
 
 
 ФИСКАЛНЕ ОСОБИНЕ И ФУНКЦИЈЕ 
Ова каса је направљена да задовољи захтеве фискалног закона Републике Србије. 
Назив продавнице, порески број власника касе и број фискалног модула, датум и 
време се прво уносе у фискалну меморију, и штампају на сваком фискалном 
документу. 
 Исечци који се издају су или фискални или нефискални и међусобно се разликују како 
је доле наведено.  
 

 
 
 ФИСКАЛНА  МЕМОРИЈА 
Приликом формирања Z1 финансијског извештаја, следећи подаци ће се уписати у 
фискалну меморију као један дневни Z слог: број дневног извештаја, датум и време, 
износ продаје, износ пореза, задњи број фискалног рачуна, број реста и промена 
пореза. Ови подаци се памте док  Z бројач не достигне 2000. 
 
ЕПРОМ, заливен у епокси смолу се користи као фискална меморија тако да се не може 
обрисати или спалити. Детаљи о фискалној меморији и фискалним подацима могу се добити 
штампањем Периодичног извештаја. 
 
 ЗАШТИТА ФИСКАЛНЕ МЕМОРИЈЕ 
Када се фискална меморија уклони или замени другом (празном или испуњеном), каса 
аутоматски упозорава на ФИСКАЛНУ ГРЕШКУ и аутоматски закључава све операције и тако 
спречава даље коришчење касе.  
 
Каса се једино може иницијализовати ако је у њу стављена одговарајућа ( празна) фискална 
меморија, уз посебну процедуру ауторизованог сервисера, и разваљивање епокси заштите. 
  
 
 ФИСКАЛНА ГРЕШКА 
Каса се блокира када се појави Фискална грешка, и може се деблокирати само преко 
Системског ресета, брисањем оперативне меморије. 
 
Фискална грешка може да се појави у следећим случајевима: 
 
1: Фискална меморија откачена. 
2: Оперативна меморија оштећена  или нема напајање. 
3: Не могу се више уписивати подаци у Фискалну меморију. 
4: Фискална меморија замењена са другом празном или испуњеном. 
5: Грешка у фискалној меморији (чексум). 
 
У случају фискалне грешке на дисплеју се појављује 
 

– – – – – – – – – – 
 
Да би се статус грешке уклонио, инсталирати исправну фискалну меморију, празну, и извршити 
Системски  ресет са брисањем оперативне меморије. 
 
ИЗГЛЕД ТАСТАТУРЕ 
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 КОНТРОЛНА БРАВИЦА 

 
ИСК  Каса је искључена 
РЕГ  Продајни мод 

X  X положај за извештаје менаџера 
Z  Z положај за дневни извештај за менаџера 

ПРГ  Програмски мод 
S  Сервисни мод 
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ФУНКЦИЈЕ ТАСТЕРА 
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ДЕФИНИСАЊЕ ЛОЗИНКЕ КАСИРА 
 

MOД: S - ПРГ – РЕГ- X - Z 
 



Ако се у  “дефинисању касира” Ознака 006 (Flag)  предефинише на “Није ОБАВЕЗНО” 
(фабрички постављено), тада се лозинка касира може прескочити. 

У супротном ако је Ознака 006 предефинисана у “ОБАВЕЗНО”, треба унети лозинку 
касира да би рад на каси могао да се започне. Пре уноса лозинке касира све операције 
су забрањене. 
 

  
 

 
 
ИНФО МОД 
 

MOД :  ПРГ 

• Пре фискализације, каса може да ради само у S и ПРГ моду. 

• У  ПРГ moду, се може стартовати и прекинути ИНФО МОД. 
• У  ИНФО МОД-у могуће су операције  РЕГ, X и Z мода. 
• Након фискализације ИНФО мод више не постоји. 
 
СТАРТ/СТОП ИНФО МОДА 

 
 

После инфо мода, сви износи и порески извештаји се бришу, осим претходно 
предефинисаних података. 
 
ФУНКЦИЈЕ АЛФА ДИСПЛЕЈА 
 

MOД : S - ПРГ - РЕГ 

• Функција приказа алфанумеричких карактера на дисплеју  је могућа: 
• Функција алфа дисплеја је могућа у следећим операцијама. 
 
<S> МОД Програмирање ИФБМ;ПИБ и Име продавнице 
 
<ПРГ> MОД Програмирање описа (Оделење, Артикал), Заглавља 
 
<РЕГ> MОД  Упис назива артикла и одељења 

(Дисплеј се може приказати са заставицом # П005) 

• У случају АЛФА приказа, [СТОР] се може користити за брисање последњег унетог 
карактера (као бекспејс код рачунара). 
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■ S-MOД OПЕРАЦИЈЕ 
 

РЕСЕТИ 
 
1.Системски  ресет  без брисања оперативне меморије, тип “ Н ” 
 
Системски ресет се извршава истовременим притискањем Ресет дугмета на главној 
плочи касе када се каса укњучује. Након тога се притиска Међузбир тастер. 
 
 
 

 
 
 
У овом случају, каса се иницијализира, и следећи делови меморије се бришу: 
− радна меморија; 
− садржај  МЕЂУЗБИР текућег рачуна; 
− лозинка касира 1 
Сви предефинисани програми и извештаји се не бришу. 
Статус блокирања касе се неће активирати ако се појави фискална грешка. 
 

У фискалном моду, слог системског ресета Н, са текућим дневним бројачем, датумом и 
временом, ће бити уписан у фискалну меморију. Максимални број фискалних ресета је 
50. 
 
2. Системски ресет са брисањем оперативне меморије, тип П 
 
Током укључивања касе притиском на ресет дугме на главној плочи касе извршава се 
системски ресет. 
Након тога, треба унети Датум и Време потврђено [МЕЂУЗБИР] тастером. 

 
 
 
 
 
У овом случају код иницијализације касе следећи делови меморије биће обрисани: 
− oперативна (радна) меморија; 
− текући бафер међузбира; 
− лозинка Касира 1; 
− сви извештаји: продаје, порез, дневни и кумулативни финансијски, оделења, 

артикли, касири, извештаји по сату; 
− гранд тотал, Z бројач, дневни и узастопни бројеви исечака. 
Сви предефинисани програмски и извештајни подаци се не бришу. 
Статус блокирања касе се неће ослободити. 
 
 
У фискалном моду Систем Ресет слог тип П (са текућим дневним бројачем, временом 
и датумом) биће уписани у фискалну меморију. Из фискалне меморије биће преузети  
следећи подаци: 
− Име продајног места, ПИБ, ИБФМ и последње вредности пореза; 

Гранд тотал, број дневног извештаја и број следећег броја исечка. 

F 0          0 МЕЂУЗБИР ННММ

F1          0 МЕЂУЗБИР ДДММГГ

F 0          0 МЕЂУЗБИР 



 
Mаксимални број системских ресета са брисањем радне меморије, за животног века 
касе у фискалном моду је ограничен на 50. 

 

3.Aутоматско стартовање програма са брисањем базе података, тип Б  

 

 
 

 
              Ова је операција могућа само после дневног Z извештаја, или после 

системског ресета. 
 Ако је каса у фискалном моду, ово је могуће преко ресет свича на главној 

плочи касе, када се подигне поклопац касе ( фискална пломба мора да се 
развали). 

             Ако је у фискалном моду, фискални ресет тип Б , текући дневни бројач, 
датум и време, ће се уписати у фискалну меморију. 
Следећи програмирани подаци ће бити обрисани и/или постављени у 
предефинисаној вредности: 
− Бришу се одељења и извештаји, описи се постављају у 

предефинисане вредности; 
− АРТИКАЛ у предефинисано а извештаји се бришу; 
− Број касе; 
− Лозинке свих касира се бришу; 
− Заглавље са порукама се брише; 
− Предефинисани сати извештаја и извештаји се бришу; 
− Ознаке касе (заставице) се постављају у фабрички дефинисане 

вредности. 
Назив продајног места, ПИБ и ИБФМ и последње стопе за порезе се: 
− бришу (ако је нефискално стање); 
− преузимају цд из фискалне меморије(ако је у фискалном стању). 

 
4. Системски  ресет са брисањем базе података, тип Ц 
 
Током укључивања касе притиском на ресет дугме на главној плочи касе извршава се 
системски ресет. 
Након системског, унети Датум и Време све време држећи ресет дугме 
притиснутим, а затим потврдити  [МЕЂУЗБИР] тастером. 

 
 
 
 
 
У овом случају код иницијализације касе радна меморија и база података се бришу, и 
аутоматско подизање ће извршити као у случају типа П и Б.  
 

У фискалном моду Систем Ресет слог тип Ц са текућим Z бројачем, датумом и 
временом уписаће се у фискалну меморију. 
 

Mаксимални број свих ресета са брисањем радне меморије, за животног века касе у 
фискалном моду је ограничен на 50. 

# / Без
продаје9 9 9 9 

F 0          0 МЕЂУЗБИР ННММ

F1          0 МЕЂУЗБИР ДДММГГ



                                            ТЕСТОВИ ПРОВЕРЕ 
ТЕСТ ПОРТА 

5555 
 

Примедба: на дисплеју се исписује резултат теста. 
 

ТЕСТ ШТАМПЕ 

7777 
 

 
Примедба: АСКИ табела карактера и листа Описа се штампају 
 

ПРОВЕРА ДА ЛИ ЈЕ ФИСКАЛНА МЕМОРИЈА ПРАЗНА 

8888 
 

 

 
Примедба: Ако је исправно на дисплеју се приказује последња празна адреса 

са F како је доле приказано. 

 
У супротном, ако се појави грешка , прва не празна адреса се приказује 
са  “E” . 

 
 

                                  ФИСКАЛИЗАЦИЈА 
 
Напомена: Кораке у фискализацији од брјоа 1 до броја 6 пожељно 

је урадити пре доласка пореског инспектора, јер се тиме сам 
чин фискализације пред инспектором своди на унос 
података у фискалну меморију, што вишеструко смањује 
време потребно за фискализацију 

 
КОРАК 1: ПРОВЕРА ДАТУМА И ВРЕМЕНА 
Датум и време су већ унети у касу, али пре фискализације обавезно треба 

проверити да ли одговарају стварним вредностима. У том циљу треба 
урадити Дневни извештај, окретањем контролног кључа у Z положај и 
притиском на тастер [ГОТОВИНА]. 

Каса избацује Дневни извештај (Слика 1)на ком су исписани датум и време. 

F          1 F d d F



                                                
                                                              Слика 1 



TTНННННН X / Врем Aлфа улаз (8 карактера ) ИГР 

Уколико су датум и време добри, прећи на корак 3. 
Уколико датум и време нису добри, прећи на корак 2. 
 
КОРАК 2: ПОДЕШАВАЊЕ ДАТУМА И ВРЕМЕНА 
Окренути кључ у S положај. 
У нефискалном моду датум и време се могу унети после Дневног извештаја. 
Унос се врши са нумеричке тастатуре, у форматима приказаним на слици. 
Овера је тастером [МЕЂУЗБИР]   

 

 
Пример: Ако желимо да унесемо датум 12.06.2004.и време 16:45 Треба притиснути 
тастере: [1], [6], [4], [5], [МЕЂУЗБИР], [1], [2], [0], [6], [0], [4],[МЕЂУЗБИР] 

Ако је каса у фискалном моду, ВРЕМЕ се може мењати само уз помоћ РЕСЕТ свича на 
главној плочи касе, отварањем кућишта касе (разбијањем заштите). ДАТУМ се може 
мењати само унапред у односу на последњи дневни узвештај. Примери исечка које каса 
штампа при промени времена и датума налазе се на сликама 2, односно 3 

                                             
                                      Слика 2                                           Слика 3 

 

КОРАК 3: ПРЕДЕФИНИСАЊЕ ИДЕНТИФИКАЦИОНОГ БРОЈА ФИСКАЛНЕ 
МЕМОРИЈЕ ( ИБФМ) 

Окренути кључ у S положај. 
Притиснути тастер [ИГР]. 
Унети ИБФМ преко ASCII табеле. Ако у току уноса направите грешку, притисните 
тастер [С], па поновите упис. 
Притисните тастер [Х/Време]. Каса штампа исечак као на слици 4. 
 

 
 
 

Пример: Уколико је ИБФМ  "ДД001340", треба притискати следеће тастере: 
 [ИГР], [0], [5], [0], [5], [3], [0], [3], [0], [3], [1], [3], [3], [3], [4], [3], [0], [Х/Време]  

 

МЕЂУЗБИР HHMM

МЕЂУЗБИР ДДММГГ

ВРЕМЕ: 

ДАТУМ: 



 
У случају уноса у погрешном формату,код потврде са [Х/Време] јавља се упозрење 

о грешци. 

                                                
                                                            Слика 4 
 
Предефинисање ИБФМ-а подразумева упис ИБФМ-а у радну меморију касе, а не 

у фискалну меморију. Ово значи да се, у случају грешке, увек можете исправити, све 
до уписа ИБФМ-а у фискалну меморију ( види корак 6 )!!! 

Уколико сте правилно унели ИБФМ, пређите на корак 4. 
 
 
 
КОРАК 4: ПРЕДЕФИНИСАЊЕ ПОРЕСКОГ ИДЕНТИФИКАЦИОНОГ 

БРОЈА (ПИБ) 
 

Окренути кључ у S положај. 
ПИБ је могуће унети у касу на два начина: 

 
Први начин 
Овај начин је лакши, јер ПИБ уносимо директно са Нумеричке тастатуре, а не 

преко ASCII табеле!!! 
Најпре унесемо 9 цифара ПИБ-а. У случају грешке притиснути тастер [С], па 

поновити упис. 
Кад унесемо ПИБ, притиснемо тастер [Х/Време]. Каса штампа исечак као на слици 

5. 

 
 
 
Пример: Ако је ПИБ "100002975", треба притискати тастере: [1], [0], [0], [0], [0], 

[2], [9], [7], [5], [Х/Време] 
 
Други начин 
Овај начин је тежи, јер ПИБ уносимо преко ASCII табеле!!! 

Притиснути тастер [ИГР]. 
Унети ПИБ преко ASCII табеле. Ако у току уноса направите грешку, притисните 
тастер [С], па поновите упис. 
Притисните тастер [Х/Време]. Каса штампа исечак као на слици 5. 
 

ННННННННН X / Врем Нумерички улаз (9 цифара) 



 
 
Пример: Уколико је ПИБ  "100002975", треба притискати следеће тастере: 
 [ИГР], [3], [1], [3], [0], [3], [0], [3], [0], [3], [0], [3], [2], [3], [9], [3], [7], [3], [5], 
[Х/Време] 

                                                            
                                                                          Слика 5 

 

Предефинисање ПИБ-а подразумева упис ПИБ-а у радну меморију касе, а не у 
фискалну меморију. Ово значи да се, у случају грешке, увек можете исправити, све 
до уписа ПИБ-а у фискалну меморију ( види корак 6 )!!! 

Уколико сте правилно унели ПИБ, пређите на корак 5. 
 

 
 

КОРАК 5: УНОС ИМЕНА ПРОДАЈНОГ МЕСТА 

Напомена: Име продајнјг места се не уписује у фискалну меморију и може се променити и 
после фискализације, након урађеног дневног извештаја 

 
5.1 Окренути кључ у S положај. 
5.2 Најпре унети вредност 101.  
5.3 Притиснути тастер [Х/Време] 
5.4 Унети први ред заглавља преко ASCII табеле. Унети тачно 18 слова. Празна места 
такође попунити одговарајићим кодом (00). 
5.5 Притиснути тастер [Међузбир] 
5.6 Унети други ред заглавља преко ASCII табеле. Унети тачно 18 слова. Празна места 
такође попунити одговарајићим кодом (00). 
5.7 Притиснути тастер [Међузбир] 
5.8 Унети трећи ред заглавља преко ASCII табеле. Унети тачно 18 слова. Празна места 
такође попунити одговарајићим кодом (00). 
5.9 Притиснути тастер [Међузбир] 
5.10 Притиснути тастер [# Без продаје]. Каса штампа исечак као на слици 6. 
 
 
 

TTTTTTTTT X / Врем Aлфа улаз (9 карактера) ИГР 



 
 
 
 
 

Ред Предеф. Адресе 
1. ред 101 - 118 
2. ред 119 - 136 
3. ред 137 - 154 

 

                                                     

                                                                  Слика 6 

КОРАК 6: ШТАМПА ПРЕДЕФИНИСАНИХ ПОДАТАКА 

Окренути кључ у S положај. 
Предефинисани Име продајног места, ПИБ и ИБФМ могу се одштампати 
следећом командом 

9999 
 

 

Обавезно проверити да ли су подаци коректно унети. Ако нису 
добри, унети поново само оне податке који нису тачни, па опет 
проверити предефинисане податке командом 9999 [ГОТОВИНА] !!! 
 



Тек када су сви одштампани подаци коректни, каса је спремна за 
долазак пореског инспектора!!! 
 

КОРАК 7: УПИС ПОДАТАКА У ФИСКАЛНУ МЕМОРИЈУ И СТАРТ 
ФИСКАЛНОГ МОДА 

Окренути кључ у S положај. 

Када сте у кораку 6 одштампали коректне податке, спремни сте да упишете податке у 
фискалну меморију. 
Упис ИБФМ-а у фискалну меморију 

1111 
 

 
Каса штампа исечак као на слици 7. 

 
Слика 7 

Упис ПИБ-а у фискалну меморију 

2222 
 

 

Каса штампа исечак као на слици 8. 



 
Слика 8 

Старт фискалног мода 

3216 
 

 
Каса штампа исечак као на слици 9. 

 
Слика 9 

ОВИМ ЈЕ КАСА ФИСКАЛИЗОВАНА!!! 

После овог унети и пореске стопе!!! 
 
 



                                         ДЕФИНИСАЊЕ ВРЕМЕНА И ДАТУМА 

 

 
 

(1) Датум и време се могу уписати само после Дневног извештаја а пре првог 
фискалног исечка у дану. 

Ако је каса у фискалном моду, ВРЕМЕ се може мењати само уз помоћ РЕСЕТ свича на 
главној плочи касе, отварањем кућишта касе (разбијањем заштите). ДАТУМ се може 
мењати само унапред у односу на последњи дневни узвештај. 

 

■ ПРГ-MOД OПЕРАЦИЈЕ 
 

 

ДЕФИНИСАЊЕ ВРЕДНОСТИ ПОРЕЗА 
 

 
 

 

(1) Дозвољено је памтити пореске стопе у ФМ само једном, после дневног 
извештаја а пре првог дневног исечка. 

(2) Само унете стопе се мењају, остале стају непромењене, како су 
предефинисане. 

(3) За унос Неискоришћене стопе, притиснути тастер ИСП без нумеричког уноса. 
(4) Пореске стопе се могу мењати до  30 пута. 
(5) Акумулирана Оделења и финансијски извештаји ће бити обрисани. 
(6) Немогућа је продаја, ако је везана за нескоришћене стопе. 

МЕЂУЗБИР HHMM

МЕЂУЗБИР ДДММГГ

ВРЕМЕ: 

ДАТУМ: 



 

 

ШТАМПА ИЗВЕШТАЈА ПРЕДЕФИНИСАНИХ ПОРЕСКИХ СТОПА: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

СЕТОВАЊЕ КАСЕ  (ОПЦИОНЕ ОЗНАКЕ) 

 
 
Вредности које су фабрички дефинисане означене су са  “+”. 

БР  СИСТЕМСКЕ ОЗНАКЕ – ЗАСТАВИЦЕ НЕ ДА ДЕФ НН
001  ФУНКЦИЈА ТАСТЕРА, ИЗВЕШТАЈИ   3  

 

A 
B 
C 
D 
E 
F 

Омогућити [Без продаје] тастер операцију 
Измена цене артикла када је ненулти артикал 
Међузбир је обавезан пре тотала 
Штампа податке  са нула вредношћу у извештају оделења  
Штампа податке  са нула вредношћу у извештају артикала 
Штампа податке  са нула вредношћу у финансијским извеш. 

0 
0 

+0 
+0 
+0 
+0 

+1 
+2 

4 
10 
20 
40 

 

 

002  ИСЕЧАК   00  

 
D 
Е 
 

Штампа број касе и број касира на исечку 
Дозвољен исечак са Нула тоталом 

+0 
+0 

10 
20 

 
 

003  MИН. КОВАНИЦА, ЗАОКРУЖАЊЕ   20  

 
A 
В 
 

Mин. ков.:0= 0.01. 
Заокружење:20= стандардно(4/5) 

 
 

+0 
 

+20 

 
 

004  ОДЕЉЕЊЕ/ АРТИКЛИ   21  

 
A 
B 
C 

Штампа процентуалног учешћа у подељеном одељењу 
Обрисати АРТ без извештаја о артиклима 
Отворен АРТ дозвољен 

0 
0 

+0 

+1 
+20 

40 

 
 

005  РАЗНО   04  

 
B 
C 
F 
 

Омогућити ОДЕЉ/АРТ алфа опис дисплеја 
Фиока се отвара на Готовину у извештају фиоке 
Брисање извештаја по часу 0= са  Z извештајем 
                                               20= са предеф. временом 

+0 
0 
0 

 

2 
+4 
20 

 

 

 

006  КАСИР   40  

 
A 
B 
C 

Обавезна регистрација касира  
Податке о касиру штампати у X/Z извештају 
Ресет касира са  Z извештајем 

+0 
+0 

0 

10 
20 

+40 

 
 

# / Без 
продаје 



007  ДИНАМИЧКИ БАР КОД( ЕАН/ЈАН 13 цифара, Х=8 или 9)   00  

 

 2Х ССССА  WWWWWB:  АРТ бр. =CCCC= (4 цифре) 
2Х ССССА  WWWWWB:  АРТ бр. =2ХCCCC= (6 цифре) 
2Х ССССА  WWWWWB:  АРТ бр. =СCCCC= (5 цифре) 
2Х ССССА  WWWWWB:  АРТ бр. =CCCC= (4 цифре) 
2Х ССССА  WWWWWB:  АРТ бр. =CCC= (3 цифре) 
WW.WWW Тежина (2+3 цифре) В = Провера 
А,D,DD:Провера и Број ваге се не узимају обзир 
Примедба: 60/70 је исто као и 50. 

+0 10 
20 
30 
40 
50 

 

 

008  ФУНКЦИЈА ТАСТЕРА   00  

 

A 
B 
C 
D 
E 
F 

Искључи ИГР тастер 
Искључи СТОРНО тастер 
Искључи УПЛ тастер 
Искључи ИСП тастер 
Искључи KART тастер 
Искључи ЧЕК тaстер 

+0 
+0 
+0 
+0 
+0 
+0 

1 
2 
4 

10 
20 
40 

 

 

 
 
 
 
ПРЕДЕФИНИСАЊЕ ОЗНАКЕ КАСИРА 
 

 
 
 
НАПО ПРЕДЕФ. 

АДРЕСА 
ОПИС ПОДАЦИ  

(1) 119-120 БРОЈ КАСЕ NNNN = 0000~9999 
 121-121 НЕ КОРИСТИ СЕ   
 122-124 НЕ КОРИСТИ СЕ   
 125-125 НЕ КОРИСТИ СЕ   
 126-128 НЕ КОРИСТИ СЕ   

(2) 145 – 146 ЛОЗИНКА КАСИРА  1 NNN = 000~999 
 147– 148 ЛОЗИНКА КАСИРА  2 NNN = 000~999 
 149– 150 ЛОЗИНКА КАСИРА  3 NNN = 000~999 
 151 – 152 ЛОЗИНКА КАСИРА  4 NNN = 000~999 
 153 – 154 ЛОЗИНКА КАСИРА  5 NNN = 000~999 
 155 – 156 ЛОЗИНКА КАСИРА  6 NNN = 000~999 
 157 – 158 ЛОЗИНКА КАСИРА  7 NNN = 000~999 
 159 – 160 ЛОЗИНКА КАСИРА  8 NNN = 000~999 

 
(1) Ако се за касу унесе број различит од нуле уписаће се у блок 

рекламне поруке 
(2) Уносом 0000 касирова лозинка се може обрисати 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ X/Z  ИЗВЕШТАЈИ 
 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ МОД СЕКВЕНЦА 

ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ  Z  

ПРЕСЕК X 
 

ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕШТАЈ Z ДДММГГ                                 ДДММГГ  

НЕФИСКАЛНИ ИЗВЕШТАЈИ   

Извештај касира X  

Извештај оделења X  

Извештај продаје по сату X  

Финансијски извештај Х 
                

Кумулативни извештај X & Z  

Извештај свих продаја по артиклу X & Z  

Извештај по лагеру за све артикле X  

Артикли по оделењима 1-16 X  

Готовина 

Готовина 0 1

Готовина 0 2

Готовина 0 3

Готовина 9 9

Готовина АРТ

МЕЂУЗБИРАРТ

Готовина АРТ ТАСТ 

X/Врем

0 9



Артикли по оделењима 17-32 X  

Артикли ОД/ДО 
X  

Скенирани артикли ОД/ДО  X  

Лагер артикала ОД/ДО X  

Артикал ОД/ДО скенером X  

Извештај о готовини у фиоци X  

ЧИТА ФИСКАЛНИ ИЗВЕШТАЈ 
Детаљан  по Z бројачу 

Z  

ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕШТАЈ 
(На основу Z бројача ) 

Z  

ЧИТА ФИСКАЛНИ ИЗВЕШТАЈ 
Детаљан за период 

Z  

 
 

■ ГРЕШКЕ И ПОРУКЕ 
 

ГРЕШКА/УПОЗОРЕЊЕ ДИСПЛЕЈ ИСЕЧАК Зв 
    
1. Погрешна операција  E  да 
    
2. Нема папира  o  да 
    
3. Батерија ослабила  C C   
    
4. Откачен дисплеј купца ( каса блокирана )   
    
5. Комуникација са рачунаром у 
току 

. . . . . . . .0.   

    
6. Грешка штампача 8 8 8 8 8 8 8 8 8  да 
    
7. Прекорачење: 
 Гранд/Дневни тотал   
или  
 Бројач 

 ---------------- 
Тотал/Бројач 
Прекорачен 
Замените ФМ 

---------------- 

 

    
8. Фискална меморија препуњена  ---------------- 

Фискална меморија 
пуна 

---------------- 

 

    

Готовина АРТ ГТ ТАСТ 

АРТ ННННННН X/Врем ННННННН Готовина 

АРТ <СКЕН> X/Врем <СКЕН> Готовина 

АРТ ННННННН X/Врем ННННННН МЕЂУЗБИР

АРТ <СКЕН> X/Врем <СКЕН> МЕЂУЗБИР

X/Врем

ZZZZ X/Врем ZZZZ Готовина 

ZZZZ X/Брем ZZZZ МЕЂУЗБИР

ДДММГГ X/Врем ДДММГГ Готовина 



9. Грешка у фискалној меморији 
или у РАМ-у. 

 Подаци у ФМ нису 
исти са подацима 
у оперативној 

меморији. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ KOДНА ТАБЕЛА КАРАКТЕРА 
 
Тас Код  Тас Код  Тас Код  Тас Код  Тас Код  
00 20 SP 20 72 Р 40 60 Ш 60 54 T 80 2A * 
01 61 А 21 73 С 41 41 A 61 55 U 81 2B + 
02 62 Б 22 74 Т 42 42 B 62 56 V 82 2C , 
03 76 В 23 7C Ћ 43 43 C 63 57 W 83 2D - 
04 67 Г 24 75 У 44 44 D 64 58 X 84 2E . 
05 64 Д 25 66 Ф 45 45 E 65 59 Y 85 2F / 
06 78 Ђ 26 68 Х 46 46 F 66 5A Z 86 3A : 
07 65 Е 27 63 Ц 47 47 G 67 5B [ 87 3B ; 
08 7D Ж 28 7B Ч 48 48 H 68 5C \ 88 3C < 
09 7A З 29 79 Џ 49 49 I 69 5D ] 89 3D = 
10 69 И 30 30 0 50 4A J 70 5E ^ 90 3E > 
11 6A Ј 31 31 1 51 4B K 71 21 ! 91 3F ? 
12 6B К 32 32 2 52 4C L 72 22 “ 92 40 @ 
13 6C Л 33 33 3 53 4D M 73 23 # 93 5F _ 
14 71 Љ 34 34 4 54 4E N 74 24 $ 94 80 { 
15 6D М 35 35 5 55 4F O 75 25 % 95 81 | 
16 6E Н 36 36 6 56 50 P 76 26 & 96 82 } 
17 77 Њ 37 37 7 57 51 Q 77 27 ‘ 97 8E EUR
18 6F О 38 38 8 58 52 R 78 28 ( 98 20 SP 
19 70 П 39 39 9 59 53 S 79 29 ) 99 7F DW 
 
 
 
SP = PRAZNO 
DW = Dvostruka širina (iza svakog karaktera u ovom izgledu dokucati broj 99 ) 
 



 

■ ŠEMA KOMUNIKACIONOG KABLA 
ECR SIDE                PC SIDE 
D-SUB 9 pin             D-SUB 9 pin 
 (Male)  ---(cable)---   (Female) 
2 (RXD)  <------------   3  (TXD) 
3 (TXD)  ------------>   2  (RXD) 
5 (GND)  -------------   5  (GND) 
4 (RTS)  <------------  6/8 (DSR/CTS) 
8 (CTS)  ------------>  4/7 (DTR/RTS) 
9 (+5V)  ------------>      (ZA SKENER) 

 
 
 

■ ELEKTRIČNE ŠEME 
 
KOLO PRIMARNOG NAPAJANJA 
    
Mrežni napon (220V, 50Hz) prolazi kroz kroz osigurače F1 i F2 na ploči za smetnje po 
napojnim vodovima i napaja primar transformatora. Izlaz transformatora je 30V. 

 
 
 

Primarni blok napajanja 
 

MIKROPROCESOR 
Mikroprocesor realizovan je integralnim kolom HD63B03Y realizovanom u CMOS 
tehnologiji, sa 8-bitmim mikroračunarom HD6301V, radnom memorijom od 256 
bajta,ulazno-izlazna pina, serijskim komunikacionim interfejsom (SCI) i dva tajmera. 



 

 
                              Mikroprocesor 
 
KOLO ZA SELEKCIJU MEMORIJSKIH MODULA 
Ovo kolo realizovano je mikročipom PLUS16L8D. Visoko je programabilno i generiše 
kontrolne signale za programabilna integrisana kola, klok, tastaturu i displej. 



 
                          Mikročip PLUS16L8D 
 
JEDINICA NAPAJANJA  
Ovo kolo transformiše naizmenični napon sa izlaza transformatora u jednosmerni napon od 
30V pomoću kola koga čine most dioda DB1 i kondezator C39. Napon od 30V koristi se za 
napajanje elektromagneta fioke, a koristi se i kao izvor za generisanje napona od 5V za 
napajanje integralnih kola i displeja. Preko tranzistora Q9 od ovog napona se dobija i napon 
od 24V koji služi za pokretanje printera. 

 
Blok napajanja 

 
KOLO ZA REGISTROVANJE PADA NAPONA 
Kolo za registrovanje pada napona upoređuje napon u tački 2 na slici ispod sa referentnim 
naponom, koristeći komparator U19. Kada napajanje padne ispod određenog nivoa, kolo 
generiše signal pada napona na niskom logičkom nivou. Kada mikroprocesor primi signal 
pada napona, on istovremeno čuva podatke i prekida rad. 



 
Kolo za registrovanje pada napona 

 
BATERIJA 
Kolo na slici ispod vrši punjenj Ni-Cd baterije (BT1) kroz otpornik R42 uz pomoć integralnog 
kola U18, kada postoji napajanje od 5V. Kada se kasa isključi, tj. kada nestane mrežnog 
napajanja, baterija napaja RAM i časovnik realnog vremena ( Real Time Clock). Naponski 
detektor U17 služi da generiše signal upozorenja mikroprocesoru, u slučaju da je napona 
baterije nizak. 

 
Kolo baterije 

 
 
 
 



KOLO ZA UPRAVLJANJE DISPLEJOM 

 
Kolo za upravljanje displejem 

 
KOLO TASTATUTE 
Ovo kolo služi za generisanje signala sa tastature i povezano je na glavnu ploču preko 
konektora CN9. Matrica tastature ima 60 elemenata. Signali HT0-11 predstavljaju periodične 
ulszne signale koji na matricu tastature dolaze sa izlaza dekodera (HC154) i u svakom 
trenutku je aktivan samo jedan od njih. KR0-4 su povratni signali sa matrice na osnovu kojih 
se zaključuje u kom je stanju matrica, to jest koji je taster pritisnut. U momentu pritiska 
tastera samo je jedan ulazni i jedan izlazni signal na aktivnom logičkom nivou, na osnovu 
čega procesor prepoznaje koji je taster pritisnut. 



 
 

Kolo tastature 
 

ČASOVNIK REALNOG VREMENA ( REAL TIME CLOCK) 
Nalazi se ugrađen u kristal i upravlja se integralnim kolom MSM62x42B. Interfejs između 
ovog kola i mikroprocesora čine 4 linije podataka (D0-3), 4 adresne linije (A0-3), 2 kontrolna 
signala (RD,WR), 2 signala za selekciju čipa (CS) i podešavanje i čitanje vremena. Oscilator 
u časovniku ima frekvenciju od 32.768 kHz. Kada nema napajanja od 5V časovnik se napaja 
od baterije. 



 
                                       MSM62x42B 
ZVUČNIK 
Zvučnik se napaja sa naponom 5V, a upravlja pomoću signala sa kolektora tranzistora Q17 
(C945). Nalazi se na glavnoj ploči. Izlazni signal dolazi sa jedanaestog pina integralnog kola 
U11(HC00). Frekvencija signala je 3,6 kHz. 

 
Kolo zvučnika 

 
KOLO ZA OTVARANJE FIOKE 
Ovo kolo upravlja solenoidom u fioci. Solenoid se napaja sa 30V. Izlazni signal dolazi sa pina 
24 integralnog kola U10 (82C55) i aktivan je na nivou logičke jedinice. 

 
                                                            Kolo za otvaranje fioke 
 



KOLO ZA UPRAVLJANJE PRINTEROM 

 



KOLO ZA UPRAVLJANJE FISKALNOM MEMORIJOM 
U fiskalnu memoriju se upisuju podaci i iz nje se čita pomoću Programabilnog periferijskog 
interfejsa LSI (U24). Samo dok je fiskalna memorija u programabilnom modu, tranzistori 
Q13 i Q15 daju visok napon na svojim kolektorima. 

 
Kolo za upravljanje fiskalnom memorijom 

 



DISPLEJI

 
Prednji displej 

 



 
Zadnji displej 

 
DRAJVER SERIJSKOG PORTA 



 
Drajver serijskog porta 
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