
DAISY FX 1300

  

ვაჟა-ფშაველას #45

მომხმარებლის  სახელმძღვანელო 

საკონტროლო სალარო აპარატი 

ქაღალდის გამოცვლა

1.   ამოწიეთ ხუფის გასახსნელი

ვაჟა-ფშაველას #45

სერვისში შედის:
-თქვვენი ბიზნესის ადგილზე სალარო აპარატის შეკეთება

-უმოკლეს დროში და მისაღებ ფასად მომსახურება 
-სატელეფონო დახმარება 09:30 - დან 24:00 საათამდე

(032)2 500 111

ისარგებლეთ  სალარო აპარატის ქაღალდის ადგილზე მიტანის სერვისით

გამოიძახე ტექნიკოსი ადგილზე

ფილიალების 
მისამართები 

თბილისი ვაჟა-ფშაველას გამზ. N45;
თბილისი, წერეთლის გამზ. N12;

რუსთავი, კოსტავას ქ. N31;
თელავი, დავით აღმაშენებლის ქ. N41;

გორი, სტალინის გამზ. N9;
ახალციხე, ნათენაძის ქ. N16;

ახალქალაქი, თამარ მეფის ქ. N40ა;
ზესტაფონი, დავით აღმასენებლის ქ. N39;

ქუთაისი, ჯავახიშვილის ქ. N2/1
 ზუგდიდი, სტალინის ქ. N5, ბ. 2;

ფოთი, ფარნავაზ მეფის ქ. N1;

 ოზურგეთი, ჭავჭავაძის ქ. N19;

ბათუმი, გორგასლის ქ. N136/138;

2.   მოათავსეთ ქაღალდი

3.   დააფარეთ ხუფი

ფისკალური  პრინტერი

თბილისი, ქეთევან წამებულის გამზ N 92; 

ბორჯომი, სააკაძის ქ. N2;



ვაჟა-ფშაველას #45

ფისკალურ პრინტერს გააჩნია 3 ფუნქციონალური ღილაკი ავტონომიურ
 რეჟიმში მუშაობისათვის (პერსონალური კომპიუტერის მართვის
 გარეშე).ავტონომიურ რეჟიმში გადასასვლელად ჩართეთ ჩართეთ 
ფპ ON/OFF გადამრთველის მეშვეობით. მოხდება მოკლე ხმოვანი 
სიგნალისგენერაცია, დიოდი წითლად იციმციმებს 3-4 წამის განმავლობაში.
 დიოდის ციმციმის დროს უნდა დააჭიროთ ერთ-ერთს შემდეგი ღილაკებიდან. 
შემდეგ, გაისმება ერთი ხანგრძლივი ხმოვანი სიგნალი და ქაღალდზე 
ამოიბეჭდება წარწერა "ავტონომიური რეჟიმი". ერთ-ერთ შემდეგ 
ღილაკზე დაჭერით შეგიძლიათ შესაბამის ქვე რეჟიმზე გადასვლა, 
როგორც ეს ნაჩვენებია ცხრილში ქვემოთ: 
ავტონომიური რეჟიმი :

კლავიატურა
F C M

DAISY FX 1300
ფისკალური  პრინტერი
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ღილაკი ქვერეჟიმი ღილაკი ფუნქცია აღწერა

ანგარიშები X-ანგარიში

Z - ანგარიში

სე-ის
ანგარიში

იბეჭდება X - ანგარიში.

იბეჭდება Z - ანგარიში.

იბეჭდება საქონლის ანგარიში

მოკლე

ფმ-ის ტესტი

ეკრანი

დიაგნოსტ.

ASCII

იბეჭდება ფმ-ის მოკლე ანგარიში მთელი პერიოდისათვის
(მხოლოდ ფისკალიზებული ფპ-ის შემთხვევაში).
ფმ-ის სტატუსის დაბრუნება (აუცილებლად უნდა იყოს “FM OK”). ამ ტესტის შემდეგ, 
მთავარ მენიუში დაბრუნება ხდება ერთ-ერთ შემდეგ ღილაკზე დაჭერით“F”, “C” ან M”.

ეს  ტესტი  ამოწმებს,  კოდების  ცხრილში  არსებული  ყველა  ნიშნის
გამოსახვის   სისწორეს.   ეკრანის   შეცვლა   ხდება   მთავარ   მენიუში
დასაბრუნებლად “C” ღილაკზე დაჭერით.

იბეჭდება დიაგნოსტიკის ინფორმაციის შემცველი ქვითარი .

ASCII-ის ცხრილი

ფმ (ფისკ.
მეხს.)

ტესტები

ფისკალური პრინტერი წარმოადგენს სალარო კომპიუტერული 
სისტემის გარე მოწყობილობას ფისკალური მეხსიერებით რომელიც 
ფუნქციონირებს გარე პროგრამულ-ტექნიკურ მოწყობილობების 
თანმხლებთან ერთად. პერსონალური კომპიუტერი ფპ-ს აწვდის 
სპეციალურ ბრძანებას/ბრძანებს სასურველი კონფიგურაციით 
დაპროგრამებისათვის, სალარო ოპერაციების განსახორციელებლად, 
ქვითრების ფორმირებებისათვის სალარო რეჟიმისათვის ან 
ანგარიშების ამოსაღებად. შესაძლებელია რესტორნის მენიუს 
ჩამონათვალი ან საქონლის დასახელება დაბეჭდოს ქართულად.

პრინტერი : თერმული ქაღალდის მარტივი ჩატვირთვის სისტემით ; 80 
მმ ქაღალდზე ბეჭდვა, გარე დიამეტრი მაქსიმუმ 72 მმ , პრინტერის 
სიჩქარე 200 მმ/წმ , მუშაობის რესურსი 100 კმ. ქაღალდის 
ავტომატური თვითმჭრელი დანა 1 მილიონი ქაღალდის მოჭრის 
შესაძლებლობით, გრაფიკული ლოგოს ბეჭდვა.
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ფისკალირ  პრინტერს  უერთდება:

1) USB პორტი 

2) ელექტრონული ფულის ყუთი

3) RS232  OOM პორტი

4) გარე კვების ბლოკი

5) მომხმარებლის ეკრანი


