ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР

FX 1300
КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И
ЕКСПЛОАТАЦИЯ

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

Въведение
1. ФПр, външният дисплей и РС трябва да са свързани към една и съща фаза на
захранването!!!
2. Не включвайте устройствата към незаземени контакти!

Функционални характеристики
Оператори - 20 ; Департаменти - 50+8; Плащания - 5; Данъчни групи - 8; Артикули - 30
000

Прекъсване на захранването
При прекъсване

на захранването по време на работа ФПр отпечатва „*СПАД

НАПРЕЖЕНИЕ*” и допечатва прекъсналия текст, ако има такъв.
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куплунзи и кабелни връзки

Клавиатура

1 - USB изход - служи за връзка на ФУ с РС
2 - Изход за вкл. на чекмедже
3 - Изход за вкл. на външен дисплей
4 - Захранващ конектор - за вкл. на ФУ в ел. мрежа.
1223

контролен панел
Диод „Включен” - (мига) /(свети постоянно - зелен цвят)
Диод „Зает / Грешка” - червен цвят
Клавиш FEED : придвижва хартията
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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.
1.
2.
3.
4.
5.

Изключете фискалния принтер.
Натиснете бутона и отворете капака на принтера - фиг.1.
Поставете хартиената ролка както е показано на фиг.2.
Затворете капака на принтера - фиг. 3.
Натиснете бутона FEED, за да продължите работа - фиг.4.

фиг. 1

фиг. 2

фиг. 3
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фиг. 4

Aвтономен режим на работа
По време на нормалната работа на ФПр той се управлява от PC и натискането на
клавиши се налага рядко. Клавиш FEED : придвижва хартията, бавно при еднократно
натискане, и бързо при задържане.
Клавиш

: в случай на грешка печат (липса на хартия), след отстраняването й, се

натиска еднократно за продължаване на работата.

Влизане в автономен режим при изключено ФУ


Изключете фискалния принтер.



Натиснете и задръжте натиснат кой да е клавиш.



Включете принтера.
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Когато принтерът регистрира натиснатия клавиш, той включва диода “Зает” в
режим мигане и издава кратък звуков сигнал.

Когато ФПр е в автономен режим, има възможност без команда от PC, чрез натискане
на съответните клавиши да извърши определени действия. Ако към ФПр е включен
външен дисплей, за всеки от възможните режими се индицират пояснителни текстове.

клавиш:

Режим Отчети

клавиш:

Отчет по артикули

клавиш:

Х-отчет - /Дневен отчет без нулиране/.

клавиш:

Z - отчет - /Дневен отчет с нулиране/.
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клавиш :

Режим Тест

клавиш:

Тест на терминала

клавиш:

Тест на дисплея

клавиш:

Печат на диагностична информация

клавиш :

Режим Работа с ФП

клавиш:

Проверка на целостта на даннните във ФП

клавиш:

Съкратен отчет на ФП за целия период

клавиш:

Пълен отчет на ФП за целия период
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ВНИМАНИЕ! За да излезете от този режим, изключете принтера

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.

ВНИМАНИЕ!
ФПр НЕ МОЖЕ да бъде използван в търговски обекти в нефискален
режим!
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