
Уведення в експлуатацію 
1) Зареєструвати техніка. Вибрати пункт меню «Програмування->Фіскалізація».  
2) Буде відображено вікно уведення періоду дії літнього часу, дати і часу. В разі необхідності 

скоригувати дату і час. Для продовження натиснути клавішу «ДАТА І ЧАС ПРАВИЛЬНІ». 
3) Буде відображено меню уведення податкового або ідентифікайного номера.  

1 ПОДАТКОВИЙ НОМЕР 
2 ІДЕНТ НОМЕР 

Необхідно увести потрібний параметр. Номер повинен мітити 12 розрядів. 
4) Буде відображено меню уведення фіскального номера.  

1 ПОДАТКОВИЙ НОМЕР або ІДЕНТ НОМЕР 
2 ФІСКАЛЬНИЙ НОМЕР 

Необхідно увести фіскальний номер. Номер повинен мітити 10 розрядів. 
5) Буде відображено меню уведення оподаткування.  

1 ПОДАТКОВИЙ НОМЕР або ІДЕНТ НОМЕР 
2 ФІСКАЛЬНИЙ НОМЕР 
3 СТАВКИ ПОДАТКІВ 
4 ЗАПИС У ФІСК ПАМ’ЯТЬ 

Послідовність уведення оподаткування: 
А) Вибрати форму оподаткування зі списку: 

ПДВ включено в ціну 
Подвійне оподаткування 
ПДВ не включено в ціну 

Б) Увести ставки ПДВ податкових груп А-Г. 
В) Якщо вибрано форму оподаткування «Подвійне оподаткування», то необхідно продовжити 

уведення: 
- вибрати назви додаткового податку груп А…Д - «Збір» або «Акциз»; 
- увести ставки додаткового податку груп А…Д; 
- вибрати базу оподаткування  груп А-Г. 
Варіанти бази оподаткування: 
«Ціна без податків» - ПДВ і додатковий податок обчислюються незалежно відносно ціни без 

податків. 
«Ціна з акцизом» - ПДВ нараховується на ціну з акцизом, акциз нараховується на ціну без 

податків. 
«Ціна зі збором» - ПДВ нараховується на ціну зі збором, збір нараховується на ціну без 

податків. 
 «Ціна з ПДВ» - додатковий податок (збір або акциз) нараховується на ціну з ПДВ, ПДВ 

нараховується на ціну без податків. 
Для податкової групи, в залежності від вибраної назви додаткового податку «Збір» або «Акциз» 

буде можливість вибору бази оподаткування «Ціна зі збором» або «Ціна з акцизом». 
Г) Для завершення уведення оподаткування натиснути клавіші [ВІДМ]. 
Д) Для продовження вибрати пункт меню «ЗАПИС У ФІСК ПАМ’ЯТЬ». Буде надруковано 

службовий чек, на індикаторі буде запит підтвердження фіскалізації «ФІСКАЛІЗУВАТИ АПАРАТ?». 
Необхідно перевірити правильність: дати, часу, номерів і оподаткування. Для продовження 
натиснути [ПІДТВ]. Буде виведено запит підтвердження «ВИ ПЕВНІ?». Для продовження натиснути 
[ПІДТВ]. Апарат буде фіскалізовано. 

6) Для передачі фіскальної інформацію до ДФС необхідно зареєструвати апарат на сервері 
інформаційного еквайєра – виконати персоналізацію, натиснувши клавішу «ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ». 
Попередньо необхідно налаштувати інтерфейс еквайєра  через меню конфігурування передачі 
даних: 

- налаштувати інтерфейс підключення: мережа Ethernet або мобільний Internet через 
«КОНФІГУРУВАННЯ->ПЕРЕДАЧА ДАНИХ->ТРАНСПОРТ»; В меню СЕРВЕРИ (Ethernet або 
мобільний Internet) встановити прапорець навпроти «Сервер еквайєра»; 
- налаштувати IP-адресу і порт еквайєра  через «КОНФІГУРУВАННЯ->ПЕРЕДАЧА ДАНИХ->ІНФОРМ 
ЕКВАЙРИНГ»; 
 7) Для уведення заголовку чеку необхідно  зареєструвати Адміністратора.  
Вибрати пункт меню «Програмування>ПОЧАТКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ та КІНЦЕВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ.   


