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1 ВЪВЕДЕНИЕ 

    Настоящата инструкция съдържа информация за експлоатация на касов апарат ELICOM TBS-KL. 

Изложени са функционалните възможности на апарата в различните режими и методите за тяхното 

използване, важни указания за подготовка за работа, правилна експлоатация и условия за съхранение. 

 По функционални възможности и организация ЕКАФП е съобразен с изискванията за регистрация 

на оборота от продажба на стоки и услуги, осигурява пълна отчетност за работата на обекта, 

предназначена както за неговия управител, така и за органите по приходите, притежава КЛЕН и 

отговаря на изискванията на измененията в Наредба H18 – Изм. ДВ, бр.49 от 2010 г., в сила от 

29.06.2010г. за осъществяване на дистанционна свързаност с НАП посредством вграден GPRS/GSM – 

данъчен терминал. 

1 . 1  И з п о л з в а н и  с ъ к р а щ е н и я  

 

Съкращение Пълно наименование на съкращението 

ЕКАФП Електронен касов апарат с фискална памет 

ФУ Фискално устройство 

ФП Фискална памет 

КЛЕН Контролна лента на електронен носител 

1 . 2  Б е з о п а с н а  е к с п л о а т а ц и я  н а  ФУ  и  о п а з в а н е  н а  о к ол н а т а  с р е д а  

 

1 . 1 . 1  Ук а з а н и я  з а  б е з о п а с н а  р а б о т а  

 

За безопасна работа с касовия апарат е необходимо да се спазват следните условия: 

• Да не се инсталира в близост до източници на течаща вода и да не се мокри с вода и други 

течности. 

• Да не се инсталира върху нестабилни и вибриращи повърхности. 

• Да се предпазва от удари, силни сътресения и механични повреди. 

• Мястото на установяване на ФУ не трябва да е подложено на пряко въздействие на източници 

на топлина. 

• Да не се манипулира вътрешността на ФУ с метални предмети във включено състояние заради 

опасност от токов удар. 

• Захранването да се извършва само с оригинален адаптер ELICOM, AC/DC Адаптер 7,0V 2A  

• Повърхността около печатащото устройство и клавишите на ФУ да се почистват редовно от прах, 

късчета хартия и други с мека четка. 

• Почистването на ФУ да става само при изключено захранване и да не се използват химически 

агресивни препарати. 

• Отварянето на апарата с цел отстраняване на повреди да се извършва само от сервизна фирма, 

с която е сключен договор. 

• При заливане с течности или друга повреда. Да се изключи Адаптера на ФУ от мрежата и се 

обърнете към обслужващата сервизна фирма. 

• При изключване от захранването, ФУ гарантира поддържане на часовника и съхранение на 

информацията не по-малко от 3 месеца.  

Основни правила за правилна експлоатация 

Не оставяте ФУ в непосредствена близост до източници на силна топлина, както и до източници 
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със силни магнитни и електромагнитни излъчвания 

Не оставяйте ФУ за продължително време под пряка слънчева светлина 

Не поставяйте и не съхранявайте ФУ във влажни или силно запрашени помещения 

Не включвайте захранващия Адаптер в мрежови разклонители или контакти, към които са 

включени мощни консуматори на електроенергия 

 

1 . 1 . 2  Р а з о п а к о в а н е   

След изваждане от кашона и премахнване на уплътнителите и полиетиленовата опаковка ще 

намерите:  

� Инструкция за експлоатация 

� Паспорт 

� Адаптер 

2 ОСНОВНИ ФУНКЦИИ 

2 . 1   О с н о в н и  ф у н к ц и о н а л н и  и  т е х н и ч е с к и  х а р а к т е р и с т и к и  

 

Параметър Описание 

Брой Артикули 25,000 Артикула  

Име на Артикул 64 символа 

Баркод Артикул EAN-13, EAN-8, UPC, баркод с номер на артикул и тегло  

Данъчни групи 8 със забрана на последните 4 

Брой департаменти 50 

Брой оператори 25 

Брой продажби в един бон 100 продажби 

Копие БОН до 1 копие 

Тип обслужване Търговски / Ресторантски 

Брой отворени маси в ресторант 128 

Алтернативни валути до 6 програмируеми 

Тип на плащане 

 В брой 

 Кредитна карта (програмируем) 

 Чек (програмируем) 

 Карта (програмируем) 

 Ваучер (програмируем) 

 Купон (програмируем) 

Основни функционалности на работа 
 Касов апарат 

 Фискален принтер 

Издаване на фактури  В режим фискален принтер 
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Режими на работа 

 Регистриране  

 X Отчет 

 Z Отчет 

 Програмиране 

 Сервиз 

 КЛЕН  

Фискална памет  Енергонезависима 1200 записа 

КЛЕН  2GB Micro SD карта 

Данъчен терминал  Вграден с вътрешна антена и SIM карта 

Интерфейси и протоколи 

 

 Специализиран касов протокол по RS-232C и Ethernet; 

 Режим фискален принтер 

 Програмиране, четене, и отчитане на база данни; 

 Конфигурация на параметрите на ЕКАФП; 

 Извършване на продажби; 

Принтер 2 инча термодиректен  

Скорост на печат 65~70mm/s 

Символа на ред 32 

Графично лого 1бр. формат 384 х 82 точки (B&W) 

Зареждане на хартиената ролка  EasyLoad 

Консуматив 

 Термохартиена ролка:  

- широчина 57 mm  

- максимален диаметър на ролката 65 mm  

- дебелина от 60 до 72 µm 

 Операторски дисплей 

 

 Графичен течно-кристален, 4 реда с по 16 символа на ред 

 Клиентски дисплей  Течно-кристален, 6 символа + 8 цифри 

Клавиатура  36 механични бутона 

Часовник/Календар  Eнергонезависим до 6 месеца 

Акумулаторно захранване  6V, 3,2Ah - Опция 

Напрежение 
Адаптер: вход – AC 100-240V 0.8A 

изход – DC 7.0V/2.0A 

Работна температура От 0°C до +45°C  

Размери Д/В/Ш –297.8 / 114.3 / 185.8mm 
Тегло, KG 1.015 kg без батерия (с една ролка хартия) 

Комуникационни портове 

 3бр. RS-232 (везна, PC, скенер) 

 1бр. Ethernet  

 1бр. USB за връзка с PC 

 1бр. Сейф 
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2.2  Размери  

 
 

 

2.3   Буто н  ON/OFF  и  интер фейс и  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конектор за 

адаптер 

RS232 port, за 

връзка със скенер 

USB порт 

Бутон ON/OFF  Порт връзка със 

сейф 

RS232 порт, за връзка с 

PC 

RS232 port, за 

връзка с везна 

Ethernet порт 
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3 ПОСТАВЯНЕ НА ХАРТИЕНА РОЛКА 

1. Повдигнете и отворете капака на хартиената ролка. Почистете остатъци от хартия, прах и други 

замърсявания. 

2. Поставете хартиената ролка. Прокарайте края на лентата през принтерният механизъм. 

3. Затворете капака след като сте прекарали хартиената лента през принтерният механизъм. 

Натиснете бутона  , за да придвижите хартията напред. 

 

 

 

 

 

Забележка: 

1. Препоръчително е ролките, които се използват да сa оцветени с червени ивици в края, за да 

разбирате, кога наближава края на ролката. 

2. Не поставяйте етикетни ролки. 
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4 РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА КЛАВИШИТЕ 

 

 

 

Основни функции на клавишите 

 

 

[SHIFT] Клавиш „SHIFT“ функция 

 

[RETURN] Връщане на стоки чрез замяна 

[+%] Процентна надбавка 

 

[FUNC] 

Бързо избиране функции: Вид плащане 

                       Проверка цена PLU 

                       Печат отворени маси (Ресторантски 

режим) 

[FP MODE] Включване/Изключване режим „ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР“ 

 

[ - ] Стойностна отстъпка 

[ + ] Стойностна надбавка 

 

[FEED] Предвижване на хартиената лента напред 

 

[RECALL] Отваряне на отворени сметки 

[-%] Процентна отстъпка 

 

[VD] Войд на последна продажба преди да е приключена сметката 
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[C] 
Прекратяване на грешна операция, изход от съобщение за 

грешка 

 

[.] 

[ ] 

1. Десетична точка 

2. Заключване на клавиатурата 

…  
 [0]…[9] Цифрови клавиши 

…  
[DP1]…[DP6] Клавиши за директно избиране на департаменти 

 

[DEPT.] 

[ ] 

1. Избиране на департамент 

2. Активиране на функция калкулатор 

 

[PLU] В комбинация с въведено число се избира номер на артикул 

[BARCODE] Избиране на артикул по баркод 

 

[QTY] 

[ ] 

[↑] 

1. Продажба на количество, тегло от везна 

2. При задържане показва дата и час 

3. Придвижва курсора нагоре в менюто 

[PO] Служебно изведени 

 

[PRICE] 

[↓] 

[÷] 

1. В комбинация с цифрови клавиши за въвеждане на цена 

2. Придвижва курсора надолу в менюто 

3. Деление 

[RA] Служебно въведени. 

 

[VOID] 

[←] 

[－] 

1. Войдване предходно въведена продажба в отворена сметка. 

2. Изтриване на въведени символи. 

3. Минус 

[A.VOID] Дълбок Войд. Анулиране на цяла сметка. 

 

[STL] 
1.  Междинна сума 

2.  Отваряне на сейф 

 

[MODE] 
1.  Избиране на работен режим. 

2.  Изключване/Включване при продължително задържане 

 

[PY1] 

[×] 

1. Дефинирано плащане PY1. 

2. Умножение. 

 

[PY2] 

[＋] 

1. Дефинирано плащане PY2. 

2. Събиране. 

[F.CURRENCY] Плащане с чужда валута. 

 

[TOTAL] 

[=] 

1. Плащане в брой.  

2. Потвърждаване в меню 

3. Равно. 
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5 РЕГИСТРИРАНЕ НА ОПЕРАТОР 

Внимание: 

Касовият апарат издава константен звук при грешка. Може да натиснете клавиш , за да 

видите допълнителна информация относно грешката. Натиснете бутон , за да спрете 

звуковият сигнал. 

 

Касовият апарат не може да извършва продажба преди да има регистриран оператор.  

 

Касовият апарат поддържа 25 различни оператора 

Начин на регистрация: 

Натиснете бутон  

 

     

 

 

 

 

 

Изберете с курсора „РЕГИСТРИРАНЕ“ и потвърдете с клавиш  .  

 

Въведете паролата на желаният от Вас оператор и потвърдете с . При успешна регистрация на 

оператор ФУ минава в режим продажби.  

Пароли по подразбиране: 

1 за оператор 1 

2 за оператор 2 

3 за оператор 3 

……………….. 

24 за оператор 24 

0000 за оператор 25 

 

 

Забележка: Промяната на паролите става от меню „Оператор“ в режим ПРОГРАМИРАНЕ. 

 

!!! Операторът може да бъде дерегистриран по всяко време с натискането на следната 

комбинация: 

    

 +  
 

 

 

 

Х ОТЧЕТ 
Z ОТЧЕТ 
ПРОГРАМИРАНЕ 

РЕГИСТРИРАНЕ 
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6 ЗАКЛЮЧВАНЕ НА КЛАВИАТУРАТА 

TBS-KL има възможност за заключване на клавиатурата с цел ограничаване на достъпа до касовият 

апарат. 

Заключването на клавиатурата става с натискане на бутони   +  

При заключена клавиатура дисплеят показва: 

 

 

 

 

 

 

    За да отключите клавиатурата, въведете паролата на съответният оператор и потвърдете с  

7 ВЪВЕЖДАНЕ НА СИМВОЛИ 

Въвеждане на символи става чрез използване на цифровите клавиши на принципа на GSM 

клавиатура. Избираните символи се изобразяват на дисплея: 

 

-  за Кирилица CYR 

-  за Латиница LAT 

-  за Цифри   123 

Таблицата показва разположението на различните символи: 

          КИРИЛИЦА                    ЛАТИНИЦА                      ЦИФРИ 

 

Забележка: 

1. За да изберете използването на малки и главни букви натиснете клавиш , при използване 

на главни букви на дисплея се изписва “CAP’. 

2. За да изтриете въведенa буква или символ използвайте клавиш . 

(Трите основни типа символи се сменят с клавиш   ) 

Опер: 1 LOCK 
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8 ИЗБИРАНЕ НА РАБОТЕН РЕЖИМ 

Касовият апарат има 7 работни режима: Регистриране, X Отчет, Z Отчет, Програмиране, Сервиз, 

КЛЕН Режим и Фискален принтер. Режимите се сменят по следните начини. 

Натиснете клавиш , за да влезете в Продажби, и клавиш , за да изберете всички 

останали режими.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГИСТРИРАНЕ 

 

Регистриране на оператор 

X ОТЧЕТ Отпечатване на Дневен отчет без нулиране, Отчет на 

фискална памет 

Z ОТЧЕТ Отпечатване на Дневен отчет с нулиране 

ПРОГРАМИРАНЕ Програмиране параметрите на ФУ 

СЕРВИЗ Сервизен режим (за сервизната организация) 

ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР Работа в режим фискален принтер 

КЛЕН Разпечатване на документи от контролна лента КЛЕН 

ТЕСТОВЕ 

ИЗКЛЮЧИ 

Контролни тестове 

Изключва касата в “Sleep Mode” 

 

Всички отчети могат да се отпечатват в режими X или Z. Разликата между режимите е: 

В режим X, тоталните суми не се нулират след отпечатване на отчет и тяхното натрупване 

продължава. 

В режим Z, тоталните суми се нулират след отпечатване на отчет и следващите продажби 

започват да се акумулират от нула. 

 

Внимание: Ако има регистрирани продажби в режим Продажби, трябва да отпечатате Дневен Z 

отчет, за да можете да правите промени в режими Програмиране и Сервиз. 

 

 

Опер: 1 

 
 

Продажби 

Х ОТЧЕТ 

Z ОТЧЕТ 

ПРОГРАМИРАНЕ 

СЕРВИЗ 

КЛЕН  

ТЕСТОВЕ 

ИЗКЛЮЧИ 

РЕГИСТРИРАНЕ 
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9 РЕЖИМ „ПРОГРАМИРАНЕ” 

По подразбиране паролата за подстъп до режим „ПРОГРАМИРАНЕ“ е  „0000“ 

Структура на меню „Програмиране“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програмиране 

Настр. PY3 

Настр. PY4 

Артикули  

Департаменти  

Данъчни ставки 

Работа без пароли 

Параметри каса 

Дата & Час 

Текст бон 

Плащания 

-% & +% 

Валута 

Контраст дисплей 

Комуникация 

Печат настройки 

Пароли 

Оператор 

Настройки бон 

-% 

+% 

Header редове  

Footer редове 

Скорост PC порт 

IP адрес  

Настройка везна 

Дата  

Час 

Настр. PY1 

Настр. PY2 

Настр. PY5 

Промяна цена 

Печат артикул  

Изтрий артикул 

Баркод 

Нов артикул 

Печат дубликат 

Плътност печат 

Печат межд. сума 

Печат данък 

Печат лого 

Звуков сигнал загуба адаптер 

Сейф 

Нулиране артикули след Z отчет 

Свърз. отчет каса 

Свърз. отчет оператори 

Свърз. отчет артикули 

Свърз. отчет департаменти 

Служебни бонове 

Авт. освобождаване 

Auto OFF 

Работа с положителни к-ва 

Разрешени доп. плащания 

Своб. цени PLU 
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9.1  ПРОГРАМИРАНЕ НА АРТИКУЛИ 

9.1 .1  Но в артикул  

Забележка:  Ако има регистрирани продажби, моля пуснете Z отчет преди да влезете в тази 

функция. 

В меню „Артикули“ изберете „Нов артикул“.  

№ Наименование Обхват Пояснение 

1 PLU номер 0~25 000 Въведете номер на артикул 

2 Код  

Въведете баркод отговарящ на артикула  

(код на баркод) 

3 Цена 0~9999999.99 Въведете цена 

4 Стоки  Въведете номер на стокова група 

5 Име 16 Въведете име на артикул 

6 

ДДС (1~8) 0: Използвай ДДС 

на свързан ДЕП. 0~8 

Въведете номер на данъчна група или 

изберете 0 за да използвате номера на 

свързаният департамент 

7 Свързан ДЕП 1~99 Въведете номер на желаният департамент 

9.1 .2  Про мяна цена  

№ Наименование Обхват Пояснение 

1 PLU номер 0~25 000 Въведете номер на артикул 

2 Цена 0~9999999.99 Въведете новата цена 

9.1 .3  Печат  артикул и 

Тази функция отпечатва информация за настройките на артикулите. 

В меню „Артикули“ изберете „Печат артикули“.  

№ Наименование Обхват Пояснение 

1 Въведи PLU (5+5 цифри) xxxxxyyyyy 

xxxxx – номер на начален артикул 

yyyyy –  на последен артикул 

Пример:  Ако желаете да отпечатате артикули от No.1 PLU до No.25 PLU 

       Въведете 100025  

Ако желаете да отпечатате всички артикули 

Въведете 1  

9.1 .4  И зтриване  на  артикули  

Забележка:  Ако има регистрирани продажби, моля пуснете Z отчет преди да влезете в тази функция. 

В меню „Артикули“ изберете „Изтрий артикул“. 

№ Наименование Обхват Пояснение 

1 от… до… xxxxxyyyyy 

xxxxxx – номер на начален артикул 

yyyyy –  на последен артикул 

2 Всички  Изтриване на всички програмирани артикули 
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9.1 .5  Про грами ране  на  баркод  

TBS-KL поддържа баркодове EAN-13 и EAN-8. При EAN-13, когато първата цифра от баркода започва с 

2, означава, че се настройва вътрешната част на баркода по подразбиране. 10 вида вътрешни баркода 

са налични започващи от 20 ~29 от общо 37 налични типа баркод. 

 

В меню „Артикули“ изберете „Баркод“. 

№ Наименование Обхват Пояснение 

1 

Моля, въведете баркод 

(20~29) 20~29 Настройка на вътрешната част на баркода 

2 Въведи баркод (0~36) 0~36 Настройка на тип баркод 

виж. Приложение 1 за повече информация 

9.2  Депа ртаменти  

С тази функция се програмират номер, лимит, цена и данъчна група на департаментите: 

№ Наименование Обхват Пояснение 

1 No. (1~50) 1~50 Въведете номер на департамента 

2 Лимит (0~9999999.99) 0~9999999.99 Най-висока разрешена цена за департамента 

3 Цена 0~9999999.99 Въведете цена на департамента 

4 Име 16 Въведете име на департамента 

4 ДДС (1~8) 1~8 Въведете номер на данъчна ставка 

Натиснете  , за да излезете от менюто. 

9.3  Данъчни ставки  

Забележка:  Ако има регистрирани продажби, моля пуснете Z отчет преди да влезете в тази 

функция. 

TBS-KL разполага с 8 типа данъчни ставки (групи): А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, 

 

С тази функция се програмират данъчните ставки в процент за всяка данъчна група: 

№ Наименование Обхват Пояснение 

1 ДДС А, % 0.00-99.99 По подразбиране 0.00 

2 ДДС Б, % 0.00-99.99 По подразбиране 20.00 

3 ДДС В, % 0.00-99.99 По подразбиране 20.00 

4 ДДС Г, % 0.00-99.99 По подразбиране 9.00 

5 ДДС Д % 0.00-99.99 По подразбиране 99.99 - забранена 

6 ДДС Е, % 0.00-99.99 По подразбиране 99.99 - забранена 

7 ДДС Ж, % 0.00-99.99 По подразбиране 99.99 - забранена 

8 ДДС З, % 0.00-99.99 По подразбиране 99.99 - забранена 

9 ЦЕЛИ/ДРОБНИ 0-1 

0: ЦЕЛИ – Работа с цели числа 

1: ДРОБНИ – Работа с дробни числа 

По подразбиране 1: ДРОБНИ 

Важно: Изберете „ЗАПАЗИ“ за да запазите настройките 

       При въвеждане на стойност 99.99 данъчната група се забранява. 
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9.4  Работа  без  пароли 

От това меню можете да премахнете паролите за достъп до режими Z, X, ПРОГРАМИРАНЕ и КЛЕН: 

№ Наименование Обхват Пояснение 

1 Работа без пароли 

0. НЕ 

1. ДА По подразбиране 0.НЕ 

9.5  Настро йки бо н  

От това меню се програмират следните параметри на бона: 

№ Наименование Обхват Пояснение 

1 Плътност печат 1~5 По подразбиране 3 

2 Печат междинна сума 

0. НЕ 

1. ДА По подразбиране 0.НЕ 

2 Печат данък 

0. НЕ 

1. ДА По подразбиране 0.НЕ 

3 Печат лого 

0. НЕ 

1. ДА По подразбиране 0.НЕ 

4 Печат дубликат 

0. НЕ 

1. ДА По подразбиране 0.НЕ 

9.6  Параметри ка са  

 

Забележка:  Ако има регистрирани продажби, моля пуснете Z отчет преди да влезете в тази 

функция. 

№ Наименование Обхват Пояснение 

1 Звуков сигнал загуба адаптер 

2. НЕ 

3. ДА 

Касата издава звук при липса на адаптер 

По подразбиране 0.НЕ 

2 Сейф 

0. НЕ 

1. ДА 

Отваряне на сейф при натискане на 

 ,   

По подразбиране 0.НЕ 

3 

Нулиране артикули след Z 

отчет 

0. НЕ 

1. ДА 

Артикулите не се зануляват след Z отчет 

По подразбиране 0.НЕ 

4 Свързан отчет каса 

0. НЕ 

1. ДА 

Добавя X отчет към Z отчет 

По подразбиране 0.НЕ 

5 Свързан отчет оператори 

0. НЕ 

1. ДА 

Добавя отчет оператори към Z отчет 

По подразбиране 0.НЕ 

6 Свързан отчет артикули 

0. НЕ 

1. ДА 

Добавя отчет артикули към Z отчет 

По подразбиране 0.НЕ 

7 Свързан отчет департаменти 

0. НЕ 

1. ДА 

Добавя отчет департаменти към Z отчет 

По подразбиране 0.НЕ 

8 Служебни бонове 0~9 Брой на издавени служебни  

9 Авт. освобождаване 

0. НЕ 

1. ДА 

Автоматично дерегистрира оператор след 

отпечатване на бон 

По подразбиране 0.НЕ 
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10 AUTO OFF 0~59min 

Автоматично изключване след зададено 

време в покой 

11 

Работа само с положителни 

к-ва 

0. НЕ 

1. ДА 

Работа само с положителни к-ва на 

артикули  

По подразбиране 0.НЕ 

12 Разрешени поп. плащания 

0. НЕ 

1. ДА 

Разрешаване на работа с допълни 

плащания 

По подразбиране 0.НЕ 

13 Своб. цени PLU  

0. НЕ 

1. ДА 

Разрешаване на свободно въвеждане на 

артикулни цени 

По подразбиране 0.НЕ 

Важно: Ако функция “Нулиране артикули след Z отчет“ е активирана (1.Да) и желаете да 

изчистите натрупванията по артикули изключете функцията (0.НЕ) 

9.7  Операто р  

Забележка:  Ако има регистрирани продажби, моля пуснете Z отчет преди да влезете в тази 

функция. 

С тази функция се настройват номерата, имената и паролите на операторите: 

№ Наименование Обхват Пояснение 

1 Въведи номер на оператор 1~25 Избор номер на оператор 

2 Въведи парола оператор 1~9999 Въвеждане на желана парола 

3 Въведи име оператор 11 Въвеждане име на оператор 

9.8  Про грами ране  Дата  & Час  

Внимание: Не може да се прави промяна на Дата и Час по-ранна от времето на последен запис във 

фискална памет. При промяна на дата с повече от 1 ден, ЕКФП издава предупредително съобщение 

за потвърждение!!!  

Програмиране на дата и час: 

№ Наименование Обхват Пояснение 

1 Дата ДДММГГГГ ДД – ден ММ – месец ГГГГ – година 

2 Час ЧЧM ЧЧ – Час MM – Минута 

Пример:Програмиране на дата 01.05.2011   

 01.05.2011  Въведи 01052011   

     Пример: Програмиране на час 10:54 

    Въведи 1054   

9.9  Текст  бон 

9.9.1  Заглавни редове 

Забележка:  Ако има регистрирани продажби, моля пуснете Z отчет преди да влезете в тази 

функция. 

 

С тази функция се програмират заглавните редове на бона 

№ Наименование Обхват Пояснение 

1 Заглавен ред 1 32 Име на фирма 
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2 Заглавен ред 2 32 Адрес 

3 Заглавен ред 3 32 Телефон 

4 Заглавен ред 4 32 ЗДДС No. 

5 Заглавен ред 5 32 Друга информация за продавача 

Важно: Всички редове трябва да бъдат програмирани!!! 

9.9 .2   Редо ве  в  кра я  на  бо на 

С тази функция се програмират редовете в края на бона 

№ Наименование Обхват Пояснение 

1 Footer 1 32 Рекламен ред 

2 Footer 2 32 Рекламен ред 

9.10  Плащания 

TBS-KL разполага с 6 различни вида на плащане: 

• В БРОЙ – плащане чрез бутон   (не може да се променя) 

• КРЕДИТ – плащане чрез бутон  (Програмиране PY1) 

• ЧЕК – плащане чрез бутон      (Настройка PY2) 

• КАРТА – плащане чрез бутон   –> “Вид плащане“ –> КАРТА (Програмиране PY3)  

• ВАУЧЕР – плащане чрез бутон  –> “Вид плащане“ –> ВАУЧЕР (Програмиране PY4) 

• КУПОН – плащане чрез бутон   –> “Вид плащане“ –> КУПОН (Програмиране PY5) 

С тази функция се настройват имената на плащания от PY1 до PY5. 

№ Наименование Обхват Пояснение 

1 Програмиране PY1  16 По подразбиране: КРЕДИТ 

2 Програмиране PY2 16 По подразбиране: ЧЕК 

3 Програмиране PY3 16 По подразбиране: КАРТА 

4 Програмиране PY4 16 По подразбиране: ВАУЧЕР 

5 Програмиране PY5 16 По подразбиране: КУПОН 

Забележка:  По подразбиране допълнителните плащания са забранени. . 

9.11  -%  & +%  

С тази функция можете да програмирате предварително фиксирана процентна надбавка и отстъпка за 

бутони , . 

№ Наименование Обхват Пояснение 

1 - % 0.00~99.99 

Въвеждане на фиксирана процентна отстъпка 

при натискане на бутон [-%] 

2 + % 0.00~99.99 

Въвеждане на фиксирана процентна надбавка 

при натискане на бутон [+%]  
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9.12  Валута  

Касов апарат TBS-KL има възможност за програмиране на 6 вида валутни плащания. 

№ Наименование Обхват Пояснение 

1 No. (1~6) 1~6 Избор номер на валута 

2 Име 10 Въвеждане име на валута 

3 Курс 9 Въвеждане на курс спрямо лв. 

4 Дест. Точка 0~5 Избиране на позиция на десетичната точка 

5 Закръгляне 

0. НЕ 

1. ДА 

0.НЕ – Валутата се изписва в цели числа 

1.ДА – Валутата се изписва в дробни числа 

Забележка: Валута 1 е настроена по подразбиране:1 EUR = 1.95583лв. 

 

Пример: 1 EUR = 1.95583. Въвеждате курс 195583, десетична точка 5; 

1. Ако при настройката e избрано „Закръгляне“ 0. НЕ стойността след десетичната точка ще се закръгля 

автоматично. 

Пр.: 10.10лв = 19,950EUR, ще бъдат закръглени на 20EUR. 

2. Ако при настройката e избран „Закръгляне“ 1. ДА стойността след третият символ след десетичната 

точка ще се закръгля автоматично. 

Пр.: 10.20лв = 19.950EUR, ще бъдат закръглени на 19.95EUR. 

 

9.13  Настро йка  ко нтраст  д испле й 

С тази функция се програмира контраста на дисплея. 

№ Наименование Обхват Пояснение 

1 Контраст дисплей 1~9 

Изберете стойност за яркост на дисплея.  

1 е най-слаб, 9 най-ярък контраст 

По подразбиране 5 

9.14  Ко муникация  

От това меню се програмират: скорост на PC порт, IP адрес на касата, Везна 

№ Наименование Обхват Пояснение 

1 Скорост PC порт 0~4 

0 = 9600   1 = 19200    2 = 38400 

3 = 57600  4 = 115200 

Скорост по подразбиране 0 = 9600 

2 Въведи IP код  

Въвеждане на желаният IP адрес. Използвайте 

бутон   

3 Настройка везна 0~3 

0:FTP 

1: ELICOM (При везни Elicom настройка CASH43) 

2: CAS    (При везни Elicom настройка CASH49) 

3:DATECS  (При везни Elicom настройка CASH42) 

По подразбиране: 1.ELICOM 
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9.15  Печат  настро йки 

С тази функция можете да отпечатате програмните параметри на касата. 

За да отпечатате програмните параметри на ФУ изберете с курсора „Печат настройки“ и потвърдете 

с бутон . 

 

9.16  Про грами ране  пароли  

С тази функция можете да програмирате паролите за достъп до режими:  

X ОТЧЕТ/Z ОТЧЕТ/ПРОГРАМИРАНЕ/СЕРВИЗ/КЛЕН РЕЖИМ: 

№ Наименование Обхват Пояснение 

1 X парола XXXX 

Парола за достъп до режим X ОТЧЕТ 

По подразбиране: 0000 

2 Z парола XXXX 

Парола за достъп до режим Z ОТЧЕТ 

По подразбиране: 0000 

3 Прог. парола XXXX 

Парола за достъп до режим ПРОГРАМИРАНЕ 

По подразбиране: 0000 

4 КЛЕН парола XXXX 

Парола за достъп до режим КЛЕН 

По подразбиране: 0000 

  

10 РЕЖИМ ПРОДАЖБИ 

Натиснете бутона   докато дисплеят визуализира следният екран. 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание: 

1. Касата издава постоянен звуков сигнал при появата на Грешка. Натиснете бутона , за да спрете 

звуковият сигнал. 

2. Касовият апарат има три основни режима на продажби: Търговски, Ресторантски и Фискален 

принтер. Избирането на режими Търговски/Ресторантски става от меню СЕРВИЗ. Активирането на 

функция Фискален принтер става с последователно натискане на бутони  и  от режим 

търговски. 

 

ПРОДАЖБИ ОПЕР:    1111    

    

    

0.000.000.000.00    
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10.1  И нд икация  Дата  и  Час  

За да видите текущата дата, час, както и допълнителна информация за напрежение на батерията 

натиснете бутон . Уверете се, че не се намирате в отворена продажба. 

 

 

 

 

 

 

 

10.2  Прод ажби по  департаменти  

Различните групи стоки могат да се разделят по продажби в различни департаменти, като 

департамент електроника, департамент хранителни стоки, департамент стоки за бита и т.н. Всеки 

департамент може да има цена по подразбиране. Например всички стоки за бита да са по 12.00лв/бр. 

Продаването по цена на департамент става с натискането желаният департамент, като всяко натискане 

на бутона регистрира единична продажба. Разбира се можете да правите и продажби по свободно 

въведена цена и количество. 

 

Пример: Продажба по департамент с фиксирана цена 

  +   

    Продажба с въвеждане на свободна цена 

              +      

        Продажба количество от даден департамент 

               +      

        Приключване на сметката 

 Плащане в брой           

10.3  Прод ажби по  артикули  

Артикули могат да се продават по номер на артикул, по баркод, по въведена цена и количество.  

 

Пр.: Продажба по номер на артикул 

      

     +   

 

Продажба по баркод на артикул 

               +  +   

Забележка: Въвеждането на баркод може да става с баркод скенер 

TBSTBSTBSTBS----KLKLKLKL        

24242424----08080808----2011201120112011                                        13:3513:3513:3513:35    

1.01.01.01.039393939                                                                6.84V6.84V6.84V6.84V    
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Продажба по въведена цена на артикул 

        +   +     

 

Продажба на количество от даден артикул 

       +  +     

     

    Приключване на сметка с плащане в брой     

10.4  Про центни отстъпки/надба вки 

В режим продажби, процентни отстъпки/надбавки могат да се извършват на отделни артикули с 

въвеждане на желаната отстъпка с натискане на бутона    или върху цялата сума по отворен 

бон след натискане на бутон за междинна сума  , въвеждане на желаната отстъпка и натискане 

на бутон  . 

 

Забележка: Обхвата на процентните отстъпки е от 0.01%~99.99%. 

 

Пр.1: Продажба на артикул 

      Артикулен номер            

Отстъпка в/у артикул 

  Артикулен номер  отстъпка –% 

                  
Закриване на сметка 

В брой             

Пр. 2: Продажба на артикули 

          Артикулен номер      

                

          

             
Отстъпка в/у общата сума 

 Межд. сума  отстъпка -%    

             
Закриване на сметка 
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         В брой          

  Забележка: Извършването с процентна надбавка се извършва по същият начин с бутон . 

 

10.5  Сто йно стни  отстъпки/надба вки 

Стойностни отстъпки се извършват по същият начин, като процентните отстъпки но с бутони [-]/[+]. 

 

Пр.: Продажба на артикули 

         Артикулен номер      

               

         

              
Отстъпка в/у общата сума 

 Сумарна отстъпка    

 

                    
Закриване на сметка 

В брой           

Забележка: Извършването на стойностна надбавка се извършва по същият начин с бутон  

 . 

10.6  Во йд  на  прод ажба  

По време на продажби използвайте бутон , за да анулирате последната продажба. 

 

Пр. Анулиране на последна продажба 

 Продажба на Артикули 

                    

                    

                    

                    

Анулиране на последна продажба   
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Закриване на сметка 

      В брой                

10.7  Во йд  на  прод ажба пред и  п о след ната 

По време на отворен бон можете да анулирате предходна продажба с бутон  . 

 

Пр.: Анулиране на продажба 

Продажба на артикули 

            

      

             

     

Анулиране на PLU 3                 

Избор на желаният артикул    

Закриване на сметка 

В брой         

10.8  Анулиране  на  бо н  

Използвайте бутон , за да анулирате отворен бон преди да сте закрили сметката. 

 

Пр.: Продажба по департамент 

                   

                   

                  
Анулиране на всички продажби 

                   

10.9  Служебно  във едени  

Използвайте служебно въведени, за да внесете сума в касата без продажба. 

Пр.: Въвеждане на сума 
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10.1 0  Служебно  изв едени  

Използвайте служебно изведени, за да извлечете сума от наличността в касата без продажба. 

Пр.: Извличане на сума 

     

10.1 1  Плащания в  б ро й 

Пример.: Продажба на артикули 

         Артикулен номер        

                   
Изписване на дължима сума 

Межд. сума             

   Закриване на сметка с плащане на 20.00лв      

 

Внимание: Ако при закриването на сметката не се въведе сумата плащана в брой, сметката се 

отпечатва с сума в брой равна на Общата сума без наличието на ресто. В случаите, когато 

платената сума в брой е по-голяма от общата сума се отпечатва сума ресто. 

10.1 2  Плащания PY1 ~PY5  

TBS-KL поддържа 5 програмируеми плащания (виж т.8.10 Плащания) 

 

Плащане с бутон PY1 

Пр.1: Продажба артикул 

        Артикулен номер     

                

                            

                            
Изобразяване на общата сума  

Межд. сума      

Плащане „Кредит“     

 

Забележка: работата с бутон   се извършва по същият начин. 

 Плащане с PY3, PY4, PY5 
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Пр.2: Продажба артикул 

     Артикулен номер        

              

                           
Изобразяване на общата сума  

Межд. сума     

Плащане „Карта“     избиране „Вид плащане“ избиране „Карта“   

10.1 3  Плащане във  Валута  

TBS-KL разполага с 6 вида програмируеми валути. Има възможност за извършване на частично 

плащане във валута и лв. Можете да платите частично сметка в чужда валута и в лв. 

 

Пр.1: Плащане с валута 1 

Продажба на артикули 

     Артикулен номер          

               

             
  Плащане във валута 1 

       
Закриване на сметката 

В брой                  

 

Забележка: Валута 1 е настроена по подразбиране EUR курс 1,95583. При плащане с валута 1 не е 

нужно да се натиска номера на валутата. 

Пр.2: Плащане във валута 

    Продажба на артикули 

     Артикулен номер          

               

             
  Плащане във валута 

   Номер на валута и плащане 
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Закриване на сметката 

В брой                 

Пр.3: Частично плащане на сметка във Валута и лв. 

      Продажби по департаменти 

        Департамент No.     

             

             
    Плащане във Валута 

       Номер на валута + сума плащана във валута 

        
    

 Закриване на сметка     

10.1 4  Връщане на  сто ки  чрез  зам яна  с  д руг и  

Забележка: При връщане на стоки чрез замяна с други трябва продукта, с който заменяте 

върнатият да е от същата данъчна група и стойността му да не е по-голяма от стойността на 

върнатият продукт. 

 

Пр.: Връщане на PLU1 чрез замяна с PLU9 

 

Продавате PLU9, като дан. група на PLU9 е същата с дан. група на PLU1 

                       
Връщате транзакция PLU1 

      
Закриване на сметката 

 

    В брой  

10.1 5  Про верка  цен а  PLU  

С тази функция можете да проверявате цена на артикул по баркод. 

Натиснете  , изберете меню „Проверка цена PLU“ и потвърдете с бутон  . 

Дисплея изписва: <Баркод>, сканирайте баркода на желаната от Вас стока или го въведете от 

клавиатурата и потвърдете с  . 
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При наличие на записан артикул с такъв баркод дисплея изписва цената на артикула. 

Пример: Въведете баркод  , потвърдете с , дисплеят изобразява цената на артикул с баркод 

‘1’: 

 

 

 

 

 

 

11 РЕСТОРАНТСКИ РЕЖИМ 

В режим СЕРВИЗ изберете Търговски/Ресторантски.    

№ Наименование Обхват Пояснение 

1 

0: Търговски  

1: Ресторант 0~1 Изберете 1 за да преминете в режим Ресторантск 

11.1  Откриване  но ва  сметка  

   Касовият апарат поддържа до 128 отворени маси. 

 

Пр.: За да откриете маса No.1: натиснете    

          Дисплея изписва: 

 

 

 

 

 

11.2  Прод ажба 

Пр.: Различните ястия и напитки са запаметени, като артикули в „Търговски режим“. 

     Отваряне на маса                          

     Продажба на артикули                      

                                             
     Отпечатване на текущ бон без закриване на сметката 

                                            или   

 

Забележка: При текущи отворени сметки касата издава „===СЛУЖЕБЕН БОН===“. 

 

ОПЕР: 1 

 

 

МАСА                      1 

Баркод 

 

 

Цена:                   0.45 
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11.3  Отваряне  на  в ече  открита  с метка  

Пр.:  Въведете номер на маса      

      Отваряне на открита сметка   

 

11.4  Закриване  на  сметка  

Пр.:  Въвеждане на маса                       

      Печат на сметка                         

(тук можете да извършите допълнителни продажпи преди да е зактира сметката) 

Закриване на сметка                      

 

Забележка: При закриване на сметката се издава „ФИСКАЛЕН БОН“. 

 

11.5  И зд аване  на  служебен бо н  за  кухня  или  бар  

TBS-KL има опция за издаване на служебни бонове за кухня или бар при всяка поръчка. 

 

Настройката за издаване на „Служебен бон“ става от:  

ПРОГРАМИРАНЕ >Параметри каса > Служебни бонове    

    

   От меню „Служебни бонове“ можете да изберете броя на служебни бонове, които се издават   

   след всяка поръчка. Максималният брой на издаваните служебни бонове след всяка поръчка е 9. 

 

   При настройка на служебните бонове от 1 до 9,след всяка поръчка дисплея изписва:  

 

 
 
 
 
 

    За да потвърдите отпечатване на служебен бон натиснете бутон  

За да откажете пачат на служебен бон натиснете бутон  

 

СЛУЖЕБЕН БОН 

#01 – 01 

Потвърди (TL) 

Отказ (C) 
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11.6  Авто матично  дере гистри ра не  на  о ператор  

TBS-KL има опция автоматично дерегистриране на оператор след всяка продажба. 

 

Настройката за „Авт. Освобождаване“ става от:  

ПРОГРАМИРАНЕ >Параметри каса > Авт. Освобождаване 

 

Операторът може да бъде дерегистриран по всяко време с натискането на следната комбинация: 

    

 +  

11.7  Частично  плащане от  сметка  

При закриване на сметка клиентите могат да пожелаят да платят по отделно. 

 

Частично плащане става с въвеждане номера на масата, на която желаете да извършите частично 

плащане и бутон  след натискане на бутона на дисплеят се изписва номера на масата. Въведете 

част от артикулите, които искате да платите и потвърдете с  . При частично плащане се издаве 

ФИСКАЛЕН БОН с заглавие „ЧАСТИЧНО ПЛАЩАНЕ. 

Пр.:  Отваряне на нова сметка (маса)               

      Продажба                                 

      Регистриране на продажба                 или   

Въвеждане на маса                        

      Отваряне на открита сметка               

      Добавяне на продажба                      

      Регистриране на продажба                или  

 

Въвеждане на маса                        

      Частично плащане                        

      Въвеждане на артикул, който ще се плати       
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      Закриване на сметка частично плащане       

Въвеждане на маса                        

Печат на остатъка в сметката               

Закриване на сметка                       

11.8  Печат  отво рени сметки  

Тази функция се използва, за да отпечатването на всички отворени сметки към момента в режим 

Ресторант. 

За да отпечатате отворените сметки натиснете бутон , изберете меню „Печат отворени маси“ 

и потвърдете с  за печат на всички открити сметки. 

Забележка: Тази функция е достъпна само в режим Ресторант 

12 КАЛКУЛАТОР 

TBS-KL има функция калкулатор. 

За да активирате калкулатора натиснете бутон . Уверете се, че не е отворен бон преди да 

включите калкулатора. 

При активиране на функцията дисплея изписва: 

 

 

 

 

 

Пр.. 

   26×3 

  [2][6][X][3][=] 

 

 

 

Забележка: За да излезете от функция калкулатор натиснете  

 

Калкулатор 

 

0 

 

Калкулатор 

 

                        78= 
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13 РЕЖИМ ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР 

Тази функционалност дава възможност устройството да работи със всички утвърдени търговски 

софтуери на българският пазар. 

Натиснете бутони  , за да влезете в режим фискален принтер.  

 

Дисплея визуализира: 

 

 

 

 

 

   За да излезете от режим „Фискален принтер“ натиснете отново   . 

 

Забележка: Режим „ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР“ е активен само в търговки режим на работа. 

Преминаването в режим „ФИСКЛАН ПРИНТЕР“ е възможно само ако няма отворен бон!!! 

14 РЕЖИМ „СЕРВИЗ“  

Режим „СЕРВИЗ“ е достъпен само до сервизната организация, с която има от сключен сервизен 

договор.  

15 КЛЕН 

По подразбиране паролата за режим КЛЕН е 0000.  

Следните менютa могат да бъдат избирани от КЛЕН: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Фискален принтер 

  ФИСКАЛЕН  ПРИНТЕР 

    

    

КЛЕН справки 

КЛЕН печат документи 

Справка нулиране RAM 

SD карта 
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15.1  КЛЕН справки  

От това меню можете да разпечатвате лист с документи от КЛЕН. Документите могат да бъдат 

избирани в диапазон от дата до дата или от номер до номер на документ. 

Структура на меню КЛЕН справки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� От дата до дата 

№ Наименование Обхват Пояснение 

1 От (ДДММГГччмм) 10 Начална дата 

2 До (ДДММГГччмм) 10 Крайна дата 

Пояснение: ММ – месец от 01 до 12; ГГ година; чч – час от 00 до 23; мм – минути от 00 до 59. 

 

Пример: Ако желаете да отпечатате документи за периода от 22/02/2011 08:00 до 24/02/2011 18:00 

         Въведете 2202110800 , 2402111800  . 

 

Фискален бон 

Z Отчет 

от дата до дата 

от no. до no. 

от дата до дата 

от no. до no. 

Служебен бон  

от дата до дата 

от no. до no. 

Х отчет 

от дата до дата 

от no. до no. 

Всички документи 

от дата до дата 

от no. до no. 
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� От no. до no. 

№ Наименование Обхват Пояснение 

1 От (NNNNNNN) 7 Начален номер 

2 До (KKKKKKK) 7 Краен номер 

Пример: ако желаете да направите справка за документи от No.1 до No.3 

         Въведете от 0000001  , до 0000003 . 

15.2  КЛЕН печат  д о кументи  

От меню „КЛЕН печат документи“ можете да правите печат на дубликати на документи по 

идентичен начин на описаните в т. 14.1 стъпки. 

15.3  Справка  н ули ране  RAM  

С натискането в/у меню „Справка нулиране RAM“ се отпечатва справка на извършените „НУЛИРАНЕ 

RAM” ако има налични. 

15.4  SD карта  

 В меню “SD карта“ имате избор м/у две менюта „Присвояване КЛЕН“ и „Статус КЛЕН“  

15.4 . 1  Присво яване  КЛЕН 

Използвайте това меню, за да присвоите нов КЛЕН. При присвояването на нов КЛЕН старият КЛЕН се 

приключва автоматично. 

В случай на запълнен или повреден КЛЕН е нужно да присвоите нов.  

Забележка: При не фискализирано ФУ всички функции на КЛЕН са невалидни. При опит за работа 

с КЛЕН в нефискален режим устройството издава ГРЕШКА 101. 

Внимание: Присвояване на нов КЛЕН се извършва само от сервиза, с който е сключен договор. 

15.4 . 2  Статус  КЛЕН 

С тази функция се проверява статуса на КЛЕНа. 

Изберете меню „Статус КЛЕН“, натиснете  , за да видите номер и ID на КЛЕН. 
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16 ТЕСТОВЕ 

От това меню можете да извършвате различни тестове на за функционалност на ФУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка: За да излезете или прекъснете всеки тест натиснете бутон . 

� Тест захранване 

Извършва тест на захранването и визуализира захранването от адаптер и напрежението на 

батерията. 

� Тест Версия 

Визуализира версията и датата и контролната сума на софтуера. 

� Сигнал GPRS 

С този тест се проверява силата на GPRS (GSM): силата на сигнала е от 0 до 31.  

Дисплея визуализира: 

 

 

 

 

 

 

17 РЕЖИМ X ОТЧЕТ 

Този режим предоставя възможност за разпечатване на различни видове отчети на регистрите на ФУ 

без нулирането им. Х отчетите представляват натрупвания от последно направения отчет с нулиране до 

момента. 

Меню режим Х отчет 

 

 

 

 

 

 

Дневен X 

Отчети ФП 

Отчет обороти 

Отчет ДЕПАРТАМЕНТИ 

Отчет АРТИКУЛИ 

Отчет ОПЕРАТОРИ 

Тест Принтер 

Тест Дисплей 

Тест Клавиатура 

Тест Фискална памет 

Тест Захранване 

Тест Сейф 

Тест Версия 

Сигнал GPRS 

Проверка SD карта 

Проверка ЕКАФП номер 

CHECK SIGNAL… 

S=27 

 

 

Силата на сигнала варира от 0 до 31, 

като „0“ е най-слаб а 31 най-силен.  

Забележка: Ако сигнала показва 99 

означава, че няма GPRS  сигнал. 
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17.1  Дневен финансо в  отчет  без  нулиране  

За да отпечатате дневен финансов отчет без нулиране изберете „Дневен Х“ и потвърдете с  за 

печат. 

 

17.2  Станд артизи р ани отчети  фи скална  памет  

За да отпечатате отчет на фискална памет изберете меню „Отчети ФП“ в режим X ОТЧЕТ .  

 

Издаването на стандартизирани отчети на фискална памет става с установени команди: 

  

1. Детайлен отчет на фискална памет за период от дата до дата. 

    

2. Съкратен отчет на фискална памет за период от дата до дата. 

  

3. Детайлен отчет на фискална памет за период от блок до блок. 

  

4. Съкратен отчет на фискална памет за период от блок до блок.     

 

17.3  Период ичен о тчет  на  о бо рот  по  д анъчни групи  

Издаването на периодични отчети на фискална памет става от меню „Отчет обороти“. 

� От дата до дата 

№ Наименование Обхват Пояснение 

1 

Въведи дата 

(ДДММГГддммгг) 12 

Въведете начална и крайна дата на 

отчета 

Пояснение: ДД – ден от 01 до 31, ММ – месец от 01 до 12, ГГ година (последните две цифри на 

текущата година)   

 

Пример: ако желаете да отпечатате периодичен отчет от 22/10/2011 до 24/12/2011, въведете  

         Въведете 221011241211 . 



 

39 

� От № до № 

№ Наименование Обхват Пояснение 

1 От (NNNN) 4 Начален номер на отчет 

2 До (MМMM) 4 Краен номер на отчет 

Пример: Ако желаете да отпечатате отчет от блок No.1 до блок No.20,  

         Въведете         . 

17.4  Отчет  по  депа ртаменти  без  нулиране  

За да отпечатате отчет по департаменти без нулиране изберете меню „Отчет ДЕП“ и потвърдете с 

. 

17.5  Отчет  по  арти кули без  нул и ране  

За да отпечатате отчет по артикули без нулиране изберете меню „Артикули“ и потвърдете с . 

17.6  Отчет  по  о пер ато ри без  нулиране  

Изберете меню „Отчет оператори“ и потвърдете с . 

� Всички оператори 

За печат на отчет за всички оператори натиснете „Всички оператори“ и потвърдете с . 

� Един оператор 

За печат на избран оператор изберете „Един оператор“ потвърдете с  . 

Дисплея изписва <Въведи оператор No. (1~25)>, въведете номер на оператор и потвърдете с . 

18 РЕЖИМ Z ОТЧЕТ 

Този режим предоставя възможност за разпечатване на различни видове отчети на регистрите на ФУ. 

При издаване на отчети от режим „Z ОТЧЕТ“ всички натрупвания до момента се нулират.  

Z отчетите представляват натрупвания от последният отчет с нулиране до момента. 

 

 

Меню режим Z ОТЧЕТ 

 

 

 

 

 

Дневен Z 

Отчет АРТИКУЛИ 

Отчет ОПЕРАТОРИ 
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18.1  Дневен финансо в  отчет  с  нулиране  

Да за отпечатате дневен финансов отчет с нулиране изберете „Дневен Z“ и потвърдете с . 

 

18.2  Отчет  по  арти кули с  нули ра не  

За да отпечатате отчет по артикули с нулиране изберете меню „Артикули“ и потвърдете с . 

 

18.3  Отчет  по  о пер ато ри с  нулир ане  

Изберете меню „Отчет оператори“ и потвърдете с . 

� Всички оператори 

За печат на отчет за всички оператори натиснете „Всички оператори“ и потвърдете с . 

� Един оператор 

За печат на избран оператор изберете „Един оператор“ потвърдете с . 

Дисплея изписва <Въведи оператор No. (1~25), въведете номер на оператор и потвърдете с . 
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19 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица с типовете баркод 

Тип баркод 
Начален 

код 

Код  

(артикулен номер) 
Количество/Тегло Контр. сума 

0 2X C WWWWWWWWW S 

1 2X C WWWWWWWW.W S 

2 2X C WWWWWWW.WW S 

3 2X C WWWWWW.WWW S 

4 2X CC WWWWWWWW S 

5 2X CC WWWWWWW.W S 

6 2X CC WWWWWW.WW S 

7 2X CC WWWWW.WWW S 

8 2X CCC WWWWWWW S 

9 2X CCC WWWWWW.W S 

10 2X CCC WWWWW.WW S 

11 2X CCC WWWW.WWW S 

12 2X CCCC WWWWWW S 

13 2X CCCC WWWWW.W S 

14 2X CCCC WWWW.WW S 

15 2X CCCC WWW.WWW S 

16 2X CCCCC WWWWW S 

17 2X CCCCC WWWW.W S 

18 2X CCCCC WWW.WW S 

19 2X CCCCC WW.WWW S 

20 2X CCCCCC WWWW S 

21 2X CCCCCC WWW.W S 

22 2X CCCCCC WW.WW S 

23 2X CCCCCC W.WWW S 

24 2X CCCCCCC WWW S 

25 2X CCCCCCC WW.W S 

26 2X CCCCCCC W.WW S 

27 2X CCCCCCC W.WWW S 

28 2X CCCCCCCC WW S 

29 2X CCCCCCCC W.W S 

30 2X CCCCCCCC W.WW S 

31 2X CCCCCCCC W.WWW S 

32 2X CCCCCCCCC W S 

33 2X CCCCCCCCC W.W S 

34 2X CCCCCCCCC W.WW S 

35 2X CCCCCCCCC W.WWW S 

36 2X CCCCCCCCCC  S 
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20 СЪОБЩЕНИЯ ЗА ГРЕШКА 

Системни грешки 

Код на грешка  Описание на грешката 

01FE             ГРЕШКА ПРИНТЕР 

02FE             ГРЕШКА ФИСКАЛНА ПАМЕТ 

04FE             ГРЕШКА КЛАВИШ 

05FE             ГРЕШКА VFD 

Забележка: Ако се появи „ГРЕШКА XXFE’, моля обърнете се към сервизната организация обслужваща 

устройството. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 

21 Примерни бонове 

Продажби по данъчни групи 

 

 

 

 

        Служебно въведени               Служебно изведени 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 

       Фискален бон                Дубликат фискален бон 

 

 

 

         Корекция                      Анулиране                  Процентна отстъпка  
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Х  О т ч е т и  

  Дневен отчет без нулиране            Отчет оператори                Отчет по артикули 

 

 

 

 

Отчет продажби по 

департаменти 
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Бонове в ресторантски режим 

Откриване на сметка             Поръчка към открита сметка           Закриване на сметка 

 

 

 

 

 

 

Частично плащане на сметка 

 

 

 

 

 

 

 

Справка открити сметки 
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Z  Отчети  

 

Дневен финансов отчет                Отчет оператори               Отчет по артикули 

 

 

 

 



 

48 

СТАНДАРТИЗИРАНИ ОТЧЕТИ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ 

 

Съкратен отчет фискална памет 

от дата до дата 

Детайлен отчет фискална памет 

от дата до дата 
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Съкратен отчет фискална памет 

от блок до блок 

Детайлен отчет фискална памет 

от блок до блок 
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ПЕРИОДИЧНИ ОТЧЕТИ ФИСКАЛНА ПАМЕТ 

Периодичен отчет фискална памет 

от блок до блок 

Периодичен отчет фискална памет 

от блок до блок 
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Централен офис и производство Офис и сервиз  

пл. Съединение № 5 

гр. Силистра 7500 

 

тел.: 086 / 820 200, 882 255 

факс: 086 / 820 555 

email: info@elicom-bg.com 

 

бул. Цариградско шосе №131 

„АТМ център“ ет.3, офис 323 

гр. София 1784 

Тел.: 02 / 974 4391 

факс: 02 / 877 1290 

email: elicomsf@elicom-bg.com 

www.elicom-bg.com 

 

 


