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1. INSTRUCTIUNI GENERALE 
Acest manual este destinat introducerii utilizatorilor de case de marcat cu funcțiile 

lor, precum și a măsurilor de siguranță. Manualul conține toate informațiile despre 
programare, vânzare și raportare cu dispozitivul. 

1.1. ABREVIERI  
ECR  - Casa de marcat cu memorie fiscala 
FM  - Memorie fiscalay 
EJ  - Jurnal electronic 

1.2. MASURI DE SIGURANTA. PROTEJAREA MEDIULUI 
1.2.1. Masuri de siguranta 

 Nu instalați ECR în apropierea surselor de apă curentă și nu-l stropiți cu 
apă sau alte lichide. 

 Nu instalați ECR pe suprafețe instabile pentru a evita răsturnarea. 
 Nu instalați ECR în apropierea surselor de căldură. 
 Nu instalați ECR pe suprafețe vibrante sau pe suprafețe conducătoare de 

vibrații. 
 Alimentarea cu energie a ECR trebuie să aibă o tensiune de 230 V și o 

frecvență de 50 Hz. Întrerupeți întotdeauna sursa de alimentare la ECR utilizând 
comutatorul principal înainte de a conecta sau de a le scoate din priză. 

 Conectați ECR numai la prizele electrice care respectă standardele. Dacă 
ștecherul nu corespunde cerințelor, contactați un electrician calificat. 

 Toate prelungitoarele utilizate trebuie să respecte același standard. Nu 
conectați nici un motor electric, încălzitoare sau alte dispozitive în același prelungitor cu 
ECR. 

 Nu utilizați cabluri de alimentare defecte și nu lăsați cablul de alimentare să 
fie apăsat sau ștanțat. 

 Nu introduceți obiecte metalice în ECR pentru a evita șocurile electrice. 
 Deconectați ECR înainte de curățarea acesteia și nu utilizați detergenți 

agresivi. 
 Nu încercați să reparați singuri ECR. În cazul unei probleme, contactați 

serviciul de reparații autorizat. 
 Opriți ECR și contactați serviciul de reparații autorizat în următoarele 

cazuri: 
 Dacă cablul de alimentare al ECR este deteriorat; 
 Dacă a fost vărsat vreun lichid peste ECR; 
 Dacă există o deteriorare mecanică a ECR; 
 Dacă ECR nu funcționează corect. 

Atenţie! Casa de marcat este sigilată în conformitate cu OG 28/99. 
Înlaturarea acestor sigilii de către persoane neautorizate este pasibilă 
de aplicarea legilor în vigoare. 
1.2.2. Protejarea mediului  
 Pictograma din partea dreaptă(compartimentul de gunoi) - 
înseamnă că acest produs nu trebuie să fie aruncat împreună cu 
gunoiul menajer. Pentru a proteja mediul înconjurător și sănătatea 
umană, separați acest produs de celelalte deșeuri și reciclați-l. 
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1.3.INTRODUCERE 
Casa de marcat EURO-80 B este un dispozitiv fiscal destinat înregistrării 

vânzărilor pentru diferite tipuri activitati comerciale. Casa de marcat are tastatură 
ergonomică și display integrat pentru casier și clienți. 

Imprimanta încorporată asigură emiterea de bonuri fiscale clare și lizibile pentru 
fiecare operațiune (vânzare, raportare, incasari prin diferite metode de plata). 

Casa de marcat operează cu jurnalul electronic pe card SD(8GB). 
 

1.3.1. Vedere generala. Componente 
 
 

  
 
 
 
 
Descriere: 
1. Tastatura; 
2. Capac imprimanta; 
3. Display client; 
4. Display operator; 
5. Interfete conectare 
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1.3.2. Tastatura. Vedere generala si descrierea functiilor. 
 

 
 
 Tastatura casei de marcat este compusa din 33 de taste, separate in cateva 
grupuri: 

Taste numerice: de la 1 la 9 incluzand 0 si . – pentru introducere manuala informatii; 

Taste vanzare: de la  pana la  si  pentru departamente si  pentru 
articole; 
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Taste functionale: celelalte taste.  
 

1.3.3. Afisaj 
 ECR este echipată cu 2 afișaje, pentru casier și client, permițând practicarea 
controlului vizual asupra operării ECR. 

 

1.3.4. Imprimanta 
Hi-Speed, Low-Noise, Easy Load Line Imprimantă termică cu rezoluție de 8 

puncte pe mm și viteză de până la 100 mm / sec. 
 

1.3.5. Memoria RAM 
 O parte integrantă a ECR care asigură stocarea temporara a registrelor de 
vânzări, a parametrilor programați și a altor informații necesare. 
 

1.3.6. Memoria fiscala 
 Vânzările sunt stocate în memoria fiscală în conformitate cu OG N28 / 1999. 

Eliminarea sau modificarea acestor date este imposibilă. 
Blocul "memorie fiscală" (FM) este un modul separat. Producătorul sigilează memoria 
fiscală pentru a asigura securitatea accesului neautorizat. 
 
1.3.7. Jurnalul electronic 
 Jurnalul Electronic este o memorie nonvolatilă, concepută pentru a stoca copii ale 
tuturor bonurilor fiscale emise de ECR. Bufferul de memorie EJ este realizat cu card de 
memorie SD de 8 GB. Atunci când liniile libere din bufferul EJ scad sub 500, bonul fiscal 
deschis se închide automat, iar ECR permite doar imprimarea de rapoartelor zilnice și a 
raportului de memorie fiscală. 

ECR permite citirea EJ prin portul USB pe stick sau cu ajutorul unui PC. 
 

1.4. FUNCTIONALITATI 
 Functionalitatile casei de marcat 

Nr. cote TVA 5    
Alte Taxe 1 
Inregistrari FM Total 2000  rapoarte zilnice si rapoarte speciale 
Casieri Total 20 programabili cu nume(20 caractere) si parola(pana la 6 

cifre) 
Metode de plata Total 10  

1 principala NUMERAR (moneda nationala) 
8 additionale (fara conversie valua) 
1 valuta(cu posibilitate programare curs valutar) 

Departamente 20 programabile: nume(30 caractere), unitate de masura, pret, cota 
TVA, parametru pret 
1 (DEP.00) fara posibilitati programare 

Articole Până la 99999 programabile: nume(30 caractere), unitate de 
măsură, preț, parametru tip de preț, cota TVA, atasare departament, 
cantitate în stoc, parametru urmarire cantitate, vânzarea unică și 
numărul de cod de bare. 

Clienti 300 cu posibilitate programare: Cota de TVA, nume, sediu, adresa, 
oraș. 
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1.5. INTERFETE 
 

1.5.1. Operarea cu cantarul comercial 
 ECR are posibilitatea de a primi cantitate de la diferite cantare comerciale. 
Cantarul este conectat la ECR cu cablu de interfață. ECR are 4 seturi de protocoale de 
comunicare pentru diferite tipuri de cantar. Există opțiunea de a adăuga încă 4 protocoale 
prin interfață. Protocolul de comunicație este setat în modul Programare, sub-modul -
LINE-. 

 
1.5.2. Operarea cu afisaj extern 

În locul unui cantar putem conecta un afisaj extern pe aceeasi interfata de 
comunicare. Protocolul de comunicație este setat în modul Programare, sub-modul -LINE-. 

 

1.5.3. Operarea cu cititior coduri de bare 
ECR funcționează cu cititor de coduri de bare RS232 / USB, care permite 

vânzarea rapidă a articolelor cu etichetă de coduri de bare în unul dintre standardele: 
EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E. ECR recunoaște automat tipul de cod de bare. 

 
1.5.4. Comunicatie PC  
 ECR comunică cu PC-ul în două moduri de comunicare principale: 
 Programare si raportare cu ajutorul PC  

Mod “Imprimanta Fiscala”.  
 În acest mod, vânzările sunt inițiate de PC. ECR păstrează procesarea datelor, 
sumele acumulate în memoria nevolatilă și cifra de afaceri a depozitelor, sumele TVA, 
contoarele și evenimentele din memoria fiscală. 
 

1.5.5. Drawer 
ECR are posibilitatea de a deschide sertarul de bani. Sertarul se deschide  de 

fiecare dată când un bon fiscal este finalizat, cand se apasa tasta [TL]. Deschiderea 
sertarului poate fi interzisă cu ajutorul parametrului Sertar.  
 

1.6. ALIMENTARE RETEA CASA DE MARCAT 
1.6.1. Sursa principala de alimentare 
 Casa de marcat se alimenteaza la retea printr-un adaptor 9.6V/ 2.75A. 
 

1.6.2. Acumulator. Incarcare 
ECR EURO-80 B are posibilitatea de a functiona cu baterii încorporate de tipul Li-Ion 
7.4V> 2000mAh care trebuie montate în centrul de service. Încărcarea acumulatorului 
este automată atunci când ECR este conectata la rețeaua electrică. Ciclul de încărcare 
completă este de aproximativ 10 ore. Cu acumulatorii complet încărcați ECR imprimă cel 
puțin 2000 de note cu vânzare individuală și poate dura 12 ore în modul stand-by. Pentru 
a asigura cea mai lungă durată de viață a bateriei, urmați aceste reguli: 
1. Intotdeauna incarcati acumulatorul la nivel maxim; 
2. Odata deconectata de la retea, reconectati numai dupa cateva ore de functionare; 
3. Daca nu folositi casa de marcat o perioada mai lunga de 30 de zile, deconectati 

acumulatorul. 
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1.7. CONSUMABILE ECR SI INLOCUIREA LOR 
 Casa de marcat foloseste role de hartie cu urmatoarele specificatii: 

Rola termica: Ø  48mm.     57mm. 
Model: EURO-80 B 

 
1.7.1. Inlocuire rola termica (avans hartie)  
 Casa de marcat este prevazuta cu senzor de hartie. Cand aparatul ramane fara 
hartie termica operatiile sunt suspendate si pe display apare mesajul  LIPSA HARTIE    
 

- Deschideți prin ridicarea manetei.  

- Așezați banda cu suprafața sensibilă la căldură în jos.  

- Trageți capătul liber în afara canalului și închideți capacul imprimantei cu o 
apasare ușoar.  

- Apasa tasta  si casa de marcat reia operatia de tiparire. 
 

1.8. CUM SĂ UTILIZAȚI MANUALUL PREZENT 
 Manualul de operare ECR oferă numeroase exemple de funcții. Exemplele 
trebuie urmate intr-o anumita ordine, și anume: 
  Textul din partea stângă a acestui simbol descrie un concept, o regulă sau o 
funcție. 
Textul de lângă acest simbol descrie ce este necesar pentru a realiza o funcție. 
 
Exemplu: Textul din lateral explică exact ce se arată în exemplu: 
Secventa taste Afisaj   

123   
Dep.01 

        123.00 
 

  
 

1.9. INSTALARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE 
 Instalarea casei de marcat reprezinta programare antet casa de marcat, cote 

TVA, articole PLU , denumire departamente, operatori, etc. 
 Punerea în funcțiune a casei de marcat (fiscalizarea) este o procedură de 

activare a memoriei fiscale a ECR. Procedura este efectuata de un reprezentant 
al firmei de service menționata în carte de interventii a ECR în prezența 
utilizatorului aparatului. 

 Instalarea casei de marcat este efectuata de catrre un tehnician de service. 
 

1.10. DOCUMENTE EMISE DE APARATUL DE MARCAT FISCAL 
 Toate documentele emise de casa de marcat  au antet conținând datele 
utilizatorului, produsele vandute și subsolul comercial cu text publicitar, numărul de bon 
fiscal, data și ora chitanței, tip de chitanță (fiscal sau non-fiscal) logotipul si seria fiscala a 
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aparatului. Până la punerea în funcțiune, toate chitanțele emise de ECR au titlul "BON 
NEFISCAL". Rapoartele zilnice sunt stocate in memoria fiscala a dispozitivului. 
 Dupa fiscalizare, rapoartele zilnice si bonurile fiscale sunt tparite cu inscriptia  
“BON FISCAL”. Rapoartele zilnice sunt stocate in memoria fiscala.Toate celelalte 
chitante emise de aparat au inscriptia “BON NEFISCAL”. 
 Cu excepția informațiilor din chitanțe (bonuri fiscale), ECR imprimă și alte 
informații de service în modul PROGRAMARE și în diagnoză. Aceaste informații nu sunt 
tiparite în formatul afișat mai sus(fără titlu și linii antet, cu text publicitar, numar de serie 
etc.)Atentie!!! Numai casa de marcat cu memorie fiscală activată poate fi utilizata pentru 
înregistrarea vânzărilor fiscale. 
 

1.11. ACCESAREA MODURILOR DE FUNCȚIONARE A ECR 

 Modurile de functionare ale casei de marcat se acceseaza cu tastele sau 

  , si introducand parola pentru fiecare mod de lucru. 
 Parolele pot fi modificate in modul “Programare”. Daca ati uitat parola pentru 
modul “Programare”contactati unitatea de service.  
Modurile de operare si parolele predefinite sunt: 

Mode Display information Password  

Date and Time 
  07 Decembrie 2017   
         Joi                 
       15:30:18        

 

  

Mod vanzare  

Raport Z / Rapoarte cu golire 

Raport X / Rapoarte fara golire 

Mod programare 
Mod service 

 REG OPER     _____ 

 RAPORT Z     _____ 

 RAPORT X     _____ 

 PROGRAM      _____ 

 SERVICE      _____ 

0= 

2345 

2345 

2345 
Tehnicianul de service 



User manual  Euro-80 B 

10 
 

2. PROGRAMARE 
2.1. DEFINITII DE PROGRAMARE. PRINCIPII DE BAZA. 
 Programarea casei de marcat este procesul pin care se stabileste modul de lucru 
corespunzator cerintelor utilizatorului. 
 Exemplu: acceseaza MOD PROGRAM  
Secventa taste                          Afisaj ECR   

       
 REG OPER             ______ 
 RAPORT Z              _____ 
 RAPORT X              _____ 
 PROGRAM               _____ 

Selectare MOD PROGRAM  
 

2345 

         Program 0-9       .         
 0 Parametrii de configuare    
 1 Parametrii generali       
 2 Plati , curs            . 

Pe display vedem ca aparatul este in MOD PROGRAM si asteapta selectarea submeniului 
corespunzator. 
 
2.1.1. Moduri de programare 
 Casa de marcat este structurata pe meniu si submeniu, pe care le putem selecta 

navigan cu tastele : 
 
Tasta Nume Functie 

0 
Parametrii de configurare Programare parametri de sistem ECR 

 

1 
Parametrii generali Programare parametri generali ECR; 

2 
Plati, curs Programare metode de plata 

3 
TVA Prgramare cote TVA 

4 
Departamente Programare departamente 

5 
Articole Programare articole PLU 

6 Operatori Programare operatori 

7 
IN LINE   Programare si raportare in comunicatie cu PC 

8 
TEST Teste ECR si modificare parole 

9 Periferice Setari parametri comunicare 



User manual  Euro-80 B 

11 
 

 
Unitati de masura Programare unitati de masura 

 
Alte taxe Programare ALTE TAXE 

 
Clienti Programare date clienti 

 
Data/Ora Programare Data/Ora 

 

2.1.2. Taste functionale 

In submeniurile modului PROGRAM, tasta  anuleaza operatia si aduce ECR in 

meniul anterior. Folositi tastele  pentru a selecta functia dorita din submeniul 
in derulare. 

In submeniurile: plati, cote TVA, departamente, articole PLU, operatori,  tastele  si

 ajuta la defilarea printre optiuni. Cu tastele  modificam parametrii. 

 Tipareste “AJUTOR” si valori generale ECR. 
Celelalte taste functionale sunt definite pentru fiecare mod in parte.  
 

2.1.3. Programare valori numerice 

Programarea valorilor numerice se efectueaza cu tastele  0, 9 si . urmate de o tasta 
functionala. 
  
 

2.1.4. Programare parametrii 

Pentru a modifica un parametru, il selectam din meniu, apoi apasam tasta  pentru 
modificare. 
 
 

 
2.1.5. Programare caractere (nume) 

Numele sunt introduse în sub-modul special. Pentru a intra în acest mod, apăsaț  
sau altă tastă specială. Caracterele pot fi introduse de la  tastatură. Fiecare tastă numerică 
redă câteva litere prin apăsarea repetată a tastei.  
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Tabel taste functionale si denumire in mod PROGRAM 
Muta cursorul o pozitie la stanga                            

 
Muta cursorul o pozitie la dreapta                           

 
Inserare caracter                                                    Insert 

 
Sterge caracter                                                      Delete 

 
  

 Home  
 End 

 
Enter 

 
 
Taste functionale  

 

Comuta intre litere mici, litere mari, numere. icons: abc, Abc, ABC, 123 

.  . , / ? ! ' \ " # $ % & * = < > 

7 
@ + - ( ) : [ ] \ _ ^ | 

 

Tabel litere alocate tastelor 
Taste 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0 
  

 
 
 
7 

A 
B 
C 
 
8 

D 
E 
F 
 
9 

G 
H 
I 
 
4 

J 
K 
L 
 
5 

M 
N 
O 
 
6 

P 
Q 
R 
S 
1 

T 
U 
V 
 
2 

W 
X 
Y 
Z 
3 

 
 
 
 
0 
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2.2. PROGRAMARE PARAMETRI SISTEM [MODE 0] 
 Parametrii sistem se configureaza in functie de cerintele clientului si 
caracteristicile punctului de lucru.  

Parametri de 
configurare Descriere parametru Valoare 

implicita 

Logo 
Tipareste LOGO la inceput de bon fiscal. Fisierul logo 
trebuie sa fie de tip .bmp cu dimensiuni 384 х 80. Yes 

Sleep 
Activare econimie energie. Casa de marcat activeaza 
modul SLEEP dupa 30 de secunde. Yes 

Void Interzis Interzis anularea No 
Rabat Interzis Interzis discount/majorare No 

Rest Obligatoriu 
Introduceti obligatoriu suma primita inainte de 
efectuarea platii. No 

Plăţi Suplimentare Tasta  acceseaza submeniu metode de plata No  

Curs valutar Afiseaza rata de schimb valutar pe bonul fiscal No 

Departament D1..D6 
Activeaza posibilitatea de vanzare pe departamente:  
Yes –vanzare pe DEP sale(predefinit) 
No – vanzare cu articole PLU  

Yes 

FUNC PLU menu 
După vânzarea produsului din meniul PLU în modul 
Vanzare, reveniți la meniul PLU pentru următoarea 
tranzacție. Dacă nu, ieșiți din meniu. 

No 

Tipareste BC 

Tipareste cod de bare la finalul bonului fiscal. 
Definește dacă codul de bare tipărit sau nu conține 
informații despre nr și data imprimării. 

No 

Bon Secţii Tiparire bon de sectii dupa departament  No 
Sertar Activeaza deschidere sertar de bani No 
Iesirea  Automata Delogheaza automat casier dupa emitere bon fiscal  No 

BC/Nr. PLU 

Interziceți folosirea sumei de control asupra codului 
de bare. Permite utilizarea codului de bare al 
articolului ca număr de nomenclatură, fără restricții de 
lungime și format 

No 

Balanţa  

Operatii cu cantare. Permite obținerea cantității din 
balanta conectată utilizând tasta QTY în modul de 
vânzare 
No – nu primeste cantitatea 
Yes – primeste cantitatea 

No 

 

Afişaj Afisaj extern conectat la interfata RS232  
No 
 

Barcode Cititor coduri de bare conectat la interfata RS232 Yes 
Comunicatii PC Activare posibilitate conectare PC  No 
Tastatura activata Activare tastatura in modul Online Yes 
Raport DEP Raport pe departamente tiparit dupa raport Z  No 
Raport  PLU  Raport pe articole tiparit dupa raport Z  No 
Raport Operatoi Raport pe casieri tiparit dupa raport Z  No 
Raport Clienti Raport clienti tiparit dupa raport Z No 
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2.3. PARAMETRI GENERALI  
   

Tasta 
 

Parametrii generali Descriere parametru Valoare implicita 

 

 

 

0 
 Antet 

Nefiscal Linie Antet/Subsol submeniu: 
Antet No:4 
…. 
Antet No:8   - Linii antet de la 4 pana la 
8 
Subsol No:1 
Subsol No:2 
Subsol No:3 – Linii subsol de la 1 pana 
la 3 
Antet No:0  - Mesaj intampinare 
display extern 

Linie 4: * * 
Linii 5, 6 ,7 si 8 – 
goale*  
Subsol 1 pana la 3 - 
goale* 

1 Nr Casa 
Nr. ECR cand ruleaza cu un sistem 
informatic 0001 pana la 9999 

2 
 Printer Density Densitate tiparire 

1 to 3 

3 
 Afisati  Setari afisaj 

Submeniu: 
0 Contrast display operator        
1 Contrast display client          
2 Iluminare afisaj client    
 

 
03 pana la 10, 4 
03 pana la 10, 4 
NU/ DA 

4 
 Logo  Selectare numar LOGO 

0 sau 1 

5 
 Timeout    Perioada de oprire automata OFF, 01,02,05,10 

min 

6 
 Pret Maxim Nr. cifre pret maxim  

9.99.. 999999.99 

7 
 Cant. Barcode Prefix cod de bare greutate  

28 

8 
 Oper. Barcode Prefix cod de bare operator  

27 

9 
 Duplicat Numar copii Numar copii factura simplificata 

client 0-5 

 Adaos programare Adaos 0.00 to 99,99 

 Rabat programare Discount 0.00 to 99,99 

 Text liber  Submeniu pentru setare text liber pe 
bonul fiscal 
Text 1 
….. 
Text 6 

No 



User manual  Euro-80 B 

15 
 

PRC parole Submeniu programare parole X/Z/P: 
- Reset Parole 
- Parola Z 
- Parola X 
- Parola P 

2345/2345/2345 

Network  Selectati submeniu setari WiFi: 
- AUTO START comunicare  WiFi cu 
PC in mod Sale/Line  
- SHIMBATI PAROLA 
- TCP IDLE TIMEOUT 

 
 
 
off 
no password 
180 sec 

Profile Tipareste/afiseaza/programeaza TAX 
Administration Profile  

Help Tipareste setari submeniu accesat  

 
Programarea randurilor cu text liber [PROGRAM 1 - VD] 

 Cu tasta  puteti accesa submeniu “text liber”. Pot fi programate pana la 8 
linii. 
Taste functionale: 
Tasta Name Functie Valori impicite 

 
Text 1, 2, 3…6 Deruleaza crescator linii text liber Pana la  6 

 
Text 6,5,4…1 Deruleaza descrescator linii text 

liber Pana la 1 

 

Text liber Alegeti linia text liber pe care 
doriti sa o modificati 

 

 
 Programare text pentru linia 

selectata 
Pana la  33 
caractere 

 
 Tipareste toate liniile "Text liber" 

 
2.4. PROGRAMARE METODE DE PLATA SI CURS VALUTAR [2] 
 ECR poate opera cu 9 metode de plata diferite cu urmatoarele caracteristici: 

- Mod incasare principal NUMERAR 0 – tasta   (prints always NUMERAR); 

- Suplimentare 1, 2 ….si 8 cu posibilitate programare nume si posibilitate dezactivare; 

- predefinite: 1. Card; 3. Tichete; 4. Bonuri; 5. Voucher; 6. Credit; 7. Moderne; 8. Alte; 
9. EURO. 
*Putem programa denumire metoda de plata nr. 8. 
*La metoda de plata 9. EURO putem stabili curs valutar. 

- moneda cu nume programabil și rata de schimb pentru plata principală este activată 
numai când parametrul de sistem 13 CURRENCY = DA).  
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Taste functionale: 
Taste Nume Functie/ Valoare Valori implicite  

 
Plati 1,2,3,…9 Defileaza crescator printre metode de 

plata 
Pana la metoda nr. 8 si 
apoi valuta  

 

 
Plati 9,8,7,…1 Defileaza descrescator printre metode 

de plata  Pana la metoda nr. 0  

0 
Denumire Numai pentru metoda de plata nr. 8 – 

Programare nume metoda de plata Alte 8 
 

2 

Select. valuta Alegeti valuta.ECR are o lista de 168 
tipuri de valuta ce pot fi selectate. Cu

 si  puteti defila prin 

meniu, iar cu  confirmati valuta 
aleasa.   

047  EUR 

 

Help 

Tipareste informatii despre metodele 
de plata 

0 – NUMERAR    1 – Card  
3 – Tichete 
 4 – Bonuri  5 – Voucher 6 
– Credit  7 – Moderne   8 – 
Alte 9 - EURO  

3 

Rest 
Setare parametru “REST” pentru 
metode de plata aditionale.Cateva 
optiuni sunt disponibile apasand tasta 

 

0- Cu calcul rest; 
(Schimbare) 
1- Fara rest; 
2- Limitat = in functie de 
suma. 

4 
Collect bills Permite/Interzice plata suplimentara 

curenta. 
0 –nu permite; 
1 – permite 

 

 
 Tipareste parametri definiti pentru metode de plata  

 

 Activeaza/ dezactiveaza modul de 
plata curent 

0  inactiv 
sau 1  activ 

 

 Programeaza rata de schimb cand 
plata cu valuta este activata 

Digit de la  0.000 pana la 
999.99999  
Implicit 3.65769 

 

 
2.5. COTE TVA/PROGRAMARE [3]  
i ECR opereaza cu 5 grupe de TVA (A, B, C, D, E) plus o grupa suplimentara F pentru alte 
taxe. Primele 4 grupe sunt programabile, iar a 5-a grupa este predefinita pentru produsele 
scutite de TVA. În momentul efectuarii  vânzării, coteleTVA sunt sunt alocate articolului 
sau departamentului respectiv in functie de configurare. Cota F este programata doar cu 
suma și nu are legătură cu cota TVA (reprezintă alte taxe programabile, de exemplu 
timbru verde, taxa rutieră etc.) 
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Taste functionale:  
Tasta   Functie / Valoare Valori implicite  

  Trece la urmatoarea grupa fiscala  Pana la D  

  Trece la precedenta grupa fiscala Pana la A  

 
Stabilire cota TVA pentru grupa 
fiscala curenta  

Numar de la  0% pana la 99 %  
А = 19%  B = 9%  C = 0%  D = 0% E –fără 
TVA  F- ALTE TAXE  

  Tipareste setari cote TVA  

i Atentie!!!! Valorile cotelor TVA sunt reglementate prin lege. Modificarile cotelor TVA sunt 
inregistrate in memoria fiscala odata cu efectuarea raportului Z. Modificarile cotelor TVA 
sunt efectuate numai de reprezentantul de service.  
 
2.6. PROGRAMARE DEPARTAMENTE [4] 
 Departamentele sunt utilizate pentru a separa vanzarile cu caracteristici comune. 
În modul de vânzare este posibilă înregistrarea vânzărilor direct pe departamente cu preț 
programat sau stabilit in momentul vanzarii.  

Tasta Nume Functie Valori predefinite  

 
Departamente 
1,2,3…20 Trece la departamentul urmator Pana la 20 

 

 
Departamente 
20,19,18… 

Trece la departamentul 
precedent Pana la 1 

 

0 
Denumire 

Defineste nume departament Max. 30 Caractere Dep.XX 
 

1 
Pret 

Defineste pret departament 0.00 pana la 999999.99 
 

2 
Grupa TVA Defineste cota TVA alocata 

departamentului 
Numar de la 0 pana la 5, 
corespunzator Е, A, B, C, D 

 

3 
Unit. Masura 

Unitate de masura 1 ; 2.g; 3.kg; 4.t; 5.L; 6.m; 
7.m2; 8.m3 

 

4 
Categoria 

Categoria XXXX.XX 
 

5 
Tr.Unica 

Tranzactie unica? Valoare NU(implicit) sau DA 
 

6 
Pret liber Defineste parametrul “PRET 

LIBER”  

0- Interzis pret liber; 
1- Permis pret liber; 
2- Limitat  

 

 

 
Tipareste informatii definire departamente 
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2.7. PROGRAMARE ARTICOLE [5] 
 Programarea articolelor se utilizeaza pentru a înregistra vânzări ușoare de 
articole sau servicii prin introducere număr PLU sau cod de bare cu prețul programat sau 
introdus. Utilizarea articolelor permite monitorizarea stocurilor, precum și gruparea lor în 
departamente. 
 

Tasta Nume Functie Valori implicite 

 
Articole1,2,3…10000 

Trece la articolu urmator Pana la 99999 

 
Articole 10000…1 

Trece la articolul precedent Pana la 1 

 

PLU Alege current 
1,2,3… Defineste/arata articolul selectat De la 1 la 99999 

0 
Denumire 

Defineste nume articol Pana la 30 caractere(include 
semne de punctuatie) 

1 
Pret Defineste/arata pretul articolului 

selectat 0.00 pana la 999999.99 

2 
Grupa TVA Defineste/arata cota TVA alocata 

articolului selectat  A, B, C, D, E, F, Interzis 

3 
Unit. Masura 

Unitate de masura 1 ; 2.g; 3.kg; 4.t; 5.L; 6.m; 
7.m2; 8.m3 

4 
Categoria 

Programare categorie articol XXXX.XX 

5 
Tr.Unica 

Definire tranzactie unica Valoare NU sau DA 

6 
Pret liber Defineste/arata valoare 

parametru “PRE|T LIBER” 

0- Interzis pret liber; 
1- Permis pret liber; 
2- Limitat  

7 
Departamente Defineste/arata numar 

departament alocat articolului 
selectat  

0 pana la  20  
 

8 

Cantitate 

 Defineste cantitate 
disponibila articol selectat 

  Mareste si arata 
cantitatea disponibila pentru 
articolul curent 

 Micsoreaza si arata 
cantitatea disponibila pentru 
articolul curent  

0.000 pana la 999999.99 
 
0 pana la 999999.99 
 
 
0 pana la cantitatea definita 
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9 

P.Cantit. 

 Defineste/arata valoare 
parametru “Control cantitate”  

0 – Fara control 
1 – Interzis vanzare cu stoc 
negativ 
2 – Permis vanzare cu stoc 
negativ 

! 
Alte Taxe num Defineste/arata numarul curent 

“ALTE TAXE” 1 pana la 8 

@ 
Alte Taxe Defineste/arata valoare “ALTE 

TAXE” pentru areticolul curent 0 pana la 999999.99 ( pret)  

# 
Barcod Apelare meniu programare cod 

de bare sau numar articol;  
 
 

8, 12 or 13 digits barcode: 
EAN8 EAN13, UPC-E or UPC-
A;  
 

$ 
Export/Import Acceseaza meniu Export/Import 

sau tipareste baza date articole 
pe suport extern. 

 

% 
Set. contor Art. 

Defineste numar articole  1-99999 

 
Tipareste informatii despre departamente 

 

 

2.7.1. Programare cod de bare cu ajutorul scannerului 
Alegeti articolul. Introduceti codul de bare pentru articolul selectat cu ajutorul scannerului. 
In cazul in care codul de bare este corect si nu se repeta casa de marcat emite un sunet 
specific. Atentie!! Casa de marcat nu permite acelasi cod de bare pentru articole diferite.  
 

2.8. PROGRAMARE OPERATORI. [6] 
 ECR permite inregistrarea a 20 de operatori. Operatorul implicit are codul 1 si 
parola “0”. Daca este nevoie de mai multi operatori, mai intai trebuie definiti cu numar, 
nume si parola. 
Taste functionale: 

Tasta Display Functie Valori implicite 

0 

Nume 

Definire nr operator cu tastele:

(Trece la numar operator 

umator) sau  (Trece la nr 
operator anterior) 

Numere de la 1 la 20  

1 

Parola Programare parola operator 

Pana la 6 cifre(daca parola 
contine mai putin de 6 cifre, 
accesarea meniului se face 

cu tasta ) 
Parola implicita pentru 

operator 1 este: 0  
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2 Nr. operatori Alege numarul operatori  

  

Parola eliminat Sterge parola operator 

  Tipareste lista operatori 

 
2.8.1. Programare parola utilizator cu ajutorul scannerului. 
  Alege operator. Programarea codului de bare pentru parola este identica cu 
programarea codului d ebare pentru articole, cu conditia sa ne pregatim codurile de bare 
pentru fiecare operator in prealabil. ECR nu permite utilizarea aceluiasi cod de bare pentru 
operatori diferiti.  
 Inregistrarea operatorului se poate face manual sau cu ajutorul cititorului de 
coduri.  
 Codul de bare pentru operator contine maxim 13 cifre. Cifrele din codul de bare 
sunt interpretate astfel: 

2 digits – prefix cod de bare (programat in parametri ECR). 
3 digits – primele 3 cifre din parola in ordine inversa. 
2 digits – diviziunea cu 100 pentru primele 3 cifre 
3 digits – urmatoarele 3 cifre din parola in ordine inversa 
2 digits – diviziunea cu 100 pentru urmatoarele 3 cifre 
1 digit – checksum  

 
2.9. CONECTAREA LA PC. PROGRAMARE SI RAPORTARE IN MOD “LINE [7] 
 ECR poate fi conectata cu calculatorul. Pe display apare:  

 
-- Line -- 

 
 

2.10. TESTE SISTEM ECR. PAROLE DE ACCES [8] 
 In acest mod putem verifica diverse functionalitati ale modulelor ECR. 
 Testele pot fi pornite prin apasarea unei taste: 

Tasta Test Actiuni. Caracteristici 

0 
Versiune test Versiune, C.S. & tiparire 

1 Diagnostic Tiparire diagnostic 

2 MF test memorie fiscala, tiparire rapoarte libere si evenimente 

3 EEPROM test operativ EEPROM 

4 
Tensiune Test tensiune alimentare 
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5 
Afisaj Test display 

6 
SD Test SD card intern(JE) 

7 
USB Scriere fisier test pe USB 

8 
Interfata RS232 - 1 

 
Verificare interfata RS232-1 

9 
Interfata RS232 - 2 Verificare interfata RS232-2 

 
Sertar  

 
GPRS  

 
Wifi  

. 
Tastatura EXIT: apasati de 4 ori tasta  MODE  

 

 

2.11 DEFINIRE PARAMETRI COMUNICARE [9] 
Tasta Nume Functie Valori implicite 

0 

UART speed 

UART foloseste la conectarea cu PC. 

Valorile sunt selectate cu tasta  . 
Pentru a selecta viteza, selectati 
viteza si iesiti din meniu. 

Disponibilitati viteza 
com: 9600, 19200, 
38400, 57600, 115200. 

1 

Balanta  

PROTOCOL CANTAR COMERCIAL 
Putem conecta cantare comerciale cu 
8 protocoale diferite de comunicatie. 
Pentru a selecta protocolul dorit 

apasati .  

CAS 

2 Afisaj La fel ca pentru protocol cantar Par. CD7220/5220 

3 

WiFi 

Selectati o retea wireless, iar ECR se 
va conecta automat la fiecare pornire. 

Apasa  pentru a tipari o lista cu 
retele wireless disponibile. Selectati 
numarul corespunzator retelei dorite, 
introduceti parola de access, iar dupa 
conectare ECR va tipari o lista cu 
setarile de retea. 
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4 
Bluetooth 

In acest submeniu, putem selecta 3 
optiuni BT: 
ON/OFF BT 
Parola  
Reset BT 

 
OFF 
Parola implicita este 
1234 

 
2.12. PROGRAMARE UNITATI DE MASURA [PROGRAM, D1] 
Programare unitati de masura. 

 ECR suporta 8 tipuri de unitati de masura. Prima optiune nu poate fi 
reprogramata. 

Key Name Function  Value range default 

 
Masurare #1, #2,…#8 Trece la unitatea de masura 

urmatoare Pana la 8 

 
Masurare #8, #7,…#1 Trece la unitatea de masura 

precedenta Pana la 1 

 
Nume Defineste nume unitate de 

masura 3 caractere 

 
 Tipareste datele programate. 

 
2.13 PROGRAMARE ALTE TAXE [PROGRAM , D2] 
Alte taxe reprezinta o taxa suplimentara pentru anumite produse, neinclusa in baza de 
impozitare TVA. 
 

Tasta Nume Functie Valori implicite 

  
NO TAXA; TAXA 1,2,3…7 Trece la TAXA urmatoare Pana la 8 

 
TAXA7,6,5…NO TAXA Trece la TAXA precedenta Pana la NO TAXA 

 
Alte taxe:  

Definest nume TAXA  

 
 Tipareste datele programate. 

 
2.14. PROGRAMARE BAZA DE DATE CLIENTI [PROGRAM 0-9, D3] 
 In acest submeniu putem programa baza de date clienti.  

Tasta Nume  Functie Valori implicite  

 
Client 1,2,3,…300 Trece la clientul urmator Pana la numarul300  

 
Client 300…1 Trece la clientul precedent Pana la numarul 1  

 
 

Defineste/arata numar client 
selectat  1 pana la 300  
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0 
Denumire TVA 

Defineste/arata CUI client 15 caractere 
 

1 
Denumire 

Defineste nume client Pana la 30 caractere 
 

2 
Adresa 
 Defineste adresa client  

 

3 
Text liber1 

Text liber 1 20 caractere 
 

4 
Text liber2 

Text liber 2 20 caractere 
 

5 
Text liber3 

Text liber 3 20 caractere 
 

6 
Text liber4 

Text liber 4 20 caractere 
 

 
 Tipareste date pentru clientul selectat  

 
 Tipareste date clienti  

 
2.15. DEFINIRE DATA/ORA 
 
 Data si ora pot fi programate, dar nu mai inainte de data/ora ultimului document 
salvat in JE sau in MF. 
 Pentru a programa data/ora cu mai mult de 24 ore inainte, ECR are nevoie de 
confirmare prin reintroducere.  

In tab-ul  “Programare” meniu Program  apasa , introduceti data in format DD-

MM-YY si confirma cu . Dupa definirea datei, seteaza ora in format HH-MM si 

confirma cu . Noile informatii despre data si ora sunt tiparite. 
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3. Mod “VANZARE”  
Modul VANZARE se acceseaza cu parola utilizator. 

Parola nu poate fi mai mare de 6 cifre. Daca parola contine mai putin de 6 cifre, apasa 

   dupa introducerea parolei.   
 
Taste functionale 

Tasta Functii taste Taste funcționale/operatii 

. 
Activarea conexiunii WiFi dacă parametrul general AUTO START al conexiunii WiFi 
este activ sau dezactivarea conexiunii WiFi 

 
Deschide sertar 

 
Sterge eroare 

 
1) Apasat o data – Arata SUBTOTAL vanzari 

2) La urmatoarea apasare calculeaza si arata SUBTOTAL alternativ in numerar si in 
valuta(Numai daca Curs valutar = DA) 

 to  

Inregistreaza vanzari pentru 
departamentele de la 1 la 6 cu pret 
programat 

Inregistreaza vanzari pentru departamentele 
de la 1 la 6 cu pret introdus de la tastatura 

 

 to  

Inregistreaza vanzari pentru 
departamentele de la 7 la 12 cu pret 
programat 

Inregistreaza vanzari pentru departamentele 
de la 7 la 12 cu pret introdus de la tastatura 

  
Inregistreaza vanzari pe departamente de la 
1 la 20 cu nr. departament introdus de la 
tastatura 

 
 Inregistreaza pret articol/departament 

 
Introducere manuala cod de bare sau cod PLU. Pentru confirmare se apasa aceeasi 
tasta. 

 

Deschidere factura simplificata. Introduceti numar client si apasati . 

Prin apasarea tastei  accesam meniul “cautare clienti”. Cu  sau  navigam 

si alegem clientul dorit, iar cu  confirmam alegerea. Pentru a iesi apasam tasta

; Vezi punctul 3.5. pentru introducere clienti fara date programate in prealabil. 

   

Vizualizare lista articole 

Cu tastele  sau  si cu numar  putem naviga prin lista de articole.Pretul 

programat pentru articolul selectat este de asemenea afisat. Cu tasta  putem vinde 

articolul selectat. Pentru a iesi apasa tasta ; 

 
Primeste cantitatea de la cantar(daca 
avem un dispozitiv conectat) Defineste cantitatea 
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Anulare articol   

  

Anulare articol din lista. Pe display apare lista cu articolele introduse pe bonul fiscal 

deschis. Confirma cu tasta . 

   

Anulare tot bonul fiscal. Cu tasta 
FUNCTION apasata, apasa pe tasta 
VOID. 

 

   
Efectueaza discount/adaos in procent 
deja programat 

Efectueaza discount/adaos in procent stabilit 
de la tastatura 

  Introducere/Extragere numerar in/din sertar 

 

or  

 Efectueaza discount/adaos cu valoare fixa 
introdusa de la tastatura 

  In afara bonului. Afiseaza data/ora.Pentru a iesi apasa  

  
Dupa tiparire factura simplificata, tipareste copie.  

  

Deschide editor pentru inserare “Text liber 1” in bonul fiscal, sau insereaza “Text 

liber”cu tastele .. . Apasa  pentru confirmare.  Tipareste “Text 
liber” pe bonul fiscal. 

  

1) (Daca Plăţi Suplimentare= 0) 
Incaseaza intreaga suma cu metoda 
de plata 1. 

Incaseaza suma introdusa de la tastatura 
pentru metoda de plata 1 

2) (Daca Plăţi Suplimentare = 1) 
Incaseaza intreaga suma cu metoda 
de plata selectata(1-8) 

Incasare suma primita pentru metoda de 
plata selectata de la 1-8  
Selectati metoda de plata 

   
(Plăţi Suplimentare = NO) Incaseaza 
intreaga suma cu metoda de plata 5. 

Incaseaza suma introdusa de la tastatura 
pentru metoda de plata 5 

 

1) Incaseaza intreaga suma cu 
NUMERAR 

Incaseaza suma introdusa de la tastatura cu 
NUMERAR, daca suma introdusa este mai 
mare decat totalul, ECR calculeaza si 
afiseaza REST. 

2)  Daca Curs valutar =1 si pe display 
apare curs valutar – Incaseaza suma 
de plata in valuta 

Incaseaza suma introdusa in valuta, daca 
suma introdusa este mai mare decat totalul 
de plata, ECR calculeaza REST 

 
3.1. PRINCIPII DE BAZA IN MOD “VANZARE”. RESTRICTII 
 Cand inregistreaza o vanzare, casa de marcat tipareste bon fiscal. 
 Pentru a inchide un bon fiscal, trebuie incasat totalul sumei de plata cu una sau 
mai multe metode de plata. 
 Cand am inceput incasare, nu se mai pot face modificari asupra bonului fiscal. 
 Operatiunile de discount sau adaos procentual sau valoric, pot fi efectuate asupra 
articolelor sau asupra bonului fiscal in totalitate. 
 Operatiunile de anulare pot fi efectuate numai inainte de inceperea incasarii. 
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3.2. VANZARE ARTICOLE FOLOSIND CITITIOR CODURI DE BARE 
 Scaneaza cod de bare articol. Articolul trebuie să aibă cod de bare și preț 
programate. Dacă codul de bare se potrivește cu articolul, vânzarea este înregistrată. 
Înainte de scanare este posibilă setarea cantității și a prețului. 
 ECR acceptă numai coduri de bare compatibile cu standardele EAN13, EAN8, 
UPC-A și UPC-E. Dacă folositi  coduri de bare unice, acestea trebuie programate (vezi 
2.2). 
 ECR suporta coduri de bare variabile dupa greutate, format EAN-13. Acest tip de 
cod de bare conține informații despre numărul articolului în ECR și cantitatea sa (până la 5 
categorii). Nu este necesar să programați acest tip de coduri de bare ca parametri de 
articol. Numai primele două cifre trebuie programate, în parametrii generali ai ECR.(vezi  
2.2). 

 

ECR interpretează cifrele codurilor de bare după cum urmează: 

    YY    NNNN    X   QQQQQ   X 
 
Prefix cod de bare variabil(2) 
Cod articol(4) 
Cifra control greutate(1)  
(Not checked by ECR) 
Greutate max. 99,999 Kg.(5) 
Cifra control cod de bare(1) 
(Checked by ECR, depending on P27) 
 
3.3. VANZARI CU GREUTATE PRELUATA DE LA CANTAR COMERCIAL 
 

ECR este pusă în modul de vânzare. Cântarul electronic este pornit și în modul de 
cantarire. Bunurile sunt puse pe cântar. Atunci când greutatea mărfurilor este afișată în 

formatul XX, XXX Kg, este apăsată tasta . Dacă comunicarea dintre ECR și cântarul 
electronic este corectă, cantitatea cantarita este afișată pe ECR.Un beep lung indica lipsa 

comunicatiei. Apasand tasta , o noua incercare de obtinere a greutatii de la cantar 
va fi efectuata. 
    

 

3.4. OPERATII CU VALUTA. CALCULARE SUME. PLATI. REST 
 Cand Curs valutar = DA, ECR își schimbă funcționalitatea în felul următor 
tipărește bonul fiscal și suma totală calculată în valuta utilizând cursul de schimb 
programat; calcularea și afișarea subtotalului în valută este posibilă; plata se efectueaza in 
valuta în valută. 

 Dupa calcularea subtotalului, apasand tasta din nou, pe display apare 
suma in valuta, iar cand apasam acelasi buton, suma este afisata in moneda de referinta. 

 Cand suma este afisata in valuta, apasa   pentru incasarea cu valuta.  

 Daca inainte de a apasa TL, suma introdusa de la tastatura este mai mare decat 
totatalul de incasat, ECR calculeaza REST in valuta. 
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3.5. TIPARIRE FACTURI SIMPLIFICATE 
 ECR poate tipari facturi simplificate. Bonul fiscal are următoarele proprietăți 

suplimentare: numărul facturii zilnice; câmpul de date despre clienți – numarul de 
identificare fiscala și codul de înregistrare ale clientului sunt introduse înainte de 
începerea vanzarii. 

 Pentru a emite factura simplificata apasati tasta inainte de inceperea 

vanzarii. Introduceti numarul asociat clientului in baza de date si apasati . 
Pentru a emite un bon fiscal cu CUI client, faraa a avea programate datele 

clientului, apasati 0 si , apoi introduceti CUI client. 
 

 Anularea emiterii unei facturi simplificate se face apasand tasta , inainte de 
inceperea vanzarii. 
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4. Rapoarte ECR 
 Rapoartele ECR conțin informații despre toate vânzările, fluxul monetar, circulația 
stocurilor. În funcție de raportul ales, este efectuată citirea sau citirea cu ștergerea 
rapoartelor. 
 
4.1. RAPORT Z 
 
Taste functionale: 

 
 

Tasta Nume Functie 

 

Raport zilnic Raportul fiscal zilnic (înregistrarea vanzarilor in FM în 
modul de operare "Raport Z"); 

1 
MF rap.de data Raportul din memorie poate fi scurt sau detaliat. Raportul 

detaliat conține fiecare înregistrare zilnică și informații sumare 
despre perioadă. Raportul sumar conține numai datele și 
numărul înregistrărilor în perioada și sumele sumare. 

1 Raport sumar grupe pe TVA– scurt 1;  

2Raport detaliat pe grupe TVA – detaliat 2; 

4Raport sumar metode de plata – 4-plati; 

5Raport detaliat sume de plata – 5-plati 
 
 

2 
MF rap.de blocuri Pot fi tipărite raport scurt sau detaliat. Raportul detaliat conține 

fiecare înregistrare zilnică și informații sumare despre perioadă. 
Raportul scurt conține numai date și număr de înregistrări între 
blocuri și sumele sumare. Când ECR este cu EJ, sunt incluse și 
numerele de jurnal pentru perioada respectivă. 

1 Raport sumar dupa nr Z – scurt 1;  

2Raport detaliat dupa nr Z– detal 2; 

4Raport sumar plati dupa nr Zr– 4-plati; 

5Raport detaliat plati dupa nr Z– 5-plati. 

4 
Departamente rap. Acesta este raportul incasarilor și al cantității vândute în toate 

cele 20 departamente de la ultimul raport pana in prezent. Dacă 
se efectueaza din "Report Z", tiparirea începe automat. 

5 
Articole raport Rapoarte privind incasarile și vânzările cantitative ale tuturor 

articolelor din ECR 

6 
Operatori raport Raport incasari pe operatori. Raport cu golire 

 

7 
Clienti raport Raport vanzari bonuri fiscale cu CUI client sau facturi 

simplificate. Raport cu golire 
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JE – de data Raport JE dupa data (data inceput, data sfarsit) 

 
JE – de Z raport Raport JE dupa nr Z 

 
JE – de bon Raport JE bonuri fiscale 

 
Plin JE raport Raport JE complet 

 

Rap.MF evenimente 
 

Raport evenimente inregistrate in memoria fiscala. 

 
 Tiparire informatii ajutor 
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4.2. RAPORT X 
Taste functionale: 

Tasta Nume Functie 

 

Raport zilnic Daily fiscal report 

1 
MF rap.de data Raportul din memorie poate fi scurt sau detaliat. Raportul 

detaliat conține fiecare înregistrare zilnică și informații 
sumare despre perioadă. Raportul sumar conține numai 
datele și numărul înregistrărilor în perioada și sumele 
sumare. 

1 Raport sumar grupe pe TVA– scurt 1;  

2Raport detaliat pe grupe TVA – detaliat 2; 

4Raport sumar metode de plata – 4-plati; 

5Raport detaliat sume de plata – 5-plati 
 

2 
MF rap.de blocuri Pot fi tipărite raport scurt sau detaliat. Raportul detaliat 

conține fiecare înregistrare zilnică și informații sumare 
despre perioadă. Raportul scurt conține numai date și număr 
de înregistrări între blocuri și sumele sumare. Când ECR 
este cu EJ, sunt incluse și numerele de jurnal pentru 
perioada respectivă. 

1 Raport sumar dupa nr Z – scurt 1;  

2Raport detaliat dupa nr Z– detal 2; 

4Raport sumar plati dupa nr Zr– 4-plati; 

5Raport detaliat plati dupa nr Z– 5-plati. 

4 
Departamente rap. Acesta este raportul incasarilor și al cantității vândute în 

toate cele 20 departamente de la ultimul raport pana in 
prezent. 

5 
Articole raport Rapoarte privind incasarile și vânzările cantitative ale 

tuturor articolelor din ECR. 

 Apasand tasta 5 accesam submeniul in care 

avem urmatoarele optiuni: 

-  stocuri; 

- articole programate(nume, pret, cod de 
bare); 

-  incasari pe articole. 

6 
Operatori raport Informatii despre operatori. 
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7 
Clienti raport Raport vanzari bonuri fiscale cu CUI client sau facturi 

simplificate.  

 
JE – de data Raport JE dupa data (data inceput, data sfarsit) 

 
JE – de Z raport Raport JE dupa nr Z 

 
JE – de bon Raport JE bonuri fiscale 

 
Plin JE raport Raport JE complet 

 
Plati raport Raport incasari pe toate metodele de plata folosite 

 
Rap.MF evenimente 
 

Raport evenimente inregistrate in memoria fiscala 

 
Rapoarte ANAF 
       Export XML 
       Raport JE 
       Raport MF 

Raport fisier xml pe perioada. Pot fi exportate 

pe stick USB sau pe card SD. Exportul se executa 

dupa data sau dupa numar Z. 

 
 Tipareste informatii de ajutor 

 

- Raportul fiscal zilnic cu golireși înregistrare în FM, atunci când modul selectat este 
"Raport Z", în acest caz golirea începe automat. Informația se referă la perioada de la 
raportul anterior cu golire până în prezent. 
 
Atentie!!! Raportul fiscal zilnic cu golire trebuie efectuat in fiecare zi in care avem vanzari 
efectuate. A se pastra in inregistra in ordine cronologica. 

 
 Raportul fiscal zilnic se efectueaza cu golire, iar daca este intrerupt de caderi de 

tensiune este reluat automat cand casa de marcat este pornita. 
 Memoria fiscală conține înregistrări zilnice cu informații acumulate despre vanzari 

pentru fiecare gupa de TVA cu data și numărul de înregistrare. Pe lângă înregistrările 
zilnice, FM conține informații despre următoarele evenimente: punerea în funcțiune, 
modificarea cotelor TVA, modificarea formatului numerelor, resetarea memoriei RAM, 
resetarea jurnalului electronic.Raportul de memorie fiscala poate fi efectuat si din mod 
Raport X si din mod Raport Z. 

 Fiecare raport JE poate fi intrerupt apasand tasta  . 
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5. ERORI SI RESTRICTII IN TIMPUL FOLOSIRII CASEI 
DE MARCAT  

În timpul funcționării ECR sunt posibile erori din cauza utilizării incorecte, a 
depășirii înregistrărilor sau a altor restricții 
5.1. MESAJE AFISATE 
 

Mesaj afisat Situatie Insemnatate Rezolvare 

  ! Raport Z! \ Mod vanzare 
Au trecut 24 ore de la 
emiterea primului bon 
fiscal 

Efectuati raport Z 

     INTERZIS    
Vanzare pe 
departamente 

1) fara pret sau cota 
TVA nealocata 
2) Departament 
D1..D6=DA 

apasa . Refa setarile si 
reia operatia 

     INTERZIS    
Vanzare pe 
articole 

Fara pret sau cota TVA 
nealocata apasa . Refa setarile si 

reia operatia 

     INTERZIS    
Introduceti pret 
liber 

Nu am setare pret liber 
=YES, apasa . Refa setarile si 

reia operatia 

  -CANTITATE  \ 
Vanzare pe 
articole 

Stoc negativ pentru 
articolul selectat 

În modul PROGRAMARE 
introduceți o nouă cantitate 
pentru articol sau setați modul 
de funcționare fără 
monitorizarea cantității 

! EROARE STL !\ Mod vanzare Suma este mai mare 
decat maximum admis. apasa . Refa setarile si 

reia operatia 

   - TOTAL -     Mod vanzare Nr. maxim articole pe 
bon atins  

Incaseaza si inchide bonul 
fiscal 

   ЕROARE     \ Anulare Incercare anulare 
tranzactie inexistenta 

Refa operatia de vanzare  in 
mod corect 

   ЕROARE     \ Anuleaza Anuleaza toate vanzarile apasa . Refa setarile si 
reia operatia 

      REST ?     
Inchidere bon 
fiscal 

ECR asteapta 
introducerea sumei de 
plata 

Inchide bonul cu metoda de 
plata dorita, dar introduceti 
suma incasata 

   - PLAT     \ 
Sume de plata 
indisponibile  

Sume insuficiente in 
sertar apasa . Refa setarile si 

reia operatia 
5.2. MESAJE DE EROARE SI RESTRICTII TIPARITE 
 

Mesaj tiparit Ce inseamna Rezolvare 

-CADERE TENSIUNE- Lipsa tensiune 
alimentare ECR finalizeaza operatia 

RAMAN ХХ INREG 
 XX inregistrari ramase in 

MF 
Inlocuiti memoria fiscala in termen de 

XX zile 
Eroare Fiscala Memorie fiscala plina, Inlocuiti memoria fiscala in conformitate 
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MF  PLINA dar poate fi citita.Nu mai 
pot efectua vanzari cu 

casa de marcat 

cu legislatia in vigoare 

EROARE RAM! Reset RAM Contactati unitatea de service 
Eroare Fiscala 
CRC gresita 

Suma de control gresita 
la inregistrarea in M\F Contactati unitatea de service 

5.3. RESTRICTII DE PROGRAMARE  
ECR nu va permite programarea anumitor parametri până când nu se efectueaza 
anumite rapoarte. 

Lista parametrilor este urmatoarea: 
Parameter  Necessary reports 

intreg / fractionat Toate rapoartele mod Z 
Curs valutar Raport Z, Raport operatori mod Z 
Interzis articol pret liber Rapoprt articole, Raport Z 
Antet linii(1 - 3) Raport Z 
Modificare cote TVA Raport Z 
Metode de plata Raport Z, Raport operatori 
Nume si grupa TVA departamente (Numai 
pentru cele care au inregistrat vanzare) Raport Z, Raport departamente 

Nume si grupe TVA articole 
(Numai pentru cele care au inregistrat 
vanzari) 

Raport Z, Raport pe articole 

Pret articole  (cu vanzare) Raport Z, Raport articole 
Operators number Raport operatori 
Parametrii din fabrica Toate rapoartele mod Z 
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Notes: 
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