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1. Загальні відомості
Ця настанова з експлуатації містить необхідну інформацію про реєстратор й контрольно-касовий
електронни “LEOCAS-200” (далі - ЕККР), його функціональні та технічні характеристики, вказівки щодо
підготовки до роботи, порядку роботи, технічного обслуговування та вимог безпеки.
Докладно ознайомтесь з інформацією, що містить настанова. Особливу увагу зверніть на пункти
«УВАГА!».
Після придбання ЕККР слід укласти договір на технічне обслуговування з центром сервісного
обслуговування (ЦСО), який має дозвіл підприємства-виробника на обслуговування та ремонт ЕККР.
УВАГА! Некваліфіковане втручання в роботу ЕККР під час обслуговування та ремонту
може призвести до виведення його з ладу.
З зауваженнями та пропозиціями щодо роботи “LeoCAS-200” необхідно звертатися на заводвиробник:
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛеоКАС",
79024, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 106,
тел./факс: (32) 244-23-07
e-mail: office@kalyna.ua.
2. Вказівки з техніки безпеки
 Оператор повинен пройти інструктаж з техніки безпеки.
 Вилки блоків живлення необхідно підключати тільки в розетку з захисним заземляючим контактом.
Забороняється підключати складові Системи до мережі з незаземленою нейтраллю. Розетка повинна
бути розміщена в легкодоступному місці.
 Внутрішні елементи блоків живлення знаходяться під напругою, небезпечною для життя. Категорично
забороняється розбирати, проводити ремонт, обслуговування блоків живлення особам, що не мають
на це спеціального дозволу.
 Не залишайте без нагляду ЕККР, який під’єднаний до електричної мережі.
 Не допускайте попадання в ЕККР пороху, вологи, сторонніх предметів тощо оберігайте його складові
від ударів.
 ЕККР не повинен експлуатуватися у вологих місцях, а також поруч з джерелами тепла та
електромагнітних перешкод.
 Розбирати та ремонтувати ЕККР користувачу категорично забороняється. При несправності ЕККР
необхідно припинити його роботу, виключити та від’єднати складові від електромережі, викликати
фахівця ЦСО.
 При появі диму або запаху горілої ізоляції ЕККР необхідно негайно відключити від електромережі та
викликати фахівця ЦСО.
 Використовуйте лише рекомендовані виробником витратні матеріали.
УВАГА! Виробник гарантує безпечну та надійну роботу ЕККР лише при використанні блока
електроживлення, який було придбано у виробника або у постачальника ЕККР.
3. Призначення
Сфера застосування: торгівля, громадське харчування, сфера послуг.
Система призначена для реєстрації операцій з продажу супутніх товарів і послуг, обробки первинної
інформації касових операцій
При виконанні розрахункових операцій ЕККР може здійснювати облік та реєстрацію податків (зборів) за
двома податковими ставками. ЕККР формує контрольну стрічку в електронній формі (КСЕФ). ЕККР
обладнаний вбудованим модемом для передачі контрольно-звітної інформації на сервер обробки даних.
4. Комплект постачання
1. Електронний контрольно-касовий реєстратор "LeoCAS-200" (ЕККР) – 1 шт.
2. Блок живлення "Epson PS-180" – 1 шт.
3. Індикатор клієнта – 1шт.
4. Термострічка 57 / 79.50 мм
5. Паспорт – 1 шт.
6. Настанова щодо експлуатування – 1 шт.
7. Інтерфейсні кабелі*:
- кабель для підключення ІК до ЕККР – 1 шт;
- кабель для підключення ЕККР до POS-термінала – 1 шт;
* опційно
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5. Основні вузли та склад ЕККР

Індикатор клієнта

ЕККР "LeoCAS-200"
Блок живлення
Epson PS-180

Рис. 1. Загальний вигляд ЕККР
В склад ЕККР входить електронний контрольно-касовий реєстратор "LeoCAS-200" (ЕККР), блок живлення,
та індикатор клієнта. ЕККР виконаний у вигляді моноблочної конструкції. Конструктивно, фіскальний блок,
механізм друкування чеків, модуль безпеки SAM, носій КСЕФ та вбудований модем для передачі інформації у
ДФСУ, знаходяться в єдиному корпусі ЕККР.
6. Технічні та функціональні характеристики
Основні технічні та функціональні характеристики ЕККР “ LeoCAS-200” приведені в табл. 1.
Таблиця 1. Технічні та функціональні характеристики
Найменування
Електроживлення:
вхід
вихід
Швидкість друку термострічки
Друкуючий механізм
Термострічка:
ширина (опція BrXX)
максимальний діаметр рулона
товщина термострічки
Друкуючий механізм
Тип фіскального принтера
Відрізка чека (програмується)
Зовнішні порти
Інтерфейс зв’язку ЕККР з ПК (POS-терміналом)
Максимальна кількість символів у рядку чека
при ширині термострічки 57 мм
при ширині термострічки 80 мм
Пристрої, що можуть бути підключені на порт СОМ1 ЕККР
Максимальна кількість символів у назві товару
Кількість запрограмованих товарів та послуг
Кількість стрічок рядків для програмування заголовку чека
Кількість символів одиниці виміру товарів
Кількість стрічок рядків для програмування рекламної
стрічки
Кількість форм оплат (ФО)
Кількість символів при програмуванні назви ФО
Ставок ПДВ та додаткових зборів
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Параметри
~100-240 В

 10
15 %, 50-60 Гц,

1,3 А

(24 ± 2,4) В, 2,1A
150 мм/с (53 стрічки/сек.)
Epson TM-T810F
57 мм ± 0.5 мм / 79.50 ± 0.5 мм *
83 мм
60-72 мкм
Epson TM-T810F
Одностанційний, з контрольною стрічкою в електронній формі
Автоматично/вручну
USB, COM 1(RS232), COM 2 (RS232) , LAN, CAN-шина
RS-232 (COM-порт), LAN або USB
44
64
POS-термінал або зовнішній пінпад/платіжний термінал**
70
необмежено (база даних товарів знаходиться у POS-терміналі)
9
3 (назва програмується)
5
10 (назва і тип програмується)
16
7 (програмованих) + 1 (без ПДВ),
8 додаткових зборів
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Кількість символів при програмуванні назви зборів
Податкових груп за ставками ПДВ:
- з додатним підсумком розрахунку
- з від’ємним підсумком розрахунку
Податкових груп без ПДВ:
- з додатним підсумком розрахунку
- з від’ємним підсумком розрахунку
Кількість касирів

12

Кількість символів при програмуванні назви касирів

27

Кількість товарних відділів

16

7
7
1
1
16

Кількість символів при програмуванні назви відділу

20

Кількість товарних груп

255

Кількість символів при програмуванні назви групи

22

Друк штрихкоду, друк QR-коду

+

Програмування логотипа користувача

+

Друк копій пакетів даних (копій документів) з КСЕФ
Можливість зміни тривалості імпульсу на відкриття
грошового скриньки
Носій КСЕФ

+

Модуль безпеки SAM
Модель зовнішнього пінпада (платіжного термінала), що
може бути підключений до ЕККР (на порт СОМ1)
Вбудований модем (Інтерфейс Ethernet)

1-250 мс
картка micro-SD (об’єм не менше ніж 4Гб, FAT32)
NXP P5CC012
VeriFone VX805
Інтерфейс Ethernet (забезпечує передачу даних на сервер ДФСУ)

140×199х146
Габаритні розміри ЕККР (ДхШхВ), мм
*задається тільки заводом-виробником без можливості зміни в майбутньому.
**Якщо використовується підключення на порт СОМ1 ЕККР зовнішнього пінпада/платіжного терміналу, то підключення ЕККР до
POS-терміналу здійснюється по інтерфейсу LAN (протокольне керування).

Таблиця 2. Додаткові параметри ЕККР
Найменування

Додаткові параметри

Максимальна дозволена кількість товару в одному чеку

9.999.999,99

Максимальна дозволена ціна товару в чеку/за зміну

9.999.999,99

Кількість символів штрих-коду

13

Максимальна дозволена кількість позицій в чеку

512

Кіл-ть символів текстового коментаря в службовому документі
Кіл-ть символів текстового коментаря в розрахунковому документі
Друк документів з КСЕФ (перевірка електронного підпису)

64
44/64
завжди з перевіркою МАС

7. Контрольна стрічка в електронної формі
В цьому апараті реалізовано контрольну стрічку в електронної формі (КСЕФ). КСЕФ являє собою копії
розрахункових документів, а також копії фіскальних звітних чеків, послідовно сформованих РРО, що створені в
електронній формі таким реєстратором, які зберігаються на носії контрольної стрічки у формі пакетів даних.
Носій КСЕФ встановлюється в спеціальний тримач всередині пристрою. При відключенні носія інформації –
РРО повністю блокується та видає монотонний звуковий сигнал.
Передача контрольно-звітної інформації на сервер ДФСУ здійснюється автоматично у фоновому
режимі, без участі користувача.
РРО з КСЕФ забезпечує:

контроль за відсутністю спотворення або знищення даних при проведені розрахункових операцій та
копій розрахункових документів, які містяться на КСЕФ, з можливістю ідентифікації РРО на такій
стрічці;

проведення персоналізації РРО, друкування даних для підтвердження виконання процедури
персоналізації;

друк пакетів даних з носія КСЕФ на чекову стрічку. При цьому є можливість вибору пакета даних за
датою створення чи порядковим номером розрахункового документа або фіскального звітного чеку;

перевірку (верифікацію) МАС пакета даних при роздрукуванні;

неможливість завершення операцій продажу(неможливо закрити чек), якщо:
- носій КСЕФ відсутній або він пошкоджений або запис на нього неможлива;
- при відсутності SAM-модулю;
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Програмне забезпечення фіскального блоку підтримує підключення та функціонування до РРО
карткового рідера, пін-пада, платіжного термінала.

8. Підготовка ЕККР до роботи





Перевірити комплектність ЕККР згідно з паспортом, перевірити на відсутність механічних пошкоджень.
Встановити ЕККР у зручному для роботи місці. Він не повинен знаходитися під прямою дією
джерела тепла.
З’єднати між собою блоки ЕККР інтерфейсними кабелями, та кабелями живлення які входять у
комплект.
Ввімкнути електроживлення кожного блока

ЕККР готовий до роботи після завершення самотестування ЕККР та появи на індикаторі клієнта поточної
дати та часу. В випадку появи монотонного звукового сигналу помилки від ЕККР необхідно вимкнути
електроживлення та перевірити підключення індикатора клієнта.Виконати необхідні налаштування ЕККР –
запрограмувати необхідні параметри для ЕККР.
УВАГА! Під’єднання/від’єднання блоків ЕККР (ЕККР, POS-термінал, індикатор клієнта, блока
живлення) необхідно виконувати тільки при відключеному електроживленні! Невиконання цієї вимоги
може призвести до виходу з ладу ЕККР.
9. Зовнішній вигляд ЕККР. Органи управління та індикатори стану
На передній панелі розташований вимикач живлення ЕККР. При вимиканні живлення ЕККР індикатор
клієнта та блок інтерфейсів також будуть вимкнені.
Панель керування ЕККР, що розташована внизу на передній панелі, складається з однієї кнопки
просування стрічки Feed та двох світлодіодних індикаторів.
Кришка ЕККР

Панель індикації
та керування

Індикатор
живлення ЕККР

Чекова стрічка
Індикатор помилок
Індикатор закінчення
термострічки

Кнопка прокрутки
стрічки/робота в
автономному режимі
Кнопка увімкнення/
вимкнення ЕККР

Важіль для відкриття
кришки ЕККР

Рис. 2. Зовнішній вигляд та панель керування ЕККР
Зелений індикатор
– індикація живлення ЕККР .
 Зелений індикатор увімкнений – ЕККР увімкнений.
 Зелений індикатор вимкнений - напруга живлення відсутня, ЕККР вимкнений.
Зелений індикатор живлення сигналізує про те, що живлення на ЕККР подано. Якщо зелений індикатор не
світиться - це означає, що потрібно перевірити/під’єднати живлення ЕККР.
Жовтий індикатор Error – індикація помилок.
 Жовтий індикатор світиться – відсутній зв’язок з принтером (За виключенням режим прокрутки паперу).
режиму тестування та стану помилок).
 Жовтий індикатор періодично моргає – внутрішня помилка принтеру.
 Жовтий індикатор не світиться - нормальний робочий стан;
Жовтий індикатор Paper – індикація закінчення термострічки, відкрита кришка чекової стрічки.
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Жовте свічення індикатора сигналізує про те, що наближається закінчення, або вже закінчилася чекова
стрічка, при цьому індикатор помилки Error не виводиться. Відсутність червоного свічення означає нормальний
стан роботи.
Після включення ЕККР проводить самодіагностику з метою перевірки функціонування фіскальної
пам’яті, друкуючого механізму, перевірка мікросхем пам’яті. Якщо з деяких причин ЕККР не пройшов
самодіагностику, та індикація на панелі керування видає постійну помилку – необхідно звернутися до ЦСО.
Таблиця 3.Опис індикаторів стану на панелі керування
Індикатор живлення
Світиться зеленим кольором:
 живлення увімкнено, РРО у робочому режимі;
Не світиться :
 РРО вимкнений (або вимкнений блок живлення);
Індикатор помилок Error
Світиться - жовтим:
 відкрита кришка принтера;
 закінчилась касова стрічка.
Моргає жовтим :
 помилка друку;
Не світиться:
 робочий режим.

Індикатор наявності чекової стрічки Paper
Світиться - жовтим:
 закінчується/закінчилась касова стрічка;
Не світиться:
 робочий режим.
Кнопка прокрутки касової стрічки Feed – здійснює подачу касової
стрічки.
Кнопка Feed не буде працювати у наступних випадках:
 відкрита кришка принтера;
 закінчилась касова стрічка;
 у момент друку касової стрічки.
Натиск на кнопку Feed більше 2 сек - відкривання грошового ящика

10. Встановлення/Заміна чекової стрічки на ЕККР




відкрити кришку принтера,
встановити чекову стрічку у лоток,
кінець чекової стрічки витягніть назовні та притримуючи її, закрити кришку принтера.

Завантаження чекової стрічки :

- правильно

- неправильно

Увага! Перед початком роботи, а також після заміни чекової стрічки переконайтесь в тому, що кришка
ЕККР щільно закрита. При появі на стрічці кольорового маркера, що вказує на близьке закінчення чекової
стрічки, припиніть торгові операції та проведіть заміну чекової стрічки.
Перед початком роботи, а також після заправки чекової стрічки переконайтесь в тому, що кришка
реєстратора щільно закрита та на панелі керування відсутня індикація помилок.
Увага! Рекомендовано проводити заміну чекової стрічки завчасно. Використовуйте термострічку (чекова
стрічка), що відповідає вимогам, наведеним у даній настанові щодо експлуатування або у паспорті.
11. Звіти ЕККР
Звіти, що друкуються на ЕККР під керуванням POS-термінала:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
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Х-Звіт
Z-звіт
Звіт по проданим товарам за день
Звіт програмування ЕККР (параметри програмування)
Звіт по платіжному терміналу (якщо під’єднаний)
Звіти з ФП : за номером, за датою/повний, скорочений
Друк повідомлень від сервера ДФСУ (передані/отримані дані)
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12. Режими роботи ЕККР
ЕККР має фіскальну пам'ять, в якій зберігаються дата включення ФП, всі зміни реєстраційних номерів, тип
та розмір податкових ставок та загальні суми обігу по всім податковим ставкам. Виконання касових операцій
можливо в не фіскальному та фіскальному режимах ЕККР. При роботі в не фіскальному режимі в кінці чека
виводиться повідомлення «НЕФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК». При роботі у фіскальному режимі в усіх документах, що
друкуються, виводиться логотип виробника та повідомлення «ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК».
За виконанням автоматичного запису інформації до фіскальної пам’яті (ведеться автоматичний запис в
фіскальну пам’ять або ні) можна розрізнити два режими роботи: режим фіскального принтера та автономному
режим роботи.
1) Режими фіскального реєстратора
Це основний режим роботи, коли ЕККР працює під управлінням прикладної програми, що знаходиться
на ПК (POS-терміналі). Робота може виконуватися в режимі "тренування" (нефіскальний режим) для навчання
персоналу і в фіскальному режимі. Після фіскалізації ЕККР вже не зможе працювати у нефіскальному режимі.
 В режимі тренування (не фіскальний режим) виконуються всі операції, крім запису в фіскальну пам’ять.
В усіх чеках друкується повідомлення "НЕФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК" і відсутній графічний логотип виробника
LeoCAS.

 У фіскальному режимі виконуються всі касові операції, інформація зберігається у фіскальній пам’яті
реєстратора. У чеках друкується повідомлення "ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК" і логотип виробника. У
фіскальному режимі повинна бути проведена персоналізація ЕККР – переведення реєстратора в
режим передачі даних до органів доходів і зборів. Всі розрахункові документи (касовий чек, видатковий
чек) та звіти, які друкуються на ЕККР “LeoCAS-200” у фіскальному режимі роботи, містять логотип
виробника. Графічне зображення логотипа LeoCAS.
2) Автономний режим
Автономний режим - режим при якому управління ЕККР використовується виключно за допомогою
панелі управління пристроєм, для проведення тестів, виведення звітів та випадках якщо неможливо підключити
пристрій до ПК.
Даний режим, не залежно чи фіскалізований ЕККР, може використовуватись:
 Для зміни налаштувань підключення до ПК;
 для скидання помилки на реєстраторі;
 для друку звітів без POS-терміналу, при аварії- POS-термінала;
 для проведення тестування/діагностики реєстратора.
Вибір цього режиму роботи здійснюється за допомогою кнопки Feed на панелі ЕККР.
Для входу в автономний режим роботи необхідно натиснути кнопку Feed на панелі управління та не
відпускаючи її виконати вмикання фіскального принтеру вимикачем на передній панелі ЕККР або натиснути та
утримувати кнопку Feed 10-12 сек. При відкритій кришці. Утримувати кнопку Feed на панелі управління поки
на індикаторі клієнта (що під’єднаний до ЕККР) не буде виведено перший пункт меню.
 короткий натиск на кнопку Feed перехід між пунктами підменю по черзі (з першого по останній пункти);




довгий натиск на кнопку Feed вхід в пункт підменю, що відображаються на індикаторі клієнта або друк
відповідного звіту;
для виходу у попередній пункт меню необхідно перейти на пункт меню "НАЗАД";
Для виходу з автономного режиму – перейти на пункт меню "НАЗАД" з меню або перезавантажити
ЕККР.
Таблиця 3. Структура головного меню ЕККР у автономному режимі роботи

1Головне меню
Звіти
Х-звіт
Z-Звіт
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Розділ "Звіти"
Друх Х-звіту
Друк Z-звіту

РЕЄСТРАТОР КОНТРОЛЬНО-КАСОВИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ “LEOCAS-200”. НАСТАНОВА ЩОДО ЕКСПЛУАТУВАННЯ RED.2.1
Звіт з ФП
Звіт з ФП Повний
Скорочений
Назад
Звіт по товарах
Звіт програмування
Назад
Тести
Інд.клієнта
Принтер
Тест ФП
Вериф.підпису
Грошова скриня
Назад
Передача даних
Технологічна сесія
Персоналізація
Зв'язок з ПК
LAN -> СОМ
СОМ -> LAN (DHCP)
СОМ -> LAN (Prg)
СОМ -> LAN (Def)
Назад
Вихід

Розділ звітів з фіскальної пам’яті
Друк повного звіту з ФП
за номером за весь період
Друк скороченого звіту з ФП за номером за весь період
Назад до попереднього пункту меню
Друк звіту по проданим товарам за поточну зміну
Друк звіту параметрів програмування РРО
Назад до попереднього пункту меню
Сервісні тести для РРО
Тест ІК, виведення послідовно всіх символів
Тест друку принтера, друкується чек
Перевірка цілісності ФП
Перевірка верифікації даних
Відкриття грошової скрині
Назад до попереднього пункту меню
Примусова передача пакетів даних на сервер ДФСУ
Виконання технологічної сесії
Виконання персоналізації РРО
Переключення інтерфейсу зв’язку з POS-терміналом
Перехід з LAN-інтерфейса на СОМ-порт (швидкість зв’язку 115200)
Перехід з СОМ-порта на LAN-інтерфейс по DHCP
Перехід з СОМ-порта на LAN-інтерфейс (раніше запрогр. параметри)
Перехід з СОМ-порта на LAN-інтерфейс з ІР-адресою РРО – 192.168.1.100
Назад до попереднього пункту меню
Вихід з автономного режиму, перехід

Для зміни типу зв’язку ЕККР з ПК необхідно перепрограмувати РРО зовнішньою програмою або
скинути налаштування по-замовчуванню з автономного меню ЕККР (внутрішнього меню, розділ «Зв'язок з
ПК»).
Виконання звітів в автономному режимі здійснюється при неможливості підключення ЕККР до ПК для
запобігання блокування ЕККР по закінченні 24-х годинного періоду тривалості зміни та/або блокування по
закінченні періоду 72-х годин після останньої передачі даних. Виконати відправку звітного пакету можливо
також в автономному режимі.
13. Фіскалізація та персоналізація ЕККР, передачі контрольно-звітної інформації
Після виконання процедури фіскалізації (включення фіскальної пам’яті) всі операції продажу на ЕККР
будуть автоматично заблоковані до проведення процедури успішної персоналізації. Переведення ЕККР з не
фіскального режиму роботи в фіскальний з подальшою персоналізацією РРО виконується лише
представником ЦСО, який має право на обслуговування РРО. Фіскалізація та персоналізація
РРО
виконуються за допомогою спеціальної програми, яку виробник РРО надає ЦСО.
Після включення ЕККР переходить у робочий режим - режим фіскального реєстратора. У цьому
режимі виконується реєстрація операцій продажу або виплат, формуються розрахункові документи. Режим
реєстрацій заблокований до виконання процедури персоналізації ЕККР. Після виконання процедури
персоналізації ЕККР автоматично передає до органів доходів і зборів (ДФСУ) електронні копії
розрахункових документів та фіскальних звітних чеків. Під час роботи ЕККР передача контрольно-звітної
інформації на сервер ДФСУ виконується автоматично у фоновому режимі.
УВАГА! ЕККР працює під управлінням прикладної програми, яка розміщується на POSтерміналі”.
Персоналізація ЕККР виконується за допомогою автономного меню (пункт меню "Персоналізація") або
за допомогою сервісної програми.
14. Підготовка до роботи, підключення інтерфейсних роз’ємів до ЕККР
Перед початком роботи, підключенням та налаштуванням необхідно розпакувати та розкласти все
обладнання на відповідні місця, що призначені для роботи персоналу. Підключення всіх пристроїв та блоків
необхідно виконувати згідно нижченаведеної блок-схеми підключення ЕККР. Особливу увагу слід звернути
на надійність підключення інтерфейсних кабелів, оскільки неналежна фіксація інтерфейсних кабелів може
призвести до повної зупинки об’єкту.
Всі інтерфейсні кабелі, що потрібні для роботи, входять у склад ЕККР. Підключення інтерфейсних
кабелів до ЕККР необхідно здійснювати згідно відповідних позначень на задній частині ЕККР тих пристроїв,
що підключаються.
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Задня панель
ЕККР
кабель “USB A-B”
кабель адаптера живлення
кабель грошової скрині
кабель перехідний КП-L200/2
кабель індикатора клієнта
Ethernet (кабель UTP CAT.5E)
кабель перехідний КП-L200/3
ЕККР
“LeoCAS-200”

Рис. 4. Підключення інтерфейсних кабелів до ЕККР

1

2

3

4

5

6

7

Таблиця 4. Підключення зовнішніх пристроїв
Найменування зовнішнього
пристрою
1
2
3
4
5
6
7

9

USB пристрій
Живлення ЕККР
Грошова скринька
Порт COM 1
Індикатор клієнта
Мережа Ethernet
CAN-шина

Тип роз’єму ЕККР до
якого підключається
зовнішній пристрій
USB, тип В
З'єднувач PDP-30
Розетка TJ4-6P6C
Розетка TJ4-6P6C
Розетка TJ4-6P6C
Розетка RJ45-8P8C
Розетка RJ45-8P8C

Призначення
Підключення до ПК по USB-порту
Живлення ЕККР (24В, від БЖ або від POS-термінала)
Підключення грошової скриньки
Підключення до ПК або підключення до Пінпада (RS-232)
Зовнішній індикатор клієнта (СОМ2-порт, RS-232)
Ethernet-порт (Підключення до ПК, передача даних на ДФСУ)
CAN-шина (не використовується)
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15. Блок-схема підключення ЕККР “LeoCAS-200”

ЕККР «LeoCAS-200»
USB

RS-232

--- 24В

Гр.скр.

СОМ 1

Інд. Кл.

Ethernet

CAN

Індикатор
клієнта

24 В

Блок живлення
24В

2

На порті СОМ1 (ЕККР) може бути підключений:
- РОS-термінал (керування ЕККР по СОМ-порту)
- Зовнішній Пін-пад (керування ЕККР по LAN)

2

Живлення індикатора клієнта:
- від ЕККР, напругою -- 5В або -- 12В(вмикається протокольно)
- від зовнішнього блока живлення

Гр.скриня

LAN

1

RS-232

Мережевий
комутатор

Зовнішній
пінпад

1

COM-порт

POS-термінал
LAN
Ethernet

Рис. 5. Блок-схема підключення ЕККР
16. функціональна схема підключення ЕККР “LeoCAS-200”

ЕККР «LeoCAS-200»

Грошова скриня
LAN

--24В

Ethernet
POS-термінал

RS-232

Індикатор клієнта

RS-232

Блок
живлення 24В

Маршрутизатор
RS-232

PinPad
Verifone VX805

LAN

Рис 6. Блок-схема підключення ЕККР
Примітка: ЕККР може бути підключений до POS-термінала або через СОМ1-порт (на ЕККР) або через
Ethernet-порт (LAN). Інтерфейс підключення вказується при програмуванні ЕККР. Необхідно звернути увагу,
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що при підключенні до СОМ1 (на ЕККР) платіжного терміналу (пінпада) – підключення до POS-термінала
може бути здійснене тільки через Ethernet-порт.
17. Пломбування ЕККР
Пломбування ЕККР здійснюється двома засобами контролю таким чином, щоб унеможливити доступ
всередину ЕККР без пошкодження засобів контролю.

Рис. 7. Місця опломбування ЕККР
Опломбування проводиться між боковими стінками корпусу та металевого піддона ЕККР.
18. Порядок перевірки моделі реєстратора, що перебуває в експлуатації, на відповідність
конструкторсько-технологічній та програмній документації виробника
Перевірка типу ЕККР, що перебуває в експлуатації, на відповідність конструкторсько-технологічній та
програмній документації виробника проводиться представниками ЦСО. При цьому перевіряється:
 пломбування ЕККР відповідно до вимог паспорта;
 версія внутрішнього програмного забезпечення відповідно до вимог паспорта.
Версія програмного забезпечення перевіряється наступним чином:

надрукувати чек, де вказано номер версії програмного забезпечення;

порівняти між собою те, що надруковано в чеку, з тим, що зазначено у документації.
УВАГА! Верифікація ПЗ фіскального блока проводиться лише з письмового дозволу регіонального органу
доходів і зборів.
Перевірка фіскального блока на відповідність конструкторській документації проводиться на рівні
мікроконтролера : ОЗП, процесора, фіскальної пам'яті, інтерфейсів.
19. Догляд та технічне обслуговування ЕККР
Для нормальної роботи ЕККР необхідно дотримуватися таких правил:
 перед проведенням профілактичних робіт слід переконатися, що всі блоки системи відключені від
мережі змінного струму;
 використовувати для друку папір, який рекомендовано виробником;
 оберігати ЕККР та інші блоки від ударів, сильних струсів і механічних пошкоджень;
 чистити поверхню ЕККР потрібно за допомогою серветки, злегка зволоженої спиртовим розчином,
категорично забороняється використовувати розчинники, кислоти;
 чистити поверхню екрана пристрою вводу інформації потрібно за допомогою серветки, відповідно до
рекомендацій виробника монітора, категорично забороняється використовувати розчинники, кислоти;
 регулярно очищати принтер від пилу, шматочків паперу і т.п. за допомогою пилососа, м'якої щітки або
м’якої тканини;
 при збиранні, розбиранні принтера не застосовувати сильних фізичних зусиль;
 розбирати ЕККР для усунення поломок повинен тільки кваліфікований фахівець із центра сервісного
обслуговування;
 при виявленні поломок, робота на системі повинна бути призупинена до їх усунення;
 регулярно проводити технічне обслуговування протягом всього терміну експлуатації;
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проводити перевірку відповідності реєстратора, що перебуває в експлуатації, програмній та
конструкторській документації.

Технічне обслуговування ЕККР проводиться з метою попередження відмов в роботі обладнання та
тримання його в робочому стані на протязі всього терміну служби. Технічне обслуговування повинен проходити
кожний ЕККР, починаючи з моменту введення його в експлуатацію.
Обслуговування реєстратора містить в собі періодичне проведення регламентних робіт.
В процесі всього терміну служби системи проводяться такі види технічного обслуговування:
 технічне обслуговування 1 (ТО-1);
 технічне обслуговування 2 (ТО-2).
Періодичність обслуговування визначається такими термінами:
 ТО-1 – щоденно;
 ТО-2 – щомісячно.
ТО-1 проводиться оператором (касиром) на робочому місці під час перерв у роботі, до або після робочої
зміни. Виконавець повинен бути навчений виконанню робіт по ТО-1 представником сервісної організації. До ТО1 входять:
 візуальний огляд ЕККР та інших блоків на предмет цілісності кожуха друкуючого пристрою і
зовнішнього блока живлення, а також цілісності індикатора клієнта, очистка від пилу, бруду та
інших сторонніх предметів, які заважають роботі кнопок та принтера;
 перевірка цілісності пломб на кожусі ЕККР;
 перевірка надійності підключення системного блока, монітора, блока живлення ЕККР до мережі
електроживлення і до ЕККР;
 перевірка відповідності часу на індикаторі клієнта та його корекція при необхідності згідно з цим
керівництвом.
ТО-2 виконується представником сервісної організації, який пройшов навчання та має посвідчення від
виробника системи на право його технічного обслуговування та ремонту.
При ТО-2, окрім робіт по ТО-1, виконуються роботи:
 очищення принтера та поверхні біля кнопок від пилу, бруду та частинок паперової стрічки;
 перевірка роботи реєстратора за допомогою тестів у відповідності з цим керівництвом;
 один раз в півроку або у випадку, коли кількість надрукованих чеків наближається до 30 тисяч,
необхідно виконати очистку друкуючої головки принтера спиртом, а також при розпломбованому
реєстраторі перевірити цілісність шлейфів, кабелів та надійність контактів у з’єднувачах;
 виконати ремонт ЕККР та його складових частин при необхідності.
 обслуговування системного блоку та монітора (POS-термінала);
 Оптимізація бази даних фронт-офіса та перевірка на наявність сторонніх програм та вірусів
Виконання вказаних видів технічного обслуговування є обов’язковим як для користувачів ЕККР, так і для
фахівців сервісних центрів.
20. Правила зберігання та транспортування
ЕККР слід зберігати на стелажі в опалюваному приміщенні при температурі повітря від 5 до 40 ºС та
відносній вологості повітря не вищій ніж 85 %.
Гарантійний термін зберігання ЕККР на складі не більше ніж 9 місяців з дати виготовлення.
Транспортувати ЕККР дозволяється тільки запакованим.
Запакований ЕККР при транспортуванні без пошкоджень витримує дію таких кліматичних та механічних
факторів:
 температура навколишнього середовища -40 - +50 ºС,
 відносна вологість повітря до 95% при температурі +30 ºС,
 атмосферний тиск 84 –107 КПа (630 – 800 мм рт. ст.).
Транспортування ЕККР слід проводити закритим транспортом у відповідності з правилами, що діють на
транспорті цього виду.
Спосіб кріплення запакованих ЕККР при транспортуванні повинен запобігати їх переміщенню.
При транспортуванні запакованих ЕККР повинні виконуватися вимоги попереджувальних написів на
пакувальній тарі.
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21. Додатки
 Звітні чеки та документи
Таблиця 5. Зразок чека продажу товарів
Зразок чека

Пояснення значення
ЛОГОТИП КОРИСТУВАЧА

ТзОВ "Магнолія", Мережа супермаркетів
магазин №102, Львівська область
м.Львів, вул. Городоцька, 112А
ПН 120333111999
ІД 1203331119
---------------------------------------Касир 1:
Мирошниченко П.Б.
Відділ 2:
Продуктовий відділ
Група 3:
Безалког. напої
2,000 шт х 23,25
Кава натуральна "Arabica"
46,50 А
200 мл. (з вершками)
Код: 48251320321
---------------------------------------СУМА, ГРН.
46,50
ПДВ А=15,00%
5,81
ЗБІР А=5,00%
1,94
---------------------------------------ГОТІВКА
100,00
РЕШТА
53,50
---------------------------------------** Завжди вам раді! **
ЧЕК №0034
Док.№00000047
Дата 24.02.2015
Час 11:37:01
ЗН LV00000104
ФН 0522101111
ФIСКАЛЬНИЙ ЧЕК
LeoCAS

1 рядок (від 1 до 9 рядків – назва, адреса господарської одиниці)
2 рядок
3 рядок
ПН - індивідуальний податковий номер, ІД - ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
(можливий друк як ПН та ІД так і окремо або ПН або ІД, можливе автоцентрування)
Номер касира (друк - опційно)
Назва касира, ПІБ (друк – опційно)
Номер відділу (друк – опційно)
Назва відділу (друк – опційно)
Номер групи (друк – опційно)
Назва групи (друк – опційно)
К-ть тов., один.вим., ціна тов., загал.сума тов., літерне познач. ставки ПДВ
Найменування товару (кількість символів - до 70)
Код товару(друк – опційно)
СУМА "Загальна вартість придбаних товарів (послуг) за чеком"
ПДВ "Літерне позначення ставки ПДВ", "Ставка ПДВ у відсотках", "Сума ПДВ"
Назва збору,Літерне позначення ставки збору,Ставка збору у відсотках,Сума збору
Форма оплати, Сума коштів отримана від клієнта
Решта, Сума решти
Рядок закінчення (програмування до 5 рядків закінчення чека)
Номер Чека, Номер службового документа
Дата та час друку чека,
заводський номер РРО, фіскальний номер
Повідомлення про фіскальний чек, Логотип виробника

Таблиця 6. Зразок видаткового чека
Зразок чека

Пояснення значення
ЛОГОТИП КОРИСТУВАЧА

ТзОВ "Магнолія", Мережа супермаркетів
магазин №102, Львівська область
м.Львів, вул. Городоцька, 112А
ПН 120333111999
ІД 1203331119
---------------------------------------Касир 1:
Мирошниченко П.Б.
Відділ 2:
Продуктовий відділ
Група 3:
Безалког. напої
2,000 шт х 23,25
Кава натуральна "Arabica"
46,50 А
200 мл. (з вершками)
Код: 48251320321
---------------------------------------СУМА, ГРН.
46,50
ПДВ А=15,00%
5,81
ЗБІР А=5,00%
1,94
---------------------------------------ГОТІВКА
46,50
---------------------------------------** Завжди вам раді! **
ЧЕК №0038
Док.№00000049
Дата 24.02.2015
Час 11:38:44
ЗН LV00000104
ФН 0522101111
ВИДАТКОВИЙ ЧЕК
LeoCAS
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1 рядок (від 1 до 9 рядків – назва, адреса господарської одиниці)
2 рядок
3 рядок
ПН - індивідуальний податковий номер, ІД - ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
(можливий друк як ПН та ІД так і окремо або ПН або ІД, можливе автоцентрування)
Номер касира (друк - опційно)
Назва касира, ПІБ (друк – опційно)
Номер відділу (друк – опційно)
Назва відділу (друк – опційно)
Номер групи (друк – опційно)
Назва групи (друк – опційно)
К-ть тов., один.вим., ціна тов., загал.сума тов., літерне познач. ставки ПДВ
Найменування товару (кількість символів - до 70)
Код товару(друк – опційно)
СУМА "Загальна вартість придбаних товарів (послуг) за чеком"
ПДВ "Літерне позначення ставки ПДВ", "Ставка ПДВ у відсотках", "Сума ПДВ"
Назва збору,Літерне позначення ставки збору,Ставка збору у відсотках,Сума збору
Форма оплати, Сума коштів
Рядок закінчення (програмування до 5 рядків закінчення чека)
Номер Чека, Номер службового документа
Дата та час друку чека,
заводський номер РРО, фіскальний номер
Повідомлення про фіскальний чек, Логотип виробника

РЕЄСТРАТОР КОНТРОЛЬНО-КАСОВИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ “LEOCAS-200”. НАСТАНОВА ЩОДО ЕКСПЛУАТУВАННЯ RED.2.1

Таблиця 7. Зразок чека про успішну персоналізацію
Зразок чека

Пояснення значення
ЛОГОТИП КОРИСТУВАЧА

ТзОВ "Магнолія", Мережа супермаркетів
магазин №102, Львівська область
м.Львів, вул. Городоцька, 112А
ПН 120333111999
ІД 1203331119
---------------------------------------ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ ВИКОНАНА
ФН 0522101111
ID DEV 2В00000В
ЗН LV00000104
24.02.2015 11:38:43
---------------------------------------Док.№00000041
Дата 24.02.2015
Час 11:38:44
ЗН LV00000104
ФН 0522101111
НЕФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК
LeoCAS

1 рядок (від 1 до 9 рядків – назва, адреса господарської одиниці)
2 рядок
3 рядок
ПН - індивідуальний податковий номер, ІД - ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
Повідомлення про успішну персоналізацію
Значення фіскального номера при персоналізації
Значення ID DEV пристрою
Заводський номер при персоналізації
Дата та час персоналізації (від сервера ДФСУ)
Номер службового документа
Дата та час друку чека,
заводський номер РРО, фіскальний номер
Повідомлення про не фіскальний чек, Логотип виробника

Параметри інтерфейсів із звіту програмування (по таблиці 12, розділ "Програмування ЕККР"):






"СОМ1: DRV_FISCPROTO" – ЕККР працює з РОS-терміналом по СОМ1-порту
"LAN: DRV_FISCPROTO" – ЕККР працює з РОS-терміналом по інтерфейсу LAN
"USB: DRV_FISCPROTO" – ЕККР працює з РОS-терміналом по інтерфейсу USB
"СОМ2: DRV_DISPPOSUA" – ЕККР працює з індикатором клієнта "POS-UA" (живлення 12В)
"СОМ2: DRV_DISPHELP" – ЕККР працює з індикатором клієнта "Хелп-Мікро" (живлення 12В/5В)

Друкувати назву групи в чеку

Друкувати № групи в чеку

Друкувати назву оператора в чеку

Друкувати № оператора в чеку

Не переносити коментар

0

0

0

1

0

0

1
Завжди друкувати кількість (товару/НП)

1

Відкладений розрахунок ПРК

1

Відкладений старт прк по команді

1

Автоматично відкривати трошову скриню

0

Видаляти запрограм. товари з 0-ю кількістю

0

Видаляти всі запрограм. товари після Z-звіту

1

Друкувати логотип користувача

0

Друкувати № відділу в чеку

Включити обтинач

0

Друкувати назву відділу в чеку

1

Відкладений друк

FLG: 1
Друкувати код товару в чеку

Параметри прапорців FLG (по таблиці 8, розділ "Програмування ЕККР"):

Таблиця 8. Зразок чека звіту програмування
Зразок чека

ТзОВ "Магнолія", Мережа супермаркетів
магазин №102, Львівська область
м.Львів, вул. Городоцька, 112А
ПН 120333111999
ІД 1203331119
---------------------------------------ЗВІТ ПРОГРАМУВАННЯ
---------------------------------------** ФОРМИ ОПЛАТИ **
1. ГОТІВКА
0
2. КАРТКА
2
3. Відомість
2
4. Талон "РКС"
6
5. Картка "Gold"
6
** ІНТЕРФЕЙСИ **
СОМ1: DRV_FISCPROTO-1152000-None-0-No
СОМ2: DRV_DISPPOSUA-9600-None-0-No
IP – 10.1.1.145 : 23000
МАСКА – 255.255.255.0
ШЛЮЗ – 10.1.1.1
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Пояснення значення

Назва звіту
Запрограмовані форми оплати (ФО)
Номер, запрограмована назва та параметр ФО

Параметри інтерфейсів
Параметри пристрою для СОМ 1 (пристрій, параметри підключення)
Параметри пристрою для СОМ 2 (тип інд.клієнта, параметри)
ІР-адреса пристрою (РРО), порт
Маска підмережі
Шлюз по-замовчуванню
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ЕКВ. адреса: 194.44.194.50
ЕКВ. порт: 30583
** ПАРАМЕТРИ СИСТЕМИ **
ПРИНТЕР : 3 – 2 – 2
FLG: 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1
** КОРИСТУВАЧІ **
1. Клименко А.Н.
2. Нагірний П.О.
3. Панченко І.Б.
4. Малиновська О.П.
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ІР-адреса інформаційного екваєра,
Порт інформаційного екваєра
Параметри системи
Параметри принтера (к-ть рядків між чеками - к-ть пікселів між
чеками – к-ть пікселів для логотипа)
Встановлені прапорці системи (опис нижче)
Запрограмовані користувачі (оператори)
Номер оператору, ПІБ користувача (оператора)

Заводські налаштування ЕККР "LeoCAS-200"

Дані налаштування рекомендовані виробником та програмуються повторно у разі скидання всіх
налаштувань РРО. Всі налаштування доступні тільки через програму «TestLeoKas».
Таблиця 13. Заводські налаштування для ЕККР
Назва параметрів
Параметри обміну даними ЕККР – ПК
Інтерфейс роботи з ПК
Індикатор клієнта

Опис
Порт СОМ1
Порт СОМ2
Живлення дисплею

Користувачі (програмуються один користувач)
Закінчення чека (1-й рядок)
Форма оплати
Адреса ДПС
ІР-адреса пристрою
Тип принтера
Сервісний пароль
Ставки ПДВ та зборів

Назва/Номер/Пароль
Центрування рядка
Назва, готівкова ФО
Адреса:порт
Адреса:порт
Ширина стрічки
По-замовчуванню

Розрахунок ПДВ
Параметри системи

Друк на звітах
Увімкнути тільки вказані
опції

Відділи та групи
Параметри ДПС
Кількість документів в пакеті (ДПС)
Дата сервісного блокування
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Час виходу на зв’язок
Повторний зв’язок
ДД:ММ:РР

Значення/Назва
baud=38400 parity=N data=8 stop=1
0 - СОМ1/ 1 - DRV_FiscProto
1 – СОМ2/ 3 – DispPosua (або 2 - DispHelp)
Живлення 12В (Переконатися, що індикатор клієнта може
підтримувати дану напругу!)
Оператор 1/1/1
Дякуємо за покупку, заходьте ще!
Готівка
194.44.194.50:30583
0.0.0.0:23000 (DHCP)
80мм (параметр 1)
0 (нуль). Рекомендовано не змінювати
А=20%, Б=20%, Всі збори
та акцизи вимкнено!
Друкується тільки та СУМА ПДВ, що рахується по формулі!
 Друкувати код товару
 Відкладений друк
 Включити обтинач
 Друк № оператора в чеку
 Друк назви оператора в чеку
 Автоматично відкр.грош.скриню
 Завжди друкувати кількість
 К-ть рядків між чеками – 1
 К-ть пікселів між чеками – 1
 К-ть пікселів після логотипа – 1
 Тривалість імпульсу - 40
Не програмуються
120 хв (Рекомендовано не змінювати)
5 хв (Рекомендовано не змінювати)
50
00:00:00
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Схеми перехідних кабелів
RJ-12
Pin 1. CTS
Pin 2. RxD
Pin 3. GND
Pin 4. RTS
Pin 5. TxD
Pin 6. VCC

DB-9

1
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4
5
6

1
2
3
4
5
6
7
8
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Pin 1. NC
Pin 2. RxD
Pin 3. TxD
Pin 4. NC
Pin 5. GND
Pin 6. NC
Pin 7. RTS
Pin 8. CTS
Pin 9. VCC

Примітка: контакти 7, 8 роз'єму Х2 повинні бути, хоча
для дисплея не використовуються
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Кабель для під'єднання індикатора клієнта та ПК до сом-портів (COM2/COM1) ЕККР
“LeoCAS-200”
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