
ОКА ПФ КZ  КАССАЛЫҚ АППАРАТЫНА КАССИР-ОПЕРАТОРДЫҢ НҰСҚАУЛЫҒЫ  

ONLINE 

 
ТЕҢГЕРІМДІ ТЕКСЕРУ: 8 8000 8000 51 

Талдықорған қаласы, Шевченко көшесі, 129 

тел. / факс:8-7282-24-80-05;   

     БКМ сигнал деңгейі ең үлкен жерге (мысалы, терезеге жақын) орналастырыңыз. 

Құрылғыны розеткаға қосып, "ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ" пернесін басыңыз. Экранда "ЖЕЛІ.........» жарығы 

жанады 

!!!МІНДЕТТІ ТҮРДЕ !!! БКМ сервермен байланыс орнатқанға дейін күтіңіз (1-2 мин). Осыдан кейін: 

 

1. АУЫСЫМДЫ БАСТАУ операциясы  

Әкімшінің режимінде жүргізіледі. "Таңдау" пернесі арқылы машинаны "П...О" режиміне көшіріңіз, "1" 

санды пернені басыңыз, содан кейін үш рет "И" (қорытынды) басыңыз – аппарат "Ауысымды бастау" 

чегін басып шығарады. 

2. КАССИР РЕЖИМІ 

Кассирдің ауысым ішіндегі негізгі жұмыс режимі. "Таңдау" пернесі "Р...О"режиміне өту.  

Тауарға / қызметке қолма-қол ақша төлеу:  сомасы – " секция № "–"ҚОРЫТЫНДЫ".  

Тауарды/қызметті банктік картамен төлеу (қолма-қол ақшасыз):  сома - "секцияның №" – "ПИ" –"1" - 

"ПИ" - "ҚОРЫТЫНДЫ" пернесі. 

3. АРАЛЫҚ АУЫСЫМДЫҚ ЕСЕП  

Ауысымды жабу алдында кассалық аппаратта қолма-қол ақша мен соманы салыстыру үшін аралық 

ауысымды есепті алу ұсынылады:  " П...О " режиміне өту - " 1 " - " ПИ "/ немесе 2 рет "ПИ" пернесі. 

4. АУЫСЫМДЫ ЖАБУ операциясы  

Әкімшінің режимінде жүргізіледі. "Таңдау" пернесі арқылы машинаны "П...О" режиміне көшіріңіз, "1" - 

"Д/#" - үш рет "ҚОРЫТЫНДЫ" деген санды пернені басыңыз. Ауысымды жабу чегі басылып 

шығарылады. 

5. ЧЕКТІ ҚАЙТАРУ операциясы 

Чекті сатып алушы 14 күн ішінде қайтарған жағдайда жүргізіледі.  Машинаны "П...О" режиміне 

ауыстырамыз. "ВЗ" - "қайтарылатын чектің толық сомасы" - "секцияның №" - "қорытынды" пернесін 

басыңыз. 

    6. ҚАТЕНІ ТҮЗЕТУ 

"ҚОРЫТЫНДЫ" пернесін басқанға дейін қатені түзетуге мүмкіндік береді. Чекте соманы түзету үшін 

"Д/#" пернесін басыңыз. 

 

КАССИР-ОПЕРАТОРҒА ХАБАРЛАМА 

СО – Оператордың істен шығуы. Ақпарат дұрыс емес немесе жүйелі емес түрде енгізілген. С басыңыз 

және дұрыс теріп көріңіз. 

НБ - Қағаз жоқ. Таспа салыңыз және "С" пернесін басыңыз. 

СО Г. С. - "Ауысымды жабу" операциясын жүргізіңіз. 

АДБ - Аккумулятор қуаты таусылған 

АСП - қуаттағы апат, розеткадағы қуат көзін, қуат блогының түйіспелерін тексеріңіз. 

ОЗУ –Жедел жадының істен шығуы. Сервистік қызметке хабарласыңыз. 

FE - 00-ден 90-ға дейін - Фискалдық жадтың істен шығуы. Шеберді шақырыңыз. 

Автономды Чек - уақыт сәтінде сервермен байланыс жоқ. Егер 72 сағат ішінде байланыс пайда болмаса, 

касса бұғатталады. 

Бұғатталған Ақау 255 – 1) қарыздарды тексеріңіз (8 8000 8000 51); 2)неғұрлым сапалы сигналды 

қамтамасыз етіңіз. 

АҚАУ 001.3 - байланыс торабында қуат жоқ, қуаттың қосылғанын тексеріңіз. Сервистік қызметке 

хабарласыңыз. 

АҚАУ 000.0 - Кассаны өшіру және қосу 

АҚАУ 0001.0  (0.15 ақау чектің күшін жою) - аяқталмаған чек. Сервистік қызметке хабарласыңыз. 

72 сағат бұғатталу - байланыстың болмауы, бұғаттау. БКМ орнын ауыстырыңыз, егер көмектеспесе 

шеберді шақырыңыз.  

Ақау 102- қате белгі, белгіні генерациялаңыз немесе сервистік қызметке хабарласыңыз. 

57 мм термо таспасы қолданылады  


	ОКА ПФ КZ  КАССАЛЫҚ АППАРАТЫНА КАССИР-ОПЕРАТОРДЫҢ НҰСҚАУЛЫҒЫ
	ONLINE
	ТЕҢГЕРІМДІ ТЕКСЕРУ: 8 8000 8000 51
	тел. / факс:8-7282-24-80-05;
	БКМ сигнал деңгейі ең үлкен жерге (мысалы, терезеге жақын) орналастырыңыз.
	Құрылғыны розеткаға қосып, "ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ" пернесін басыңыз. Экранда "ЖЕЛІ.........» жарығы жанады
	!!!МІНДЕТТІ ТҮРДЕ !!! БКМ сервермен байланыс орнатқанға дейін күтіңіз (1-2 мин). Осыдан кейін:
	КАССИР-ОПЕРАТОРҒА ХАБАРЛАМА

