
ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР  

FX 1200 C 
 

 
 
 
 
 
 

 
КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта 
ни www.daisy.bg 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Смяна на хартиена ролка 
 
Ширина на хартиената ролка: 57 +/- 0,5 мм;  Тип: Термочувствителна хартия; 
Термочувствителен слой: външен;    Дебелина на хартията: 0,05 +0,01/-0,005 мм; 
Външен диаметър на ролката: максимум 70 мм. 
 
ВНИМАНИЕ! 
При появата на цветна лента върху хартиената ролка, същата е 
препоръчително да се  подмени, както и да се извади шпулата, която е останала 
от старата ролка.  
 
 Натиснете левия страничен бутон, за да се отвори капака на ФПр / фиг. 1/. 
 Сменете хартиената ролка, както е показано на / фиг. 2 и фиг. 3/.  Затворете капака на 
ФПр / фиг. 4/.  Натиснете бутона , за да продължите работа /фиг.4/.  
     
 фиг. 1              фиг. 2                           фиг. 3                      фиг. 4                                             
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Входно-изходни портове 
 
      1 - Захранващ конектор – за 
      включване на ФПр към AC/DC 
      адаптер    
      24V/2,71A 
      2 - Изход – за управление на 
      чекмедже 
      3 - RS порт – резервиран за 
      бъдеща употреба 
      4 - RS порт – за връзка с дисплей 
      5 - USB порт – служи за  
      комуникация с PC 
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Бутони и индикация на ФПр  

 
1 - Захранващ конектор – за включване на ФПр към AC/DC адаптер 24V/2,71A 
2 - Изход – за управление на чекмедже 
3 - RS порт – резервиран за бъдеща употреба 
4 - RS порт – за връзка с дисплей 
5 - USB порт – служи за комуникация с PC 

 

Светодиодът за захранването (зелен) свети, когато към ФПр е подадено захранващо 
напрежение от адаптера и е включен бутон ON/OFF. 
Светодиодът Зает/Грешка (червен) мига при печат, а при грешка свети постоянно, до 
изчистването й. 
Принтерът придвижва хартията с един ред напред, когато се натисне бутона  еднократно, а 
когато се задържи продължително (за поне 2 - 3 секунди), я придвижва непрекъснато. 
При възникване на грешка, операторът е необходимо да натисне бутона , за да се изчисти и 
да се продължи работата с ФПр. ФПр може да работи в два режима - автономен и режим за 
работа с РС. 

 

 
 



 5 

 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ 
 
Влизането на ФПр в автономен режим се извършва, когато ФПр е изключен от ON/OFF 
ключа и се изпълнят действията, описани по - долу. 
1. Включете ФПр от ON/OFF ключа. 
2. Когато чуете кратък звуков сигнал и червения светодиод започне да мига (имате време 

около 3-4 сек.), натиснете някой от бутоните  или   .  
Като потвърждение за влизане в “Автономен режим”, ФПр трябва да издаде дълъг звуков 
сигнал. Ако към ФПр има включен клиентски дисплей, то на него ще се визуализира за 
кратко текст “Автономен режим”. 

 
Автономният режим има три подрежима: 
• Отчети 
• ФП /фискална памет/ 
• Тестове 
Ако към ФПр е свързан правилно външен дисплей, на него се изписва пояснителен текст за 
всички възможни режими и подрежими. След като ФПр влезе в автономен режим, дисплеят 
показва: “^: 

Отчети”, “M: ФП” и “C: Тестове”. С натискането на един от бутоните  ,   или  , 
съответния подрежим може да бъде избран, както е  показано по - долу. 



 6 

Бутон Подрежим Бутон Наименование Описание 

 

ФП 

(фискална 

памет)  

 Тест на ФП Проверка на коректността на данните във ФП.  

 Кратък отчет 
Отпечатва съкратен отчет на ФП за целия период 

(само когато ФПр е фискализиран). 

 Тестове 

 Терминал 

Проверява комуникацията на ФПр със сървъра 

на НАП, след което се отпечатва на бележка с 

резултата от операцията. 

 Дисплей 

Този тест проверява дали всички символи от 

кодовата таблица се изобразяват коректно на 

дисплея.  

 Диагностика Отпечатва бележка с диагностична информация.  

 Отчети 

 Артикули Отпечатва X отчет по артикули 

 Дневен X - Отчет Отпечатва дневен финансов отчет без нулиране. 

 Дневен Z - Отчет Отпечатва дневен финансов отчет с нулирае. 
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Съвместна работа на Фискалния принтер и външния дисплей 
 
За да работят съвместно Фискалният принтер и външният дисплей, трябва да са настроени 
на една и съща кодова таблица, или във фискалния принтер да бъде зарeдена 
прекодираща таблица към дисплея. 
 

 

 

 

 

Функционални характеристики 
 

Оператори - 20; Департаменти - 50+8; Артикули - 30 000; Данъчни групи – 8; Плащания - 5 
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Прекъсване на захранващото напрежение на ФПр 
 

В случай на прекъсване на захранването по време на работа и повторното му 
възстановяване, ФПр ще отпечата “*СПАД НАПРЕЖЕНИЕ*” и ще доотпечата остатъка от 
неотпечатания текст, ако има такъв. Съхранението на данните за текущите натрупани суми, 
по време на работа се извършва в оперативната памет. Посредством командите (76) и 
(103), PC приложението получава информация за състоянието на ФПр. При необходимост е 
възможно да се нулира целия издаден до момента бон (ако не е извършено плащане) чрез 
команда (130) и повторното му издаване. 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

ФПр  НЕ  МОЖЕ да бъде използван в търговски обекти  в нефискален 

режим! 

 


