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"FPrint Win 3.07" – Помощна информация

"FPrintWIN 3.07" служи за извършване на продажби от текстов файл върху 
електронни касови апарати (ЕКА): MP5000, MP-500, MP-500TR, MP-50, MP-55, MP-55M, 
MP-55L, MP-55LD, DP-50, DP-50D, Samsung ER-250F и фискални принтери (FP) FP3530, 
FP300, FP1000, FP550F и FP550F-40.

Програмата работи под Windows  Me/NT/2000/XP/XP64.



Инсталация

Инсталирането на "FPrintWin" е лесно.

Можете да стартирате инсталацията от дистрибутивния диск или ако желаете най-
актуалната версия на програмата - можете да я изтеглите от :

ftp://FTP.DATECS.BG/PUBLISH/POS/CASH%20SOFTWARE/FPRINT_WIN/

В такъв случай след свалянето на "Install.exe" от Internet - стартирате програмата и 
разархивирате файловете в избрана от вас директория. След разархивирането 
автоматично се стартира инсталацията на програмата :

Натиснете "Next" за да преминете към лицензното споразумение :



Прочетете го внимателно и ако сте съгласни с него изберете с мишката " I accept 
the terms in the license agreement" и натиснете "Next".

В следващия прозорец можете да въведете името на потребителя на програмата, 
фирмата Ви и това кой ще има право да ползва програмата. След това натиснете "Next".

В следващия прозорец спокойно можете да натиснете бутона "Next" или да 
изберете друго място за инсталиране на програмата.



В следващия прозорец получавате кратка информация за това какво и къде ще се 
инсталира. Все още имате възможност да се върнете назад " < Back " или въобще да се 
откажете от инсталирането "Cancel".

Натискайки "Install" започвате инсталирането на програмата в системата.



Инсталацията на "FPrintWin" е завършила успешно - натиснете "Finish".

Забележка : При Win95 и Win98 е възможно да се изиска рестарт по време на 
инсталацията, след който тя ще продължи работата си.



Работа с програмата - настройки

След стартиране на програмата от старт менюто на Windows или от "C:\Program 
Files\Datecs Applications\FPrint", се вижда нейния главен прозорец :

Можете да изберете бутоните :

1.Настройки - стартира се панела за настройка на програмата.
2.Помощ - стартира се Help файла за "FPrint WIN".
3.Изход - изход от програмата.



1. Изберете типа на Вашето устройство;
2. Посочете към кой COM Port е включено;
3. Скоростта на комуникация трябва да бъде същата, каквато е избрана в касата (вж. 
"Настройка на фискалните устройства");
4. Ако устройството Ви има логически номер - трябва да го въведете;
5. Ако устройството Ви е каса, поставете я в режим за продажби : ключа в положение 
"REG" и влизате като съответния оператор;
6. Натискате бутона "Вземи сериен номер" и фискалното устройство със съответните 
настройки Ви записва серийния си номер;
7. Въвеждате регистрационния ключ за този номер;
8. Ако полето "Отговор в същия файл" не е избрано, имате възможност отговорът на 
заявката Ви да се записва във файл по Ваш избор.



9. Можете да изберете файлове за четене и запис по подразбиране чрез бутона ; 

10. В случай, че съответната програма използваща "FPrint WIN" не е задала като 
параметър името на текстовия файл със заявката - "FPrint WIN" използва зададения по 
подразбиране файл, а отговора записва във файла зададен в полето за отговор. Ако в 
името на файла не е включен пътя до него "FPrint WIN" го търси и в собствената си 
директория (директорията където е инсталиран "FPrint WIN");
11. Резултатът от изпълнение на всяка от командите в текстовия файл може да се запише 
в служебното поле (вж. "Формат на файловете") по два начина, в зависимост от това 
какво сте избрали в полето "Начин на отговор" (вж."Типове грешки");
12. Ако Вашата програма генерира DOS кирилица трябва да изберете полето "DOS 
текст". Ако програмата Ви е изцяло Windows програма, то това поле не е задължително 
да е избрано;
13. Ново от версия 3.00 нататък е опцията за резидентен режим на работа. 

Този режим ви позволява да изпълнявате продажби  чрез копиране на файла с 
продажбата (който е с избрано от вас име  или с име по подразбиране – sell_execute.txt) в 
избрана от вас папка .

1. Изберете папка за изпълним файл (натиснете ), в  която  ще  копирате  файла  с 
продажби. Полето е задължително.

2.  Изберете име на файла с продажби. Ако полето е празно, FPrint ще изпълнява 
файла по подразбиране (sell_execute.txt).

3. Изберете настройки за изпълнимия файл – дали да се изтрива след изпълнение 
(опция 'Изтрий файл') или ще се преименува и премести в избрана от вас папка 
(опция 'Премести в папка'). Полето е задължително.

4. Ако в точка 3 за настройки сте избрали опция 'Премести в папка', тук трябва да 
изберете папка в която да се премести файла.

5. Изберете папка, в която ще се намира файла за отговор. Полето е задължително.



6. Изберете име на файла за отговор. Ако полето е празно, Fprint ще записва отговора 
в файл по подразбиране ( 'sell_answer.txt).

7. Изберете настройки за файла с отговор – дали отговора да се презаписва в един 
файл след всеки завършен бон (опция 'Постоянно име'), или да се създава отделен 
файл за всеки завършен бон (опция 'Име – дата и час'). Полето е задължително.

След въвеждането на настройките, натиснете бутона "Запис" и програмата записва 
настройките за съответното устройство. Ако желаете можете да повторите операцията за 
резервното си фискално устройство.

Допълнителни настройки за Windows регистър.

Ако във формата с настройки на Fprint не се показват стойности за сериен порт 
(COM порт), то тогава най-вероятно трябва да проверите за следното:

1. Дали портовете съществуват в регистрите на Windows. Стартирайте програмата 
„regedit“ (Start>Run...>regedit) и намерете папка SERIALCOMM както е показано 
на образа по-долу.

Ако в тази папка няма стойности ( в показания образ има 2 порта) и сте сигурни, че 
имате COM портове на вашето PC, може да добавите тези стойности ръчно(дясно копче 
на мишката в десния прозорец, следва меню New>String Value – копирайте името и 
стойността от полетата на по-горния образ).



2. Дали съответния потребител има права за четене от регистрите. Селектирайте 
папка SERIALCOMM , дясно копче > Permissions...

Тук трябва да добавите права за четене за дадения потребител (или за всички).



Формат на файловете

Описание на протокола
Входният файл съдържа команди в текстов (ASCII) вид. Всеки ред съдържа точно 

една команда. Форматът на командите е:

[команда],[логически номер],[служебно поле];[параметри]

[команда]: това поле съдържа една от следните букви: S, T, P, C, I, H, F, Y, D, Z, B; 
[логически номер]: това е числото, записано в таблица 2 поле 1 на ЕКА; за ФП това поле 
се игнорира, трябва да съдържа число от 0 до 99; 
[служебно поле]: съдържа 3 подполета, разделени с по една запетая. Всяко подполе се 
състои съответно от 6, 1 и 2 подчертавки: 
______,_,__

В това поле програмата FPRINT записва резултата от изпълнението на съответната 
команда. В първото 6-разредно поле се записва фабричния номер на съответния ЕКА или 
ФП. Във второто едноразредно поле се записва индекс от 0 до 9, който се увеличава с 
успешното изпълненение на всяка команда. Последното двуразредно поле съдържа 
информация за това дали и как еизпълнена командата във вида:

__ - необработен запис ;

В зависимост от това какъв тип на грешка сте избрали при настройката на 
програмата (вж. Настройка ) в последното поле, резултатът се записва във формат 
съвместим с формата на "FPrint" за DOS(класически отговор) или се записва номер на 
грешката, ако има такава.



Отговор от страна на фискалното устройство

Класически отговор :

Er - командата не е изпълнена поради грешка в поле [параметри] или невалидна 
последователност от команди при работа с ФП (например, S, T - плащане без затваряне 
на бона, S или S,C,C, или S,Z);
Ok - командата е изпълнена успешно;
Sd - командата не е изпълнена; възможни причини са: свършила е хартията, принтерът е 
бил изключен по време на печат, проблем с фискалната памет или печатащото 
устройство, часовникът на ФП не е сверен;
No - съответният ЕКА или ФП не изпълнява посочената команда (не се
счита за грешка);

Номер на грешка/резултат :

➢ 0 - командата е изпълнена успешно ;
➢ 1 - Грешка в комуникацията ! Проверете дали устройството е в изправност или 

дали е свързано към компютъра ;
➢ 2 - Грешна команда ;
➢ 3 - Програмата не може да отвори СОМ порт № ;
➢ 4 - Няма такова устройство ;
➢ 5 - Грешен синтаксис на команда ;
➢ 6 - Несъществуващ файл ;
➢ 7 - Нередност в структурата на файла ;
➢ 8 - Моля въведете Вашия регистрационен ключ ;
➢ 9 - Моля въведете правилно всички параметри ;
➢ 10 - Недифинирана грешка.

Номера : 0,1,2,5 и 10 се отразяват в служебното поле на файла, а останалите могат да се 
проявят, като съответни съобщения на програмата.



Описание на командите и параметрите
 

S - продажба на артикул :

S,[логически номер],_____,_,__;[артикул];[цена];[количество];[щанд];
[стокова група];[данъчна група];0;0;

➢ [артикул] e името на артикула (до 19 символа за ЕКА и до 20 за ФП);
➢ [цена] е единичната цена на артикула (от 0 до 999999.99 за ЕКА и от - 999999.99 до 

999999.99; отрицателната цена се използва за връщане на закупена стока);
➢ [количество] е закупеното количество (число от 0 до 99999.999);
➢ [щанд] е номера на щанда (число от 1 до 9);
➢ [стокова група] е номера на стоковата група (число от 1 до 99);
➢ [данъчна група] e данъчната група на артикула (от 1 до 8 за ЕКА и от 1 до 4 за ФП);

ФП няма да изпълни тази команда, ако:
1. Вече са направени максималния брой продажби в един бон (99);
2. Сумата по някоя от данъчните групи става отрицателна;
3. Сумата от надбавки и отстъпки в рамките на бона става отрицателна;

Във всеки от посочените случаи реултатът от изпълнението на командата ще бъде “Er”.

Забележка: Продажбите във ФП се натрупват за оператор 1, щанд 1. За да работи 
FPrintWin, паролата на оператор 1 трябва да е “0000” (всеки ФП се произвежда с парола 
“0000” за оператор 1). ФП блокира при 3 опита с грешни пароли. За да продължи 
нормалната си работа, ФП трябва да се рестартира.



E - продажба на артикул с департаменти :

Е,[логически номер],_____,_,__;[артикул];[цена];[количество];[щанд];
[стокова група];[номер департамент];0;0;

➢ [артикул] e името на артикула (до 19 символа за ЕКА и до 20 за ФП);
➢ [цена] е единичната цена на артикула (от 0 до 999999.99 за ЕКА и от - 999999.99 до 

999999.99; отрицателната цена се използва за връщане на закупена стока);
➢ [количество] е закупеното количество (число от 0 до 99999.999);
➢ [щанд] е номера на щанда (число от 1 до 9);
➢ [стокова група] е номера на стоковата група (число от 1 до 99);
➢ [номер департамент] – департамент с номер от 1 до 50;

ФП няма да изпълни тази команда, ако:
1. Вече са направени максималния брой продажби в един бон (99);
2. Сумата по някой от департаментите става отрицателна;
3. Сумата от надбавки и отстъпки в рамките на бона става отрицателна;

Във всеки от посочените случаи реултатът от изпълнението на командата ще бъде “Er”.



T - край на бон или плащане:

край на бон:

Т,[логически номер],______,_,__;

Извършва се плащане в брой на цялата сума наведнъж и затваряне на фискалния 
бон. При моделите MP-50 и MP-55 тази команда затваря и служебен бон.
плащане:

Т,[логически номер],______,_,__;[код];[сума];;;;

[код] е кода на плащане: 0,1,2,3, или 4; от 0 до 3 съответстват на плащане в брой, на 
кредит, с чек, с кредитна карта; с 4 се изчислява субтотал;
[сума] е сумата, която се плаща

Извършва се плащане с посочената сума и тип и ако се натрупа платена сума по-
голяма от сумата за плащане, се извършва затваряне на бона. Докато това не стане, може 
да се изпълнява само тази команда и командата за печатане на текст. Командата се 
извиква с код 4, когато трябва да се извърши процентна надбавка/отстъпка върху 
натрупаната до момента сума (суботал).

C - процентна надбавка/отстъпка:

C,[логически номер],______,_,__;[тип];[процент];;;;

[тип] - едно число със стойност 0 (надбавка) или 1 (отстъпка);
[процент] - стойността на надбавката/отстъпката в процент
(от 0 до 99.99);

Ако преди тази команда се извърши плащане с параметър 4, ще се изпълни 
надбавка/отстъпка върху субтотала, в противен случай се извършва процентна 
надбавка/отстъпка върху сумата на последната продажба. Моделите MP-50 и MP-55 
изпълняват отстъпка/надбавка само върху субтотал. За фискалните принтери тази 
команда не може да бъде изпълнена повече от веднъж върху една и съща продажба или 
субтотал. В този случай FPRINT ще извърши само първата отстъпка/надбавка и ще спре 
при срещане на невалидната команда C.



P - отпечатване на текст:

P,[логически номер],______,_,__;[ред 1];[ред 2];[ред 3];[ред 4];[ред 5];

Ако редът е празен, той не се отпечатва. Ако съдържа само интервали, се печата 
като празен ред. Моделите MP-50 и MP-55 отпечатват само първия ред. Максималният 
брой символи на ред е 24 за ЕКА и 30 за ФП.

I - служебно въвеждане и извеждане на суми:

I,[логически номе],______,_,__;[тип];[сума];;;;

[тип] e 1 число със стойност 0 (въвеждане) или 1 (извеждане);
[сума] е сумата, която ще се въвежда/извежда;

F - разрешава вход от клавиатурата:

F,[логически номер],______,_,__;

H - забранява вход от клавиатурата:

H,[логически номер],______,_,__;

Y - начало на служебен бон:

Y,[логически номер],______,_,__;[ред 1];[ред 2];[ред 3];[ред 4];[ред 5];

Отваря се служебен бон и се отпечатва само първия ред. В служебния бон може да 
се изпълнява само команда P (за отпечатване на текст) и команда T (за затваряне на 
служебния бон).



Z - дневен финансов отчет:

Z,[логически номер],______,_,__;
Извършва дневен финансов отчет. При фискалните принтери отчета е с нулиране и 

изтриване на контролната лента, затова използвайте „Z“ командата като единствен ред 
във файла който подавате на FPrint.

D - дубликат на бон :

D,[логически номер],______,_,__;

B - команда за звуков сигнал :

B,[логически номер],______,_,__;



L – показване на текст върху дисплея

L,[логически номер],______,_,__;[команда];[вид показване];[текст];

Параметърът [команда] може да има следните стойности:

0 – изчиства двата реда на дисплея
1 – изчиства само горния ред на дисплея
2 – изчиства само долния ред на дисплея
3 – показва [текст]  на горния ред на дисплея
4 – показва [текст] на долния ред на дисплея
5 – показва [текст] на двата реда на дисплея
6 – показва дата и час на долния ред на дисплея

Параметърът [вид показване] може да има следните стойности:

0 – [текст] се показва статично на дисплея
1 – [текст] 'плува' по дисплея отдясно наляво

Параметърът [текст] съдържа текста, който ще се покаже на дисплея (всеки ред от 
дисплея показва 20 символа наведнъж, по-големи текстове се показват в серии или 
'плуват' върху дисплея) – параметърът може да съдържа максимум 200 символа.



Стартиране на "FPrin WIN" от други програми

Програмата може да се стартира със следните параметри:

FPRINT [порт] [скорост] [файл] (сериен номер)

В полето [порт] сe задава номера на серийния порт, към който е свързан 
съответният ЕКА или ФП(например СОМ1 или 1). Ако не се зададе, се подразбира този, 
който сте посочили при настройката на програмата за съответното устройство.

Полето [скорост] трябва да съдържа скоростта на комуникация, на която е 
настроен съответният ЕКА или ФП. Ако не се зададе, се подразбира тази, която сте 
посочили при настройката на програмата за съответното устройство.

Полето [файл] съдържа името на входния файл. Ако не се зададе, се подразбира 
този, който сте посочили при настройката на програмата за съответното устройство.

Полето (сериен номер) съдържа серийния номер на фискалното устройство. В 
случай, че се налага компютъра да управлява повече от едно фискално устройство 
едновременно - трябва да зададете този четвърти параметър. Трябва да регистрирате и 
настроите всяко едно от устройствата от панела за настройка на програмата. Ако се 
зададе трябва задължително да зададете и всички предходни параметри!

Използвайки я от Вашите програми, ще трябва да стартирате "FPrint WIN" с поне 
един параметър за да се изпълни заявката. В противен случай, ако програмата се 
стартира без нито един параметър - получавате възможността да я настроите.

Ако управлявате повече от едно фискално устройство, но подадете от 1 до 3 
параметъра програмата изпълнява файла върху последното регистрирано устройство.

Заедно с "FPrint WIN" се разпространява и примерна програма ("FPExample.exe"), 
която го използва, както и примерни файлове за всяко едно устройство. По долу виждате 
типичен пример за изпълнение на заявка от командния ред или под DOS (можете да 
създадете BAT file и да го изпълните).

C:\PROGRA~1\DATECS~1\FPrint\FPrint.exe COM2 9600 
C:\PROGRA~1\DATECS~1\FPrint\MP55_E~1.INP



Настройка на фискалните устройства

MP5000 

Pазрешаване на режим "фискален принтер":
В таблица 4 ред 4 се записва ключов номер, който можа да получите от фирма 

Датекс. това действие е еднократно! От този момент ЕКА може да се използва в режима 
"фискален принтер";

Превключване на касовия апарат в режим "фискален принтер":
От режим ОПР_ _ _ _ _ _ _ (след натискане на бутона [+%] два пъти) се натиска 

бутона [.] ; на дисплея се появява [ --FP-- 0]. Сега ЕКА се намира в режим "фискален 
принтер" и е готов за работа с програмата FPrintWin. Напускането на режим "фискален 
принтер" става с натискането на бутона [MODE];
 



MP-50 

За промяна на конфигурацията на касовите апарати, те трябва да бъдат нулирани 
предварително.

Нулиране на касовия апарат:
В режим нулиране се влиза от състояние "OFF" след натискане на на цифровия 

клавиш "3" и задаване на парола на оператор от номер 13 до номер 16. Натиска се 
клавиша "TOTAL". След това се натиска клавиша "TOTAL" или клавишите "PLC" и "1", 
което предизвиква разпечатването на ЕКЛ и дневен финансов отчет.

След приключването на разпечатването на ЕКЛ, операторът трябва да потвърди 
нулирането. За целта, след като на индикацията се появи съобщението "C - 0", 
операторът трябва да натисне съответния клавиш. Нулирането се потвъждава с 
натискането на клавиш "0". Натискането на клавиш "С" води до отказ от нулирането.

Програмиране на полетата: 
В режим "Програмиране" (PGM) се влиза от състояние "OFF" само при нулирана 

каса след натискане на на цифровия клавиш "4".Задаваме паролата на оператор от номер 
15 до номер 16 и натискаме "ТОТАL". Програмиране на паметта се избира с натискането 
на цифров клавиш "1".

Всички параметри, които могат да се програмират са оформени в таблици. Всяка 
таблица се състои от определен брой редове, всеки ред от полета.

2. 1. 1. 2.

[Номер на таблица].[ Номер на ред].[ Номер на поле]. [Брой знаци]

В режим програмиране се задават всички параметри, необходими за правилната 
работа на касовия апарат. С помощта на определени функционални клавиши /съгласно 
описанието им/ се достига до желаното поле, а с информационните клавиши се задава 
необходимата стойност. Записването на въведените данни става с натискането на клавиш 



"TOTAL".

Q'TY - преход към следваща таблица. След таблица с най-голям номер следва таблица с 
най-малък номер;

%+ - преминаване към ред с по-голям номер;
%- - преминаване към ред с по-малък номер;
PRC - преминаване към поле с по-голям номер;
VD - преминаване към поле с по-малък номер;
TOTAL - запис на въведената информация /действа само в режим "значение на поле"/;
STL - алтернативно преминаване в режими "адрес/значение на поле";
CRD - отпечатване на въведената информация или на информацията, съдържаща се в 
полето.
Необходими за програмиране са полетата:
От Таблица 2 :

поле номер 1 /номер на каса в магазин/,

поле номер 8 / стойност 1 или 2/,

поле номер 9 /скорост на обмен/.
3 - скорост 4800 bps;
4 - скорост 9600 bps;

Режим R - "продажби":

От състояние "OFF" в режима се влиза с натискане на цифров клавиш "1" , 
паролата на оператор от номер 13 до номер 16 и натискане на "TOTAL".



MP-55, MP55M, MP55L

За промяна на конфигурацията на касовите апарати предварително те трябва да 
бъдат нулирани.

Нулиране на касовия апарат:
В режим нулиране се влиза от състояние "OFF" след натискане на на цифровия 

клавиш "3" и задаване на парола на оператор от номер 27 до номер 30. След това два 
пъти се натиска клавиша "TOTAL", което предизвиква разпечатването на ЕКЛ и дневен 
финансов отчет.

След приключването на разпечатването на ЕКЛ, операторът трябва да потвърди 
нулирането. За целта, след като на индикацията се появи съобщението "C - 0", 
операторът трябва да натисне съответния клавиш. Нулирането се потвъждава с 
натискането на клавиш "0". Натискането на клавиш "С" води до отказ от нулирането.

Програмиране на полетата:
В режим "Програмиране" (PGM) се влиза от състояние "OFF" само при нулирана 

каса след натискане на на цифровия клавиш "4".Задаваме паролата на оператор от номер 
29 до номер 30 и натискаме "ТОТАL". Програмиране на паметта се избира с натискането 
на цифров клавиш "1".

Всички параметри, които могат да се програмират са оформени в таблици. Всяка 
таблица се състои от определен брой редове, всеки ред от полета.

2. 1. 1. 2.

[Номер на таблица].[ Номер на ред].[ Номер на поле]. [Брой знаци]

В режим програмиране се задават всички параметри, необходими за правилната 
работа на касовия апарат. С помоща на определени функционални клавиши /съгласно 



описанието им/ се достига до желаното поле, а с информационните клавиши се задава 
необходимата стойност. Записването на въведените данни става с натискането на клавиш 
"TOTAL".

X - преход към следваща таблица. След таблица с най-голям номер следва таблица с най-
малък номер;

%+ - преминаване към ред с по-голям номер;
%- - преминаване към ред с по-малък номер;
PRC - преминаване към поле с по-голям номер;
VD - преминаване към поле с по-малък номер;
TOTAL - запис на въведената информация /действа само в режим "значение на поле"/;
STL - алтернативно преминаване в режими "адрес/значение на поле";
CRD - отпечатване на въведената информация или на информацията, съдържаща се в 
полето.
Необходими за програмиране са полетата:
От Таблица 2 :

поле номер 1 /номер на каса в магазин/,
поле номер 8 / стойност 3/(забележка – при MP55L трябва да е стойност 2),
поле номер 9 /скорост на обмен/.
3 - скорост 4800 bps; (при MP55L стойност 1 = 4800bps)
4 - скорост 9600 bps; (при MP55L стойност 4 = 38400bps)

Режим R - "продажби":

От състояние "OFF" в режима се влиза с натискане на цифров клавиш "1" паролата 
на оператор от номер 1 до номер 30 и натискане на "TOTAL".



MP-500,MP-500T,MP-500TR

Нулиране на касовия апарат:

В режим нулиране се влиза със завъртане на ключа в положение "Z", натискане на 
клавиш "PLU" и цифров клавиш "1". Пълен отчет се задава с натискане на клавиш "0", а 
кратък с натискане на клавиш "1". След приключване на отчета, операторът трябва да 
потвърди нулирането. За целта на индикацията се извежда съобщение "С - 0", където 
клавишът "С" води до отказ на нулирането, а клавишът "0" до потвърждаването му.

Програмиране на полетата:

В режим "Програмиране" (PGM) се влиза с поставяне на ключа в положение 
"PGM" само при нулирана каса. Програмиране на паметта се избира с натискането на 
цифров клавиш "1".

Функционалните клавиши са:
Х - преход към следваща таблица. След таблица с най-голям номер следва таблица с най-
малък номер;
%+ - преминаване към ред с по-голям номер;
%- - преминаване към ред с по-малък номер;
PRC - преминаване към поле с по-голям номер;
VD - преминаване към поле с по-малък номер;
TOTAL - запис на въведената информация;
SВTL - алтернативно преминаване в режими "адрес/значение на поле";
CАRD - отпечатване на въведената информация или на информацията съдържаща се в 
полето.

Необходими за програмиране са полетата:
От Таблица 2

поле номер 1 /номер на каса в магазин/,



поле номер 8 / стойност 3/,

поле номер 9 /скорост на обмен/.
3 - скорост 4800 bps;
4 - скорост 9600 bps;

От Таблица 4, поле номер 1 за ред 1 и 2 трябва да е със стойност "1" /разрешава 
процентната надбавка и отстъпка/

В таблица 5 полета 7 и 8 трябва да са 0

Режим R - "продажби":

Влиза се чрез следната последователност :

1. Ключ на "REG" ;
2. Въвежда се парола на оператор ;
3. Натиска се "TOTAL".



DP50, DP50D, DP 500

За промяна на конфигурацията на касовите апарати предварително те трябва да 
бъдат нулирани.

Нулиране на касовия апарат:
В режим нулиране се влиза от състояние "OFF" след натискане на на цифровия 

клавиш "3" и задаване на парола на оператор от номер 27 до номер 30. След това два 
пъти се натиска клавиша "TOTAL" , което предизвиква разпечатването на ЕКЛ и дневен 
финансов отчет.

Програмиране на полетата:
В режим "Програмиране" (PGM) се влиза от състояние "OFF" само при нулирана 

каса след натискане на на цифровия клавиш "4".Задаваме паролата на оператор от номер 
29 до номер 30 и натискаме "ТОТАL". Програмиране на паметта се избира с натискането 
на цифров клавиш "1".

Всички параметри, които могат да се програмират са оформени в таблици. Всяка 
таблица се състои от определен брой редове, всеки ред от полета.

2. 1. 1. 2.

[Номер на таблица].[ Номер на ред].[ Номер на поле]. [Брой знаци]

В режим програмиране се задават всички параметри, необходими за правилната 
работа на касовия апарат. С помоща на определени функционални клавиши /съгласно 
описанието им/ се достига до желаното поле, а с информационните клавиши се задава 
необходимата стойност. Записването на въведените данни става с натискането на клавиш 
"TOTAL".



Q'ty - преход към следваща таблица. След таблица с най-голям номер следва таблица с 
най-малък номер;

%+ - преминаване към ред с по-голям номер;
%- - преминаване към ред с по-малък номер;
PRC - преминаване към поле с по-голям номер;
VD - преминаване към поле с по-малък номер;
TOTAL - запис на въведената информация /действа само в режим "значение на поле"/;
STL - алтернативно преминаване в режими "адрес/значение на поле";
CRD - отпечатване на въведената информация или на информацията, съдържаща се в 
полето.
Необходими за програмиране са полетата:
От Таблица 2 :

поле номер 6 и 7 / стойност 1/,
поле номер 8 / стойност 3/,
поле номер 9 /скорост на обмен/.
1 -  скорост 4800 bps;
2 - скорост 9600 bps;
3 - скорост 19 200 bps;
4 - скорост 38 400 bps;

Режим R - "продажби":

От състояние "OFF" в режима се влиза с натискане на цифров клавиш "1" паролата 
на оператор от номер 1 до номер 30 и натискане на "TOTAL".



Samsung ER250F

Нулиране на касовия апарат:
В режим нулиране се влиза със завъртане на ключа в положение "Z" и цифров 

клавиш "1". Пълен отчет се задава с натискане на клавиш "0", а кратък с натискане на 
клавиш "1". След приключване на отчета операторът трябва да потвърди нулирането. За 
целта на индикацията се извежда съобщение "С - 0", където клавишът "С" води до отказ 
на нулирането, а клавишът "0" до потвърждаването му.

Програмиране на полетата:

В режим "Програмиране" (PGM) се влиза от с поставяне на ключа в положение 
"PGM" само при нулирана каса. Програмиране на паметта се избира с натискането на 
цифров клавиш "1".

Функционалните клавиши са:
Х - преход към следваща таблица. След таблица с най-голям номер следва таблица с най-
малък номер;
%+ - преминаване към ред с по-голям номер;
%- - преминаване към ред с по-малък номер;
VD- преминаване към поле с по-голям номер;
TAX- преминаване към поле с по-малък номер;
AMD/TEND - запис на въведената информация;
CHECK - алтернативно преминаване в режими "адрес/значение на поле";
CHARGE - отпечатване на въведената информация или на информацията, съдържаща се 
в полето.

Необходими за програмиране са полетата:
От Таблица 2 :

поле номер 1 /номер на каса в магазин/,



поле номер 8 / стойност 6/,

поле номер 9 /скорост на обмен/.
3 - скорост 4800 bps;

Режим R - "продажби":

Влиза се чрез следната последователност :

1. Ключ на "REG" ;
2. Въвежда се парола на оператор ;
3. Натиска се "TOTAL".



Типове грешки и резултат от изпълнението на заявката

Входният файл съдържа команди в текстов (ASCII) вид. Всеки ред съдържа точно 
една команда. Форматът на командите е:

[команда],[логически номер],[служебно поле];[параметри]

[команда]: това поле съдържа една от следните букви: S, T, P, C, I, H, F,Y,D; 
[логически номер]: това е числото, записано в таблица 2 поле 1 на ЕКА; за ФП това 
поле се игнорира, трябва да съдържа число от 0 до 99; 
[служебно поле]: съдържа 3 подполета, разделени с по една запетая. Всяко подполе се 
състои съответно от 6, 1 и 2 подчертавки: 
______,_,__
В това поле програмата FPRINT записва резултата от изпълнението на
съответната команда. В първото 6-разредно поле се записва фабричния
номер на съответния ЕКА или ФП. Във второто едноразредно поле се
записва индекс от 0 до 9, който се увеличава с успешното изпълненение на
всяка команда. Последното двуразредно поле съдържа информация за това дали и как е 
изпълнена командата във вида:

__ - необработен запис ;

В зависимост от това какъв тип на грешка сте избрали при настройката на 
програмата (вж. Настройка ) в последното поле, резултатът се записва във формат 
съвместим с формата на "FPrint" за DOS(класически отговор) или се записва номер на 
грешката, ако има такава.

Класически отговор :

Er - командата не е изпълнена поради грешка в поле [параметри] или
невалидна последователност от команди при работа с ФП
(например, S, T - плащане без затваряне на бона, S или S,C,C, или S,Z);

Ok - командата е изпълнена успешно;



Sd - командата не е изпълнена; възможни причини са: свършила е хартията,
принтерът е бил изключен по време на печат, проблем с фискалната памет
или печатащото устройство, часовникът на ФП не е сверен;

No - съответният ЕКА или ФП не изпълнява посочената команда (не се
счита за грешка);

Номер на грешка/резултат :

0 - командата е изпълнена успешно ;

1 - Грешка в комуникацията ! Проверете дали устройството е в изправност или дали е 
свързано към компютъра ;

2 - Грешна команда ;

3 - Програмата не може да отвори СОМ порт № ;

4 - Няма такова устройство ;

5 - Грешен синтаксис на команда ;

6 - Несъществуващ файл ;

7 - Нередност в структурата на файла ;

8 - Моля въведете Вашия регистрационен ключ ;

9 - Моля въведете правилно всички параметри ;

10 - Недифинирана грешка.

Номера : 0,1,2,5 и 10 се отразяват в служебното поле на файла, а останалите могат да се 
проявят, като съответни съобщения на програмата.



Списък на изпълнимите команди по устройства

MP50, MP55

Изпълними команди :
S, F, H, C (само върху субтотал,т.е. след команда T с параметър 4), P, T , Y, B.
Пример :
H,1,______,_,__;
S,1,______,_,__;Зеле;0.05;1.000;1;1;2;0;0;
S,1,______,_,__;Краставици;0.05;1.000;1;1;2;0;0;
S,1,______,_,__;Картофи;0.02;1.000;1;1;2;0;0;
S,1,______,_,__;Принтер;0.05;3.000;1;1;2;0;0;
T,1,______,_,__;4;;;;;
C,1,______,_,__;1;10.00;;;;
P,1,______,_,__; ;;;;;
P,1,______,_,__;Това фискален принтер;;;;;
P,1,______,_,__;ли е или е ;;;;;
P,1,______,_,__;касов апарат?;;;;;
P,1,______,_,__; ;;;;;
T,1,______,_,__;
Y,1,______,_,__;Служебен бон;;;;;
P,1,______,_,__;В служебния бон;;;;;
P,1,______,_,__;може да се изпълнява;;;;;
P,1,______,_,__;само команда P;;;;;
P,1,______,_,__;(за отпечатване на текст) и;;;;;
P,1,______,_,__;команда T;;;;;
P,1,______,_,__;(за затваряне на служебния бон).;;;;;
T,1,______,_,__;
F,1,______,_,__;



MP5000

Изпълними команди : S, C, T, P, Y, D.

Пример :
S,1,______,_,__;Зеле;0.05;1.000;1;1;2;0;0;
S,1,______,_,__;Краставици;0.05;1.000;1;1;2;0;0;
S,1,______,_,__;Картофи;0.02;1.000;1;1;2;0;0;
S,1,______,_,__;Принтер;0.05;3.000;1;1;2;0;0;
T,1,______,_,__;4;;;;;
C,1,______,_,__;1;10.00;;;;
P,1,______,_,__; ;;;;;
P,1,______,_,__;Това фискален принтер;;;;;
P,1,______,_,__;ли е или е ;;;;;
P,1,______,_,__;касов апарат?;;;;;
P,1,______,_,__; ;;;;;
T,1,______,_,__;
D,1,______,_,__;
Y,1,______,_,__;Служебен бон;;;;;
P,1,______,_,__;В служебния бон;;;;;
P,1,______,_,__;може да се изпълнява;;;;;
P,1,______,_,__;само команда P;;;;;
P,1,______,_,__;(за отпечатване на текст) и;;;;;
P,1,______,_,__;команда T;;;;;
P,1,______,_,__;за затваряне на служебния бон.;;;;;
T,1,______,_,__;



MP500, MP500T, MP500TR

Изпълними команди : S, T, C, P, I

Пример :

S,1,______,_,__;Зеле;0.05;1.000;1;1;2;0;0;
S,1,______,_,__;Краставици;0.05;1.000;1;1;2;0;0;
C,1,______,_,__;0;10.00;;;;
S,1,______,_,__;Картофи;0.02;1.000;1;1;2;0;0;
S,1,______,_,__;Принтер;0.05;3.000;1;1;2;0;0;
T,1,______,_,__;4;;;;;
C,1,______,_,__;1;10.00;;;;
P,1,______,_,__; ;;;;;
P,1,______,_,__;Това фискален принтер;;;;;
P,1,______,_,__;ли е или е ;;;;;
P,1,______,_,__;касов апарат?;;;;;
P,1,______,_,__; ;;;;;
T,1,______,_,__;
I,1,______,_,__;0;1.5;;;;
I,1,______,_,__;1;1.5;;;;



MP55M, MP55L, DP50, DP50D, DP 500

Изпълними команди : S, F, H, C , P, T .

Пример :

H,1,______,_,__;
S,1,______,_,__;Зеле;0.07;1.452;1;1;2;0;0;
C,1,______,_,__;0;10.00;;;;
P,1,______,_,__; ;;;;;
S,1,______,_,__;Краставици;0.05;1.000;1;1;2;0;0;
P,1,______,_,__; ;;;;;
S,1,______,_,__;Картофи;0.02;1.321;1;1;2;0;0;
C,1,______,_,__;1;10.00;;;;
P,1,______,_,__; ;;;;;
S,1,______,_,__;Принтер;0.05;3.227;1;1;2;0;0;
P,1,______,_,__; ;;;;;
T,1,______,_,__;4;;;;;
C,1,______,_,__;1;10.00;;;;
P,1,______,_,__; ;;;;;
P,1,______,_,__;Това фискален принтер;;;;;
P,1,______,_,__;ли е или е ;;;;;
P,1,______,_,__;касов апарат?;;;;;
P,1,______,_,__; ;;;;;
T,1,______,_,__;
F,1,______,_,__;



FP3530, FP550F, FP550F-40, FP300,  FP1000.

Изпълними команди : S, C, T, I, P, Y, Z, D, Е, L.

Пример :
S,1,______,_,__;Зеле;0.05;1.000;1;1;2;0;0;
S,1,______,_,__;Краставици;0.05;1.000;1;1;2;0;0;
S,1,______,_,__;Картофи;0.02;1.000;1;1;2;0;0;
S,1,______,_,__;Принтер;0.05;3.000;1;1;2;0;0;
T,1,______,_,__;4;;;;;
C,1,______,_,__;1;10.00;;;;
P,1,______,_,__; ;;;;;
P,1,______,_,__;Това фискален принтер;;;;;
P,1,______,_,__;ли е или е ;;;;;
P,1,______,_,__;касов апарат?;;;;;
P,1,______,_,__; ;;;;;
T,1,______,_,__;
D,1,______,_,__;
I,1,______,_,__;0;1.5;;;;
I,1,______,_,__;1;1.5;;;;
Y,1,______,_,__;Служебен бон;;;;;
P,1,______,_,__;В служебния бон;;;;;
P,1,______,_,__;може да се изпълнява;;;;;
P,1,______,_,__;само команда P;;;;;
P,1,______,_,__;(за отпечатване на текст) и;;;;;
P,1,______,_,__;команда T;;;;;
P,1,______,_,__;за затваряне на служебния бон.;;;;;
T,1,______,_,__;
Z,1,______,_,__; (като единствена линия във файл)



Показване на текст на дисплея:

L,1,______,_,__;0;0;;
L,1,______,_,__;3;0;Текст - горен ред;
L,1,______,_,__;4;0;Текст - долен ред;
L,1,______,_,__;1;0;;
L,1,______,_,__;3;1;Плаващ текст на горен ред;
L,1,______,_,__;2;0;;
L,1,______,_,__;4;1;Плаващ текст на долен ред;
L,1,______,_,__;1;0;;
L,1,______,_,__;3;0;Статичен текст, който се показва на горния ред на дисплея;
L,1,______,_,__;2;0;;
L,1,______,_,__;4;0;Статичен текст, който се показва на долния ред на дисплея;
L,1,______,_,__;0;0;;
L,1,______,_,__;5;1;Голям плаващ текст, който се показва на двата реда на дисплея;
L,1,______,_,__;5;0;Голям статичен текст, който се показва на двата реда на дисплея;
L,1,______,_,__;0;0;;
L,1,______,_,__;3;0;Дата и час;
L,1,______,_,__;6;0;;



Samsung ER-250F

Изпълними команди : S, T
Пример:

S,1,______,_,__;Зеле;0.05;1.000;1;1;2;0;0;
S,1,______,_,__;Краставици;0.05;1.000;1;1;2;0;0;
S,1,______,_,__;Картофи;0.02;1.000;1;1;2;0;0;
S,1,______,_,__;Принтер;0.05;3.000;1;1;2;0;0;
S,1,______,_,__;ЎўЈ¤Ґ¦§Ё©;0.15;1.000;1;1;2;0;0;
S,1,______,_,__;ЂЃ‚ѓ„…†‡€‰;0.01;1.000;1;1;2;0;0;
S,1,______,_,__;‚Љ‡;0.15;1.000;1;1;2;0;0;
T,1,______,_,__;



КОНТАКТИ

ЗА РАЗРАБОТЧИЦИ НА СОФТУЕР

С кого да се свържете, ако разработвате софтуер или 
са възникнали грешки. Телефон Мейл 

Добрин Петков (02) 8165654 dobrin@datecs.bg

Мирослав Славчев (02) 8165651 pocketpc@datecs.bg

Георги Цветанов (02) 8165661 cvetanov@datecs.bg

ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ

Търговски отдел - телефонни номера
8165500 , 8165501 , 8165505 , 8165506 , 8165510 , 8165511 , 8165512
Сервиз - телефонни номера
8165515 , 8165516 , 9712345 , 9733545 , 9713188
E-mail: sales@datecs.bg 

Web :  http://www.datecs.bg
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