
УКАЗАНИЯУКАЗАНИЯУКАЗАНИЯУКАЗАНИЯ ЗАЗАЗАЗА РАБОТАРАБОТАРАБОТАРАБОТА СССС КАСОВКАСОВКАСОВКАСОВАПАРАТАПАРАТАПАРАТАПАРАТ ДЕЙЗИДЕЙЗИДЕЙЗИДЕЙЗИ SXSXSXSX

РАБОТЕНРАБОТЕНРАБОТЕНРАБОТЕН РЕЖИМРЕЖИМРЕЖИМРЕЖИМ
1. На дисплея на касовия апарат трябва да пише РегистрацияРегистрацияРегистрацияРегистрация ................................................
2. избирате парола 1111,,,, бутон CLK,CLK,CLK,CLK, за да потвърдите ( на екрана се показват 0,00 )
ЗаЗаЗаЗа дададада маркиратемаркиратемаркиратемаркирате групигрупигрупигрупи съссъссъссъс свободнасвободнасвободнасвободна ценаценаценацена ееее необходимонеобходимонеобходимонеобходимо::::
1. КоличествоКоличествоКоличествоКоличество,,,, сссслед това бутон QTYQTYQTYQTY /това е необходимо когато се работи с повече от една
бройка/

2. ИИИИзберете нужнатацена:
3. ДепартаментДепартаментДепартаментДепартамент ----01-01-01-01- ,,,, - 02020202- , -03030303- имате бутон
ЗаЗаЗаЗа департаментдепартаментдепартаментдепартамент 04040404 ииии нагоренагоренагоренагоре

КоличествоКоличествоКоличествоКоличество→→→→ QTYQTYQTYQTY→→→→ едедедед.... цццценаенаенаена→→→→ ((((04040404)))) бутонбутонбутонбутон - въвеждате номера на департамент, бутон
STSTSTST,,,, за да потвърдите номера на департамента
5.5.5.5. ТТТТLLLL- разпечатва бон в брой.

ДРУГИДРУГИДРУГИДРУГИ БУТОНИБУТОНИБУТОНИБУТОНИ

МОМОМОМОDDDDЕЕЕЕ – сменя режимите на работа.
VDVDVDVD- за изчистване на грешна сума преди да е натиснат бутон ТТТТL.L.L.L.
CCCC - изчиствам грешна сума или количество преди избор на департамент
PPPPААААYYYY - при плащане с POS. Вместо TLTLTLTL избирате бутон PPPPААААYYYY

ДНЕВЕНДНЕВЕНДНЕВЕНДНЕВЕНФИНАНСОВФИНАНСОВФИНАНСОВФИНАНСОВ ОТЧЕТОТЧЕТОТЧЕТОТЧЕТ (((( зазазаза приключванеприключванеприключванеприключване нананана деняденяденяденя ))))

1. с бутонMODEMODEMODEMODE стигате до (((( НулиранеНулиранеНулиранеНулиране ____ ____ ____ ____ ____ ))))
2. избирате код 9999.9999.9999.9999.
3. натискате бутон CLKCLKCLKCLK
4. натискате бутон ТТТТL.L.L.L.
5. Избирате STLSTLSTLSTL за пълен отчет или СССС за кратък отчет, не съдържа информация за продажби,
но и при двата варианта информацията се изпраща към сървъра на НАП.

МЕЖДИНЕНМЕЖДИНЕНМЕЖДИНЕНМЕЖДИНЕНОТЧЕТОТЧЕТОТЧЕТОТЧЕТ ЗАЗАЗАЗА ПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКА НАНАНАНА КАСОВАТАКАСОВАТАКАСОВАТАКАСОВАТА НАЛИЧНОСТНАЛИЧНОСТНАЛИЧНОСТНАЛИЧНОСТ БЕЗБЕЗБЕЗБЕЗ НУЛИРАНЕНУЛИРАНЕНУЛИРАНЕНУЛИРАНЕ
1. с бутонMODEMODEMODEMODE стигате до (((( ЧетенеЧетенеЧетенеЧетене ____ ____ ____ ____ ____ ))))
2. избирате код 9999.9999.9999.9999.
3.... натискате CLKCLKCLKCLK
4. натискате ТТТТL.L.L.L.

МЕСЕЧЕНМЕСЕЧЕНМЕСЕЧЕНМЕСЕЧЕН ИИИИ ГОДИШЕНГОДИШЕНГОДИШЕНГОДИШЕНОТЧЕТОТЧЕТОТЧЕТОТЧЕТ
1. с бутонMODEMODEMODEMODE стигате до (((( ФискалнаФискалнаФискалнаФискална паметпаметпаметпамет ____ ____ ____ ____ ____ ))))
2. избирате код 9999999999999999
3. натискате бутон CLKCLKCLKCLK
4. натискате двадвадвадва пъти бутон 1
5. натискате бутон STSTSTST
6. избирате първоначална дата за периода ( 010320/ –първи март 2020)
7. натискате бутон QTYQTYQTYQTY
8. избирате крайна дата за периода ( 310320 без точки и запетаи)
9.9.9.9. натискате бутон VDVDVDVD

ЗАЗАЗАЗА СЛУЖЕБНОСЛУЖЕБНОСЛУЖЕБНОСЛУЖЕБНО ВЪВЕЖДАНЕВЪВЕЖДАНЕВЪВЕЖДАНЕВЪВЕЖДАНЕ//// ИЗВЕЖДАНЕИЗВЕЖДАНЕИЗВЕЖДАНЕИЗВЕЖДАНЕНАНАНАНАОБОРОТНИОБОРОТНИОБОРОТНИОБОРОТНИПАРИПАРИПАРИПАРИ
1. в режим на работа РЕГИСТРАЦИЯ на дисплея - 0.00
2. набирате сумата, която ще въведете/изведете
3. за служебно въвеждане натискате бутон [+ %]
4. за служебно извеждане натискате бутон [-%]



РАБОТА С БОН ПО ФАКТУРА

ТРЯБВА ДА СТЕ В РАБОТЕН РЕЖИМ

НА ДИСПЛЕЯ ИМА 0,00

Набирате ОБЩАТА СУМА→ ДЕПАРТАМЕНТА →ALT задържате и натискате
бутон точкаточкаточкаточка

На дисплея се появява текст КъмКъмКъмКъм фактурафактурафактурафактура: трябва да въведете номера на фактурата,
задължително 10 цифри.
Бутон STSTSTST ->->->-> Датата - > последователност от бутони STSTSTST →→→→STSTSTST→→→→TLTLTLTL
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