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1. УВОД

Овај докуменат садржи информацију која је неопходна за пружање техничке
помоћи приликом поправке фискалне касе (ЕКФМ) «ISKRA-S 400«. Приликом
обављања ових радњи потребно је користити и следећу документацију за
ЕКФМ:
- инструкције о коришћењу;
- инструкције о монтажи;
- електричне шеме;
- сервисна књижица;
- овлашћење сервисера.

2. ОПШТЕ УПУТСТВО

2.1. Пружање периодичне техничке помоћи и поправке ЕКФМ, може
обављати само овлашћена организација, која има право да врши сервисирање
одговарајућег типа ЕКФМ.
2.2. Потребно је да сервисер који обавља техничку помоћ и поправке
ЕКФМ, прође стручну обуку и да има уверење о регистрацији издато од
стране одговарајуће државне установе.
2.3. Организација која се бави пружањем техничке помоћи и
поправкама и која има уговор са корисником у вези пружања услуга
одржавања фискалних каса , сноси одговорност за отклањање неисправности и
благовременог извештавања месно надлежних пореских инспектора, на основу
захтева Уредбе када је оштећења пломба након скидања поклопца.
2.4. Поступак фискализације, облик, садржина и начин вођења евиденција,
сервисирање и други детаљи везани за одржавање фискалне регистар касе током
експлоатационог периода, дати су у документу "Сервисна књижица", коју је донело
Министарство Финансија. У сервисној књижици се воде следећи подаци и обрађују
следећи поступци:
- Општи подаци о фискалној регистар каси
- Поступак фискализације
- Годишњи технички преглед
- Сервисирање у експлоатационом периоду
- Замена фискалне меморије
- Замена програмске меморије
- Престанак обављања делатности
- Посебне мере контроле

3. ИНСТРУКЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ

3.1. Сервисирање ЕКФМ се дозвољава лицима која су овлашћена
документима описаним у делу 1, овог упутства, о правима и нормама
коришћења електронске апаратуре, инструкције о безбедности и који припада
трећој безбедносној класи уређаја.
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3.2. Фискална каса ЕКФМ, треба да буде укључена на монофазну
наизменичну струју напона 220 V са толеранцијом напона +10%, -15%,
учестаности 50 +/- 1 Hz.
3.3. Забрањује се отварање фискалне касе када је иста укључена у
напајање.
3.4. Категорички се забрањује пломбирање блока фискалне меморије
код укљученог електричног напајања.
ПАЖЊА: PC и друге периферне прикључке укључивати на исту фазу
напајања!!!
.
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4. САСТАВ И ТЕХНИЧКИ ОПИС ФИСКАЛНЕ КАСЕ
У САСТАВ ЕКФМ »ISKRA-S 400« УЛАЗЕ:

-плоча «Команде»,
-плоча « Напајање»,
-плоча « Комуникација»;
-плоча «Дисплеј за клијенте»
-плоча « Тастатура»
-блок фискалне меморије;
-линијски термопринтер;
-прикључни каблови;
-декоративна кутија у коју су смештени горе наведени делови.
4.1 СИСТЕМ НАПАЈАЊА ЕКФМ
Напајање ЕКФМ се врши наизменичном струјом, учестаности 50 Hz. Користи
се импулсни блок за напајање. Овај блок садржи плочу « Напајање», и састоји
се од следећих елемената: променљиви осигурач F1, улазни филтер С8,L1,
Грецов спој D1,D2,D3 и D4, импулсни трансформатор Т1, шеме за управљање
постављеним транзисторским прекидачем U18 (TOP226Y),диоде D6 и D7 са
филтрирајућим кондензаторима, што одговара С3 и С5 и шеми повратне везе
(U3-PC817A,U-25-TL431,R7,R8,R10,C12,C13 i D9).
Излазни напони +VIN=8,5V+/-1% и +-VIN_I=18V +/- 5%, се
појављују на споју ЈР2 при везивању са плочом «Тастатура».
+VIN_I се појављује на импулсном стабилизатору LM2597M-5.0/U8/,
који производи напон VCC_DISPL=4.2V+/-1%, који се користи за напајање
осветљења / ако постоји/ дисплеја за клијенте.
+VIN, посредством споја ЈР1 и ЈР3, делује на плочу «Команде» и на IC
U18/LM2940/ (Исправљачки систем), који производи напон VCC=5V+/-1%,који
служи за напајање микропроцесора и свих логичких елемената, а преко IC
U19/78M05/,се добија напон VRS=5V+/-1% за напајање периферних
прикључака.
4.1.1. ШЕМА ПРИКЉУЧИВАЊА НА БАТЕРИЈУ

Користи се литијумска батерија напона 3V/220 mA/час. Батерија се не
допуњује. Шема прикључивања на батерију обезбеђује присуство напона
VBATT при прекиду напајајућег напона VCC. За поништавање регистара
ЕКФМ, је потребно да се скине краткоспојник ЈР5, у трајању од 1 минута и у
том случају се кондензатор С16 празни. Приликом замене батерија, неопходно
је да се користи САМО назначена врста батерија .
ПАЖЊА: Постоји опасност од експлозије при неправилној замени батерија.
Замена је дозвољена само истим или еквивалентним типом,
препорученим од стране произвођача.
Обратити пажњу на поларитет, приликом монтаже!!!
4.2 КОЛО ЗА ИНИЦИЈАЛНО УКЉУЧЕЊЕ И ПОКАЗИВАЧ ПАДА
НАПОНА МРЕЖЕ
Коло за иницијално укључење блокира рад ЕКФМ, до постизања
НОМИНАЛНЕ ВРЕДНОСТИ НАПОНА НАПАЈАЊА. Сигнал »RESET«, се
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добија при укључењу или искључењу напајања касе. Сигнал се добија из
специјалног микрокола -U21(TL7705A), које прати промену напона напајања,
генерише сигнал »RESET«, »RESET#« и базни напон +2,5 V.
Показивач, који прати пад напона напајања, генерише сигнал PDOWN, који
дозвољава микропроцесору приликом пада напона испод одређене вредности
да сачува све неопходне податке у меморији, напајаној из акумулатора.
Остварено коло се састоји од елемената R3,R10,R20,R25,R47,C13,C33 и
U14D(LM339).
Након стварања сигнала »RESET«, процесор почиње да обавља програм при
условима да је сигнал »PDOWN«, достигао вредност «1».
4.3 МИКРОКОНТРОЛЕР
Микроконтролер обавља све логичке и аритметичке операције на основу
команди ЕКФМ, врши разне обрачуне и уписивања у фискалну меморију.
Користи се микроколо CL1001 (U5). За уграђену меморију се користе
микрокола 27С010, са организацијом 128 х 8 бита, која се бира помоћу сигнала
»PSEN«, који се остварује од стране ЕМК. За оперативну меморију се
користи микроколо са организацијом 512 х 8 бита. Сигнал »RAMCE«, дозвољава
приступ OM, сигнал »WR« одређује режим уписивања података у ОМ, а сигнал
»RD«,- режим очитавања података из ОМ ( оперативна меморија). Часовниккалендар за реално (стварно) време ( микроколо RS5C372A), даје информацију о
текућем датуму и времену, а код почетног утврђивања време/датума, уписује
се нова информација.
IC U7/74HC138/ декодира адресни простор, у зависности од стања адреса
RA16,RA17, RA18 и сигнала WR#.Она производи импулсни сигнал за штампач
–CLK_PRN и за регистар U9/74HC273/ -CLK_I и за U10/74HC273/-CE_DISP.
U10 се користи само за командовање алфа-нумерички оператерски дисплејем.
4.4 ИНДИКАЦИЈЕ
Каса садржи два дисплеја- оператерски и клијентски. Оператерски дисплеј
може да буде LCD са седам сегмената, или алфа-нумерички LCD индикатор.
Управљање индикатором са седам сегмената се остварује преко сигнала
LCD_CE#,LCD_WR#,
LCD_D, који доспевају до контролера НТ1621В.
Управљање алфа-нумеричким индикатором се остварује путем сигнала
LCD_CE#,LCD_WR#,
LCD_D,DISPL_D1,DISPL_D2,DISPL_D3,DISPL_D4., који комуницирају са
контролером алфа-нумеричког LCD модула.
4.5. КОМАНДА ЗВУЧНОМ ИНДИКАЦИЈОМ
Индикатором звука се командује сигналима учестаности 4 kHz. Пин 1 IC
U2/RS5C372A/ генерише сигнал учестаности 32 kHz. Преко IC U6/74HC4040/
преко разделника се
добија сигнал GEN4kHz=4kHz,који управља звучним индикатором, када је
транзистор Q1/BC807/ отворен од стране микропроцесора преко сигнала
BUZZER.
4.6 ШТАМПАЧ
У ЕКФМ се користи линијски термопринтер серије ТР-02. За покретање ролне
папира, користи се степенасти електромотор. Команда мотора се остварује
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посредством специјализованих интегралних микрокола за управљање
степенастим електромоторима А3966ЅLB сигналима «РН1»,-»РН2»,»РН_ЕN1« и
»PH_EN2«. Сигнали «РН1», «РН2» одређују одговарајуће фазе А-/А и В-/В, које
су повезане са намотајима мотора. Елементи R7,R8,R19,
R20,R21,R22,R23,R24,R25,R26,Q2 и Q3 одређују јачину струје која пролази
кроз намотаје.
Термоглава принтера се састоји од термоелемената, драјвера за
управљање овим елементима и регистрима, у којима се чувају подаци о
управљању термоелементима. Термоглава се напаја са два напона:
+PRN- за термоелементе и драјвере;
VCC- за логичка кола.
Комуникација између микропроцесора и принтера се остварује
серијским каналима, посредством сигнала DAT,CLK_PRN, и LATCH#. Према
импулсном сигналу CLK_PRN подаци
DAT се укључују постепено у
регистар термоглаве принтера, а након добијања сигнала LATCH# се појављује
на излазу регистра и самим тим на улазу драјвера термоелемената. Команде
драјверима се остварује преко сигнала DST135# и DST246#. Активно стање
сигнала је логичка «1».
Напоном напајања термоелемената се управља процесором преко
транзистора Q1/ НАТ1026R/, чиме се чува принцип: +PRN се укључује
последње и искључује прво у односу на Vcc у свим режимима рада
фискалног принтера.
У принтеру су уграђени показивачи за папир, за показивање положаја
термоглаве и показивач опасно високе температуре термоглаве, везани
паралелно. Сигнали доспевају на улаз компаратора U14C, који производи
сигнал »P_END« и усмерава га ка процесору.
При различитој температури у околини, принтер има једнак контраст
штампања, које се остварује помоћу ланца, састављеног од елемената
U14B(LM339),-R31,C30,C29,C4, R38,R39 и термичког отпорника ,који је уграђен
у термоглаву принтера. На почетку сваког реда корисничког рачуна, процесор
CL1001C мери температуру термоглаве помоћу сигнала ТН_RES и TEMP,
израчунава трајање импулса DST135 и DST246 и тако «одређује» енергију,
која се преноси на термопапир.
Команда мотором, термоглавом и периодичним дијаграмима рада принтера су
представљене у Прилогу 1.
Информација о томе каквим моделом принтера се управља, уписана је
у меморију типа EEPROM /U25-AT45DB041-A/.
4.7 ФИСКАЛНА МЕМОРИЈА
Фискална меморија је монтирана на посебну плочу. Представља
недемонтирајући модул са непровидним зидовима, који је пломбиран уз тело
фискалне касе. Модул не дозвољава некоректну регистрацију и обезбеђује
независно чување у дужем временском периоду ( у периоду до 8 година)
информација у меморији у вези финансијских обрачуна корисника, неопходних
за правилан обрачун пореза.
У блоку је коришћен процесор АТ89С2051 и меморија АТ45DB041.
Комуникација између микроконтролера CL1001 и меморије се остварује по
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серијском каналу преко АТ89С2051, који гарантује очекивану заштиту
информације у ФМ и не дозвољава њено брисање или измену. Приликом
увођења касе у експлоатацију у фискалну меморију се уписује текући датум
и време, фабрички број фискалне касе, регистарски број касе, број пореског
обвезника.
Процесор и меморија раде под напоном од 3,3V, који се добија путем
параметарског стабилизатора, као VCC, и који је остварен елементима
R30,Q4,D1,C26.
Сигнал FCS# показује почетак и крај промена команди и података између
микропроцесора и ФМ. Посредством сигнала ЅСК, ЅI и SO се остварује
серијска комуникација, а сигнал RESET# забрањује приступ меморији у време
прелазних процеса при укључивању и искључивању фискалног принтера.
Напон од 3,3 V се користи исто тако и за напајање меморија U24 и
U25.
4.8. ФИОКА
Фиоку контролише процесор преко сигнала DRAW а преко регистра
U9/74HC273/, који је повезан са линијом података. DRAW представља импулс,
који делује на транзистор Q6/MJD122/. Кондензатор С27 штити електромагнет
фиоке од преоптерећења.
4.9 КОМАНДА НАМОТАВАЊА ПАПИРА ЖУРНАЛ ТРАКЕ
Намотавање је маханичко преко каиша.
4.10 ТАСТАТУРА
Тастатура се састоји од 65 дирки. Она је организована у матрицу 16 х 4.
Процесор преко регистра U9/74HC273/ ствара сигнале А,В,С и D, који
доспевају на улазе мултиплексера 74НС4067. Он ствара сигнале СОL1-COL16,
који скенирају тастатуру. Информација о притиснутој дирки, процесор добија
преко сигнала ROW1-ROW4.
Сигнал ОN/OFF показује да ли је притиснута 65-та дирка тастатуре.
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Тастери

{

!-(

1-9
0
)
∼
?

Режим "П"

Режим "Р"

Избор режима рада ЕКФМ
Програмирање
одељења

Сервисно упутство

Режим "Ч" и "Н"

Режим "F"

Извештај једног
одељења

Уношење нумеричких података у ЕКФМ
Уношење значења 0
Уношење значења 00.
Покреће (извлачи) папирну траку
Програмирање
параметара по
артиклима

Продаја претходно
програмираних
артикала

Извештај према
артиклима

Тест Фискалне
меморије
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]

Програмирање
мерних јединица

+
−

Програмирање
пореских
коефицијената
Програмирање
редова клишеа

.
}
<

Програмирање
системских
параметара

>
∋

/Λ

/Χ
/Η
/Σ

Програмирање
параметара касира

/+
}

Извештај о продаји

Индицира међузбир
на дисплеју
Службено уношење у
ЕКФМ. Програмирана
врста плаћања <ЧЕК>
Службено одузети
износи програмирана
врста плаћања
<КАРТИЦА>
Рачун ван касе
показује време и датум

Уношење почетног
блока или датума у
извештајима ФМ
Фискализација
Фискализација

При извештају ФМ
Штампа лагер
уноси крајњи блок
листе по артиклима
или датум
Приликом
извештаја ФМ
уноси се услов за
кратак и детаљан
извештај

Извештај по
часовима
Извештај према
касирима

Брише индикацију и поруке о грешци, као и неправилно уношење података
– латиница

– ћирилица
– велика слова
– мала слова

[

/+
!-(

Извештај по
пореским групама
Извештај према
одељењима

Корекција
Потвеђује нове
вредности
параметра

,

Уношење количине
продаваног артикла

Сервисно упутство

Програмирање
Одељења од 11
до19
Програмирање
цене артикла
независно од тога
да ле је већ
продаван

Активира се алтернативна функција следеће притиснутог тастера

Плаћање рачуна у
готовини

Штампање дневног
извештаја или
пресек стања
Извештај једног
одељења
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5. КОНТРОЛНИ ТЕСТОВИ

Контролни тестови су предвиђени за функционалну проверу основних делова
ЕКФМ "ИСКРАС400".
5.1 РЕЖИМИ РАДА
ЕКФМ има 6 режима рада. Слова која их означавају су: Р, П, Ч и Н

o Р - (регистрација) продаје робе. Код за приступ касира: 11111, 2222, 33333,
44444, 55555, 66666, где је прва цифра кода шифра касира, а цифре које следе –
лозинка касира.
o П – програмирање ЕКФМ. Претпостављена лозинка: 30000.
o Ч – контролно читање извештаја. Претпостављена лозинка: 10000.
o Н – читање извештаја и нулирање регистара. Претпостављена лозинка: 20000.
o Режим рада са ФМ. Претпостављена лозинка: 9999999.
o Режим - ОФФ, ЕКФМ је блокирана, на индикатору с десне стране светли
децимална
тачка.
Контролни тестови се пуштају у режиму “П”.
Улазак у режим “П’ се реализује вишекратним притискањем тастера “МОД ”,
док се не појави индикација “П” и уношењем лозинке режима 30000. На
индикатору се појављује порука:
[П

– – – – –]

[ПРОГ – – – –]

5.2 ТЕСТ ДИСПЛЕЈА
Тест се стартује притискањем тастера “1” (нумеричке тастатуре) и “КОР ”. На
дисплеју у крајњем десном делу се појављује број "8.", који се помера улево, после
чега један за другим светле сви сегменти свих делова. По завршетку теста на
индикатору се појављује порука:
– – – – –]
[П
5.3 ТЕСТ ТАСТАТУРЕ
Тест се стартује притискањем тастера “2” (нумеричке тастатуре) и “КОР ”. Један
за другим се притискају тастери тастатуре и контролише одређеност индикатора са
одређеним значењима на дисплеју. Истовремено се добија звучни сигнал.
Притиском на тастер С излазимо из теста и улазимо у режим Прог.
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[ПРОГ – – – – –]

НАПОМЕНА:

Када се притисне тастер АЛТ не добија се никакав звук а на дисплеју се показује
цифарско значење тастера. Истовремено притиснути тастери АЛТ и тастери Х,
АРТ/ИЗВ, 01,02,03,04,05,06,07,08,09 КАС, +%,-%, ПЛ1/УНС,ПЛ2/ИЗД,МЗ, ТОТАЛ
дају цифарско значење на тастатури.
5.4 ТЕСТ ФИСКАЛНЕ МЕМОРИЈЕ
Тест се стартује притискањем тастера “4” (нумериčке тастатуре) и “КОР”. Принтер
издаје белешку са поруком:
[НЕМА ГРЕШКЕ У
ФМ]
Код неисправне фискалне меморије појављују се следећа обавештења:
ПРИНТЕР
ДИСПЛЕЈ
[ГРЕШКА ХХХХХХ]
[
XXXXXX]
где je ХХХХХХ – aдреса грешке.
5.5 ТЕСТ ПРИНТЕРА
Тест се стартује притиском на тастер 5 нумеричке тастатуре и тастера <КОР>.
Принтер штампа исечак са симболима. Проверава се квалитет штампе. Тест се
прекида притиском на тастер С.

5.6 КОМУНИКАЦИОНИ ТЕСТ
Каса мора да буде искључена да се на портовима РС1 и РС2 постави преспојник.
Тест се стартује са притиснутим тастером 61 нумеричке тастатуре и КОР. Код
исправног интерфејсног канала на дисплеју се показује Т 61 а принтер штампа
РС1/РС2 тест
РС1 то РС2 ОК
РС2 то РС1 ОК
Код неисправног интерфејсног канала принтер штампа следеће:
РС1 то РС2 fault
РС2 то РС1 fault
И каса даје звучни сигнал.
5.7 ТЕСТ RAM-a
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Тест се стартује притиском на тастер <7> нумеричке тастатуре и тастером <КОР>.
Штампач у зависности од резултата теста штампа
<RAM OK>
или:
5.8 ТЕСТ АSCII ТАБЕЛЕ

<BAD RAM >

Тест се стартује притиском на тастер <8> и тастера <КОР>. Штампач штампа
АSCII табелу.
5.9 КOНТРОЛНА СУМА EPROM-a

Тест се стартује притиском на тастер <9> и тастера <КОР>. На дисплеју се показује
контролна сума ЕПРОМа која је увек иста за цели период. После приказане контролне
суме на дисплеју потребно је да се притисне било који тастер да се промени режим у
<ПРОГ > .

5.10 ТЕСТ БАР КОДА
На порт РС3 се прикључи бар код скенер. Тест се стартује притиском на тастер
<10> и тастера <КОР>. Скенирамо неки бар код и штампач нам штампа цифарско
значење скенираног бар кода.
5.11 ТEСТ FLASH МЕМОРИЈЕ
Тест се стартује притиском на тастер <11> и тастера <КОР>. Код коректно
изведеног теста показује се саопштење:
FLASH ОК
А код уочене грешке
FLASH FAULT
Из теста се излази притиском на тастер С.
5.12 АУТОМАТСКИ ТЕСТ
Тест се стартује притиском на тастер <99> и тастера <КОР>. Истовремено се
проверавају сви претходно наведени тестови. На дисиплеју и принтеру се показују
претходне поруке. При успешном тесту на крају се чује звучни сигнал и неопходно
је да се притисне тастер С. У овом режиме се не тестира алфа нумеричка тастатура.
5.13 ОПШТА ПРОМЕНА ФИСКАЛНЕ МЕМОРИЈЕ
Код сваког укључења касе аутоматски се извршавају тестови за исправност
фискалне меморије.
присуство/ одсуство фискалне меморије
провера службених индекса
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провера пореских стопа и датума увођења касе у фискализацију.
У случају да постоји грешка на дисплеју се показује једно од саопштења.
ГР ПА01, ГР ПА02, ГР ПА03, ГР ПА04 ГР ПА05 ГР ПА06 ГР ПА07, ГР ПА08, ГР
ПА09 или ГР ПА12 уз непрестани звучни сигнал и ЕКФМ блокира.

6. КОРИШЋЕЊЕ АЛФАНУМЕРИЧКЕ ТАСТАТУРЕ И ASCII
КОДОВИ
Алфанумеричка тастатура
омогућује кориснику једоставно
и брзо уношење података и
промену параметара касе. Текст
може да се уноси латиницом и
ћирилицом, великим и малим
словима. Начин уношења
одабире се тако што се
истовремено притисну два
тастера: прво / и (држећи /
притиснуто) још један, према
следећој табели:

Тастатура је унапред подешена
да ради са великим латиничним
словима.

Комби
нација
тастера

/Λ
/Χ
/Η
/Σ

Начин уношења
Латиница
Ћирилица
Велика слова
Мала слова

Ако је потребан унос симбола којих нема на алфанумеричкој тастатури, они се

могу унети преко њихових ASCII кодова, тако што се притисне тастер / и држи док
се са нумеричке тастатуре не унесе одговарајући ASCII код. Вредности ASCII
кодова набројане су у табели на следећој страни. Једини изузетак је празно место
које се уноси преко тастера

). Код уношења специјалних знакова који су уписани

на тастерима ! до (, може се притиснути / + тастер са жељеним знаком.

Таблица ASCII кодова за све симболе који се могу приказати на каси и
документима

Слова

Цифре

Други
знаци
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А=65

а=97

Сервисно упутство

А=128
Б=129

а=160

0=48

=32

1=49

!=33

2=50

“=34

3=51

#=35

4=52

$=36

5=53

%=37

6=54

&=38

7=55

‘=39

ј=169

8=56

(=40

9=57

)=41

00=пра
зно

*=42

В=66

b=98

C=67

c=99

D=68

d=100

E=69

e=101

F=70

f=102

G=71

g=103

H=72

h=104

I=73

i=105

J=74

j=106

Ј=137

K=75

k=107

К=138

к=170

L=76

l=108

Л=139

л=171

M=77

m=109

N=78

n=110

O=79

o=111

P=80

p=112

Q=81

q=113

R=82

r=114

S=83

s=115

T=84

t=116

U=85

u=117

V=86

v=118

W=87

w=119

X=88

x=120

Y=89

y=121

Z=90

z=122

В=130
Г=131

Д=132
Е=133

Ж=134
З=135

И=136

М=140
Н=141
О=142

П= 143
Р=144

С=145
Т=146

У=147

Ф=148
Х=149

Ц=150
Ч=151

Ш=152
Ћ=153

Љ=154

б=161

в=162
г=163

д=164
е=165

ж=166
з=167

и=168

м=172
н=173
о=174

п=175
р=176
с=177

т=178

у=179

ф=180
х=181

ц=182
ч=183

ш=184
ћ=185

љ=186

Њ=155

њ=187

=156

=188

+=43
,=44
-=45
.=46
/=47
:=58
;=59
<=60
==61
>=62
?=63
@=64
[=91
]=93
\=92
^=94
_=95
`=96
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Џ=157

Ђ=158

џ=189

{=123

ђ=190

|=124
=125
=126
=127

На овај начин програмирају се сви параметри и подаци код којих се користи
алфанумеричка тастатура.

7. ФИСКАЛИЗАЦИЈА
Пре почетка фискализације изврши се нулирање дневног, периодичног извештаја и
извештаја по артиклима. Фискализација се извршава следећим редом
а)Уношење ИБФМ
б)Уношење ПИБ
а)Уношење ИБФМ (Идентификациони број фискалне меморије)
ИБФМ се уписује у фискалну меморију једнократно и састоји се од 8 симбола од
којих су два алфа знаци и 6 нумерички. За избор алфа знака послужи се упутством
из претходног поглавља
Пример за ИБФМ ; ДБ123456
ТАСТАТУРА

ДИСПЛЕЈ

Корак 1: {…{

Корак 2: 9999999
Корак 3: ,

Корак 4: −

[F

----]

[F

]

[Ф ПРОГ

]

[ПРОГ НО
]
[
IS000000]

Корак 5: У овом кораку уносимо ИБФМ.
При уносу слова подесите алфанумеричку тастатуру на велика ћирилична
слова притиском на
ТАСТАТУРА

/+Χ

, а потом на

/+Η !!!

ДИСПЛЕЈ
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∆
Β
1
2
3
4
5
6

[Д

]

[ ДБ

[ДБ1

]

[ДБ12

]

[ДБ123

]

[ДБ1234

]

[ДБ12345

]

[ДБ123456

]

]

∋, док не обришете све погрешно унете
податке, па наставите упис. Ако сте исправно унели податке, притисните тастер }.
У случају грешке, притискајте тастер
Каса ће одштампати:

ПОТВРДИТИ БРОJ ФМ!
ДБ123456
ПРИТИСНИТЕ МЗ

∋

У случају да је одштампан погрешан ИБФМ, притисните тастер . На дисплеју се
појављује:
[Ф ПРОГ
]
У том случају наставити поступак од корака 4.
Ако је каса одштампала исправан ИБФМ, притисните тастер

}

}.

Потврђивање са
меморише ИБФМ у фискалну меморију а штампач штампа
следећу информацију:
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ИБФМ:ДБ123456
21.02.03-12:26
ИНФО

Овим је поступак уношења ИБФМ-а завршен.
б)Увођење ПИБ ( Порески идентификациони број)
Пример 1234567890123
ТАСТАТУРА

Корак 1: {…{

Корак 2: 9999999
Корак 3: ,

Корак 4: +

Корак 5: 1234567890123 [1234567890123
У случају грешке, притискајте тастер
податке, па наставите упис.

ДИСПЛЕЈ

[F

-----]

[F

]

[Ф ПРОГ

]

[ПРОГ ДБ

]

]

∋, док не обришете све погрешно унете
}

Ако сте исправно унели ПИБ, притисните тастер . Каса ће одштампати:

ПОТВРДИТИ ПОРЕСКИ БРОJ!
1234567890123
ПРИТИСНИТЕ МЗ
У случају да је одштампан погрешан број, притисните тастер
појављује:
У том случају наставити поступак од корака 4.

Ако је каса одштампала исправан ПИБ, притисните тастер

}

∋, На дисплеју се
[Ф ПРОГ

]

}.

Потврђивање са
меморише ПИБ у фискалну меморију а штампач штампа
следећу информацију:
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ПИБ 1234567890123
21.02.03-12:26
СЛУЖБЕНИ ДОКУМЕНАТ
Овим је поступак фискализације готов.

8. ПОРУКЕ НА ДИСПЛЕЈУ КОЈЕ УКАЗУЈУ НА ГРЕШКУ У
РАДУ
Поруке

Разлози

<ГР 00>

Неправилно притиснут тастер

<ГР 01>

Неправилан редослед тастера

<ГР 02>

Неправилно унесен број (нпр.
садржи децималан зарез,који не
треба да се унесе или је број ван
дозвољеног интервала

Неопходно је да се уради

Притисните тастер ∋ а затим
притисните правилан тастер

Притисните тастер ∋ и извршите
операцију правилнo
Притисните тастер ∋ и унесите прави
број

<ГР 04>

Покушај продаје по слободној цени. Притисните тастер ∋

<ГР 05>

Непрограмирана цена на
артиклу

<ГР 07>

Покушај продаје по артиклу без
програмиране мерне јединице по
том артиклу.

<ГР ПЕЧ>

Неисправност механизма за
штампање

<ГР 25>

Направљено је 29 куповина на каса
блоку клијента

<ГР 27>

Негативан резултат при службеном
извођењу сума из ЕКФМ

<ГР 28>

Покушај продаје мале количине
артикала или одењења

Притисните тастер ∋
Програмирајте цену артикла
Притисните тастер ∋ и програмирајте
мерну јединицу.
Проверите стање папирне траке и
притисните тастер ∋

Притисните тастер ∋
Клијентски каса блок треба да буде
завршен

Притисните тастер ∋ У ЕКФМ нема
довољно готовине
Притисните тастер ∋
За рад са малим количинама
програмирајте одговарајући
параметар.
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Нема артикала на залихама у ЕКФМ Притисните тастер ∋
Укупно препуњивање дневног
извештаја

Препуњивање регистара дневног
извештаја у оквирима каса блока,
клијентског

<ГР 36>

Препуњивање регистара за артикле
у оквирима клијентског рачуна

<ПРЕП 10>

Укупно препуњивање извештаја
према артиклима

<ГР 31>

Препуњивање при множењу

<ГР 32>

Број цифара акумулиране суме у
рачуну је већи од дозвољеног

<ГР 34>

Вредност унете количине је ван
дозвољеног интервала

Притисните тастер ∋ и одштампајте
дневни извештај са нулирањем
притисните тастер ∋

Притисните тастер ∋ Клијентски
рачун треба да буде завршен

Притисните тастер ∋ и одштампајте
извештај према артиклима са
нулирањем

Притисните тастер ∋ и унесите мањи
множитељ
Притисните тастер ∋, клијентски
рачун треба да буде завршен

Притисните тастер ∋ и унесите мању
вредност за количину

<ГР 37>

Покушај да се унесе количина изван Притисните тастер ∋ и унесите
предвиђеног формата.
количину у предвиђеном формату.

<ГР 53 >

Покушај штампања извештаја ФМ
када ЕКФМ није фискализирана

Притисните тастер ∋

Неправилно унесен знак при
штампању извештаја ФМ
Неправилно унесене границе при
штампању извештаја ФМ
Коректност података записаних у
ФМ је нарушена

Притисните тастер С и унесите
коректне границе
Притисните тастер С и унесите
коректне границе
Неопходно је да се обратите
сервисној служби

<ГР 54>
<ГР 55>
<ГР ПА>
01,02, или 03
<ГР 77>

<ГР 79>

<ГР 80>

Покушај продаје по забрањеној
пореској групи
Грешка у комуникацији између
ЕКФМ и скенера.
-Грешка у комуникацији између
ЕКФМ и ваге.

Притисните тастер ∋ и
решите продаје по забрањеној
пореској групи

Притисните тастер ∋.
Проверите исправност везе између
ЕКФМ и скенера.

- Притисните тастер ∋ Проверите
исправност везе између ЕКФМ и ваге
а затим покушајте поново
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<ГР81>

Покушај за програмирање баркода
артикла, који је већ био
програмиран за други артикал
(дуплирање на једном истом
баркоду за два разл. артикла)

Сервисно упутство

Притисните тастер ∋

9. УПУТСТВО ЗА РЕСЕТ

Ова каса има један тип ресета Ц – комплетан ресет.
Код овог ресета каса:
1. брише целу оперативну меморију
2. поставља предефинисане вредности у базу
3. проверава садржај ФМ, ако је добар враћа податке из ФМ
4. враћа податке из не-волатилне меморије ( заглавље, имена одељења,
графички лого).
Каса се отвори при искљученом напајању електричне енергије
Са главне плоче скине се краткоспојник JP5 и сачека oko 1 минут. Након тога се
краткоспојник врати на своје место. Каса је ресетована.
Овај постипак се може убрзати, тако што се, код скинутог краткоспојника JP5,
пинцетом кратко споји кондезатор C16. Након тога се краткоспојник врати на своје
место и каса је ресетована.

10. ЕЛЕКТРИЧНЕ ШЕМЕ
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Блок напајања
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Плоча "команде" шема 1: кола за генерисање напона VCC и VRS, шема за
иницијално укључивање и показивач пада напона мреже, шема прикључивања
на батерију
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Плоча "команде" шема 2
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Плоча "команде" шема 3
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Плоча "команде" шема 4
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Портови
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Тастатура
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Дисплеј купца
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Дисплеј продавца
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Плолча " тастатура"
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Напајање плоче"тастатура"
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11. ДЕМОНТАЖНО/МОНТАЖНО УПУТСТВО
11.1. ДЕМОНТАЖА/МОНТАЖА КУЋИШТА КАСЕ
Демонтажа: Најпре се скине поклопац са принтера као на слици 1. Затим се
разбије пломба
( слика 2, ознака 4) и одвије шраф испод ње, као и шраф 2 са
слике 2.

1
2
3
4

Слика 1
Горње кућиште се веома лако раздваја од доњег кућишта.

Слика 2

3 4 5 6

7
8

1

2
Слика 3
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За коначно раздвајање доњег и горњег дела кућишта потребно је још одвојити
конекторе JP2 i JP3 (слика3, ознаке 7 i 8 респективно).
Монтажа: При склапању доњег дела кућишта најпре треба проверити да ли су сви
конектори добро повезани . Посебно обратити пажњу на краткоспајач JP5 на
главној плочи, који мора бити постављен на своје лежиште. Уколико се каса
затвори, а краткоспајач није постављен , каса ће се ресетовати при сваком
искључењу из струје.
Што се самог склапања тиче, прво се уклопи предња страна касе, тако да пластични
клинови (слика 3, ознака 1) легну у своја лежишта (слика 3, ознака 2). Затим се
завију шраф испод пломбе и шраф 2 са слике 1. Каса се потом пломбира.

11.2. ДЕМОНТАЖА/МОНТАЖА ГЛАВНЕ ПЛОЧЕ

Демонтажа: При демонтажи главне плоче ( слика 4, ознака 1) треба урадити
следеће: откачити конектор ЈР8 ( слика 4, ознака 4) за фискалну меморију, конектор
ЈР9 ( слика 4, ознака 5) за дисплеј купца, конекторе ЈР1 и ЈР7 (слика 4, ознаке 7 и 8)
за фиоку, односно RS портове, пажљиво одвојити звучник ( слика 4, ознака 6) од
кућишта и одвити шрафове који повезују плочу са кућиштем . Звучник је за
кућиште повезан силиконом и лако се одваја.
Монтажа: Монтажа главне плоче је супротна од демонтаже.

4

5

6

1

2

7

8

9

3

10

4

Слика 4
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11.3. ДЕМОНТАЖА/МОНТАЖА ПЛОЧЕ НАПАЈАЊА
Демонтажа: При демонтажи плоче напајања ( слика 4, ознака 2) треба одвити
шрафове који причвршћују плочу напајања за кућиште, а затим одлемити жице за
напајање ( слика 4, ознака 7)
Монтажа: Монтажа плоче напајања је супротна од демонтаже.
11.4. ДЕМОНТАЖА/МОНТАЖА ПЛОЧЕ ЗА ПОРТОВЕ
Демонтажа: При демонтажи плоче за портове ( слика 4, ознака 3) прво треба
откачити конекторе ЈР1 и ЈР7 ( слика 4, ознаке 7 и 8), а затим одвити шрафове који
причвршћују плочу за кућиште.
Монтажа: Монтажа плоче за портове је супротна од демонтаже.
11.5. ДЕМОНТАЖА/МОНТАЖА ДИСПЛЕЈА ЗА КУПЦА
Демонтажа: При демонтажи дисплеја за купца најпре терба откачити конектор ЈР9
( слика 4, ознака 5). Затим пажљиво, оштрим предметом, скинути слој силикона
који веже дисплеј за кућиште ( слика 4, ознака 10).
Монтажа: Монтажа дисплеја за купца је супротна од демонтаже.
.
11.6. ДЕМОНТАЖА/МОНТАЖА ПРИНТЕРА

1

3
2

4

Слика 5

1

Слика 6

1
2
3
4

Слика 7

Слика 8
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Демонтажа: Најпре откачити конекторе JP5, JP6, JP7 i JP8 (слика 5, oзнаке 1,2,3,4
респективно). Затим скинути траку за изолацију (слика 6), одвити шрафове 1,2,3 i 4
са слике 7 и извадити принтер ( Слика 8).
Монтажа: Монтажа принтера је супротна од демонтаже.
При монтажи принтера обавезно изоловати метални држач принтера ( слика
6, ознака 1), као и шрафове 1,2,3 и 4 са слике 7!!!
11.7. ДЕМОНТАЖА/МОНТАЖА ПОЛЧЕ ТАСТАТУРЕ И ДИСПЛЕЈА
ПРОДАВЦА
Демонтажа: Најпре скинути заштитну налепницу ( слика 9, ознака 1). Потом
одвити шрафове 1 са слике 10, скинути метални штитник ( слика 11, ознака 1) и
извадити плочу са дисплејем ( слика 12)
Монтажа: Монтажа плоче тастатуре и дисплеја продавца је супротна од
демонтаже.

1

1
Слика 9

Слика 10

Слика 11

Слика 12

1
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11.8. ДЕМОНТАЖА/МОНТАЖА ТАСТАТУРЕ
Дата је на сликама 13 и 14.

Слика 13

Слика 14
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