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 При изтекъл договор: 

1.  Ако договорът е изтекъл - какво се случва в различни ситуации: 

- При всяко включване на ФУ ще чуете 7 кратки звукови сигнала. Ще се разпечата служебен 

бон с надпис: “ВНИМАНИЕ! " ИЗТЕКЪЛ СЕРВИЗЕН ДОГОВОР ". 

 - При опит за печат на бележка ще чуете 7 кратки звукови сигнала. На дисплея ще се 

визуализира: Сервизен договор. 

- След печат на всеки дневен отчет /Х/ и на всеки дневен финансов отчет /Z/ ще чуете 7 кратки звукови сигнала. 

Ще се разпечата служебен бон  ВНИМАНИЕ и надпис " ИЗТЕКЪЛ СЕРВИЗЕН ДОГОВОР ". На дисплея ще се 

визуализира: Сервизен договор. 

2. Това е предпоставка за при евентуална проверка собственикът да бъде санкциониран за това. 

3. Необходимо е собственикът на апарата да се свърже със сервизна фирма, която да издаде нов договор за 

сервиз.   

 

Автономен режим на работа на ФПр 

 

Когато ФПр работи в автономен режим, има възможност без команда от PC, чрез натискане на съответните бутони, да 

извърши определени действия. 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. 
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Подрежими и функции на автономния режим 

 

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 нулиране. 

 

Режим на работа на ФПр с РС 

Когато е в този работен режим, ФПр се управлява от PC. 

Влизането в работен режим се извършва, както следва: 

1. Включете ФПр от ON/OFF ключа. 

2. На дисплея трябва да се визуализират текущите дата и време. 

 

ФПр позволява работа с до 20 оператора. 

N# на оператора Съответстващи пароли по подразбиране 

Оператор 1 Парола: 1  

Оператор 2 Парола: 2  

Оператор 3 Парола: 3  

...... ...... 

Оператор 17 Парола: 17  

Оператор 18 Парола: 18  

Оператор 19 8888 

Оператор 20 9999 

ВНИМАНИЕ!   Невъзможно е да има повече от един оператор с една и съща ненулева парола. 


