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1. Wprowadzenie

Drukarka FP-600 jest przeznaczona do fiskalizacji systemów, w których do prowadzenia sprzeda�y
wykorzystywane s� komputery ze standardowym z��czem RS232 (COM). Drukarka jest zintegrowana z modu�em
fiskalnym i pod��czenie jej do systemu komputerowego decyduje o fiskalizacji ca�ego zestawu wraz z
oprogramowaniem  sprzeda�y. Drukarka posiada nast�puj�ce cechy::

� �atwo�� pod��czenia do dowolnego komputera ze standardowym interfejsem RS232,
� mo�liwo�� pod��czenia 3 szuflad na pieni�dze (w wersji z obcinaczem papieru - 2 szuflad!),
� mo�liwo�� zainstalowania wy�wietlacza klienta w wersji zintegrowanej lub wolnostoj�cej,
� pojemno�� bazy towarowej modu�u fiskalnego ok. 60 tys. nazw towarów,
� opcjonalnie drukarka mo�e posiada� automatyczny obcinacz papieru (paragonów).

2. Przeznaczenie instrukcji

W kolejnych rozdzia�ach instrukcji podano informacje niezb�dne do:

� instalacji,
� uruchomienia,
� obs�ugi,
� eksploatacji,
� transportu,
� przechowywania
drukarki fiskalnej FP-600.

Kody i sekwencje steruj�ce.

Kody i sekwencje steruj�ce drukarki FP-600 opisane s� w odr�bnej Instrukcji Programisty. Pliki zawieraj�ce
Instrukcj� Programisty, nagrane s�  równie� na dyskietce z Programem U�ytkownika dostarczanej w wyposa�eniu
drukarki.

3. Opis ogólny

3.1. Budowa

Drukarka FP-600 jest wolnostoj�cym urz�dzeniem o zwartej konstrukcji, kryj�cym pod wspóln� obudow�
mechanizm drukuj�cy, pakiety kontrolerów i zasilacz (wersja FP-600 12V jest pozbawiona zasilacza). Z��cza
zewn�trzne umieszczone na kontrolerze drukarki, dost�pne od spodu drukarki, umo�liwiaj� przy��czenie
wolnostoj�cego wy�wietlacza klienta, szuflad na pieni�dze oraz kabla ��cz�cego drukark� z komputerem. Drukarka
zbudowana jest ze sztywnej podstawy metalowej, do której przymocowane s� wszystkie podzespo�y drukarki. Ca�o��
przykryta jest estetyczn� obudow� z tworzywa sztucznego z otwieran� pokryw� mechanizmu drukuj�cego. Drukarka
FP-600 ma nast�puj�ce elementy dost�pne z zewn�trz dla u�ytkownika:

� drukark� paragonów ze zwijaczem i obcinaczem (opcjonalnie) papieru pod pokryw� zamykan�
kluczykiem

� klawiatur� lokalnej obs�ugi ze wska�nikami �wietlnymi
� gniazdo zintegrowanego wy�wietlacza dla klienta (pod za�lepk�)
� gniazdo wolnostoj�cego wy�wietlacza dla klienta (w podstawie)
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� gniazdo do pod��czenia szuflad na pieni�dze (w podstawie)
� gniazdo RS232 do po��czenia z komputerem (w podstawie)
� gniazdo zasilania do pod��czenia kabla zasilaj�cego (w podstawie)
� w��cznik/wy��cznik zasilania (w podstawie)

Modu� fiskalny jest odr�bn� kart� przymocowan� do podstawy drukarki i os�oni�t� pokryw� metalow�.
Modu� zabezpieczony jest specjaln� plomb� z tworzywa sztucznego z niepowtarzalnym numerem. Zadaniem modu�u
fiskalnego jest rejestrowanie danych fiskalnych zgodnych z rozporz�dzeniem Ministra Finansów z dnia 12.05.1993 r
(Dz. Ustaw nr 39 poz.178).

3.2. Rozmieszczenie i oznaczenia cz��ci i zespo�ów

Rys. 1.  Widok z przodu

1. Os�ona górna drukarki
2. Podstawa drukarki
3. Zamek pokrywy drukarki
4. Pokrywa mechanizmu drukuj�cego
5. Klawiatura lokalnej obs�ugi drukarki
6. Gniazdo zintegrowanego wy�wietlacza

klienta (dost�pne po usuni�ciu za�lepki)
7. W��cznik zasilania (w wersji drukarki

FP-600 12V w��cznik nie za�wieca si�)
8. Automatyczny obcinacz papieru - opcja

(dost�pny pod pokryw� mechanizmu
drukuj�cego)

Rys. 2.  Widok drukarki od spodu

 1. Bezpieczniki zasilania (w wersji FP-600 12V  - 1 szt.)
 2. Tabliczka znamionowa
 3. Gniazdo kabla zasilaj�cego
 4. Z��cze interfejsu RS232
 5. Z��cze wolnostoj�cego wy�wietlacza klienta
 6. Z��cze szuflad na pieni�dze
 7. Pokrywa dolna
 8. Zatyczka plombuj�ca drukark�

Rys. 3.  Widok z��cz interfejsu drukarki FP-600

1. Z��cze wyj�ciowe RS232 do
po��czenia z komputerem

2. Z��cze wy�wietlacza klienta
(wolnostoj�cego)

7. Z��cze szuflad kasowych
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4. Wymagania instalacyjne

4.1. Miejsce

Urz�dzenie mo�e pracowa� w przeci�tnych pomieszczeniach nieklimatyzowanych, bez filtrowania
powietrza. Nale�y unika� miejsc nara�onych na znaczne wahania temperatury, du�e nas�onecznienie, du�e zapylenie,
wibracje i uderzenia. Nie nale�y instalowa� urz�dzenia w pomieszczeniach ze znaczn� agresywno�ci� korozyjn�
�rodowiska oraz w pomieszczeniach, gdzie wyst�puje kondensacja pary wodnej.

4.2. Warunki klimatyczne otoczenia
Temperatura 5°C ÷ 40°C
Wilgotno�� 40% ÷ 80%  (bez kondensacji)

4.3. Wymagania dla zasilania elektrycznego

Zasilanie: dla wersji drukarki FP-600 dla wersji drukarki FP-600 12V

• Napi�cie znamionowe 220V ÷ 230V 12V (11.5 ÷ 18V)
• Cz�stotliwo�� 47 ÷ 63 Hz napi�cie sta�e
• Pobór mocy �rednio 20W (max 40W)
• Pobór pr¹du œrednio1A (max 2.5A przy 12V)

Gniazdo sieciowe musi by� wyposa�one w styk ochronny.

UWAGA: Drukark� wraz z komputerem, do którego jest pod��czona nale�y  zasila� z tego samego gniazda
sieciowego.

Do zasilania drukarki w wersji FP-600 12V mo�e s�u�y� np. akumulator 12V. Gniazdo sieciowe zosta�o
zast�pione niskonapi�ciowym gniazdem CANNON. Wtyk tego gniazda dostarczany jest wraz z drukark�. Kabel
zasilaj�cy powinien by� dwu�y�owy, o przekroju �y� 0.75 mm2, a po��czenia zgodne z opisem zamieszczonym w
DODATKU B. Wykonanie kabla nale�y powierzy� serwisantowi autoryzowanemu.

5. Pod��czenie drukarki do komputera

UWAGA: Przed przyst�pieniem do po��czenia drukarki z komputerem nale�y wy��czy� zasilanie sieciowe obu
urz�dze�.

Pod��czenie drukarki FP-600 do komputera sprowadza si� do po��czenia kablem (wchodz�cym w sk�ad
wyposa�enia drukarki) gniazda RS232 w drukarce i gniazda COM w komputerze. Po w�o�eniu wtyczek do gniazd
nale�y je zabezpieczy� wkr�tami przed samoczynnym wypadni�ciem.

6. Pod��czenie szuflady kasowej

UWAGA: W przypadku gdy urz�dzenia te nie s� kompletowane przez dostawc� drukarki FP-600 nale�y
sprawdzi� dok�adnie czy parametry techniczne szuflady na pieni�dze, s� zgodne z podanymi w
dodatku A i B lub skonsultowa� si� z dostawc� drukarki.

Instalacja szuflady kasowej ogranicza si� do pod��czenia jej kabla interfejsu, do z��cza drukarki. W tym celu
nale�y najpierw wy��czy� napi�cie zasilania drukarki a nast�pnie wetkn�� z��cze kabla interfejsu szuflady w odpowiednie
z��cze w drukarce (rys.3). W przypadku gdy istnieje potrzeba pod��czenia do drukarki fiskalnej wi�kszej ilo�ci
szuflad na pieni�dze (mo�liwo�� do 3 szt. a w wersji z automatycznym obcinaczem papieru do 2 szt.) nale�y
skontaktowa� si� z najbli�szym punktem serwisowym lub dostawc�, który w tym celu wykona odpowiednie
po��czenia instalacji.

UWAGA: Pod��czenie szuflady na pieni�dze do drukarki b�d�cej pod napi�ciem spowoduje przepalenie si�
bezpiecznika wewn�trz drukarki.
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7. Pod��czenie wy�wietlacza klienta

Do wydrukowania paragonu na drukarce fiskalnej FP-600 konieczne jest pod��czenie wy�wietlacza dla
klienta. Drukarka umo�liwia pod��czenie dowolnego rodzaju wy�wietlacza klienta produkcji "ELZAB" S. A.
oznaczonego jako wersja Standard.  Mo�e to by� zarówno 9-cio cyfrowy wy�wietlacz LED jak i 40-sto znakowy
wy�wietlacz alfanumeryczny. Ze wzgl�du na konstrukcj� mechaniczn� mo�e to by� wy�wietlacz wolnostoj�cy lub
tzw. zintegrowany (wtykany w górne gniazdo drukarki). Instalacja zintegrowanego wy�wietlacza dla klienta
sprowadza si� do wyj�cia za�lepki gniazda w górnej cz��ci obudowy drukarki (rys.1. poz.6) i wetkni�cia
wy�wietlacza w ods�oni�te w ten sposób gniazdo umieszczone w g��bi otworu (nale�y zwróci� uwag�  na kierunek
zamocowania z��cza). W przypadku pod��czania wy�wietlacza wolnostoj�cego, nale�y wetkn�� wtyczk� jego kabla
do gniazda od spodu drukarki (rys.2. poz.5). Wtyczk� nale�y dokr�ci�, by nie wypad�a z gniazda. Rodzaj
wy�wietlacza (LED czy alfanumeryczny) jest rozpoznawany automatycznie przez inteligentny interfejs drukarki. Do
drukarki mo�e by� pod��czony tylko jeden wy�wietlacz! Pod��czenie dwóch na raz grozi awari� drukarki.

UWAGA: Wszelkie zabiegi zwi�zane z pod��czaniem dodatkowych urz�dze� do z��cz kasy nale�y przeprowadza�
przy wy��czonym napi�ciu sieciowym kasy i urz�dzenia do��czanego (je�eli posiada odr�bne zasilanie).

8. Opis i przeznaczenie wska�ników i przycisków na klawiaturze drukarki

I. Wska�niki �wietlne:

ON LINE - �wiecenie ci�g�e sygnalizuje gotowo�� drukarki do pracy z
komputerem.

PAPER OUT - �wiecenie sygnalizuje brak papieru w drukarce.

II. Przyciski:

UP - przycisk s�u��cy do poruszania si� w gór� po menu lokalnym drukarki

DOWN - przycisk s�u��cy do poruszania si� w dó� po menu lokalnym drukarki

ENTER/
START

- przycisk s�u��cy do akceptacji i inicjacji wybranej pozycji menu
lokalnego drukarki

PAPER FEED - przycisk s�u��cy do wysuwu papieru.

Jednoczesne naci�ni�cie przycisków UP i DOWN prze��cza prac� drukarki w tryb
lokalny (OFF LINE), co umo�liwia drukowanie raportów bez u�ycia komputera. Poszczególne

nazwy raportów przedstawione s� w menu pojawiaj�cym si� na wy�wietlaczu klienta.

9. Obs�uga drukarki z poziomu jej klawiatury lokalnej

Po w��czeniu kasy wska�niki �wietlne "ON LINE" i "PAPER OUT" na pokrywie drukarki powinny kilka-
krotnie zapali� si� i zgasi� na przemian. Na wy�wietlaczu klienta powinien pojawi� si� napis z wersj�
oprogramowania wy�wietlacza, a po kilku sekundach napis okre�laj�cy typ terminala fiskalnego i wersj� jego
oprogramowania.
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Na klawiaturze pozostaje za�wiecony wska�nik "ON LINE".
Drukarka posiada mo�liwo�� pracy w dwóch trybach: z za�wieconym wska�nikiem ON LINE, oraz ze

zgaszonym wska�nikiem ON LINE (tryb lokalny). Wspó�praca drukarki z komputerem w terminalu mo�liwa jest
tylko wtedy gdy za�wiecony jest wska�nik ON LINE. W trybie pracy z za�wieconym wka�nikiem ON LINE za
pomoc� klawiatury drukarki mo�na wykona� nast�puj�ce zadania:

1  - w��czenie funkcji wy�wietlania zegara.

Wykonanie tej funkcji uzyskujemy przez jednoczesne naci�ni�cie klawiszy "DOWN" i "ENTER/START".
Na wy�wietlaczu klienta zostanie wy�wietlony bie��cy czas, a w przypadku wy�wietlacza alfanumerycznego czas i
data. Wy��czenie tej funkcji nast�puje po naci�ni�ciu klawiszy "UP" i "ENTER/START".

2  - wy�wietlenie stanu drukarki.

Wykonanie tej funkcji uzyskujemy przez jednoczesne naci�ni�cie klawiszy "UP" i "ENTER/START". Na
wy�wietlaczu klienta zostanie wy�wietlony stan "ON LINE" w jakim drukarka si� znajduje, oraz w przypadku
wyst�pienia sytuacji nieprawid�owych pojawi si� komunikat o numerze b��du lub numerze uwagi. Drukarka
wy�wietla nast�puj�ce komunikaty:

Komunikat:
oznacza: - w buforze dokumentu drukarki znajduje si� zaleg�y wydruk. (naci�nij klawisz ENTER/START);

Komunikat:
oznacza: - wykonaj zaleg�y raport dobowy;

Komunikat:
oznacza: - pozosta�o mniej ni� 5% wolnego miejsca w bazie nazw i stawek towarów; powiadom serwis;
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Komunikat:
oznacza: - baza nazw i stawek towarów zape�niona; niemo�liwa sprzeda� nowych towarów, wezwij serwis;

Komunikat:
oznacza: - b��d w pami�ci CMOS1; wezwij serwis;

Komunikat:
oznacza: - b��d w pami�ci CMOS2; wezwij serwis;

Komunikat:
oznacza: - b��d zegara RTC; wezwij serwis;

Komunikat:
oznacza: - b��d totalizerów; wezwij serwis;

3  - wydruk zaleg�ego dokumentu lub wznowienie drukowania przerwanego z powodu braku papieru.

Wykonanie tej funkcji uzyskujemy przez naci�ni�cie klawisza "ENTER/START".
____

Przej�cie do pracy w trybie lokalnym uzyskujemy poprzez jednoczesne naci�ni�cie klawiszy "UP" i
"DOWN".
Po naci�ni�ciu tych klawiszy wska�nik "ON LINE" na klawiaturze powinien zgasn�� a na wy�wietlaczu pojawi� si�
napis:

 Tryb lokalny umo�liwia wykonanie:

1  - raportu fiskalnego dobowego.

Po przej�ciu w tryb lokalny, jest to pierwsza dost�pna funkcja wy�wietlona na wy�wietlaczu klienta.
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Aby wydrukowa� raport fiskalny dobowy nale�y nacisn�� klawisz "ENTER/START". Na wy�wietlaczu
pojawi si� napis:

i drukarka rozpocznie drukowanie. Warunkiem koniecznym do wydrukowania tego raportu jest dokonanie cho�
jednej transakcji sprzeda�y od ostatniego raportu. W przypadku braku transakcji, na wy�wietlaczu pojawi si� napis:

2  - raportu stanu drukarki.

Aby wydrukowa� raport stanu drukarki nale�y przej�� w tryb lokalny, po ukazaniu si�  napisu RAPORT
FISKALNY DOBOWY, nacisn�� 1 raz klawisz "DOWN". Na wy�wietlaczu pojawi si� napis:

aby wydrukowa� ten raport nale�y nacisn�� klawisz "ENTER/START". Na wy�wietlaczu pojawi si� napis "START
DRUKOWANIA" i drukarka rozpocznie drukowanie.

3  - raportu okresowego ��cznego.

Aby wydrukowa� raport okresowy ��czny nale�y przej�� w stan lokalny, po ukazaniu si�  napisu RAPORT
FISKALNY DOBOWY, nacisn�� 2 razy klawisz "DOWN". Na wy�wietlaczu pojawi si� napis:

Naci�ni�cie klawisza "ENTER/START" spowoduje wy�wietlenie napisu "od ... (data)".

Kolejnym naciskaniem klawisza "ENTER/START" i klawiszy "UP" lub "DOWN", nale�y wprowadzi� dat�
pocz�tkow� raportu okresowego.
Ustawiona data "od ..." i naci�ni�ty klawisz "ENTER/START" spowoduje wy�wietlenie napisu "do ...(data)".
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Ustawiona sposobem jw. data ko	cowa raportu okresowego i naci�ni�ty klawisz "ENTER/START" spowoduje
wy�wietlenie napisu "START DRUKOWANIA" i rozpocz�cie drukowania. Po wydrukowaniu raportu drukarka
prze��czy si� w tryb "ON LINE" co zostanie uwidocznione na wy�wietlaczu. Warunkiem koniecznym do
wydrukowania raportu okresowego jest wykonanie raportów dobowych w zaznaczonym okresie.

4  - raportu okresowego szczegó�owego (fiskalnego).

Aby wydrukowa� raport okresowy szczegó�owy nale�y przej�� w stan lokalny, po ukazaniu si�  napisu
RAPORT FISKALNY DOBOWY, nacisn�� 2 razy klawisz "UP". Na wy�wietlaczu pojawi si� napis:

Naci�ni�cie klawisza "ENTER/START" spowoduje wy�wietlenie napisu "od ... (data)". Procedura ustawiania okresu
oraz pojawiaj�ce si� komunikaty s� jw.  Warunkiem koniecznym do wydrukowania raportu okresowego
szczegó�owego jest wykonanie raportów dobowych w zaznaczonym okresie.

5  - raportu nazw towarów zablokowanych.

Aby wydrukowa� raport nazw towarów zablokowanych drukarki nale�y przej�� w stan lokalny, po ukazaniu
si�  napisu RAPORT FISKALNY DOBOWY, nacisn�� 1 raz klawisz "UP". Na wy�wietlaczu pojawi si� napis:

aby wydrukowa� ten raport nale�y nacisn�� klawisz "ENTER/START". Po pojawieniu si� napisu "START
DRUKOWANIA",  drukarka rozpocznie drukowanie.

------

Rezygnacj� z wyboru raportu, cofni�cie po wybraniu lub pomy�ka we wprowadzeniu okresu w raportach
okresowych jak równie� wyj�cie z trybu lokalnego, uzyskujemy przez jednoczesne naci�ni�cie klawiszy "UP" i
"DOWN".

10. Obs�uga Programu U�ytkownika

Do kasy do��czona jest dyskietka zawieraj�ca Program U�ytkownika. Jest to identyczna dyskietka jak dla
drukarki fiskalnej FP-600. Dyskietk� nale�y w�o�y� do kieszeni nap�du FDD w kasie i wykona� kopi� robocz�
programu. Najlepiej jest przegra� jej zawarto�� na twardy dysk. Warunkiem poprawnej pracy Programu
U�ytkownika jest nie zmieniona i zawarto�� katalogu FP600. W katalogu tym  znajduj� si� nast�puj�ce zbiory:

� - start1c.bat - program uruchamiaj�cy w przypadku stosowania monitora kolorowego oraz
pod��czenia drukarki do gniazda portu COM1 w komputerze.

� - start2c.bat - program uruchamiaj�cy w przypadku stosowania monitora kolorowego oraz
pod��czenia drukarki do gniazda portu COM2 w komputerze.
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� - start1m.bat - program uruchamiaj�cy w przypadku stosowania monitora monochromatycznego
oraz pod��czenia drukarki do gniazda portu COM1 w komputerze.

� - start2m.bat - program uruchamiaj�cy w przypadku stosowania monitora monochromatycznego
oraz pod��czenia drukarki do gniazda portu COM2 w komputerze.

� - fpuser.exe - w�a�ciwy program, uruchamiany przez jeden z powy�szych batch'ów.

Program przeznaczony jest dla u�ytkownika drukarki fiskalnej FP-600. Zadaniem programu jest
umo�liwienie ustawienia ró�nych parametrów pracy kasy oraz testowanie jej stanu i korygowanie nieprawid�owych
sytuacji. Osoba obs�uguj�ca program musi zapozna� si� z niniejsz� instrukcj� oraz powinna posiada� elementarn�
wiedz� na temat zasady dzia�ania drukarki fiskalnej FP-600. Instrukcja nie zawiera szczegó�owego opisu
poszczególnych operacji mo�liwych do wykonania za pomoc� programu. Program wykonuje wi�kszo�� operacji
automatycznie, a gdy konieczna jest ingerencja osoby obs�uguj�cej wówczas wystarczy jedynie odpowiada� na
pytania zadawane przez komputer. Sposoby udzielania tych odpowiedzi opisano poni�ej.

Po skopiowaniu Programu U�ytkownika do komputera, wywo�ujemy jeden z powy�szych programów
uruchamiaj�cych, w zale�no�ci od konfiguracji sprz�towej zestawu do jakiego drukarka zosta�a pod��czona (do
którego COM-a pod��czona jest drukarka oraz jaki rodzaj monitora jest w zestawie).
Po uruchomieniu programu na �rodku ekranu poka�e si� komunikat zawieraj�cy numer wersji programu i dat� jego
powstania. Aby okienko komunikatu znikn��o z ekranu nale�y nacisn�� klawisz ENTER, ewentualnie ESCAPE lub
klawisz spacji. U góry ekranu znajduje si� linia menu. W ka�dym z napisów w menu jedna z liter ma inny kolor (np.
w wyrazie "Raporty" inny kolor ma litera "R", a w wyrazie "Zegar" litera "g" itd.). Aby wybra� któr�� opcj� z menu
nale�y wcisn�� klawisz ALT i trzymaj�c go wci�ni�ty nacisn�� t� w�a�nie liter� interesuj�cej nazwy. Dla przyk�adu,
aby wej�� do opcji "Testy" nale�y trzymaj�c wci�ni�ty klawisz ALT nacisn�� klawisz "t".

Po wybraniu opcji jak opisano powy�ej na ekranie otworzy si� okienko menu dotycz�ce wybranej opcji. W okienku
tym mo�na porusza� si� za pomoc� strza�ek kursora. Jeden z napisów w okienku b�dzie "pod�wietlony" (tzn. b�dzie
wypisany na prostok�cie w innym kolorze ni� pozosta�e napisy). Przy u�yciu klawiszy strza�ek trzeba przesun��
pod�wietlenie na ��dany napis i nacisn�� klawisz ENTER.
Od tego momentu program przyst�pi do wykonywania wydanego polecenia. Wszystkie sytuacje, które wymagaj�
poinformowania u�ytkownika (np. o b��dzie) lub takie, gdzie u�ytkownik musi powzi�� jak�� decyzj� (np. czy
wykona� raport) sygnalizowane s� sygna�em d�wi�kowym i odpowiednim komunikatem albo pytaniem.
Komunikaty mo�na rozpozna� po tym, �e na dole maj� napis 'OK'. Przyk�adem komunikatu mo�e by� informacja o
numerze wersji pojawiaj�ca si� po uruchomieniu programu. Na komunikaty mo�na zareagowa� naciskaj�c
którykolwiek z klawiszy:  ENTER, ESC lub spacja.
Pytania maj� na dole napisy "Tak" i "Nie". Aby udzieli� na nie odpowiedzi nale�y u�ywa� klawisza tabulacji TAB. Po
ka�dorazowym naci�ni�ciu tego klawisza pod�wietlenie przesuwa si� na kolejn� mo�liw� odpowied�. Po ustawieniu
w ten sposób pod�wietlenia pod ��dan� odpowiedzi� trzeba nacisn�� klawisz ENTER lub spacj�. Program zawsze
ustawia pod�wietlenie na domy�lnej odpowiedzi.
Niektóre z pyta	 wymagaj� podania nie tylko odpowiedzi typu "tak" lub "nie", ale równie� innych danych np.
wysoko�ci stawek podatkowych. Aby wprowadzi� te dane nale�y, u�ywaj�c klawisza TAB, ustawi� si� w
odpowiednim miejscu okna zawieraj�cego pytanie i wprowadzi� dane. Cofni�cie do poprzedniego okna uzyskujemy
przez naci�ni�cie kombinacji klawiszy SHIFT-TAB. Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych mo�na
nacisn�� klawisz ENTER, aby dane te zatwierdzi� lub klawisz ESC, aby przerwa� operacj�.

10.1. Budowa menu i mo�liwo�ci programu

Podczas wykonywania wszystkich operacji dost�pnych z menu, u�ytkownik powinien post�powa� zgodnie z
poleceniami komputera pojawiaj�cymi si� na ekranie.
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"Raporty"
Aby wej�� do tego menu nale�y nacisn�� klawisze "AL-R". Menu raportów umo�liwia wykonanie nast�puj�cych
raportów:

- fiskalnego dobowego,
- stanu drukarki,
- okresowego ��cznego,
- okresowego fiskalnego,
- nazw towarów zablokowanych.

Raporty te mo�na oczywi�cie wykona� równie� z klawiatury drukarki.

"Testy"
W celu wej�cia do tego menu naciska si� klawisze "ALT-T". Testy udost�pniane przez program testuj�:

- stan drukarki: test podaje czy mo�liwe jest wystawienie paragonu. Gdy wystawienie paragonu jest
niemo�liwe, wówczas program sprawdza przyczyny tego stanu i próbuje je usun��.

- bajty statusu - wy�wietla na ekranie wszelkie informacje niezb�dne do oceny stanu
drukarki,

- wy�wietlacz - sprawdza, czy wy�wietlacz klienta jest prawid�owo pod��czony do
drukarki i czy jest sprawny,

- szuflady - pozwala sprawdzi�, czy szuflady na pieni�dze prawid�owo si� otwieraj�,
- pami�� EPROM - test ten sprawdza, czy pami�� fiskalna dzia�a poprawnie. Ze wzgl�du na

to, �e powoduje on zapis do pami�ci fiskalnej nie nale�y go nadu�ywa�.
- numer unikatowy - informuje o numerze unikatowym drukarki fiskalnej.

"Zegar"
Do menu "Zegar" mo�na wej�� po naci�ni�ciu "ALT-G". Menu umo�liwia wykonanie operacji na wewn�trznym
zegarze drukarki fiskalnej. Operacje te to:

- odczyt zegara - wy�wietla na monitorze wskazania zegara drukarki,
- przestawianie zegara - raz na dob� mo�liwe jest przestawienie zegara o max 60 minut. Operacja

ta mo�e by� wykorzystywana do korygowania czasu w drukarce fiskalnej
lub do przechodzenia z czasu letniego na zimowy i odwrotnie.

- inicjowanie zegara - umo�liwia ponowne uruchomienie zegara drukarki.

"Podatki"
Menu to otwiera si� po wybraniu klawiszy "ALT-P". Umo�liwia wpis wysoko�ci stawek podatkowych do drukarki
fiskalnej lub odczyt tych podatków.

"Ustawienia"
Menu ustawie	 jest dost�pne po naci�ni�ciu "ALT-U". Mo�na ustawi� numer kasy w systemie kas i kod kasjera
oraz liczb� wierszy do wysuni�cia po zako	czeniu wydruku.

Z Programu U�ytkownika mo�na wyj�� przez naci�ni�cie klawiszy "ALT-K".

11. Obs�uga drukarki - wymiana papieru, kasety z ta�m� barwi�c�

11.1. Wymiana papieru

UWAGA: Podczas wymiany papieru, drukarka powinna mie� w��czone napi�cie sieciowe. Nie nale�y wy��cza�
drukarki w przypadku przerwanego (z powodu braku papieru) wydruku paragonu lub raportu.

Pojawienie si� znacznika ko	ca papieru (barwne plamy na papierze) lub za�wiecenie si� wska�nika ko	ca
papieru (PAPER OUT) oznacza konieczno�� wymiany rolki papieru na now�.
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W tym celu nale¿y:

a) otworzyæ kluczem zamek pokrywy drukarki, otworzyæ pokrywê,
b) z  rozwijacza wyj¹æ i oderwa� pozosta�� cz��� papieru (nie nale�y przepuszcza� przez mechanizm dru-

kuj�cy ko	cówki rolki papieru, która mo�e by� zagi�ta lub poszarpana i mo�e zablokowa� mechanizm);
wysun�� klawiszem wysuwu resztk� papieru z mechanizmu; wyj�� szpulk� zwijaj�c� z mechanizmu,

c) z nowej rolki papieru usun�� zewn�trzny zwój z resztkami ta�my przylepnej i kleju; koniec równo uci��,
d) za�o�y� now� rolk� papieru do rozwijacza w sposób pokazany schematycznie na rys.4; unie�� separator

papieru do góry,
e) pocz�tek ta�my papierowej przesun�� przez czujnik ko	ca papieru i wprowadzi� do szczeliny

mechanizmu drukuj�cego, opu�ci� separator papieru; drukarka samoczynnie w��czy wysuw papieru na
kilka sekund; w razie potrzeby wysuni�cia wi�kszej ilo�ci papieru nacisn�� klawisz wysuwu papieru,

f) za�o�y� szpulk� zwijaj�c� do zwijacza; z wysuni�tego z mechanizmu drukarki papieru oddzieli� kopi�,
koniec jej wsun�� do szczeliny szpulki, nacisn�� klawisz wysuwu papieru i nawin�� kilka zwojów w celu
sprawdzenia poprawno�ci zwijania,

g) wysuni�ty z mechanizmu orygina� papieru prze�o�y� przez szczelin� w pokrywie, zamkn�� pokryw�;
nadmiar papieru oderwa�.

Rys. 4. Schemat przebiegu ta�my papierowej w
 drukarce bez obcinacza

1. Rolka papieru
2. Czujnik ko	ca papieru
3. Mechanizm drukuj�cy
4. Szpulka zwijacza
5. Kopia
6. Paragon
7. Separator papieru

Rys. 5. Sposób zak�adania (po lewej) i schemat przebiegu ta�my papierowej w drukarce z automatycznym obcinaczem

         1. Rolka papieru          4. Szpulka zwijacza          7. Separator papieru
         2. Czujnik ko	ca papieru          5. Kopia          8. Korpus obcinacza papieru
         3. Mechanizm drukuj�cy          6. Paragon          9. Dzwignie aretuj�ce obcinacz
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W wersji drukarki z zainstalowanym automatycznym obcinaczem wymiana papieru przebiega jak poni�ej:

1. po wykonaniu czynno�ci wst�pnych opisanych powy�ej w punktach od a) do d), nale�y na obcinaczu
papieru nacisn�� od spodu 2 dzwignie blokuj�ce (pod napisami "RELEASE"), odchyli� obcinacz do
po�o�enia pionowego,

2. za�o�y� nowy papier zgodnie z punktem e); wysuni�ty papier z mechanizmu rozdzieli� (je�eli jest z
kopi�), ko	cówk� kopii wsun�� w szczelin� pomi�dzy korpusem obcinacza a jego osi� obrotu; orygina�
papieru nale�y prze�o�y� przez szczelin� robocz� obcinacza, a nast�pnie opu�ci� obcinacz  do po�o�enia
poziomego, tak by jego zaczepy zatrzasn��y si�,

3. za�o�y� szpulk� zwijaj�c� do zwijacza; oddzielon� kopi� wsun�� do szczeliny szpulki, nacisn�� klawisz
wysuwu papieru i nawin�� kilka zwojów w celu sprawdzenia poprawno�ci zwijania,

4. orygina� papieru prze�o�y� przez szczelin� w pokrywie mechanizmu drukuj�cego,  zamkn�� pokryw�; od
tej chwili drukarka gotowa jest do dalszej pracy.

UWAGA: W przypadku, gdy w obcinaczu pozosta� wysuni�ty nó� uniemo�liwiaj�cy w�o�enie papieru, nale�y po
w��czeniu drukarki nacisn�� klawisz wysuwu papieru, co powinno spowodowa� jego cofni�cie. Je�eli
nó� pomimo to pozostaje wysuni�ty, nale�y wezwa� serwis.

11.2. Wymiana kasety z ta�m� barwi�c�

Kaset� z ta�m� barwi�c� nale�y wymieni� gdy wydruk staje si� blady lub ta�ma jest mechanicznie zu�yta.
Sposób post�powania:

a) wyj�� zu�yt� kaset� poci�gaj�c w gór� za korpus kasety,
b) w nowej kasecie napi�� ta�m� obracaj�c pokr�t�em w prawo,
c) wcisn�� z góry now� kaset� na wyst�py mechanizmu drukarki,
d) powtórnie napi�� ta�m� obracaj�c pokr�t�em na kasecie,

sprawdzi� czy ta�ma nie jest skr�cona i przesuwa si� bez oporu w mechanizmie, czy kaseta jest pewnie osadzona.

11.3. Awaryjne wy��czenie drukarki paragonów

W przypadku zakleszczenia si� papieru lub ta�my barwi�cej w drukarce, drukowanie jest awaryjnie
zatrzymywane. Ponowne uruchomienie drukarki wymaga interwencji operatora. W tym celu nale�y:

a) otworzy� pokryw� drukarki,
b) zdj�� kaset�, przerwa� papier i usun�� go r�cznie z mechanizmu,
c) nacisn�� kilkakrotnie klawisz wysuwu papieru.
d) za�o�y� papier i kaset�; Upewni� si� naciskaj�c klawisz wysuwu papieru czy drukarka dzia�a poprawnie,

Je�eli drukarka zadzia�a to przyczyn� by�o rzeczywi�cie zablokowanie mechanizmu. Je�eli opisany wy�ej
sposób post�powania nie doprowadzi� do wznowienia pracy przez drukark�, nale�y skontaktowa� si� z serwisem lub
dostawc�.

11.3. Autotest

Poprzez naci�ni�cie i przytrzymanie przycisku wysuwu papieru w momencie w��czenia sieci terminala,
drukarka przechodzi do autotestu i drukuje zestaw znaków z wewn�trznego generatora.

12. Konserwacja i przeprowadzanie okresowych przegl�dów

Drukarka FP-600 wymaga okresowego przegl�du i konserwacji. Wszelkie zabiegi konserwacyjne nale�y
przeprowadza� przy drukarce od��czonym od sieci energetycznej. Zalecane poni�ej cz�stotliwo�ci zabiegów
konserwacyjnych nale�y zwi�kszy� w przypadku zainstalowania drukarki w �rodowisku o zwi�kszonym zapyleniu.
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� Systematycznego czyszczenia wymagaj� wszystkie zewn�trzne elementy obudowy wykonane z
tworzywa sztucznego. Zabieg ten nale�y wykona� przy u�yciu mi�kkiej �cierki zwil�onej lekko wod� z
dodatkiem delikatnych �rodków czyszcz�cych lub lepiej specjalnym p�ynem antystatycznym do mycia
sprz�tu komputerowego (sposób u�ycia wg zalece	 producenta p�ynu).

� Co dwie lub trzy wymieniane rolki papieru nale�y skontrolowa� stan ta�my barwi�cej. Je�eli wykazuje
zu�ycie mechaniczne, jest postrz�piona lub dziurawa nale�y natychmiast wymieni� j� na now�.

� Systematycznie nale�y dokonywa� przegl�du i czyszczenia mechanizmu drukuj�cego z drobnych
pozosta�o�ci papieru i ta�my barwi�cej. Przy ka�dej wymianie rolki papieru lub kasety z ta�m� barwi�c�,
nale�y skontrolowa� czy w mechanizmie drukarki nie pozosta�y resztki papieru lub inne
zanieczyszczenia, które mog�yby spowodowa� zacinanie si� drukarki.

12.1. Konserwacja mechanizmu drukuj�cego

a) Konserwacja bie��ca polegaj�ca na usuni�ciu py�u przy pomocy p�dzelka i wydmuchaniu go spr��onym
powietrzem (np. odkurzaczem, gumow� gruszk�) z mechanizmu drukarki jest obowi�zkiem
u�ytkownika;

b) Gruntowne przemycie mechanizmu drukuj�cego i toru prowadzenia papieru jest obowi�zkiem serwisu
autoryzowanego.

Wykonawca konserwacji Zakres czynno�ci Cz�stotliwo��

u�ytkownik konserwacja bie��ca po 80 rolkach
serwisant autoryzowany przemycie mechanizmu po 150 rolkach

Pozosta�o�ci papieru, które odk�adaj� si� na rolkach, powoduj� zmniejszanie si� tarcia o papier czego
nast�pstwem jest s�abn�cy transport papieru. Efekt widoczny na drukowanym paragonie jako tzw. zag�szczanie druku
czyli zmniejszenie odleg�o�ci mi�dzy wierszami wydruku.

Zabiegi konserwacyjne wymagaj�ce ingerencji we wn�trzu kasy nale�y powierzy� przeszkolonemu
serwisowi technicznemu, a pozosta�e czynno�ci obs�ugowe powinna wykonywa� osoba posiadaj�ca kwalifikacje i
umiej�tno�ci techniczne.

UWAGA: Zaniedbanie bie��cych i okresowych czynno�ci konserwacyjnych przez u�ytkownika mo�e
spowodowa� utrat� praw gwarancyjnych.

13. Wykaz materia�ów eksploatacyjnych

Papier
 zalecany papier ELZAB S.A.

posta� rolka
szeroko�� 76 ±0.5 mm
�rednica zewn�trzna max 76 mm
liczba kopii max 1

UWAGA: Stosowanie papieru niskiej jako�ci lub papieru zawilgoconego mo�e powodowa� blokowanie si�
drukarki. Nie nale�y stosowa� papieru, w którym koniec kopii lub orygina�u jest przyklejony do
szpulki lub obydwa ko�ce sklejone s� mi�dzy sob�!

Ta�ma barwi�ca
Zalecana ta�ma ELZAB S.A.

UWAGA: Stosowanie materia�ów eksploatacyjnych nie dostarczonych przez autoryzowanych dealerów ELZAB-u
i firmowanych przez ELZAB powoduje utrat� gwarancji na mechanizm drukuj�cy.
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14. Przechowywanie i transport

Warunki przechowania w stanie opakowania.

- temperatura 5°C - 35°C
- wilgotno�� wzgl�dna < 85%
- stopie	 agresywno�ci korozyjnej �rodowiska osi�ga najwy�ej warto�� B wg. PN-71/H-04651.

Urz�dzenia powinny wytrzyma� przechowanie w wy�ej wymienionych warunkach co najmniej przez okres
9-ciu miesi�cy.

W przypadku traktowania urz�dzenia jako tzw. "kasy (drukarki) rezerwowej", nale�y raz na 2
miesi�ce drukark� w��czy� na minimum 8 godzin pracy, w celu w�a�ciwej konserwacji akumulatorów
podtrzymuj�cych dane o jej ustawieniach.

Transport.

Mo�e odbywa� si� dowolnymi �rodkami przewozowymi (samochody, wagony kolejowe) w warunkach
eliminuj�cych bezpo�rednie oddzia�ywanie czynników atmosferycznych. Maksymalny czas trwania transportu nie
mo�e przekracza� 3 tygodni, z wyj�tkiem transportu morskiego. Warunki transportu morskiego nale�y uzgodni�
bezpo�rednio z przewo�nikiem.

15. Plombowanie drukarki FP-600

Górna i dolna cz��� obudowy drukarki FP-600 jest po��czona zatyczk� plombuj�c� (rys.2. poz.8). Zatyczka
zako	czona jest plomb� o�owian� w otworze w górnej cz��ci obudowy, po lewej stronie. Otwór zamaskowany jest
okr�g�� za�lepk�. Plomba ta jest plomb� serwisow� i powinna mie� wyt�oczony identyfikator producenta lub
serwisanta. Dost�p do modu�u fiskalnego ogranicza specjalna plomba z tworzywa sztucznego z niepowtarzalnym
numerem, który jest �ci�le ewidencjonowany. Prawo rozplombowania modu�u ma wy��cznie serwis producenta. Tryb
post�powania w przypadku konieczno�ci zerwania plomby modu�u fiskalnego jest okre�lony przez Ministerstwo
Finansów. Osoby uprawnione do rozplombowania modu�u s� zobowi�zane do przestrzegania tego trybu.

Zniszczenie plomby przez osob� nieuprawnion� grozi powa�nymi konsekwencjami i karami przewidzianymi
w Ustawie Karno-Skarbowej.

Prawo ingerencji do wn�trza drukarki ma wy��cznie uprawniony serwisant autoryzowany, który jest
zarejestrowany w Urz�dzie Skarbowym.. Nienaruszony stan plomby serwisowej jest podstaw� do wykonania przez
uprawniony serwis us�ugi gwarancyjnej.

UWAGA: Zerwanie lub naruszenie plomby serwisowej grozi utraceniem przez u�ytkownika prawa do napraw
gwarancyjnych.
Uszkodzenie plomby modu�u fiskalnego jest niedopuszczalne!
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DODATEK A

Specyfikacja techniczna Drukarki Fiskalnej FP-600

• Zasilanie             dla wersji drukarki FP-600           dla wersji drukarki FP-600 12V
 napi�cie znamionowe 220 ÷ 230 V 12V (11.5 ÷ 18V)

 cz�stotliwo�� 47 ÷ 63 Hz napi�cie sta�e
 pobór mocy 50 VA ± 10%
 pobór pr�du �rednio 1A (max 2.5A przy 12V)

• Gabaryty, masa
 g��boko�� 330 mm
 szeroko�� 216 mm
 wysoko�� 175 mm
 masa 5,5 kg

• Graniczne warunki pracy
 temperatura 5° ÷ 40°C
 wilgotno�� 40 ÷ 80%  (bez kondensacji)

• Bezpiecze	stwo
Urz�dzenie wykonane jest w I klasie bezpiecze	stwa wg PN - 93/T - 42107.

• Materia�y eksploatacyjne
 Zalecany papier ELZAB S.A.

posta� rolka
szeroko�� 76 ±0.5 mm
�rednica zewn�trzna max 76 mm
liczba kopii max 1

 Ta�ma barwi�ca
Zalecana ta�ma ELZAB S.A.
trwa�o�� ta�my oko�o 2 mln znaków (ta�ma jednobarwna)

• Drukarka
 typ mechanizmu CITIZEN DP-614
 zasada dzia�ania mechaniczna drukarka 9-cio ig�owa
 tryb pracy znakowy
 format 40 lub 20 kolumn
 atrybuty podwójna szeroko��,
 szybko�� drukowania oko�o 3 wiersze/sekund�
 szybko�� wysuwu papieru oko�o 18 wierszy/sekund�

�ywotno�� g�owicy 50 mln znaków
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• Modu� fiskalny oko�o 60 tys. nazw towarów
6066 rekordów na raporty dobowe i inne (min. 10 lat pracy)
bie��ce drukowanie paragonu (linia po linii)
praca w trybie lokalnym (mo�liwo�� uzyskania raportów z
klawiatury drukarki)

• Wy�wietlacz dla klienta LED 7 segmentowy, 9 pozycji znakowych, (kod 00201),
lub LED Plus 7 segmentowy, 9 pozycji znakowych plus
3 komunikaty, (kod 00209 oraz kod 00211), lub
fluorescencyjny wy�wietlacz alfanumeryczny, 
matrycowy - 2 wiersze po 20 pozycji znakowych
(kod 00203 oraz kod 00205)

• Dodatkowe wyposa�enie drukarki:
 szuflada na pieni�dze szuflada 24V wyk. II  - kod 00301, lub

szuflada 24V wyk. III - kod 00302, lub
szuflada 24V (DIORA) - kod 00307
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DODATEK B

   Specyfikacja z��cz interfejsu

Gniazdo interfejsu RS 232:
Numer styku Nazwa sygna�u Uwagi

2 TxD dane nadawane

3 RxD dane odbierane

4 DTR

5 GND

6 DSR

8 RTS

1, 7, 9 nie pod��czone

Gniazdo zintegrowanego wy�wietlacza klienta:
Numer styku Nazwa sygna�u Uwagi

1 TxD WK dane nadawane

2 PT WK sygn. potwierdz.

3, 6, 7 +5V

4, 5 GND

8 AWK 2 autodetekcja

9 AWK 1 autodetekcja

Gniazdo wolnostoj�cego wy�wietlacza klienta:
Numer styku Nazwa sygna�u

1 TxD WK

2 PT WK

3, 6, 7 +5V

4, 5, 11, 12, 13 GND

8 AWK 2

9 AWK 1

10, 15 nie pod��czone

Z��cze szuflad kasowych w drukarce:
Numer styku Sygna� Kierunek

1 +24V WY

2 CDS1 WY

3 CDS2 WY

4 CDS3 WY

6 OFFCD1 WE

7 OFFCD2 WE

8 OFFCD3 WE

5, 9 nie pod��czone

Drukarka umo�liwia pod��czenie od 1 do 3 szuflad kasowych.
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Szuflada kasowa:
Numer styku Sygna� Kierunek

1 +24V WE

2 CDS WE

6 OFFCD WY

UWAGA: Maksymalny pr�d p�yn�cy przez elektromagnes nie powinien
przekroczy� warto�ci 0.5A.

Gniazdo zasilania 12V:
Numer styku Nazwa sygna�u Zalecany kolor przewodu

1 GND czarny lub niebieski

2 +12V czerwony

3 nie pod��czone

UWAGA: Gniazdo zasilania 12V wyst�puje tylko w wersji drukarki FP-600 12V, zamiast gniazda sieciowego.

Schemat po��cze	 kabla do komputera (2 równowa�ne wersje):
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Producent drukarek fiskalnych:
      Zak�ady Urz�dze	 Komputerowych "ELZAB" S.A.
      ul. Kruczkowskiego 39,  41-813 Zabrze
      tel:  (0 32) 272 20 21 do 26,  fax: (0 32) 272 25 83,
      BBS: (0 32)  272 30 55,
      e-mail: main@elzab.com.pl
      http://www.elzab.com.pl

Dzia� marketingu: tel. (0 32) 272 30 51, 272 30 52,   e-mail: marketing@elzab.com.pl

Dzia� obs�ugi klienta (obs�uga po sprzeda�y): tel. wew. 422, 419,   e-mail: hs@elzab.com.pl

Dzia� serwisu:

      ul. Kruczkowskiego 39
      41-813 Zabrze
      tel.  (0 32) 272 20 21,  fax: (0 32) 272 30 56,

Znaki handlowe u�yte w niniejszej instrukcji:

CITIZEN i DP-614
s� znakami handlowymi CITIZEN Japan CMB Corporation.

Instrukcja przeznaczona jest do nast�puj�cych wyrobów:

drukarka fiskalna FP-600A - nr kodu 00101
drukarka fiskalna FP-600A  (z obcinaczem) - nr kodu 00106
drukarka fiskalna FP-600B - nr kodu 00108
drukarka fiskalna FP-600B  (z obcinaczem) - nr kodu 00107
drukarka fiskalna FP-600A  12V - nr kodu 00118

Nr KZ / data wprow.

Nr mkf. / data obow.








