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1 Functii de baza : parola predefinita este [adgj] tastele [2 3 4 5] 

1.1  Descriere generala 

 Departmente 8 

 PLU 10000 

 Casieri 4 

 Raport   X , Z, jurnal electronic 

 Afisaj  

      Afisaj client 8 digits+6 caractere (14 digits) 

Afisaj operator 16 caractere*4 lines (65*132 LCD) 

 Imprimanta Imprimanta termica 

 Latime hartie: 57mm 

 

1.2  Specificatii tehnice 

‒ Alimentare CC : 110-240V  cu alimentator : 13.8V 2.5A 

‒ Temperatura lucru : 0℃~40℃ 

‒ Umiditate : 5%~85% R.H. 

‒ Greutate : 1.6kg cu acumulator 

‒ Tastatura : 36 taste 

‒ Viteza imprimare: 60mm/s~140 mm/s 

 

1.3  Dimensiuni : mm 
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1.4  Alimentare si interfete 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Caracteristici 

1) Poate fi conectat cititor coduri de bare 

2) Capacitate mare articole PLU 

3) Capacitate mare memorie RAM 

4) Afisaj LCD cu iluminare care poate afisa ora 

5) Suporta 37 tipuri de coduri de bare 

6) Suporta 8 modalitati de plata(NUMERAR, CARD, CREDIT, TICHETE DE MASA, TICHETE/BONURI 

VALORICE, VOUCHER, METODE MODERNE DE PLATA, ALTE METODE DE PLATA) 

Conectare alimentator Conectare Ethernet Conectare sertar 

ComutatorON/Of

Port PC 
Connectare USB 
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3 . PRECAUTII 

Casa de marcat va emite sunete si va afisa mesajul ERR x cand operam gresit. Apasa tasta [C] pentru a opri 

sunetele si vezi capitolul 14 pentru detalii erori 

 

Exista 2 metode de a opri casa de marcat. Una este de la butonul de pe carcasa(Oprit/Pornit).  Cand folosim 

aceasta metoda, se deconecteaza bateria, iar placa de baza alimenteaza doar memoria RAM unde se stocheaza 

datele de vanzari. Cealalta metoda este oprirea casei de marcat din soft prin apasarea tastei [CLERCK] si 

navigare pana la optiune. Aceasta metoda este cea recomandata. 

Aceasta casa de marcat este economica din punct de vedere al consumului de energie. Dupa ce oprim casa prin 

metoda a doua, casa de marcat intra in modul “Economie energie”. Butonul de pornire de pe panoul din spate se 

foloseste pentru oprirea aparatului in cazul depozitarii pe termen lung sau pentru operatii special. In utilizarea 

zilnica, operatorul ar trebui sa foloseasca metoda de oprire din soft, in locul variantei de la buton. 

Pentru a garanta securitatea datelor, va recomandam sa opriti casa de marcat prin metoda software. Odata opprit 

aparatul de la butonul aflat pe panoul din spate, nu pastrati aceasta stare pe durata mare de timp. Oprirea casei 

de marcat prin varianta hardware se foloseste pentru schimbarea bateriei sau operatii de service. In general, o 

baterie noua poate fi folosita cativa ani. In momentul in care constatati ca durata de viata a bateriei se scurteaza, 

este nevoie sa o inlocuiti cu una noua. Desi datele salvate in casa de marcat se pot pastra pe o durata mare de 

timp cand bateria este scoasa, va sugeram sa inlocuiti bateria in cel mai scurt timp posibil. 

Nu porniti casa de marcat imediat daca a fost adusa din mediu rece in mediu cald. Pentru a evita un scurt-circuit 

va rugam sa o porniti dupa aproximativ o ora. 

Va rugam sa folositi casa de marcat intr-un mediu curat si uscat(Folosirea aparatului intr-un mediu cu mult praf 

va scurta durata de viata a aparatului). 

La folosirea cititorului de coduri de bare, utilizati 9600 baudrate si 1 stop bit, fara parity check.  

Cititorul de coduri de bare se foloseste la adaugare articole PLU pe bonul fiscal. 

Acest model de casa de marcat foloseste o baterie cu protectie la incarcare. Puteti folosi aparatul si fara 

alimentare la retea, dar va recomandam pe cat posibil sa o folositi conectata la retea. Acest lucru nu va afecta 

bateria datorita circuitului de protectie. 

Acest model de casa de marcat utilizeaza 2 niveluri de avertizare baterie descarcat. In prima faza, cand 

tensiunea bateriei scade sub 7.2V, casa de marcat va scoate un sunet la fiecare 5 secunde. Al doilea nivel de 

avertizare devine activ cand tensiunea bateriei scade sub 6.8V. In acest moment casa de marcat devine 

nefunctionala si trebuie conectata la retea. Daca nu facem acest lucru, durata de viata a bateriei va scadea 

considerabil iar datele stocate in memoria RAM se vor pierde dupa o perioada lunga de timp. 

Bateria se va descarca incet chiar daca aparatul nu este folosit. Incarcati casa de marcat cel putin de 2 ori pe an 

daca nu o folositi. Durata de incarcare este de aproximativ 6 ore. 
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3 ACCESORII 

1) Alimentator 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Cablu comunicatie PC 

Conecteaza computerul si casa de marcat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casa marcat Calculator - serial 
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4 INSTALARE ROLA HARTIE 

- Se ridica capacul si se monteaza hartia in locas .  
- se lasa capacul . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)                                            (2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        (3) 

 
- CAND PE ROLA APARE DUNGA ROSIE ROLA DE HARTIE TREBUIE INLOCUITA  
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5 INSTALARE ACUMULATOR (BATERIE) 

 

 

 

 

 

 

 

ATENTIE 

 RISC DE EXPLOZIE DACA SE MONTEAZA TIPUL GRESIT DE 

ACUMULATOR. 

 DISTRUGEREA SI RECICLAREA BATERIILOR SE FACE DE CATRE 

FIRME SPECIALIZATE : ADRESATI-VA DISTRIBUITORULUI 

AUTORIZAT AL APARATULUI. 

 INLOCUIREA SAU PUNEREA IN FUNCTIUNEA A ACUMULATORULUI 

SE FACE DE TEHNICANUL DE SERVICE 
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6 TASTATURA 
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7 SETARI FUNCTII TASTE 

 

 

 
[SHIFT] 

1. Schimbare functie tasta 

2. Scrie cu majuscula. 

 

 

 
[FUNC] Foloseste la introducere CUI client [factura simplificata] 

 

 

 

[+] Tasta adaos valoric. 

[+%] Tasta adaos procentual. 

 

[-] Tasta reducere valorica. 

 

[AVANS HARTIE] Avans hartie o linie sau continuu pana se elibereaza tasta. 

 

 

 

[-%] Tasta reducere procentuala. 

 

[EC] Anuleaza ultima tranzactie inainte de inchiderea bonului. 

 

[C] Anuleaza operatiile gresite sau sterge mesajele de eroare. 

 
[.] Punct zecimal. 

[ ] Blocare tastatura. 

…  
 [0]…[9] Taste numerice. 

…  
[DP3]…[DP6] Taste departamente. 

 [DP1] Tasta departament. 

[→0←] Aduce la zero cantarul conectat la casa de marcat. 

 [DP2] Tasta departament. 

[→T←] Tasta cu functia TARA. 

 

[DEPT.] Combinata cu tasta numerica introduce numar departament. 

[ ] Comuta in modul CALCULATOR. 
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[PLU] Combinata cu taste numerice introduce cod articol. 

 [QTYWT.] Foloseste la introducerea cantitatii pe bon. 

[ ] Afiseaza data si ora curenta. 

[↑] Navigare in meniu. 

[PLATA] Extragere numerar din sertar. 

 [PRET] Combinata cu tastele numerice stabileste pret vanzare articol. 

[↓] Tasta navigare meniu. 

[÷] Simbol “impartit”. 

[AVANS] Introducere numerar in sertar. 

 
[VOID] 

Foloseste la anularea unui articol introdus pe bonul fiscal in combinatie cu tasta 

PLU. 

[←] Sterge caractere unul cate unul. 

[－] Simbol “minus”. 

[A.VOID] Anuleaza bon fiscal. 

 

 

 

[STL] Afiseaza suma de plata fara sa inchida bonul. 

[#/NS] Deschide sertarul fara sa efectuam vanzare. 

 

 

 

[CASIER] Inregistrare casier sau schimba modul de operare. 

 
[INCASARE/CARD] Incasare cu CARD. 

[×] Simbol “inmultit”. 

 [TICHET] Incasare cu CREDIT. 

[＋] Simbol “PLUS”. 

 [TOTAL] Calculeaza total, finalizeaza vanzarea si deschide sertarul de bani. 

[ENTER] Tasta “enter”. 

[=] Simbol “egal”. 
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8 INREGISTRARE CASIER 

Atentie: 

Casa de marcat va emite un sunet beep in continuu cand apar erori. Apasa tasta [C] si pe afisaj veti vedea 

detaliile erorii. 

Orice operatie de vanzare va intra in eroare daca nu inregistram un casier. 

 

Acest model de casa de marcat nu poate efectua vanzari fara inregistrare casier. Fiecare bon fiscal afiseaza codul 

casierului de serviciu. Pentru a putea verifica corectitudinea vanzarilor, fiecare casier are o parola de inregistrare diferita. 

Aparatul suporta 4 casieri. 

 

Metoda inregistrare casier: 

 

Metoda inregistrare casier: 

N [CLERK] NNNN [Enter] 

Introduceti cod casier N, apasa tasta [CLERK]. Introduceti parola casier, apoi apasa tasta [ENTER]. 

Valoarea predefinita din parola este [adgj] respectiv tastele [2345]  

 

Exemplu:  

Inregistrare casier A(parola este adgj respective tastele 2345 ) 

Introduceti [1][CLERCK][2][3][4][5][ENTER] 

: Pe display apare: 

 

 

 

 

 

 

Delogare casier: 

[0] [CLERK] 

 

Exemplu:  

Daca am casier A inregistrat, se poate deloga astfel: 

Introduceti [0][CLERK] 

Pe display apare: 

 

 

 

 

 

 

Nota: putem schimba informatiile despre casieri in mod SETARE 

CASIER:A 
 

                               0 

CASIER:NEINREGISTRAT 
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CUM INTRODUCEM CARACTERE 

Fiecare tasta numerica este combinata cu litere, cum ar fi       , “”w” este prima litera, “x” este a doua litera, “y” 

este a treia litera iar “z” este a patra. Daca doriti sa introduceti prima litera, apasati tasta o data, daca doriti sa introduceti 

a doua litera, apasati de 2 ori si asa mai departe. 

E.g.: introdu‘aus7’, apasa tasta [2] o data, apasa tasta [8] de doua ori, apasa tasta [7] de 4 ori si apasa tasta [7] de 5 ori. 

 

Nota: 

1. Pentru a utiliza litera mare apasa tasta [SHIFT] si apoi introduceti litera. 

2. Stergere caracter unul cate unul: cand introducem caractere in mod eronat, putem folosi tasta [←←←←] pentru a 

sterge carcacterele gresite unul cate unul. 
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9 SELECTARE MOD DE LUCRU 

Aparatul are 6 moduri de lucru. Apasa tasta [C] pentru a intra in modul de vanzare, si apasa tasta [CLERK] pentru a 

apela celelalte moduri de lucru: X/Z/SET/S/EJ/OFF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REG MOD VANZARE 

X MOD RAPORT X 

Z MOD RAPORT Z 

SET MOD SETARE PARAMETRI 

S MOD SERVICE(activ doar pentru tehnician autorizat) 

EJ MODE  MOD EJ 

OFF ECR     OPRIRE ECR 

 

Toate rapoartele pot fi tiparite in Mod Xsau Mod Z 

In Mod X, toate rapoartele sunt informative si ziua de lucru nu se reseteaza. Putem lucra in aceeasi zi deschisa. 

In Mod Z, dupa raportare, totalizatoarele se reseteaza si se incepe o noua zi/tura. Urmatoarea operatie de 

vanzare va fi prima operatie. 

Atentie: daca au fost efectuate tranzactii in modul de vanzare, pentru a apela Mod Setare Parametri sau Mod 

Service trebuie efectuat Raport Zilnic(Z). 

10 SETARI IN “MOD SETARE PARAMETRI” 

Atentie: 

 Putem accesa Mod Setare Parametri numai dupa ce tiparim raportul zilnic Z 

 Casa de marcat emite avertizare sonora lunga cand intra in eroare si pe afisaj apare ERR X. Apasa 

tasta [C] pentru a opri sunetul. 

 

Urmatoarele articole pot fi setate in Mod Setare: 

 DEP DEPARTAMENTE 

 PLU Articole PLU 

 STERGE PLU Stergere articole PLU 

 COTE TVA Cote TVA 

 LINII SUBSOL Subsol 

MOD RAPORT Z 
MOD RAPORT Z 
MOD SETARE PARAMETRI 
MOD SERVICE 
MOD EJ 
OFF ECR 

MOD RAPORT X 
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 COD DE BARE Coduri de bare 

 STOC Stoc 

 REDUCERE% Reducere procentuala 

 ADAOS% Majorare procentuala pret 

 DENSITATE Densitate 

 MODEL CANTAR Model cantar 

 Setare parola meniu Setare parola meniu 

 CASIER Casieri 

 ORA Ora 

 SET. CONTRAST DISPLAY Setare contrast afisaj 

 SETARE OPT. ARTICOLE Setare optiuni articole 

 TIPARESTE DATE ART. Tiparire date articole PLU 

 SET. AVANS HARTIE Setare linii avans hartie 

 SET. ECONOMIE ENERGIE  Setare economie energie 

 TIPARESTE SETARI SIST. Tiparire setari sistem 

 

 

Apasa tasta [CLERK] pentru a ajunge in Mod Setare si apoi apasa tasta [ENTER]. Foloseste tastele [↓] sau [↑] 

pentru a selecta functia dorita si apasa [ENTER]. Apasa tasta [C] pentru a iesi din meniu 

 

10.1 Setari departamente 

Nota: Inainte de accesarea acestei functii tipariti raportul zilnic Z din Mod Z. 

1. Foloseste tastele [↓] sau [↑] pentru selectare “DEP” si apasa tasta [ENTER] pentru accesarea acestei functii. 

2. Dupa ce sistemul afiseaza <Nr.(1-8)>, introduceti numarul departamentului si apasati [ENTER] 

3. Dupa ce sistemul afiseaza <Pret>, introduceti pretul departamentului(0-9999999.99) si apasati tasta [ENTER] 

4. Dupa ce sistemul afiseaza <Nume>, introduceti numele departamentului si apasati [ENTER[ pentru confirmare(vezi 

capitolul 10 – cum se introduc caracterele) 

5. Dupa ce sistemul afiseaza <Taxa (1-5)>, introduceti numarul asociat cotei TVA corespunzatoare si apasati [ENTER] 

 

10.2 Setari articole PLU 

Nota: Inainte de accesarea acestei functii, tipariti raportul zilniz Z si raportul pe articole PLU in mod Z 

1. Folositi tastele [↓] sau [↑] pentru a selecta “PLU” si apasati [ENTER] 

2. Dupa ce sistemul afiseaza <Nr.PLU.>, introduceti numar PLU si apasati [ENTER]. 

3. Dupa ce sistemul afiseaza <Cod>, introduceti cod articol si apasati [ENTER]. 

4. Dupa ce sistemul afiseaza <Stoc>, introduceti stocul articolului PLU si apasati [ENTER]. 

5. Dupa ce sistemul afiseaza <Limita pret>, introduceti pret maxim PLU(max. 99999.99) si apasati [ENTER]. 

6. Dupa ce sistemul afiseaza <Unitate>, introduceti unitate masura PLU si apasati [ENTER]. 

7. Dupa ce sistemul afiseaza <Pret>, introduceti pretul articolului PLU si apasati [ENTER]. Vezi capitolul 10 pentru 

introducere caractere. 

8. Dupa ce sistemul afiseaza <Nume>, introduceti numele PLU si apasati [ENTER]. 

9. Cand sistemul afiseaza <Link DEP>, introduceti numarul departamentului asociat articolului PLU, apoi apasati 

[ENTER] 

10.3  Stergere articol PLU 

Nota: inainte de accesarea acestei functii, tipariti raportul zilnic Z si raportul pe articole in Mod Z. 
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Apasa tasta [↓] sau [↑]pentru selectare “Sterge articol” si apasa [ENTER]. 

Pe display apare: 

 

 

 

 

 

 De la…..Pana la 

Aceasta functie folosese la stergere datelor articolelor in scopul dorit. 

1. Foloseste tastele [↓] sau [↑] pentru a selecta de la….pana la…. si apasa tasta [ENTER]. 

2. Dupa ce sistemul alfiseaza <Introduceti  nr. PLU(MMMMM-NNNNN), introduceti inceputul si sfarsitul 

numerelor PLU pe care doriti sa le stergeti si apasati [ENTER] pentru confirmare. 

EX. Daca doriti sa stergeti articole de la No. 1 pana la No. 8, introducetu 0000100008. 

 TOATE 

Aceasta functie foloseste la stergerea tuturor articolelor. 

Folositi tastele [↓] sau [↑] pentru a selecta optiunea “Toate” si apasati [ENTER] 

1. Dupa ce sistemul afiseaza <Confirm 0.NO 1.YES>, apasati numarul optiunii dorite si apoi apasati [ENTER] 

10.4  Cote TVA 

Nota: Inainte de accesarea acestei optiuni, tipariti raportul zilnic Z si raportul pe articole din Mod Z. 

1. Folositi tastele [↓] sau [↑] pentru a selecta “COTE TVA” si apasati [ENTER] pentru confirmare. 

Pe afisaj apare: 

 

 

 

 

 

 

2. Folositi tastele [↓] sau [↑] pentru a selecta o cota TVA, introduceti valoarea cotei si apasati [ENTER] 

3. Apasati tasta [SAVEAZA] pentru a salva optiunea. 

10.5 Linii Subsol 

Aceasta functie este folosita pentru a seta mesajele care sunt tiparite in partea de jos a bonului fiscal. 

1. Folositi tastele [↓] sau [↑] pentru a selecta “LINII SUBSOL” in MOD SETARE PARAMETRI si apasati tasta 

[ENTER]. 

2. Cand sistemul afiseaza <1-6>, introduceti numarul liniei pe care doriti sa o modificati si apasati [ENTER] 

3. Cand sistemul afiseaza <Select>, introduceti mesajul de subsol si apasati [ENTER]. 

10.6 Coduri de bare 

Aceasta casa de marcat suporta coduri de bare EAN-13 si coduri de bare EAN-8. Pentru coduri de bare EAN-13, 

cand prima cifra a codului este 2, aparatul recunoaste cod de bare intern. In general ultima cifra a codului este pentru 

verificare suma. Zece feluri de coduri de bare interne pot fi selectate din cele 37 recunoscute de aparat(de la 20 la 29). 

1. Apasati tastele [↓] sau [↑] pentru a selecta “COD DE BARE” in MOD SETARE PARAMETRI si apasati 

[ENTER] 

2. Dupa ce sistemul apfiseaza <Introduceti nr. cod de bare(intern)>, introduceti primele 2 cifre de la inceputul codului 

De la.....pana la 

Toate 

 

TVA 1 

TVA 2 

TVA 3 

TVA 4 

SALVEAZA 
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si apasati [ENTER]. 

3. Dupa ce sistemul afiseaza <Introduceti tip cod de bare>, alegeti tipul codului de bare. Apasati [ENTER] pentru 

salvare setari. Vezi apendix pentru informatii. 

 

 

10.7 Stocuri 

Nota: Inainte de accesarea acestei functii, tipariti raportul pe articole in Mod Z. 

Folositi tastele [↓] sau [↑] pentru a selecta<STOC> si apasati [ENTER] 

 Pe display apare: 

 

 

 

 

 ADAUGA STOC ARTICOL PLU 

1. Cand sistemul afiseaza <Introdu cod bare PLU>, introduceti cod de bare pentru articolul PLU si apasati [ENTER]. 

2. Cand sistemul afiseaza <Introdu STOC DE ADAUGAT>, introduceti cantitatea de adaugat si apasati [ENTER]. 

 

 SCADERE STOC ARTICOL PLU 

1. Cand sistemul afiseaza < Introdu cod bare PLU >, introduceti cod de bare pentru articol PLU si apasati [ENTER] 

2. Cand sistemul afiseaza <Introdu STOC DE SCAZUT> introduceti cantitatea pe care o scadeti si apasati [ENTER]. 

 

 

10.8 Reducere procentuala, majorari procentuale pret 

Aici aflam cum acordam discount procentual sau marim un pret procentual. 

Folositi [↑] sau [↓] pentru a seleecta “-%/+%”si apasati [ENTER] pentru confirmare. 

 

1 0 .8 . 1  Re d u c e re  p ro c en t u a l a  

Uneori avem nevoie sa vindem produse cu discount procentual.  

1. Folositi tastele [↑] sau [↓] penru a selecta „REDUCERE -%” si apasati tasta [ENTER]. 
2. Dupa ce sistemul afiseaza <0.00-99.99>, introduceti rata discountului in procente si apasati [ENTER]. 

E.g.. Programare discount 10% 

             Introduceti 1000[ENTER] 

Nota: rata discountului nu poate fi mai mare de 100. 

1 0 .8 . 2  Ma j or are  p ro c en t u a l a  pre t  

Uneori avem noevie sa vindem cu pret produs majorat procentual. 

1. Folositi tastele [↑] sau [↓] pentru a selecta „ADAOS %” si apasati [ENTER]. 
2. Dupa ce sistemul afiseaza <0.00-99.99>, introduceti valoarea majorarii si apasati [ENTER]. 

EX. Programare majorare 20.15 

              Introduceti 2015[ENTER] 

Nota: valoarea majorarii nu poate fi mai mare de 100. 

ADAUGA STOC  

SCADE STOC 
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10.9 Densitate 

Aceasta casa de marcat suporta 5 niveluri de densitate de la 1la 5. “1” este cea mai deschisa, iar “5” este exact 

opusul. 

1. Apasati tastele [↑] sau [↓] pentru a selecta „DENSITATE” in MOD SETARE PARAMETRI si apasati [ENTER]. 

2. Afisajul indica <(1-5)>, alegeti nivelul de densitate si confirmati cu tasta [ENTER]. 

 

10.10 Setare model cantar 

Aceasta functie ne ajuta sa conectam un cantar la casa de marcat. 

1. Folositi tastele [↑] sau [↓]pentru a selecta „MODEL CANTAR” si apasati [ENTER]. 
2. Dupa ce sistemul afiseaza <0: FTP 1: ANGEL, CAS 2: Embedded 3: BIZERBA 4: CAS>, introduceti numarul 

aferent tipului de cantar dorit si apasati [ENTER]. 

10.11 Setare parola meniu 

Aici putem seta parole pentru modurile de lucru ale aparatului.  

Predefinit avem adgj [tastele 2 3 4 5] . 

1. Folositi tastele [↑] sau [↓] pentru a accesa “Setare parola meniu” si apasa [ENTER]. Pe display apare: 

 

 

 

 

 

 

2. Folositi tastele [↑] sau [↓] pentru a alege o optiune de modificat si apasa [ENTER] 

3. Cand pe display apare <Introduceti parola veche>, introduceti parola veche si apasati [ENTER].  

4. Cand sistemul afiseaza <Introduceti parola noua>, introduceti parola noua si apasati [ENTER]. 

5. Cand sistemul afiseaza <Reintroduceti parola noua>, reintroduceti parola nouasi confirmati cu [ENTER]. 

 

10.12 Casieri 

Putem introduce 4 casieri pe casa de marcat. 

1. Folositi tastele [↑] sau [↓] pentru a selecta “CASIER” si apasati [ENTER]. 

2. Cand sistemul afiseaza <Introduceti Nr. Casier>, introduceti numar casier si apasati [ENTER]. 

3. Cand pe display apare <Introduceti parola casier>, introduceti parola casier si apasati [ENTER]. 

4. Cand sistemul afiseaza <Introduceti nume casier>, introduceti nume casier(max. 10 carcactere si apasati [ENTER] 

pentru confirmare.(Vezi capitolul 10 – Cum introducem caractere. 

10.13 Setare Ora 

Nota: intervalul de timp care poate fi setat este de 60 minute fata de ora afisata pe casa de marcat. 

1. Folositi tastele [↑] sau [↓] pentru a selecta “ORA” si apasati [ENTER]. 

2. Dupa ce sistemul afiseaza <HHMM>, ora poate fi reglata. Formatul orei este HHMM. HH indica intervalul orar de 

la 00 la 23. MM indica minutele cu interval de la 00 la 59. Apoi apasa [ENTER] pentru confirmare. 

Ex. Setare ora 10:54   Introduceti 1054[ENTER] 

 

 

Parola Mod X 

Parola Mod Z 

Setare parola 

Parola EJ 
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10.14 Setare contrast afisaj 

Aceasta functie ne ajuta sa setam contrastul afisajului. 

1. Folositi tastele [↑] sau [↓] pentru a selecta “SETARE CONTRAST DISPLAY” si apasati [ENTER]. Sunt 7 

niveluri de contrast display, 1 este cel mai deschis, opusul lui fiind nivelul 7. 

2. Cand sistemul afiseaza <Nr.(1-7)>, introduceti un nr de la 1 la 7 si apasati [ENTER] pentru confirmare. 

 

10.15 Setare optiuni articole 

Folositi tastele [↑] sau [↓] pentru a selecta “SETARE OPTIUNI ARTICOLE” si apasa [ENTER]. 

 

1 0 .1 5 .1  Va n z a re  c u  s to c  n e g a t iv  

 

Putem seta daca avem voie sa vindem articole PLU cu stoc negativ. 

1. Folositi tastele [↑] sau [↓] pentru a selecta “Vanzare cu stoc negativ” si apasati [ENTER]. 

2. Dupa ce sistemul afiseaza <0:Permite vanzare, 1: apasa tasta PLU pentru confirmare, 2: nu permite vanzarea>, 

introduceti numarul aferent optiunii selectate si confirmati cu [ENTER]. 

 

1 0 .1 5 .2  Pe r mi t e  s c h i mb a re  p re t  PL U?  

 

Aceasta functie foloseste la adaugare manuala pret articol PLU. 

1. Folositi tastele [↑] sau [↓] pentru a selecta “ Permite schimbare pret PLU?” si apasati [ENTER]. 

2. Dupa ce sistemul afiseaz <0: NU PERMITE, 1: PERMITE>, introduceti numarul aferent optiunii si confirmati cu 

[ENTER]. 

10.16 Tipareste date articole  

Aceasta este functia de tiparire date articole PLU. 

1. Folositi tastele [↑] sau [↓] pentru a selecta “TIPARESTE DATE ARTICOLE”si apasati [ENTER]. 

2. Dupa ce sistemul afiseaza <INTRODUCETI COD ARTICOL (10 cifre)>, introduceti nr. PLU de inceput si .nr PLU 

de sfarsit si confirmati pentru tiparire cu [ENTER]. 

Ex. Daca doriti sa tipariti date pentru articole de la 1 la 8, introduceti 0000100008. 

 

10.17 Setare spatiu intre bonuri 

Aceasta functie ajuta la setarea marginii de jos a bonului fiscal, fiind disponibile pana la 50 de linii. 

1. Folositi tastele [↑] sau [↓] pentru a selecta “SETARE AVANS HARTIE” si apasati [ENTER]. 

2. Cand sistemul afiseaza <Introduceti numar(1-240)>, introduceti conform alegerii si apasati [ENTER]. 

10.18 Setare mod economic 

Aceasta functie foloseste la selectarea timpului in care casa de marcat trece in mod Economie Energie. 

1. Folositi tastele [↑] sau [↓] pentru a selecta “SETARE ECONOMIE ENERGIE” si apasati [ENTER]. 

2. Cand sistemul afiseaza <Introduceti numar(0-240)>, introduceti conform alegerii si apasati [ENTER]. 
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10.19 Tiparire setari sistem 

Foloseste la tiparirea setarilor casei de marcat 

Folositi tastele [↑] sau [↓] pentru a selecta “TIPARIRE SETARI SISTEM” si apasati [ENTER] pentru tiparire. 

11 OPERATIA DE VANZARE 

Apasati [C] de cateva ori pana apare pe display urmatoarea imagine. Acum sunteti in modul de vanzare. 

 

 

 

 

Atentie: Casa de marcat va emite beep continuu si va afisa ERR X cand apar erori. Apasa tasta [CL] pentru a 

opri beep. 

11.1  Afisare ora si tensiune baterie 

Tineti apasat lung tasta [ ] pentru a afisa ora si tensiunea bateriei, cand casa de marcat nuefectueaza tranzactii. 

 

 

 

 

 

 

 

11.2  Setari necesare inaintea vanzarii 

     

1. Setati minim 3 linii antet pe casa de marcat sau la calculator si descarcatile pe dispozitiv. 

2. Introduceti datele fiscale(Vezi manualul de service) 

3. Definiti departamentele casei de marcat. 

4. Definiti articolele PLU 

Nota: inainte de fiscalizare, unele operatii nu pot fi efectuate, cum ar fi vanzare ,tiparire rapoarte 

 

11.3  Vanzare articole PLU 

Denumirea PLU se refera la articole. Fiecare articol are pret, cod de bare sau numar art. Introduceti cod de bare sau 

nr articol cand faceti vanzare. De asemenea putem introduce pret si cantitate la vanzare articol. 

 
E.g.: Vanzare articol PLU 

        Nr. articol PLU  

              [3][PLU] 

[4][PLU] 

 

 Vanzare cu cantitate diferita de 1 

Qty inmultit cu PLU No. articol PLU  

     [2][QTY][3][PLU] 

CASIER: A 

                               0 

09-10-2012               14: 30 

1.003                  13.00V 
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[3][QTY][4][PLU] 

 

 Alegere metoda de plata: 

1. Numerar         apasa tasta [CASH] 

2. Credit   apasa tasta [CREDIT] 

3. Card    apasa tasta [SHIFT] apoi tasta [CREDIT] 

4. Tichete de masa  apasa tasta [SHIFT] apoi [CASH] de 2 ori, alege suma incasata cu TICHETE DE 

MASA si apasa [CASH] 

5. Bonuri/tichete valorice apasa tasta [SHIFT] apoi [CASH], selecteaza BONURI/TICHETE 

VALORICE folosind tastele [↑] sau [↓], apasa [CASH], introdu suma incasata si apasa [CASH] 

6. Pentru VOUCHER, METODE MODERNE DE PLATA, sau ALTE METODE DE PLATA, se 

procedeaza ca la punctul 5. 

Introducere CUI client pe bon: 

La deschiderea bonului, sau dupa introducere articole pe bon, apasa tasta [FUNC], pe display apare Contine 

“RO”(0:NU  1:DA). Aleg optiunea necesara, apas tasta [ENTER], introducem cod fiscal si apasam [ENTER] pentru 

finalizare. 



  

11.4 Folosirea tastei [EC] 

In timpul tranzactiei, daca am operat gresit sau clientul se razgandeste, putem anula ultimul articol PLU apasand tasta 

[EC] 

 

E.g.: Anulare ultimul articol 

Vanzare qarticole 

    Selectare articol             [1] [PLU] 

                              [2] [PLU] 

                              [3] [PLU] 

 

Anulare ultima operatie     [EC] 

 

Stabilire mod de plata 

Numerar                   [CASH] 

11.5 Operatii cu tasta [VOID] 

In timpul unei tranzactii, daca am introdus gresit sau clientul se razgandeste, putem anula un anumit articol in felul 

urmator 

 

E.g.: Anulare articol pe bon 

Vanzare pe articole 

 Nr articol     [1] [PLU] 

              [2][PLU] 

               [3] [PLU] 

 

Anulare articol [2] 

[SHIFT][VOID][2][PLU] 

 

Stabilire metoda de plata 

         Numerar         [CASH] 

 
 

11.6 Operatii cu tasta[A.VOID] 

 

Folositi tasta [A.VOID] pentru anulare bon, inainte de stabilirea metodei de plata 

 

E.g.:  

               [1] [PLU] 

                     [2] [PLU] 

                      [3][PLU] 

 

Anulare bon fiscal 

[SHIFT][A. VOID] 

 
 



  

 

11.7  Introducere numerar in sertar 

Introduceti numerar in sertar in felul urmator: suma cu doua zecimale si apoi tasta [RA] 

 

Exemplu: 

[2][00][00][RA] 
 

 

11.8  Extragere numerar din sertar     

Scoateti numerar din sertar in felul urmator: suma cu 2 zecimale si apoi tasta[SHIFT] urmata de tasta [PO] 

 
Exemplu 

[2][00][00][SHIFT][PO] 
 

 

11.9  Reducere procentuala 

Dupa ce introducem PLU sau suma vanzarilor pe Dept., introduceti valoarea reducerii in procente si apasati tasta [-%] 

pentru a tipari discountul ales. Daca doriti sa faceti reducere pe suma totala, dupa ce apasam tasta [SBTL] introduceti 

procentul reducerii si apasati tasta [-%]. Rata reduceriieste de la0.01%-99.99%. 

 

E.g.1: Vanzare pe articole 

      Nr. articol         [1][PLU] 

Rata reducere-%          [1][0][-%] 

Metoda de plata 

Numerar               [CASH] 

 

 

 

E.g.2: Vanzare articole 

      Nr. articol         [1][PLU] 

                            [2][PLU] 

                            [3][PLU] 

                             

Afiseaza suma totala 

Subtotal                [SBTL] 

Reducere % 

 Rata Reducere-%        [1][0][-%] 

Alege metoda de plata 

Numerar                 [CASH] 

 

Nota: operatia de majorare suma [+%] este similara cu cea de reducere [-%] 

 

11.10  Operatia reducere suma fixa [-] 



  

Functia acestei taste este asemanatoare cu functia tastei [-%]. Doar ca aici stabilim o reducere suma fixa, nu 

procentual. 

 

E.g.: Vanzare pe departamente 

         Dept. No.               [DP1] 

                                [DP2] 

Tranzactie tasta [-] 

     Valoare reducere  [5][0][0][SHIFT][-] 

Alege metoda de plata 

Numerar          [CASH] 

 

 

11.11 Tranzactii numerar 

E.g.: Vanzare pe departamente 

        dept. No.            [DP3] 

                            [DP4] 

Afiseaza suma de plata 

Subtotal           [SBTL] 

Introduceti suma incasata        [1][00][00][CASH] 

 

 

 

11.12 Blocare/Deblocare tastatura 

Blocare tastatura: Apasa tasta [SHIFT], apoi tasta [ ] pentru a bloca tastatura, si pe dispay apare: 

 

 

Deblocare tastatura: cand tastatura este blocata, nu pot efectua nicio operatie. Pentru a debloca, 
introduceti parola asociata casierului inregistrat si apoi [ENTER] 

12 ADMINISTRARE rapoarte X/Z 

 

In aceasta sectiune invatam cum sa emitem rapoarte. 

In modul de raportare Mod Z si Mod X sunt protejate de parola. 

Pozitia X – Raport citire.(In Mod X) 

Pozitia Z – Citeste rapoartele si aduce totalizatoarele la zero. (cu exceptia “raport periodic” in Mod  Z) 

Citirea rapoartelor financiare sunt aproximativ la fel in Mod Z si Mod X, singura diferenta este ca dupa raport Z, 

totalizatoarele sunt aduse la zero. 

Folositi tasta [CLERK] pentru a intra in Mod X, introduceti parola(predefinit este adgj) si apasati tasta [ENTER] 

pentru a intra in Mod X. 

Apasati tasta [CLERK] pana ajungeti la pozitia Mod Z, introduceti parola(predefinit este adgj) si apoi apasati 

[ENTER] pentru a intra in Mod Z. 

 

CASIER:1  LOCK 



  

12.1  Raport zilnic (Mod Z) sau verificare (MOD X) 

      Raportul zilnic se tipareste obligatoriu la sfarsitul fiecarei zi de lucru. 

Intra Mod Raport Z, foloseste tastele [↓] sau [↑] pentru a selecta “RAPORT ZILNIC Z”si apasati [ENTER] pentru 

tiparire. 

 

       Pentru Raport X : verificare 

Intra Mod Raport X, foloseste tastele [↓] sau [↑] pentru a selecta “RAPORT X” si apasati [ENTER] pentru tiparire 

 

 

12.2 Raport pe departamente(Mod X) 

Acceseaza Mod X, foloseste tastele [↓] or [↑] pentru a selecta “RAPORT PE DEPARTAMENTE”in Mod X si 

apasa [ENTER] pentru tiparire. 

 

 

12.3  Raport pe articole(Mod Z) 

Mod X – Citire informatii articole PLU 

Mod Z – Citire si resetare informatii articole PLU. 

Folositi tastele [↓] or [↑] pentru a selecta articol “PLU” in Mod Z sau Mod Z, apasa [ENTER] pentru tiparire 

 

12.1 Raport zilnic cote TVA(Mod X) 

 

Accesati Mod X, folositi tastele [↓] or [↑] pentru a selecta “RAPORT ZILNIC COTE TVA”si apasa [ENTER] 

pentru tiparire. 

 

 

12.2  Raport bani in sertar(Mode X) 

 

Foloseste tastele [↓] or [↑] pentru a selecta “RAPORT NUMERAR IN SERTAR”in Mod X, si apasa [ENTER]. 

 

 

12.3  Raport pe casieri(Mod X) 

 

Folositi tastele [↓] or [↑] pentru a selecta “RAPORT PE CASIERI”in Mod X, si apasa [ENTER] pentru a tipari. 

 



  

12.4  Mesaje(Mod X) 

 

Folositi tastele [↓] or [↑] pentru a selecta “MESAJE” in Mod X si apasati [ENTER], apoi casa de marcat va tipari 

toate mesajele. Apasa tasta [FEED] pentru a opri tiparirea. 

 

 

12.5  Raport fiscal (Mod Z) 

 

Accesati Mod Z si folositi tastele [↓] or [↑] pentru a selecta “RAPORT PERIODIC” si apasa [ENTER] 
pentru a tipari. 
 
 
 
 
  
 
 

 

Folositi tastele [↑] sau [↓] pentru a selecta un raport si apasati [ENTER]. 

1. De la data...pana la data: cand sistemul afiseaza<de la data la data(DDMMYY-DDMMYY)>, introduceti data 

inceput si data sfarsit si apasati [ENTER]. 

 E.g.: De la data 09/01/2010 pana la data 09/01/2010 

     introduceti 090110090110 [Enter] 

2. De la nr..pana la nr.: sistemul afiseaza <de la nr la nr : MMMM-NNNN>, introduceti numar inceput si sfarsit Z si 

apasati [ENTER]. 

 E.g.: de la 0001 pana la 0004 

     introduceti 0001 to 0004 [Enter] 

 

13 APPENDIX 

Tabel tip cod de bare 

C = cod articol 
W = greutate sau cantitate 
S = cifra control 
 

Barcode type Start code Code Weight or Qty. Check sum 

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 

Raport fiscal 

Detaliat 

Sumar 

De la data....pana la data 

De la nr...pana la nr. 

De la data....pana la data 

De la nr...pana la nr. 



  

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 0.WWW S 
28 2X CCCCCCCC WW S 
29 2X CCCCCCCC W.W S 
30 2X CCCCCCCC 0.WW S 
31 2X CCCCCCCC 0.0WW S 
32 2X CCCCCCCCC W S 
33 2X CCCCCCCCC 0.W S 
34 2X CCCCCCCCC 0.0W S 
35 2X CCCCCCCCC 0.00W S 
36 2X CCCCCCCCCC  S 

 

 

14 DESCRIEREA ERORILOR 

CODURI EROARE SI DESCRIEREA LOR 

Numar eroare        Descriere  

 

1 "Refuzați această funcție" 

2 "Administratorul nu are încă login sau eroare de 

conectare" 

3 "Eroare de intrare cifră" 

4 "Casierul nu este invalid" 

5 "Cantitatea nevalidă" 

6 "Interzicerea corectării" 

7 "Interzicerea reducerii" 

8 "Interzice +%" 

9 "Interzicere -%" 

10 "Interziceți void" 

11 "Eroare de preț de intrare" 



  

12 "Apăsați tasta FC nevalidă" 

13 "Încărcați eroarea de date" 

14 "Interzicerea tastei numerice" 

15 "Interzicerea apăsării tastei de credit" 

16 "Interzisă apăsarea tastei de verificare" 

17 "Vă rugăm să clarificați contul" 

18 "Eroare de parola" 

19 "Setarea erorii de timp" 

20 "Eroare cod de bare de intrare" 

21 "Eroare de introducere a datei" 

22 "scrie eroare FLASH" 

23 "Interzicerea imprimării raportului zilnic" 

24 "100 PLU la cel mult o chitanță" 

25 "Nu se resetează hardware" 

26 "codul de bare nu a fost încă descărcat" 

27 "Găsiți eroarea de nume de server" 

28 "Http connect error" 

29 "Eroare de parola" 

30 "Raportul zilnic nu trebuie șters" 

31 "> 24 ORE, RĂSPUNSUL Z RAPORT" 

32 "Eroare la scrierea fișierului DB" 

33 "Eroare de date fișier DB" 

34 "Eroare de date de intrare" 

35 "Acest funcționar nu a existat" 

36 "Deconectați Wi-Fi" 

37 "Http ocupat" 

38 "ECR este în vânzare" 

39 "Depășirea sertarului în numerar" 

40 "Eroare super a parolei" 

41 "Suma în sertar nu este suficientă" 

42 "Limita zilnica de introducere bani depasita" 

43 „Limita de plati depasita" 

44 "PLU nu este găsit" 

45 "Prețul de vânzare este invalid" 

46 "Eroare de preț" 

47 "Raportul depășește raportul PLU" 

48 "Codul fiscal trebuie să fie de 3 caractere" 

49 "Codul fiscal și codul au fost stabilite" 

50 "Codul fiscal nevalabil" 

51 "Vă rugăm să ștergeți raportul PLU" 

52 "Timp offline" 

53 "Eroarea numărului TIN" 

54 "Scrierea memoriei fiscale a eșuat" 

55 "Rata taxei nevalabile" 

56 "Spațiul departamentului este plin" 

57 "Eroarea indexului ratei de impozitare" 

58 "Eroare de cod fiscal" 



  

59 "Menorile fiscale complete" 

60 "scrie eroare de memorie fiscală (în raportul Z)" 

61 "Ecr nu este în modul fiscal" 

62 "PLU nu se poate întoarce" 

63 "Rezervă" 

64 "Imprimantă fără hârtie" 

65 "Imprimantă 1 fără hârtie" 

66 "Imprimantă 2 fără hârtie" 

67 "Nu se permit modificări suplimentare ale antetului" 

68 "Eroare de verificare ECR ram, RAM RAM clar" 

69 "Eroare de creditare plătită" 

70 "ERROR RESETARE HARDWARE" 

71 "Pasul 2-Pas1 <Timp limită" 

72 "Rezervă" 

73 "Rezervă" 

74 "Rezervă" 

75 "Niciun cod fisier setat & num" 

76 "Rezervă" 

77 "Nici o rată de impozitare stabilită" 

78 "MEMORIA FISCALĂ A FOST SCHIMBAT" 

79 "Fără semnal FM sau adresa sau magistrala de date" 

80 "Interzicerea salvării" 

81 "Salvați cel mult 100 de articole PLU" 

82 "Această chitanță nu există" 

83 "Spațiul de grup este plin" 

84 ”Rezervă" 

85 "Baterie slabă sau scurtcircuit pentru memorie RAM" 

86 "Nu sa găsit" 

87 "CORECT RESET TIMP" 

88 "Date în NAND Flash ERROR" 

89 "Scrie eroare NAND FLASH" 

90 "Ecr nu poate descărca programul" 

91 "Exceed Sell Limit" 

92 "Rezervă" 

93 "PLU / Date stoc în procesare" 

94 "Numele erorii elementului" 

95 "Tabel nr. Eroare sau tabel nu este deschis" 

96 "Eroare de plată separată" 

97 "Stocul nu este suficient" 

98 "Rezervă" 

99 "Mesajul head nu este setat ok" 

100 "Rezervă" 

101 "ECR nu este un mod fiscal" 

102 "EJournal este plin, sfarsit" 

103 "SD cu fișiere vechi" 

104 "EJournal nu aprobă, pornește-o" 

105 "Sfârșitul EJournal aprobă, schimbați-l" 



  

106 "Rezervă" 

107 "EJournal nu poate găsi obiect" 

108 "Vechiul EJournal poate fi citit numai" 

109 "EJournal nu este inserat / nevalid" 

110 "EJ aproape plin" 

111 "EJournalul este rupt, se termină numai" 

112 "SD CARD ERROR" 

113 "date invalide" 

114 "vă rugăm să ajustați data și ora" 

115 "buffer-ul  este plin" 

116 "EJournal aprobă foarte bine" 

117 "Alte ECR EJ, introduceți unul corect" 

118 "EJ nu sa încheiat, termină mai întâi" 

119 "Eroare de protocol" 

120 "Datele EJ sunt distruse!" 

121 "Datele EJ sunt incorecte!" 

122 "Rezervă" 

123 "tipăriți raportul Z înainte de sfârșitul EJ" 

124 "modul EJ limpede Nr. înregistrare" 

125 "Eroare versiune cititor" 

126 "Eroare de date tampon, poate fi șters numai" 

127 "EJournal nu a încărcat" 

128 "numai zilnic poate imprima" 

129 "Card de eroare de verificare a cardului SD" 

130 "Card SD sau rău" 

131 "Timpul de expirare SDS ACK" 

132 "Blocați eroarea cardului SD" 

133 "Deblocare eroare card SD" 

134 "Chitanța fiscală sau fiscală deja deschisă" 

135 "Datele primite au o eroare de sintaxă" 

136 "Acum, în modul fiscal" 

137 "Interzicere totală = 0" 

138 "Aveți nevoie de descărcare NKF" 

160 "SIM CARD este în interiorul" 

161 "GPRS ESTE FĂCUT" 

162 "GPRS PROGRAM ERROR" 

163 "Deconectați modemul GPRS" 

164 "GPRS Verificați eroarea versiunii" 

165 "Eroare de cartela SIM, vă rugăm să verificați cartela 

SIM" 

166 "GPRS a citit eroarea IMEI" 

167 "GPRS a citit eroarea ICCID" 

168 "Eroare GPRS auto anser" 

169 "Calitatea semnalului GSM rău" 

170 "APN este incorect" 

171 "Modul de expediere SMS nu reușește" 

172 "SMS GSM error error" 



  

173 "Eroare de setare a numărului de telefon SMS" 

174 "Transmisia mesajelor SMS eșuează" 

175 "Eroare de setare a modului de primire SMS" 

176 "Citiți mesajul SMS eșuat" 

177 "Parse mesaj SMS eșuează" 

178 "Șterge mesajul SMS eșuează" 

179 "Conectare nereușită" 

180 "Atașați nereușita" 

181 "Înregistrarea nereușită" 

182 "Gprs Net Unfound" 

183 "Eroare de legătură Tcp" 

184 "Legătura de comandă FTP nu este " 

185 "Eroare de nume de utilizator FTP" 

186 "Eroare de parola FTP" 

187 "Eroare cale de încărcare FTP" 

188 "Eroare la încărcarea tipului de date FTP" 

189 "Modul de încărcare FTP nesuportat" 

190 "FTP upload link-ul de date stabilește eșec" 

191 "Fișier FTP pentru permisiunea de încărcare a fost 

refuzat" 

192 "Transfer de date FTP de transfer de date" 

193 "FTP nu se primește" 

194 "Eroare cale de descărcare FTP" 

195 "Eroare de tip descărcare FTP" 

196 "Modul de descărcare FTP nonsupport" 

197 "FTP link-ul de descărcare stabilește eșecul" 

198 "Fișier FTP pentru permisiunea de descărcare a fost 

refuzat" 

199 "Descărcați datele de descărcare FTP" 

200 "Găsiți eroarea de nume de server" 

201 "Eroare post HTTP" 

202 "HTTP primește eroare" 

203 "Obțineți eroare IMSI" 

204 "Obțineți eroarea operatorului" 

 
 

Informații privind erorile de sistem 

 

Cod de eroare Descriere 

 01FE              "EROARE IMPRIMANTA", 

 02FE              "EROARE MEMORIE FISCALA", 

 03FE              "EROARE DISPLAY OPERATOR", 

 04FE              "EROARE TASTATURA", 

 05FE              "EROARE DISPLAY CLIENT", 

 06FE              "EROARE SD CARD", 

 07FE              "EROARE PROCESOR MCU 
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