ Інтервал часу до автоматичного вимкнення 
211 КАС, АДМ, ТЕХ Інтервал часу до переходу в режим годинника 
212 АДМ, ТЕХ Період дії літнього часу 
213 АДМ, ТЕХ Корекція похибки часу 

Програмування апарата 
300 АДМ Паролі касирів, адміністратора, інспектора 
301..
308 

АДМ Пароль касира 1..8 

309 АДМ Пароль адміністратора 
310 АДМ Пароль податкового інспектора 
311 ТЕХ Пароль технічного спеціаліста 
312 Всі, БР Встановлення паролів, що прийняті за замовчу-

ванням 
600 АДМ Програмування бази товарів 
601 АДМ Друк бази товарів 
602 АДМ Назви товарних груп 
603 АДМ Друк назв товарних груп 
604 АДМ Імена касирів 
605 АДМ Друк імен касирів 
606 АДМ Кількість касирів 
607 АДМ Знижки і націнки 
608 АДМ Форми оплати і виплати 
609 АДМ Початкове повідомлення чека 
610 АДМ Кінцеве повідомлення чека 
611 АДМ Дозвіл друку кінцевого повідомлення чека 
612 АДМ Права касира 
613 АДМ Дозвіл продажів та виплат 
614 АДМ Текстові заготовки 
615 АДМ Друк текстових заготовок 
616 АДМ Клавіші швидкого доступу 
617 АДМ Друк клавіш швидкого доступу 
618 АДМ Формати штрих-кодів зі змінною кількістю 
619 АДМ Команда настроювання модема 
620 АДМ Друк команди настроювання модема 
621 АДМ Дисконтні групи 
622 АДМ Друк дисконтних груп 
625 АДМ Назви операцій виплати 
626 АДМ Друк назв операцій виплати 
627 КАС, АДМ Друк товарів, запрограмованих з ПК 
628 КАС, АДМ Очистка ознак програмування товарів з ПК 
629 АДМ Дозвіл друку штрих-коду 
630 КАС, АДМ Друк штрих-кодів запрограмованих товарів 
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Код Користувачі Опис 
690 АДМ Очистка товарної бази 
691 АДМ Перевірка товарної бази і усунення помилок 
692 АДМ Довжина назви товару 
693 АДМ Управління формуванням звіту про реалізовані 

товари 
694 АДМ Управління формуванням електронного журналу 

Програмування фіскальних даних 
801 ТЕХ Фіскалізація 
802 ТЕХ Зміна податкового або ідентифікаційного номера 
803 ТЕХ Зміна фіскального номера 
804 ТЕХ Зміна ставок податків та форми оподаткування 
805 ТЕХ Програмування назв зборів 
806 ІНС, АДМ, ТЕХ Друк назв зборів 

Поточні звіти 
500 КАС, АДМ Z-звіт денний 
501 КАС, АДМ X-звіт денний 
502 КАС, АДМ Звіт про реалізовані товари 
503 КАС, АДМ Звіт про реалізовані товари скорочений 
504 КАС, АДМ Звіт за товарними групами 
505 КАС, АДМ Звіт за товарними групами скорочений 
506 КАС, АДМ Звіт касирів 
507 КАС, АДМ Звіт погодинний 
508 АДМ X-звіт електронного журналу 
509 КАС, АДМ Z-звіт електронного журналу 
512 АДМ Звіт про реалізовані товари за період 
513 АДМ Звіт про реалізовані товари за період скорочений 
514 АДМ Звіт за товарними групами за період 
515 АДМ Звіт за товарними групами за період скорочений 
517 АДМ Звіт погодинний за період 
590 АДМ Обнуління звіту за період за діапазоном кодів 
591 АДМ Обнуління звіту за період за діапазоном номерів 

товарних груп 
592 АДМ Обнуління погодинного звіту за період 

Звіти із фіскальної пам’яті 
700 ІНС, АДМ, ТЕХ Періодичний повний звіт за діапазоном дат 
701 ІНС, АДМ, ТЕХ Періодичний скорочений звіт за діапазоном дат 
702 ІНС, АДМ, ТЕХ Періодичний повний звіт за діапазоном номерів 

Z-звітів 
703 ІНС, АДМ, ТЕХ Періодичний скорочений звіт за діапазоном номе-

рів Z-звітів 
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Код Користувачі Опис 
704 ІНС, АДМ, ТЕХ Друк фіскальних даних 
705 ІНС, АДМ, ТЕХ Друк всіх реєстраційних та фіскальних номерів 

апарата 
706 ІНС, АДМ, ТЕХ Друк всіх записів ставок податків 
707 ІНС, АДМ, ТЕХ Друк всіх обнулінь оперативної пам’яті 

Тестування 
900 ТЕХ, АДМ Тест клавіатури 
901 ТЕХ, АДМ Тест індикатора 
902 ТЕХ, АДМ Тест принтера 
903 ТЕХ, АДМ Тест фіскальних даних 
904 ТЕХ, АДМ Тест програмного забезпечення апарата 
905 ТЕХ, АДМ Тест портів 
906 ТЕХ, АДМ Тест периферійних пристроїв 
907 ТЕХ, АДМ Тест запису в фіскальну пам’ять 
908 ТЕХ, АДМ Перегляд температури і напруги 
909 ТЕХ, АДМ Безперервний тест принтера 
910 ТЕХ, АДМ Циклічний тест з інтервалом 1 година 
911 ТЕХ, АДМ Тест надійності з програмованим інтервалом 
950 ТЕХ, АДМ Калібрування вимірювача напруги 
951 ТЕХ, АДМ Перегляд коефіцієнта підстроювання генератора  
952 ТЕХ Уведення терміну наступного технічного обслуго-

вування 
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Додаток В 

Повідомлення про помилкові ситуації 

Код Опис 
Попередження (символ під час індикації часу) 

С Апарат виконує команду від комп’ютера 
b До блокування апарата через непередачу контрольно-звітної ін-

формації залишилось менше 24 годин 
t В апараті є нові товари, запрограмовані від комп’ютера 
А Апарат працює в автономному режимі 

Попередження (повідомлення «ПОПЕРЕД nn») 
1 Електронний журнал майже заповнений 
2 До заповнення фіскальної пам’яті залишилось менше 30 денних 

звітів 
3 Необхідно провести технічне обслуговування 
4 До блокування апарата через непередачу контрольно-звітної ін-

формації залишилось менше 24 годин 
Помилки (повідомлення «ПОМИЛКА nn») 

10 Помилка при вводі 
11 Дія, неприпустима на цей момент 
12 Неприпустима величина 
13 Тривалість зміни перевищила 24 години 
14 Переповнення денного звіту 
15 Перевищення максимальної суми чека 
16 Переповнення суми у звіті з реалізації товару 
17 Переповнення кількості у звіті з реалізації товару 
18 Чек містить максимальну кількість товарів 
19 Помилка у товарній базі 
20 Товар відсутній у базі 
21 Наявна кількість товару менша потрібної 
22 Відмова від товару, якого немає в чеку 
23 Товар має запрограмовану ціну, уведення ціни заборонено 
24 Код товару містить його кількість, уведення кількості заборонено 
25 Часткова відмова від товару зі знижками або націнками заборо-

нена 
26 Знижка або відмова призводить до від’ємного результату 
27 Недостатньо готівки у грошовій скриньці 
28 Безготівкова оплата продажу зі здачею заборонена або виплата 

більша за суму чека 
29 Форма оплати (виплати) не дозволена 
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Код Опис 
30 Знижки (націнки) не дозволені 
31 Фіксована величина знижки (націнки) не запрограмована 
32 Клавіша швидкого доступу не запрограмована 
33 Помилка у коді товару, що містить кількість 
34 Електронний журнал заповнений 
35 Спроба зміни опису товару до Z-звіту в онлайн-режимі 
36 Онлайн-журнал заповнено 
37 Дисконтна карта не ідентифікована 
38 Дисконтна карта не дійсна 
39 Відсутня знижка за дисконтною картою 
40 Неіснуюча команда 
41 Номер касира перевищує дозволену кількість касирів 
42 Назва товару має містити хоча б один друкований символ 
43 Необхідно ввести потрібну кількість символів 
44 База товарів не містить жодного товару 
45 База товарів заповнена 
46 Інформація відсутня 
47 Апарат не фіскалізовано 
48 Апарат фіскалізовано 
49 Z-звіт електронного журналу вже виконаний 
50 Необхідно виконати денний Z-звіт 
51 Необхідно виконати Z-звіт електронного журналу 
52 Неприпустимий режим або комбінація режимів портів 
53 Зміну не відкрито 
54 Друк копії чека не дозволений касиру 
55 Заборонено сервером або перервано користувачем 
56 Дисконтна група заборонена в поточну дату 
57 Дисконтна група заборонена в поточний день тижня 
58 Дисконтна група заборонена в поточний час 
59 Товар без контролю наявності 
60 Жоден порт не запрограмований на роботу з ПК 
61 Жоден порт не запрограмований на роботу з вагами 
62 Уведення ваги з клавіатури заборонено 
63 Помилка обміну з вагами 
64 Відсутня відповідь модема на АТ команду 
65 Апарат не персоналізовано 
66 Контрольно-звітну інформацію не передано протягом 72-х годин 
67 Контрольно-звітну інформацію не передано 
68 Уведення коду дисконтної групи з клавіатури заборонено 
88 Відповідь сервера: онлайн-команда не підтримується 
89 Помилка обміну з комп’ютером в онлайн-режимі 
90 Нема заводського номера або помилка у ньому 
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Код Опис 
91 Не співпадають фіскальні дані в оперативній та фіскальній пам’яті 
92 Помилка запису в фіскальну пам’ять 
93 Помилка читання із фіскальної пам’яті 
94 Відсутні потрібні дані у фіскальній пам’яті 
95 Помилка запису в електронний журнал 
96 Помилка читання з електронного журналу 
97 Спотворені дані денного звіту в оперативній пам’яті 
98 Дата/час менше дати/часу останнього запису в фіскальну пам’ять 
99 Товарна база зіпсована 

110 Несправність мікроконтролера 
100 Досягнута максимальна кількість денних звітів 
101 Досягнута максимальна кількість обнулінь оперативної пам’яті 
102 Досягнута максимальна кількість перепрограмувань 

Повідомлення про помилки принтера 
ПОМИЛКА ПР Помилка принтера 
ВИС ТЕМП Температура термоголовки більше або дорівнює +65 °С 
НИЗ ТЕМП Температура термоголовки менше або дорівнює 0 °С, 

або принтер не під’єднано 
НЕМА ПАП Відсутня паперова стрічка 
ВІДЧИНЕНО Відчинено бокс чекової стрічки 
ЗНИЖ НАПР Зниження напруги живлення нижче допустимого рівня 

Повідомлення про помилки оперативної пам’яті 
D WW RR D – тест «бігуча 1», WW – записаний байт (hex), RR – 

прочитаний байт (hex) 
НАAAAAWWRR H – тест адресної шини, ААААА – адреса (hex), WW – 

записаний байт (hex), RR – прочитаний байт (hex). 
ГАAAAAWWRR Г – тест запису, ААААА – адреса (hex), WW – записа-

ний байт (hex), RR – прочитаний байт (hex). 
Фатальні помилки (звукове повідомлення) 

Один довгий звуковий сигнал 
високого тону 

Помилка в програмній пам’яті 

Два довгих звукових сигнали 
високого тону 

Помилка виділення динамічної пам’яті 
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Додаток Г 

Коди символів 
 

 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 
032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? 
048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 

@ A B C D E F G H I J K L M N O 
064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 

P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ 
080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 

` a b c d e f g h i j k l m n o 
096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 

p q r s t u v w x y z { | } ~  
112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126  

                                
128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 

                
144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 

     Ґ   Ё  Є «    Ї 
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 

° ± І і ґ   · ё № є »    ї 
176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П 
192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 

Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я 
208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 

а б в г д е ж з и й к л м н о п 
224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 

р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я 
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 

 
Примітка.  Символи з кодами 128..164, 166, 167, 169, 172..174, 181, 

182, 188..190 не використовуються. Символ з кодом 127 використовуєть-
ся для вибору наступному символу широкого шрифту. 
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Додаток Д 

Коди клавіш 
 

Клавіша Код Символ 
[0] 048 '0' 
[1] 049 '1' 
[2] 050 '2' 
[3] 051 '3' 
[4] 052 '4' 
[5] 053 '5' 
[6] 054 '6' 
[7] 055 '7' 
[8] 056 '8' 
[9] 057 '9' 
[00] 058 ':' 
[,] 044 ',' 
[x] 042 '*' 
[-%] 045 '-' 
[+%] 043 '+' 
[ЦІНА] 082 'R' 
[KT] 075 'K' 
[ПС] 083 'S' 
[ОПЛ] 079 'O' 
[C] 067 'C' 
[AH] 065 'A' 
[Ф] 070 'F' 
[КРД] 072 'H' 
[КРT] 084 'T' 
[T1] 080 'P' 
[T2] 077 'M' 
[T3] 085 'U' 
[T4] 068 'D' 
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