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Casă de marcat Euro 80B RO

Caracteristică / Funcție

Limba Română

caractere accentuate (na•ionale) Nu

Grafica logo - sus de primire Da, 384x80 (bmp)

Nr de caractere imprimabile pe linie 35

linii de text logo superior (antet) 8 linii (3 header fiscal + 5 header)

Bottom linii de text, logo (subsol) 3 linii

Moduri

'Reg Oper' modul ( R) - înregistrarea în modul de vânzare 'Z Raport' ( Z) - rapoarte cu 'Reg Oper' modul ( R) - înregistrarea în modul de vânzare 'Z Raport' ( Z) - rapoarte cu 'Reg Oper' modul ( R) - înregistrarea în modul de vânzare 'Z Raport' ( Z) - rapoarte cu 'Reg Oper' modul ( R) - înregistrarea în modul de vânzare 'Z Raport' ( Z) - rapoarte cu 'Reg Oper' modul ( R) - înregistrarea în modul de vânzare 'Z Raport' ( Z) - rapoarte cu 

reducere la zero modul „X Raport“ ( X) - rapoarte fără reducerea la zero modul reducere la zero modul „X Raport“ ( X) - rapoarte fără reducerea la zero modul reducere la zero modul „X Raport“ ( X) - rapoarte fără reducerea la zero modul 

(informativ) „Programul“ ( P) - modul de programare / setări(informativ) „Programul“ ( P) - modul de programare / setări(informativ) „Programul“ ( P) - modul de programare / setări

Primirea tipuri în modul Înregistrare

Vanzare bon fiscal

bon fiscal factură (client introdus / date client) dublură de primire 

(nefiscal) Primire pe cont / plătit suma (nefiscal)

X Rapoarte (X Raport)

Raportul financiar Zilnic (X Raport Zilnic) cifre de afaceri de zi cu zi financiare informative

Raportul Departamentului (rap Departamente.) cifre de afaceri informative •i cantitatea vândută în toate cele 20 DEP

Articolul raport (Articole raport) cifre de afaceri informative •i cantitatea vândută de toate ART:

- numai articole programate

- cantitatea în stoc

- cifre de afaceri totale pe articole

Raportul operator (Operatori raport) - Raportul special operator de

- Raportul tuturor operatorilor activi

Tip raport de plata (Plati raport) Suma informativă acumulată în diferite tipuri de plată

Raportul clien•ilor (Clienti raport) cifre de afaceri informative •i numărul de facturi emise de client

Rapoartele ANAF (ANAF) Rapoarte fi•iere de export pentru stocarea de date externe (USB cheie de memorie flash)

- Export XML (de la ... la ...)

- Raportul EJ (prin Z nr. / de data / EJ completă)

- Raportul FM (prin Z nr. / de data / delailed de Z nr.)

Z Rapoarte (Z Raport)

Raportul financiar Zilnic (Raport Zilnic) raport financiar zilnic cu aducerea la zero •i record în FM

Raportul Departamentului (rap Departamente.) Articolul 

Raport (Articole raport) Raportul de operator (Clienti) 

Operatori Raport Raport (Clienti raport)

Rapoartele FM (MF) rap.

Raportul de memorie fiscala de data (date rap.de MF) - rezumat (rezumat) raportul de grupuri fiscale (Scurt)

- raport detaliat pe grupe fiscale (detaliu)

- raport de sinteză pe tipuri de plă•i (Plati)

- raport detaliat pe tipuri de plă•i

Raportul memorie fiscală de începere - numărul raportului final    (MF rap.de Blocuri)- rezumat (rezumat) raportul de grupuri fiscale (Scurt)

- raport detaliat pe grupe fiscale (detaliu)

- raport de sinteză pe tipuri de plă•i (Plati)

- raport detaliat pe tipuri de plă•i

raport de servicii de memorie fiscala (Rap.MF evenim.) raport special FM (fiscalizare, schimbarea la sută TVA, pre•ul de schimbare de format, pentru a reseta memoria RAM, EJ 

resetare ...)

Jurnalul Electronic Rapoarte (JE raport)

Raportul de memorie fiscala de data (date rap.de MF) - rezumat (rezumat) raportul de grupuri fiscale (Scurt)

- raport detaliat pe grupe fiscale (detaliu)

- raport de sinteză pe tipuri de plă•i (Plati)

- raport detaliat pe tipuri de plă•i

Raportul memorie fiscală de începere - numărul raportului final    (MF rap.de Blocuri)- rezumat (rezumat) raportul de grupuri fiscale (Scurt)

- raport detaliat pe grupe fiscale (detaliu)

- raport de sinteză pe tipuri de plă•i (Plati)

- raport detaliat pe tipuri de plă•i
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Capacitate memorie fiscală (FM) Numărul de înregistrări

Rapoartele zilnice (Z) raport 2000

resetare RAM 200

numere fractionare tip (schimb zecimale) 60

Modificarea TVA (TVA modificari) 30

Ini•ializarea El.journal (initializari JURNAL electronic) 30

modificare linii antet (modificari antet) 16

Mod de programare 

Articole (Articole) până la 99 999

Parametrii ART programabile

Nume (nume) 30 de caractere

Pre• (pret) max. 999 999.99

grup TVA (TVA grupa) 0 la 4 corespunzând E, A, B, C, D0 la 4 corespunzând E, A, B, C, D0 la 4 corespunzând E, A, B, C, D

dezactiva•i vânzare directă (ART interzis) da, prin definirea nici un grup de impozitare

set alte taxe de grup (taxe Alte) 1 la 81 la 8

valoarea stabilită a altor taxe (Alte taxe) 0-999 999,99 (<pre•)

ata•a•i la departament (departament) 0 la 200 la 20

vânzare unică (tranz.unica) 0 - Nu

1 - Da

parametru pre• (param.pret liber) 0 - Interzice pre• liber;

1 - Permite prețul liber;

2 - limitată de pre• gratuit  

Cantitatea în stoc (Cantitate) 0,000 la 999 (cantitate cre•tere / descre•tere) 999.9990,000 la 999 (cantitate cre•tere / descre•tere) 999.999

măsurare (unit.de masura) 1 la 81 la 8

Categoria (categ Codul) xxxx.xx

controlul cantită•ii param. (param.cant.) 0 - nici un control  

1 - Interzice vânzare cu 2 cantitate negativă - Permite 

vânzare cu cantitate negativă;

EAN de coduri de bare da (sprijinit EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E + cod de bare de greutate EAN)

Numar articol Set (articole numar) implicit 10 000 ( până la 99 999)implicit 10 000 ( până la 99 999)

Export / Import articole - la cheie de memorie flash USB

DEP (departmente) 20

parametrii programabile DEP

Nume (nume) max. 30 de caractere (implicit:. Dep xx)

Pre• (pret) max. 999 999.99

grup TVA (TVA grupa) 0 la 4 corespunzând E, A, B, C, D0 la 4 corespunzând E, A, B, C, D0 la 4 corespunzând E, A, B, C, D

dezactiva•i vânzare directă (DEP interzis) da, prin definirea nici un grup de impozitare

măsurare (unit.de masura) 1 la 81 la 8

Categoria (categ Codul) xxxx.xx

vânzare unică (tranz.unica) 0 - Nu

1 - Da

parametru pre• (param.pret liber) 0 - Interzice pre• liber;

1 - Permite prețul liber;

2 - limitată de pre• gratuit  

Operatorii (operatori) 20

operatori set conta 1 la 201 la 20

Numele operatorului (nume) max. 20 de caractere

parola (parola) max. 6 cifre

set parola operatorului de scaner de coduri de bare da

cotele de TVA (TVA) 5 cuvă + 1 alt grup de impozitare

grupă Vat programabila (Gr.TVA) A, B, C, D Interval 0% până 

la 99%

ratele de default TVA A: 19% TVA B: 9% TVA C: 

0% TVA D: 0% E - Fara TVA 

(scutite de TVA) F - Alte taxe (alte 

taxe)

Alte impozite () Alte taxe 9 (1 + 8 programabila)

programarea nume pentru alte taxe 1 la 8 (maxim 12 caractere.) 0 - nu 

taxoni (implicit)

Pagina 2



E80B_RO

texte libere (text liber) 8

programarea textelor libere 1 la 8 (max 33 caractere)

Clienti (clienti) până la 300

Număr TVA / clasă (TVA Denumire) max. 15 caractere

numele clientului (Denumire) max. 30 de caractere

adresa (adresa) max. 30 de caractere

text liber 1 (text liber1) max. 20 de caractere

text liber 2 (text liber2) max. 20 de caractere

text liber 3 (text liber3) max. 20 de caractere

text liber 4 (text liber4) max. 20 de caractere

unitati de masura (de unitati) masura 8

denumirea unită•ii (masurare) max. 3 caractere

Plata și rata de schimb de programare (Plati, curs)

plăţile preprogamed 0 - 1 Numerar - Card 3 - 4 

Tichete - Bonuri 5 - Voucher 6 

- credit 7 - Moderne 8 - Alte 

(programabile)

nume programabil de plată (8 - Alte) Max 10 caractere

alege valută străină Listă de 168 de tipuri de valute (implicit 047 - EUR)Listă de 168 de tipuri de valute (implicit 047 - EUR)

Rata Echange set implicit 3,65769

Set de pavilion pentru fiecare plată 0 - plata dezactivare

1 - permite plata

parametru de schimbare set de plă•i suplimentare (P1-P8) (restul) 0 - cu calcul schimbareparametru de schimbare set de plă•i suplimentare (P1-P8) (restul) 0 - cu calcul schimbare

1 - fără schimbare 2 - limitată = 

suma datorată

colecta facturi sau plă•i suplimentare 0 - introduce•i suma totală; 1 - se poate introduce cantitatea 0 - introduce•i suma totală; 1 - se poate introduce cantitatea 

cantitate (număr)

Parametrii sistemului () Parametri

Mod / restaurant magazin - 01 Modul restaurant nu este acceptat

02 - frac•ional numere de tip (zecimale) 0 - pre• fără zecimale

1 - două zecimale

03 - imprimare încasări secundare (bon sectii) 0 - fără imprimare

1 - imprimare

04 - Func•ia PAY1 cheie / PAY2 (suplimentare Plati) 0 - 2 lucrări ca plăți predefinite „card“ și „Voucher“

1 - lucrari ca submeniu pentru selecta•i alt tip peyment 0 - 9

05 - suma obligatorie intra plătită (odihnă obligatoriu) 0 - nu a cerut

1 - trebuie să introducă suma înainte de a continua plata

06 - nule interzise (void interzis) 0 - nule permise

1 - void interzis

logo-ul de publicitate - - 07 sus (logo-ul 384x80p) 0 - fără imprimare

1 - imprimare

08 - permite func•ionarea la scară (BALANTA) 0 - nu permit obținerea cantității de cântare conectate

1 - permite ob•inerea cantită•ii

11 - fiscalizare (func•ie de service) 0 - nu fiscalized

1 - fiscalizarea

12 - opera•ional mode 'imprimantă fiscală' (com.pc) 0 - „imprimanta fiscala“ comunicare PC-ul nu este activat

1 - modul „imprimanta fiscala“ activat

13 - opera•iune valută (curs valutar) 0 - plata cu valută străină nu este permisă

1 - plata cu valută străină permisă

14 - ext. afi•a conectat la al doilea RS232 0 - inactive

1 - activ, vezi submeniul 9.periferice

15 - interzic introduce•i PLU alt pret (pret liber) 0 - permis

1 - interzis

16 - reducere / plus interzis (Rabat) 0 - permis

1 - interzis

17 - Departamentul de vânzare interzis (NO Plecare.) 0 - DPT vânzare permis

1 - DPT vânzare interzis
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Controll sertar (sertar) - 18 0 - nici un sertar activ

1 - sertar activ deschis

22 - reglare automata s / w timp (ora de vara) 0 - inactive

1 - actualizarea automată ( reglare automată a orei de vară / iarnă)1 - actualizarea automată ( reglare automată a orei de vară / iarnă)

23 - Raport Departament (DEP Raport) 0 - nu este atașat

1 - raport ata•at la raportul financiar zilnic

24 - Raport articol (ART Raport.) 0 - nu este atașat

1 - raport ata•at la raportul financiar zilnic

25 - raportul operatorului (. Op Raport) 0 - nu este atașat

1 - raport ata•at la raportul financiar zilnic

26 - logout automată după primirea (AUT Iesire.) 0 - inactive

1 - activ (logout casierul automată după închiderea primire)

27 - interzic EAN controlul check sum (BC / Nr.Art) 0 - suma de control este verificat

1 - verificare inactivă

28 - cod de bare de imprimare la sfâr•itul chitan•ei (Print BC) 0 - nu se imprimă BC

1 - imprimare BC

Modul FP cu permis înregistrarea fromECR tastatură (Keyb.FP) - 29 0 - înregistrarea de la tastatură ECR nu este permis

1 - Modul FP cu permis înregistrarea vânzărilor de PC-uri și de la ECR KEYB

31 - clien•i raport (Cl.Raport) 0 - nu este atașat

1 - raport ata•at la raportul financiar zilnic

32 - Meniul PLU în modul de vânzare (PLU Meniu) 0 - nu este activ

1 - meniu PLU activ în modul de vânzare

scanner de coduri de bare conectat la secondRS232 (coduri de bare) - 33 0 - inactive

1 - activ

34 - somn 0 - inactive

1 - activ

Parametri generali (Comuni Parametri)

plus Procent (adaos) valoare 0,00 la 99,99%valoare 0,00 la 99,99%valoare 0,00 la 99,99%

Procentul de reducere (Rabat) valoare 0,00 la 99,99valoare 0,00 la 99,99valoare 0,00 la 99,99

Numărul Pos (Nr.casa) 0001 la 99990001 la 9999

PLU max. pre• (maxim Pret) 4 8 cifre (zecimal inclusiv)4 8 cifre (zecimal inclusiv)4 8 cifre (zecimal inclusiv)

Proprietar de date fiscale (Anter 1-3, CIF) Linia1 - Numele companiei line2 - adresă de 

companie - LINE3 ... .. Număr de TVA - 15 

caractere CIF (cod fiscal) - maxim 8 caractere   

Linii antet (4-8 antet) Linia 4 la linia 8 Line0 - numele opera•iune 

„storno“

Liniile de subsol (subsol 1-3) Linia 1 la linia 3

Platitor de TVA (de TVA platitor) da nu

Set numărul de copii pentru facturi (DUPLICAT) 0 la 50 la 5

Setările parametrilor WiFi (WiFi D4 D1) 0 - pornire manuală de comunicare LAN ([Shift] + [x]) 1 - Pornire 0 - pornire manuală de comunicare LAN ([Shift] + [x]) 1 - Pornire 

automată de comunicare LAN parola LAN - până la 20 char

prefix set de coduri de bare de greutate (cod de bare) Valoarea 28

Setează un operator prefix de conectare trecere de coduri de bare (oper.barcode) Valoarea 27

Setați data / ora (date / ora)

format ZZ-LL-AAAA HH: 

MM

*Notă data / ora poate fi setat să nu mai devreme atunci ultimul document stocat în EJ sau ultima înregistrare 

fiscală în FM

Interfață de comunicare PC / server:

UART (interfa•ă serială) Da uart0 (RJ12)

USB Da (microUSB)

Wifi Da (modulul de la bord)

modem 3G Nu - op•ional

Programarea •i modul de raportare (la îndemână) Da (app 'FP CMD' poate fi folosit)

Modul de comunica•ie al imprimantei fiscale (sub controlul PC) Da (trebuie să fie utilizat protocol de comunicare specifice •i aplica•ia PC)

instrumente de comunicare PC:

protocol de comunicare da

aplica•ie utilizator final liber PC da

Page 4



E80B_RO

actualizare SW Da, Flash de la PC prin USB / UART

suport dispozitive externe (Periferice)

Sertar Da (RJ11)

scanner de coduri EAN Da (UART0)

cântare electronice Da (UART0) sprijinite 4 protocoale

- BIMCO

- DATECS

- CAS

- ACS 15

display-ul extern Da (UART0):

- Par. CD7220 / 5220

- AEDEX

- UTC

Import / Export PLU DataBase de la / la cheie de memorie flash USB da

Export FM •i EJ rapoarte (rep ANAF.) La cheie de memorie flash USB da

Stocarea electronică jurnal Da, card de memorie SD internă - 8 GB

Cite•te jurnal electronic prin intermediul PC- Da (app PC extern)

Imprimantă termică

rola de hartie Diametru: 48mm / latime: 57mm

afi•are Casier (grafic) Grafica (GLCD), Px: 240 * 64 (partea N: BGG24064, driver: UC1638C, SPI)

display client Alfanumerică, 2 x 16 simboluri (partea N: BCC1602, driver: ST7066U, I2C)

DC 9.6V / 2.75A

baterie internă Da (Li-Ion 7,4V> 2000mAh (cca 10h completă de încărcare / cca 

12h modul stand-by)

Monitoare

Alimentare electrică
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