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1. УВОД

Електронска регистар каса са фискалном меморијом (EKFM) - серија "ISKRA S-500" је
предвиђена за рад у трговинским објектима као средство регистрације промета и услуга.

2. САСТАВНИ ДЕЛОВИ ЕКФМ 'ISKRA-S 500'

ЕКФМ се састоји од следећих функционалних делова: плоче "Управљање и напајање",
тастатуре, плоче "Управљање принтером", мрежног трансформатора, блока фискалне
меморије и принтера.

2.1 БЛОК ЗА НАПАЈАЊЕ

Предвиђен је за израду напона напајања 5V за логичке шеме и индикаторе, 3.6V – за
фискалну меморију, 7,5V – за штампање .
Блок за напајање се састоји од следећих делова: мрежни трансформатор, блок
стабилизатора, шема за контролу напона напајања и батерије. Блок је монтиран на плочи
"Управљање и напајање". Од секундарног намотаја на трансформатору напон прелази на
конектор ЈP1 (плоча "Управљање и напајање), филтрира се и исправља се на GRECU D6D9.
2.1.1 БЛОК СТАБИЛИЗАТОРА

Исправљен напон VIN=36V креиран у колу D7-D9 који је улаз на step-down power
конвертор LM2576 (U20) који ствара напон +MP- 7.5V +/- 5% – за принтер. Овај напон је
такође улаз за линеарни регулатор 78М05 (U15) који ствара напон VCC=5V. VCC напаја
логику касе и даје улаз на параметар регулатор који се реализује преко D5, Q4, R15 и C17 а
ствара напајање фискалне меморије од 3.6V.

2.1.2 БАТЕРИЈСКО НАПАЈАЊЕ

У каси се користи литијумска батерија од – 3V/220mАh која чува податке у RAM-у и служи
за напајње RTC (U6),када је каса искључена, батерија се не пуни. Када VCC падне, RAM, RTC
се напајају преко VBATT. Да би се нулирала каса неопходно је скинути краткоспојник ЈP5 (
Плоча контроле и напајање) у трајању око 5 минута. Тиме се празни кондензатор C4. Након
тога вратити краткоспојник на своје место.
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Пажња: Постоји опасност од експлозије батерије па треба водити рачуна да се она
замењује истим типом која се набавља код произвођача. Приликом замене водити
рачуна о поларитету батерије!

2.1.3 СЕНЗОР ЗА “ИСКЉУЧЕЊЕ”

Овај сензор креира сигнал који у процесору у случају искључења задржава податке у
меморији који се напајају од батерије. Реализује се у колу R11, R13, R26, R3, R27,R10, U12D (
LM339 ).
2.1.4 СЕНЗОР ЗА РЕСЕТ

Сигнал за "RESET" блокира процес пре смањења номиналне вредности напона. "RESET"
сигнал се формира у колу D1,R2,R4,R6,Q1,U18 (RB425D),C28, R14, U5D i
U5E(74HC14).

2.2 МИКРОКОНТРОЛЕР

Производи све аритметичке и логичке операције за управљање ЕKFM-ом за опслуживање
рачуна купаца, извршава различите извештаје и запис у фискалној меморији. Реализован је
помоћу специјализованог ЕМК - U1 (интегрисано коло CL1001).
Постојана меморија у ЕКFM "ISKRA–S500" је реализована интегрисаним колом 27С010
величине 128К х 8 бита, која се бира помоћу сигнала "RSEN", који се добија од ЕМК.
Оперативна меморија је реализована интегрисаним колом 628128, која представља статичко
ОZU величине 512К х 8 бита. Сигнал "RAMCE" омогућује приступ оперативној меморији,
сигнал "WR" одређује режим "запис у оперативној меморији", а сигнал "RD" - режим "читања
из оперативне меморије". Сат – календар за реално време је реализован специјалним
интегрисаним колом RS5C372А.

2.3 ТАСТАТУРА

Тастатура је реализована на одвојеној плочи и састоји се од 35 тастера, од којих су 12
нумерички, а остале су функцијски. Тастатура је реализована као матрица 6 x 6. Скенирање
по 6-ој вертикалној линији ( COL1-COL6 ) и 6-ој хоризонталној линији (RОW1-RОW6 ) се
одређује изводима интегрисаног кола U1 (CL1001).
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"01 -09" - користе се за рад са одговарајућим одељењем.
"0" - уноси се значење 0.
"00" - уноси се значење 00.
"1 - 9" - користе се за унос нумеричких података у ЕКФМ.
" ^ " - помак папира
"-%" - програмирање лого редова. Извештај о продаји.
"+%"

-програмирање пореских коефицијената и извештај оделења.

" АРТ/ИЗВ " - акумулирање предходно програмиране робе и штампање извештаја по
артиклима.
" Х " - унос количине продатих артикала.
" КОР " - корекција у режиму Регистрација избор одељака 05-08.
" МЗ " - приказује међузбир.
" ПЛ1/УНС " - службено унете суме.
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”ПЛ2/ИЗД ” - службено изведене суме.
" МОД " -

укључивање ЕКФМ и избор режима рада.

" КАС " -

у режиму Програмирање, уноси имена и лозинке касира. Штампа

извештај по касиру.
"С" - брише индикацију и поруке о грешкама, као и неправилан унос података.
" ТОТАЛ " - плаћање у броју рачуна, штампање дневног извештаја.
Детаљна информација о функцијама тастера дата је у документу "Корисничком упутству"

2.4 ИНДИКАЦИЈА

ЕКFМ има два индикацијска дисплеја (операторски и клијентски), који се налазе на плочи
"Управљање". Индикација је динамичка и садржи 10 седамсегментних светлећих диодних
индикатора. Управљање индикаторима је динамичко. Индикација се одређује сигналом
SCAN, као што је са фреквенцијом 1 KHz. Тај сигнал се добија од бројача U8 ( 4040),који
дели сигнал генериран од часовника U6 са фреквенцијом 32 КHz. Избор сегмената се прави
преко сигнала из извода SEG1 -SEG8, који долазе на улаз транзистора (интегрисано коло U4 ULN2003LW). LED индикатори се бирају сигналима А1, B1, С1, D1, који се стварају у U10 –
74HC573D, прелазе преко декодера U16 (интегрисано коло 74LS145) и транзистора Q6-Q25.

2.5 ЗВУЧНА ИНДИКАЦИЈА

Звучни сигнал се активира преко периодичне промене статуса извода BUZZ процесора који
има фреквенцију 4KHz.

2.6 ПРИНТЕР

У ЕКFМ "ISKRA S-500" је уграђен термалан принтер модул са брзином штампања 12
ред/сек и 24 симбола у једном реду. Каса подржава три различита механизма штампе PTMBL
1300. Штампање подржава степ електромотор, управљање се врши преко сигнала РН1-РН4.
РН1-РН4 који долазе на улаз специјализованог интегрисаног кола за управљање мотором У1
(А3966SLB). За моделе PTMBL 1300 струја кроз намотаје мотора мења своју вредност током
рада. Ово се постиже променом референтног напона пина 8 на ICА3966SLB преко кола R17,
Q2 и сигналом CTCTL, који генерише микропроцесор. Термалне главе механизма штампе
садрже регистре и драјвере за елементе термалне главе. Подаци до термопринтера долазе
серијски сигналима DАТ, LATCH#, CLК и штампају се паралелно сигналима DST135 и
DST246.
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У принтеру постоје показатељи за хартију и положај термоглаве, који су повезани један за
другим. Они стварају сигнал P_ЕRR. Сигнал долази на улаз компаратора U12S, што формира
сигнал P END. ЕКFМ издаје поруку грешке када остане без папира. " ISKRA S-500" се
комплетира са две ролне.

2.7 ФИСКАЛНА МЕМОРИЈА

Фискална меморија чува фискалне податке. Фискална меморија се налази на одвојеној
плочи. Представља одвојен модул, физички затворен и заливен за конструкцију ЕКFМ. Модул
обезбеђује једнократну регистрацију независно од напајања меморије, дуготрајно чување
информација о реализацији промета у објектима трговине и услуга укупно и по пореским
групама.
У ЕКFМ се користи микропроцесор АТ89C2051 и меморија АТ24DB041А. Комуникација
између микроконтролера CL1001 и меморије се извршава преко серијског канала АТ89S205,
који гарантује стварну заштиту података ФМ и не дозвољава брисање и промену. Када се каса
стартујете текући датум, време, ИБФМ, ПИБ, се уносе у ФМ.

2.8 ФИОКА (ОПЦИЈА)

ЕКФМ је комплетиран са ФИОКОМ. При сваком плаћању фиока се отвара аутоматски уз
помоћ електромагнета. Контрола се извршава преко МPU сигналом DRAW и драјвером
ULN2803/У13. Кондензатор C15(47nF/25v) штити електромагнет од прегоревања. НЕ
МЕЊАТИ ВРЕДНОСТ КОНДЕНЗАТОРА !

2.9 МЕХАНИЗАМ ЗА ЖУРНАЛ

Журнал се штампа истовремено када и исечак. Механизам журнала има DC мотор и
механички део за намотавање папира. DC мотор се контролише из MPU од сигнала RЕW и
преко драјвера ULN2803 (U13).

3. КОНТРОЛНИ ТЕСТОВИ

Контролни тестови су предвиђени за функционалну проверу основних делова ЕКФМ
"ISKRA–S500".
ЕКФМ има 6 режима рада:
o
o
o
o
o
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.
П – програмирање ЕКФМ. Претпостављена лозинка: 30000.
Ч – контролно читање извештаја. Претпостављена лозинка: 10000.
Н – читање извештаја и нулирање регистара. Претпостављена лозинка: 20000.
Режим рада са ФМ. Претпостављена лозинка: 9999999.
Режим - ОFF, ЕКФМ је блокирана, на индикатору с десне стране светли децимална
тачка.
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Прелазак с једног режима на други се реализује притискањем тастера “МОД” и уношењем
преко тастатуре одговарајуће лозинке:.
Контролни тестови се пуштају у режиму “П”.
Улазак у режим “П’ се реализује притискањем тастера “МОД”, док се не појави индикација
“П” и уношењем лозинке режима 30000. На индикатору се појављује порука:
[П
– – – – –]
[ПРОГ – – – – –]

3.1 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

3.2 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
из табеле 2.
Taster
^
ПЛ1/УНС
ПЛ2/ИЗД
-%
+%
АЛТ
МОД
АРТ/ИЗВ
.
00
0
1

Indik.
38
49
50
36
37
63
99
39
11
10
0
1

Taster
Indik.
Taster
2
2
С
3
3
ТОТАЛ
4
4
01
5
5
02
6
6
03
7
7
04
8
8
05
9
9
06
МЗ
47
07
Х
51
08
КОР
32
09
КАС
35
Табела 2
Ако се у року од 10 секунди не притисну тастери, ЕКFМ прелази у режим.
[ПРОГ – – – – –]

Indik.
33
48
15
16
17
18
19
20
21
22
23

3.3 ТЕСТ ФИСКАЛНЕ МЕМОРИЈЕ

Тест проверава број слободних блокова фискалне меморије. Тест се стартује притискањем
тастера <4> (нумеричке тастатуре) и <КОР>. Принтер издаје белешку са поруком:
Принтер
Дисплеј
[НЕМА ГРЕШКЕ У ФМ]
[4
130500]
При неисправној ФМ се појављују следеће поруке:
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[ГРЕШКА ХХХХХХ]
где је ХХХХХХ – адреса грешке.

[

XXXXXX]

3.4 ТЕСТ ПРИНТЕРА

Тест се стартује притискањем тастера <5> (нумеричке тастатуре) и <КОР>. Штампач штампа
белешку са симболима. Квалитет штампања се проверава визуелно.

3.5 КОМУНИКАЦИОНИ ТЕСТ

Каса мора бити искључена. Пинови 2 и 3 комуникационих портова RS1 и RS2 спајају
краткоспојницима. Машина се укључи и постави у Програмски мод. Тест стартује
притиском тастера <61> и <КОР> за порт РС1 или <62> и <КОР> са тест порта RS2. Кроз
овај тест микропроцес креира циклус слања, примања и поређења података. Овим тестом се
региструје проблем на сигналима TX1, TX2, RX1, RX2 , али се не може регистровати
промлем сигнала GND, који се користи током комуникације. Код грешке у комуникацији каса
даје звучни сигнал.

3.6 ТЕСТ RАМ-а

Стартује се притиском тастера <7>( са нумеричке тастатуре) и <КОР>. Ако је RАМ исправан
штампач штампа следећу поруку.
<RАМ ОК>
Ако има грешке штампа се:

3.7 ГЕНЕРАТОР ЗНАКОВА

<BAD RАМ >

Стартује се притиском тастера <8>( са нумеричке тастатуре) и <КОР>. Знаци се штампају,
квалитет се проверава визуелно.

3.8 ЧЕКСУМА ЕПРОМ-а

Стартује се притиском тастера <9>( са нумеричке тастатуре) и <КОР>.
Чексума ЕПРОМ-а се приказује на дисплеју и мора бити иста за цео садржај. Након тога је
потребно притиснути било који тастер тако да се појави <ПРОГ > мод.

3.9 АУТОМАТСКИ ТЕСТ

Овај тест почиње притиском тастера <99>( са нумеричке тастатуре) и <КОР>. Појединачне
фазе као од теста дисплеја до претходне ће бити испитане. Дисплеј касе и принтер дају поруке
о исправности теста. Након тога чексума се приказује на дисплеју. Након тога је потребно
притиснути било који тастер тако да може да се унесе тастер < КОР > .

3.10 ТЕСТ НЕПРЕКИДНОГ РАДА

Овај тест почиње притиском тастера <999>( са нумеричке тастатуре) и <КОР>.
Свака 3 минута врши се тест дисплеја и тастатуре.
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3.11 УКУПНА ПРОВЕРА ФМ

По сваком пуштању ЕКFМ, аутоматски се врше следећи тестови за исправност ФМ:
присуство/одсуство модула ФМ;
провера службених индекса;
провера података, унетих у ЕКFМ при фискализацији.
Ако је тест прошао добро каса улази у Регистрациони мод.
У случају грешке на дисплеју се појављује једна од следећих порука: "ГР ПА01", "ГР
ПА02", "ГР ПА0З", "ГР ПА04", "ГР ПА05", "ГР ПА08", "ГР ПА09" или "ГР ПА012",
праћена непрекидним звучним сигналом и ЕКFМ се блокира.
У режиму рада са ФМ притискањем тастера “АРТ” се врши пуни тест коректности података
записаних у ФМ. У случају коректних података у ФМ, штампа се порука:
[ФМ ЈЕ ИСПРАВНА]
У случају грешке на дисплеју се појављује једна од следећих порука: "ГР ПА21", "ГР ПА25",
праћена непрекидним звучним сигналом и ЕКФМ се блокира.

4. ФИСКАЛИЗАЦИЈА
4.1 УНОШЕЊЕ ДАТУМА И ВРЕМНА

Време и датум су већ програмирани код произвођача. Треба га проверити и кориговати, ако је
погрешно уз помоћ Корисничког упутства, дела ¨Програмирање системских параметара¨.

4.2 ФИСКАЛИЗАЦИЈА ЕКFМ
Пре почетка фискализације треба да се извши нулирање дневног извештаја, периодичног
извештаја и извештаја по касирима. Фискализација се извршава следећим редоследом:
1) Уношење Идентификационог броја фискалне меморије (ИБФМ)
2) Уношење Пореског идентификационог броја (ПИБ)
1) Уношење ИБФМ
ИБФМ се уписује и фискалну меморију једнократно и састоји се од 8 симбола, од којих су
прва 2 алфа, а осталих 6 нумерички симболи.
Сви симболи се уносе помоћу табеле ASCII кодова ( страна 19)!!!
Пример за ИБФМ : ''ИС123456''

ТАСТАТУРА

Koрak 1. {…{

Koрak 2. 9999999

ДИСПЛЕЈ

[F

----]

[F

]
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Koрak 3. ,

[F -ПРОГ

Koрak 4. −

]

[ПРОГ F НО
]
[30303030
]
Koрak 5. У овом кораку уносимо ИБФМ помоћу ASCII табеле (страна 19). За наш пример
'' ИС123456'' притискамо следеће тастере:
ТАСТАТУРА

ДИСПЛЕЈ

88
91
31
32
33
34
35
36

[
[
[
[
[
[
[
[

88]
8891]
889131]
88913132]
91313233]
31323334]
32333435]
33343536]

∋

У случају грешке, притискајте тастер , док не обришете све погрешно унете податке, па
наставите упис. Уколико сте обрисали све карактере, на дисплеју се појављује:
[ F- ПРОГ
]
У том случају наставити поступак од корака 4.
Ако сте исправно унели податке, притисните тастер
Каса ће одштампати:

}.

ПОТВРДИТИ БРОJ ФМ!
ИС123456

ПРИТИСНИТЕ МЗ ⊂⊂∩

∋

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

}. Каса ће одштампати:

ИБФМ:IS123456
21.02.03-12:26
ИНФО
Овим је поступак уношенја ИБФМ-а завршен
2) Уношење ПИБ
Сви симболи се уносе помоћу табеле ASCII кодова ( страна 19)!!!
Пример1234567891234
ТАСТАТУРА

Koрak 1. {…{

Koрak 2. 9999999

Koрak 3. ,

Koрak 4. +

ДИСПЛЕЈ

[F

----]

[F

]

[F -ПРОГ

]

[ПРОГ F НО
]
[30303030
]
Koрak 5. У овом кораку уносимо ПИБ помоћу ASCII табеле (цтрана 19). За наш пример
'' 1234567891234'' притискамо следеће тастере:
ТАСТАТУРА

31
32
33
34
35
36
37
38
39
31
32
33
34

ДИСПЛЕЈ

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

31]
3132]
313233]
31323334]
32333435]
33343536]
34353637]
35363738]
36373839]
37383931]
38393132]
39313233]
31323334]
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∋

У случају грешке, притискајте тастер , док не обришете све погрешно унете податке, па
наставите упис. Уколико сте обрисали све карактере, на дисплеју се појављује:
[ F- ПРОГ
]
У том случају наставити поступак од корака 4.

}

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

ПОТВРДИТИ ПОРЕСКИ БРОJ!
1234567891234
ПРИТИСНИТЕ МЗ
У случају да је одштампан погрешан број, притисните тастер
У том случају наставити поступак од корака 4.
Ако је каса одштампала исправан ПИБ, притисните тастер

∋, На дисплеју се појављује:

[F- ПРОГ

]

}. Каса ће одштампати:

ПИБ:1234567890123
21.02.03-12:28
СЛУЖБНИ ДОКУМЕНАТ
Овим је поступак фискализације готов.

5. УПУТСТВО ЗА РЕСЕТ

Каса се отвори при искљученом напајању електричне енергије
Са главне плоче скине се краткоспојник JP5 и сачека 5 до 6 минута. 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 кондезаторC4. Након тога се краткоспојник врати на своје место и каса је
ресетована.
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6. ГРЕШКЕ У РАДУ

6.1 ПОРУКЕ НА ДИСПЛЕЈУ
Порука
ГР 00
ГР 01
ГР 02

ГР 04

Разлог
Неопходно да се уради
Неправилно притиснут тастер. Притисните тастер “С” и
потом притисните правилан
тастер.
Неправилан редослед тастера.

Притисните тастер “С” и
извршите операцију правилно.

Неправилно унет број
(нпр..садржи децимални зарез,
који не треба да се унесе или
број већи од дозвољеног
интервала).
Покушај продаје по слободној
цени, када је то забрањено.

Притисните тастер “С” и
унесите правилан број.

ГР 05

- Непрограмирана цена
одељка или артикла
- Непрограмирана вредност
процента попуста/увећања

ГР 06

- Неслагање између групе
ПнП артикла и групе ПнП за
одељак за који је програмиран
артикал.
- Покушај продаје по
слободној цени, када је
одељак програмиран по ПнП
групи, за коју се не рачуна
ПнП.
Грешка у комуникацији
између ЕКFМ и ваге при
покушају подешавања ваге
тастатуром ЕКFМ

ГР 10

Притисните тастер “С”. За
продају на одељку по
слободној цени,
програмирајте одговарајући
параметар.
- Притисните тастер “С”.
Програмирајте цену на
одељку или артикла
- Притисните тастер “С”.
Програмирајте вредност
процента за попуст/увећање.

- Притисните тастер “С”.
Продужите са радом или
репрограмирајте припадност
ПнП групи одељка или
артикла.
- Притисните тастер “С”.
Продужите са радом. У том
случају продаја по слободној
цени је забрањена.
Притисните тастер “С”.
Покушајте поново.
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ГР 13

ГР 79

ГР 80

ГР ПР

При запоочетом плаћању
Притисните тастер
покушај да се заврши рачун са “С”.Завршите рачун са
погрешним тастером.
тастером за одговарајуће
плаћање. .
- Непознат баркод или нема
- Притисните тастер “С”.
програмиран такав баркод
Покушајте са поновним
- Грешка у комуникацији
скенирањем или
између ЕКФМ и ваге
програмирањем жељеног
баркода за одређену робу.
- Притисните тастер “С”.
Проверите исправност везе
између ЕКФМ и ваге.
- Притисните тастер “С”.
- Грешка у комуникацији
између ЕКФМ и скенера.
Проверите исправност верзе
- Грешка у комуникацији
између ЕКФМ и скенера.
између ЕКФМ и ваге "МАК- Притисните тастер “С”.
ЕЛИТЕ 128".
Проверите исправност везе
између ЕКФМ и ваге.
Неисправност у механизму за
штампање.

ГР 25

Накупило се 39 ставки у
рачуну клијента.

ГР 26

Покушај да вредност попуста
буде већа од вредности
куповине.

ГР 27

Негативан резултат при
службеном одузимању од
суме ЕКFМ-а.

ГР 28

Покушај продаје у малој
количини робе или одељка.

ГР 29

Потрошена је количина
артикла на лагеру у ЕКFМ.

ПРЕП 22

Сервисно упитство

Укупно препуњавање дненог
извештаја.

Проверите количину хартије и
притисните тастер “С”.

Притисните тастер “С”.
Клијентов рачун треба да буде
завршен.
Притисните тастер “С”.
Унесите коректну величину за
вредност попуста.
Притисните тастер “С”. У
ЕКFМ нема неопходне залихе
на лагеру.

Притисните тастер “С”. За рад
са малим количинама,
програмирајте одговарајући
параметар.
Притисните тастер “С”.
Притисните тастер “С” и
отштампајте дневни извештај
са нулирањем.
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ГР 33
ПРЕП 36

Препуњен регистар дневног
извештаја у оквирима рачуна
клијента.
Препуњен регистар робе у
оквирима рачуна купца.

Сервисно упитство
Притисните тастер “С”.
Клијентов рачун треба да буде
завршен.
Притисните тастер “С”.
Клијентов рачун треба да буде
завршен.
Притисните тастер “С” и
отштампајте извештај о роби
са нулирањем.

ПРЕП 10

Укупно препуњен извештај о
роби.

ГР 38

Препуњени регистри
периодичног извештаја у
оквирима рачуна клијента.

Притисните тастер “С”.
Клијентов рачун треба да буде
завршен.

ПРЕП 33

Укупна препуњеност
периодичног извештаја у
оквирима рачуна клијента.

ГР 31

Препуњеност при множењу.

Притисните тастер “С” и
отштампајте периодични
извештај са нулирањем.

ГР 32

Број цифара акумулиране
суме у рачуну већи је од
дозвољеног.
Вредност унете количине је
изнад дозвољеног интервала.
Покушај штампања
проширеног клијентовог
рачуна.
Покушај штампања извештаја
ФМ када ЕКFМ није
фискализована.
Неправилно унет знак при
штампању ФМ.

Притисните тастер “С”.
Клијентов рачун треба да буде
завршен.
Притисните тастер “С” и
унесите мању вредност за
количину.
Притисните тастер “С”. ЕКFМ
треба да је у фискалном
режиму.
Притисните тастер “С”. ЕКFМ
треба да је у фискалном
режиму.
Притисните тастер “С” и
унесите коректан знак.

Неправилно унете границе
при штампању ФМ.

Притисните тастер “С” и
унесите коректне границе.

ГР 34
ГР 50
ГР 53
ГР 54
ГР 55
ГР 81

Покушај програмирања
баркода за робу, који је већ
програмиран за другу робу.

Притисните тастер “С” и
унесите мањи множилац.

Притисните тастер “С”.

16

Фискална каса ISKRA-S 500
ГР 82

ГР ПА 01,02
или 03

Сервисно упитство

Грешка се појављује
повремено, када се унесе
више од дозвољеног броја
симбола при програмирању
клишеа и имена са баркод
скенером.
ФМ је неисправна или
недостаје.

Коректност података
ГР
ПА03.04,05,06, записаних у ФМ је
неисправна.
21, 25

Потврдите унете симболе или
избришите оне које желите да
промените.

Променити ФМ.
Променити ФМ.

Табела 3
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6.2 ПОРУКЕ ПРИ ШТАМПАЊУ
Порука

Разлог

Неопходно да се уради

ГРЕШКА ПРИ ЧИТАЊУ
ИЗ ФМ!

Откривена грешка при
читању зсписа из ФМ.

Променити ФМ.

НЕАНУЛИРАН
ПЕРИОДИЧАН
ИЗВЕШТАЈ!!!

Операција није могућа.

Отштампајте периодичан
извештај са нулирањем.

НЕАНУЛИРАН ДНЕВНИ
ИЗВЕШТАЈ!!!

Операција није могућа.

Отштампајте дневни извештај
са нулирањем.

НЕАНУЛИРАН
ИЗВЕШТАЈ О РОБИ!!!

Операција није могућа.

Отштампајте извештај о роби
са нулирањем.

ИЗВЕШТАЈ ЈЕ
ПРЕКИНУТ

Продужите рад.

ПАД НАПОНА

Прекинуто је штампање
извештаја притиском тастера
“Ц”.
После искључивања напона
при раду са чеком у
режимима"П", "Ч", "Р" или
"Н".

ФМ ЈЕ ПУНА!

ФМ је у потпуности
испуњена.

!!! НЕМА ФМ !!!

Недостаје модул ФМ.

Блокирање регистрационих
функција. Дозвољено је
пуштање фискалних
извештаја и извештаја у
режиму Ч". Променити ФМ.
Променити ФМ.

НИЈЕ УНЕТ СЕРИЈСКИ
БРОЈ ЕК!

Покушај фискализације
ЕКFМ без да се унесе
серијски број ЕКFМ.

ПОГРЕШАН
ФМ!

ЗАПИС

У Покушај записивања у
оштећеној ФМ.

Променити ФМ.

После укључивања напона
ЕКФМ сама продужава
штампање рачуна или је
неопходно да се настави рад
пна завршавању рачуна.

Унесите серијски број ЕКFМ.

Табела 4
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7. ТАБЕЛА ASCII КОДОВА

Кодови штампаних знака су хексадекадни бројеви, који се уносе са тастатуре ЕКFМ. Бројеви
од "0" до "9" се уносе преко нумеричке тастатуре, а слова "А", "Б", "Ц", "Д", "Е" и "Ф" са
тастерима за одељке “01” до “06”.
20

21
1

22
"

23
#

24
$

25
%

26
&

27
•

28
(

29
)

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

40

41

42

45

47

48

4А

F

G

Н

49

D

Е

46

A

С

44

@

В

45

I

J

50

51

52

53

54

56

57

58

59

5A

Q

R

S

Т

55
U

V

W

X

Y

Z

61

62

63

65

67

68

69

b

d

е

66

a

с

64

f

g

h

70

71

72

73

74

75

76

77

p

q

r

s

t

u

v

80

81

83

Р

2А
*

ЗА

2В
+

2С
,

2D
-

3C

3D

ЗЕ

;

<

-

>

9

4В

4С

4D

4Е

4F

ЗВ

2Е

2F
/
3F

К

L

М

N

0

6A

6В

6С

6D

6Е

6F

i

j

k

l

m

n

o

78

79

7A

w

x

y

z

88

8В

8С

8D

8E

8F

Д

85
Е

86
Ж

87

Й

8A

3

И

89

B

Г

84

A

Б

82

K

Л

М

Н

О

П

90

91

92
Т

93

94

95

96

97

98

99

9В

9F

в

A3

А5

А6

А7

А8

А9

В4

В5

В9

н

ћ

BA

ВВ

м

AD

ВЗ

л

AC

В2

Й

AA

АВ

Џ

9E

А4

Ь

9D

А2

Њ

9С

X

Ћ

9A

ь

BD

Р

АО
a
BO

С

А1
б

В1

р
с
Табела 5
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8.ЕЛЕКТРИЧНЕ ШЕМЕ

Главна плоча
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RS 232 портови
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Главна плоча 2
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Блок напајања: стабилизатор ,сензор за искључење, батеријско напајање
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Дисплеј
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Плоча принтера
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9. DEMONTAŽNO/MONTAŽNO UPUTSTVO

9.1Demontaža/montaža kućišta kase
Demontaža: Najpre se razbije plomba ( slika 1 ) i odvije šraf ispod nje. Zatim se skine poklopac
printera ( slka 2), odvije šra ispod pokpca ( slika 3, oznaka 1), i na kraju, šrafovi sa donje strane
kase ( slika 4, oznake 1,2 i 3).

1
4222222

Slika 1

Slika 2

2

2
1

4

3

Slika 3

1

3

Slika 4

Donje plastično kučište razdvaja se najpre sa leve strane kase ( suprotno od strane gde se nalaze RS
portovi), kao što je prikazano na slikama 5 i 6. Zatim se odvoje konektori na napajanje glavne ploče,
povezivanje RS portova, i fioke ( slika 7, oznake 2, 1 i 6 respektivno)
Montaža: Proces montaže kućišta kase obrnut je procesu demontaže. Pre sklapanja proveriti da li su
svi konektori na ploči dobro povezani. Posebno obratiti pažnju na kratkospajač JP5, koji mora biti
postavljen na svoje ležište. Ukoliko se kasa zatvori a kratkospajač nije postavljen, kasa će se
resetovati pri uključenju u struju. Takođe treba obratiti pažnju da se ne povežu pogrešno fioka, i
motor žurnala koji imaju isti tip konektora. Motor žurnala se povezuje na konektor JP1, a fioka na
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konektor JP3 na glavnoj ploči. Pošto utvrdimo da su svi konektori na ploči dobro povezani,
povezujemo konektore za fioku, RS portove, i napajanje.
Kod povezivanja donjeg i gornjeg kućišta najpre se uklapa desna strana kase (strana na kojoj su RS
portovi), a zatim leva strana (slika 8)

1

2

tt

Slika 5

5

Slika 6

6

7

4
3
2
1

8
9
1
0
1
1
Slika 7
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Slika 8
9.2. Demontaža/montaža glavne ploče
Demontaža: Skinuti konektor JP4 za povezivanje sa pločom printera ( slika 7, oznaka 3). Zatim
oprezno odvojiti zvučnik od kućišta kase ( slika 7, oznaka 5). Zvučnik ja za kućište povezan
silikonom i lako se odvaja. Otkačiti konektore JP1 za motor žurnala, CON 2 za tastaturu i J1 za
fiskalnu memoriju (slika 7, oznake 7, 8 i 10 respektivno). Odviti šraf koji drži ploču za plastično
kućište i izvaditi ploču
Montaža: Montaža glavne ploče je suprotna od demontaže.

9.3. Demontaža/montaža tastature
Demontaža: Demontaža tastature odvija se redosledom kao na slikama 9, 10, 11 i 12
Montaža: Montaža ploče je suprotna od demontaže.

Slika 9

Slika 10

28

Фискална каса ISKRA-S 500

Сервисно упитство

Slika 11

Slika 12

Montaža: Montaža tastature odvija se redosladom kao na slikama 12, 11, 10 i 9.
9.4. Demontaža/montaža ploče printera i samog printera
Demontaža: Prvo se otkači konektor J3, koji povezuje printer sa pločom printera
( slika 13,
oznaka 3). Potom se ovviju šrafovi 1 i 2 ( slika 13) i odlemi žica 4, koja povezuje printer sa
pločom printera (slika13). Sam printer se skida odvijanje navrtki 5 ( slika 13).
Montaža: Postupak montaže obrnut je postupku demontaže

1
5
3

2

4
Slika 13
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