УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ФИСКАЛЕН УРЕД МАЕСТРАЛ
Пред започнување со работа пожелно е да се провери дали во фискалниот уред има доволно, лента
доколку нема да се стави нова. Исто така мора да се провери дали крипто модулот (надворешниот)
е прикачен за касата (доколку не е таа ке титка кога ке биде уклучена)
Фискалниот апарат не треба да се вклучува во заеднички приклучок со други апарати.
•
ПОЧЕТОК СО РАБОТА
1.
Вклучување и исклучување на апаратот
Апаратот се уклучува и исклучува со подолго притискање на копчето што се наоѓа во горниот десен
агол (во црвена боја)
Со вклучување на касата се наоѓаме во нејзиното мени и можеме да одбереме некоја од опрациите
која што касата ни ги нуди:
1.
Регистрација = продажба
2.
Читање = контролен финансиски извештај
3.
Нулирање = дневен финансиски извештај (обавезно на крај на работно време)
4.
Програмирање = шитри, оператори, оддели
5.
ФМ = периодични извештаи
6.
ПЦ = врска со персонален компјутер
Низ менито на касата се движиме со стрелките горе/долу. За да влеземе во некој мод на касата мора
претходно да се најавиме, лозинка за најава е 9 9 9 9 и ТОТ (копче)
1.
Регистрација:
Службен влез на пари:
Внесуваме сума (на пр. 1000 ден.), притискаме на копче КК.
НАПОМЕНА: Службено внесените пари не ги вадиме пред да извадиме ДФИ касата сама ги нулира
со вадењето на ДФИ.
Равенка за продажба:
Количина (колку парчиња продавате), копче Х, шифра на производ, копче КА, доколку имате повеќе
артикли за продажба ја пвторувате постапката, сметката ја затварате (печатите) со копчето ТОТ (за
плаќање во готово). Ако клиентот плаќа со картичка наместо копче ТОТ притискате копче КК.
Продажба со попуст:
*. Количина (колку парчиња продавате), копче Х, шифра на производ, копче КА, го внесувате
попустот 10 (ако давате -10%) притискате на копче -%, со ТОТ(готовина) или КК (картичка) ја
затварате (печатите сметката).
*. Ако имате повеке артикли со ист попуст, ги куцате сите артикли притискате на копчето СТ (меѓу
збир), го внесувате попустот 10 (ако давате -10%) притискате на копчето -%, со ТОТ(готовина) или
КК (картичка) ја затварате (печатите сметката).
Сторна сметка:
* Сторно за наплата во готово:
Притискаме копче 9, потоа притискаме копче ^ (го држиме притиснато) и притискаме на копчето
СС, касата се префрла во сторно мод, ја куцаме згрешената сметка (ја повторуваме постапката исто
како во продажба).
* Сторно за наплата со картичка:
Притискаме копче 8, потоа притискаме копче ^ (го држиме притиснато) и притискаме на копчето
СС, касата се префрла во сторно мод, ја куцаме згрешената сметка (ја повторуваме постапката исто
како во продажба).
НАПОМЕНА: Откако ќе ја испечатиме сторната сметка касата автоматски се префрла во продажен
мод.
2.
Читање: Контролен финасиски извештај (со овој извештај не ја нулираме касата само
ја читаме)
Со копчињата горе/долу одиме до Читање, се најавуваме (9999 тотал) со копчето ТОТАЛ се печати
извештајот.
3.
Нулирање:
* Дневен финансиски извештај: со копчињата горе/долу одиме до Нулирање се најавуваме (9999
тотал) со копчето ТОТАЛ го печатиме ДФИ (обавезно на крај на работно време)
* Изваштај артикли: со копчињата горе/долу одиме до Нулирање се најавуваме (9999 тотал) со

копчето КА се печати извештајот за обрт по кодови.
4.
Програмирање:
Со копчето М одиме до Програмирање, се најавуваме (9999*). Низ опциите на шифрата (број, цена,
име, ддв, бар код) се движиме со копчето СТ. Кога сме најавени во Програмирање притискаме на
копчето КА (за да програмираме шифри, на дисплејот се појавува Број 1 (тоа е шифра 1), притискаме
копче СТ, касата не префрла до ЕДИНЕЧНА ЦЕНА (ја внесуваме цената на производот без
последните две нули), Притискаме двапати СТ (со првото притискање на СТ касата ја памти
промената со второто притискање на СТ не носи на следната ставка), ОДДЕЛ (тука се означува ддв
и мк. производ или увоз на производот, внесувате:
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НАПОМЕНА: Ако не сте ДДВ обврзник за мк. производ внесувате 4, за увоз внесувате 8.
Притискате двапати СТ, касата не префрла на ИМЕ (за да го внесете името на производот ја
користите криптираната шема):
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Бришење: C (црвено копче во долниот лев агол)
Празно место: 20
Буква Ј: 4+01
Точка: 2+05
НАПОМЕНА: Прво ги внесуваме знаците од хоризонталната колона, а потоа знаците од
вертикалната колона. На пример за да внесеме име на производ ВОДА 1 Л. Внесуваме:
03+2=В; 03+O5=O; 03+4= Д; 03+0=А; 2+0= празно место; 3+1= 1; 03+02= Л; 2+05= точка.
Притискаме двапати СТ касата не префрла на БК (доколку работите со баркод читач тука го
внесувате баркодот на производот). Следна ставка од шифрата е ЛАГЕР, тука не менувате ништо
само притискате еднаш СТ за да не однесе касата до следната шифра.
5.
ФМ:
*. Периодичен извештај (од датум-до датум)
Со копчињата горе/долу одиме до ФМ се најавуваме (9999 тотал) притискаме 1, притискаме копче
СТ, го внесуваме ОД датумот во облик ддммгг (010115), притискаме копче Х, го внесуваме ДО
датумот во облик ддммгг (310115), притискаме копче СС, се печати периодичниот извештај за
зададениот период.

