
Кратка инструкция за работа с  касов апарат TBS-KL 

 
Режим Продажби ( Регистрация ) на Касов апарат TBS-KL 

Включвате касовия апарат с , автоматично влиза в режим на работа . 

1. Появява се ОПЕР:1  
2. Въвеждате цена.  

3. Избирате  стоковата група от  до  

4. Натиснете клавиш   на екрана се показва сумата която дължи клиента до момента. 

5. Натиснете клавиш  за да приключите бона. 
 

II.Корекции в режим продажби на Касов апарат TBS-KL. 

Вариант 1 : 
Забелязвате грешката си преди да сте натиснали клавиш за стокова група. 
Решение :Натискате клавиш С  
Вариант 2 : 
Забелязвате грешката си след като сте натиснали клавиш за стокова група, но преди бутон TOTAL  
Решение : Натискате клавиш VD (прави корекция на последната въведена стойност). 

Натискате клавиш VOID/INV (прави корекция на избрана сума и департамент ) 
Натискате клавиш SHIFT и след това бутон A.VOID (прави анулиране на целия бон) 
Вариант 3 : 
Забелявате грешката си след като сте натиснали клавиш TOTAL 
Решение :Запазвате грешения бон и попълвате ръчна сторно касова бележка от кочан.  

III. Касов апарат TBS-KL Дневен финансов отчет. 

1. Натиснете клавиш  

2. От менюто изберете (Z – отчет), натиснете бутон  

3. Изберете (Дневен отчет), натиснете бутон  

4. Натиснете бутон  за да се върнете в режим на работа 

IV.Периодични отчет (месечен или годишен) за Касови апарати TBS-KL 

1. Натиснете клавиш  

2. От менюто изберете (X – отчет), натиснете бутон  
3. Изберете (Отчети ФП) 

4. От клавиатурата въведете „11” и натиснете бутон  
5. Въведете начална дата на периода за който искате да правите отчет /например 011211/ 

6. Натиснете бутон  
7. Въведете крайната дата на периода за който искате да правите отчет /например 311211/ 

8. Натиснете бутон  

9. Натиснете бутон  за да се върнете в режим на работа 
 
 
 



V. РЕЖИМ ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР (печат на документи от PC) 

За да можете на извършвате продажби през специализиран търговски софтуер трябва да 
активирате функция “ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР“ 

Активиране: 

1. Натиснете клавиш  

2. Натиснете клавиш  

Дисплея визуализира: 

 

 
 
 
 

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

VI. Затваряне на “Фискален Бон” в случай на блокиране на търговският софтуер 

В определени случай при работа с търговски софтуер в режим „ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР“ може да 
се случи касовият апарат да остане с „ОТВОРЕН БОН“ 

За да затворите фискалният бон ръчно от касата направете следните стъпки: 

1. Изключете касовият апарат от бутон ON/OFF от задната част на апарата. 
2. Изчакайте 10 сек. 
3. Включете касовият апарат бутон ON/OFF от задната част на апарата. 
4. На дисплея се визуализира меню със следните опции: 

 

 

 

 

Избере желаната от вас стъпка! 

 

 

 

  ФИСКАЛЕН  ПРИНТЕР 

    

    

- Продължи  
- Анулирай 
- Приключи 

 


