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1. INTRODUCERE

Acest manual descrie alcatuirea şi functionarea Mașinii Electronice de Casă și 
Control cu memoria fiscală Daisy Expert SX.

1.1. Pregatirea pentru operare

Dupa despachetarea aparatului de marcat electronic fiscal (MECC) este necesară 
verificarea lui pentru a depista eventualele defectiuni mecanice.
Pozitionarea MECC trebuie sa fie facuta departe de surse de caldura.
MECC se alimenteaza cu ajutorul cordonului de alimentare de la o priza de 220V.
Deasemenea Daisy Expert SX foloseste acumulatori care il fac sa fie independent de 
reteaua de alimentare.
Demontarea MECC în vederea repararii sau în orice alt scop se face doar de către 
tehnicianul autorizat pentru service.
Dacă este constatata o functionare defectuoasa MECC va fi oprit pina la eliminarea 
defectiunii.
Inaintea pornirii MECC casierul este obligat sa verifice prezenta rolelor de hartie şi 
sa le monteze dacă lipsesc.
Dacă sînt folosite interfete, atunci trebuie verificata conectarea lor cu cablul potrivit.
Conectorii se afla în partea de sus a MECC, sub afisajul de client.
MECC electronic fiscal (MECC) este un echipament folosit în comert
pentru înregistrarea operatiilor de vînzare de bunuri sau prestari de servicii. 
Deasemenea, aparatul permite emiterea rapoartelor zilnice sau periodice asupra 
operatiilor efectuate.
Tehnologia de fabricatie este moderna şi raspunde cerintelor utilizatorilor.
MECC este prevazut cu dispozitive de afisare vanzator-client care permite 
vizualizarea datelor introduse de la tastatura; imprimanta tipareste bonuri pentru 
client şi rapoarte pentru proprietar cu care se pot controla permanent operatiile 
efectuate.
Tiparirea raportului de inchidere zilnica sau a rapoartelor periodice permite în orice 
moment utilizatorului sa primeasca informatii despre vanzarile efectuate, precum şi 
despre operatiile efectuate de reduceri (discount), majorari (adaos), corectii, anulari, 
etc.
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ATENTIE!  1. Inainte de a folosi MECC, utilizatorul este obligat sa cunoasca manualul 
tehnic al aparatului şi instructiunile de utilizare.
Garantia MECC nu este valabila pentru defectele cauzate de nerespectarea 
instructiunilor de utilizare.

1.2. Explicatii

Urmatorii termeni sînt folositi în acest manual:
MAȘINA ELECTRONICĂ DE CASĂ ȘI CONTROL(MECC) 
PLU – Price Look Up – se refera la un articol sau serviciu al carui preţ a fost introdus 
în prealabil în memoria MECC.
Departament – grup de articole organizate după un anumit criteriu care au 
obligatoriu acelasi TVA.
Parametru – se refera la o anumita caracteristica functionalacare poate fi programata.

Prescurtari :
MECC – MAŞINA ELECTRONICĂ DE CASĂ ŞI CONTROL
MF  – MEMORIE FISCALA
JE – JURNAL ELECTRONIC

Parametri functionali: 
Grupe de taxe - 5 
Operatori - 20 
Articole - 10000
Departmente - 50 

1.3. Parti componente ale MECC

1. Capacul imprimantei
2. Afisaj
3. Tastatura
4. Sertar de bani (optional)
5. Conectori pentru cuplarea la PC , cititor de coduri de bare şi balanţa electronica
6. Acumulator (este un aparat mobil)
7. Cablu de alimentare
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Taste folosite pentru raioanele (departamentele)corespunzatoare

Taste pentru cifre

Introduce valoarea 0

Conectare/Deconectare

Avans rola de hartie

Tasta pentru cantitatea de articole vîndute. La raportul de citire 
din MF, introduce data sau numărul de inceput a raportului de 
inchidere zilnica (raport Z)

Tasta pentru majorări (adaosuri)

Tasta pentru reduceri

Corecţie. La raporturi MF introduce data sau numarul.

1.3.1 Tastatura

–
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1.3.2. Afisajul 

MECC este prevăzut cu doua dispozitive de afisare incorporate. Ele permit urmarirea 
vizuală a semnelor tastate, semnalizarea erorilor şi afisarea datei şi a orei.
Afisajele, operator şi client, sînt alfanumerice şi au cîte 16 caractere.

Lucrul cu modulul Bluetooth (BT) pentru comunicaţii wireless  (opţiune).
Pentru a deschide modulul BT în modul de introducere  a parolei, apăsaţi tasta  ST. 
Cînd BT este instalat corespunzator şi lucrează, pe afisaj va apărea icoana “BT”. 
Pentru o bună operare, viteza de comunicare COM1 trebuie să fie 9600 b/s. Pentru 
a inchide modulul BT– în modul introducere parola, apăsaţi tasta ST. In acest scop, 
după deschiderea modulului BT şi apariţia icoanei pe afisaj, în modul “PROG” se 

Tipăreste subtotal (un total parţial). În raportul de citire MF 
introduce condiţiile pentru raportul detaliat sau sumar.

Introduce nume şi parole la casieri. Arată data şi ora. Emite raport 
casieri.

Şterge indicaţia pe afisaj şi intrerupe sunetul de eroare, corecteaza 
tastarea greşita.
               
Alege regim de lucru.

Funcţii alternative.

Plata în numerar şi emitere detaliată a raportului de inchidere 
zilnică.

Se foloseşte la introducerea cantităţilor procentelor zecimale de 
adaosuri sau reduceri.

Tasta pentru articole (folosită şi la programarea articolelor şi la 
rapoartele pe articole) sau pentru repetarea ultimei vanzări.

Plata cu alte mijloace de plată.
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schimbă parametrul de sistem 24 la 4 (viteza 9600). Parola implicită de acces la BT 
din PC este 0000. 

1.3.3. Alimentarea MECC

MECC se conectează la reţeaua electrica: 220V + 10%, -15% / 50Hz

1.3.4. Materiale consumabile - Rola de hîrtie

In funcţie de construcţie, MECC foloseşte două tipuri de consumabile, şi anume:
1. Două role de hîrtie, o rolă de hîrtie pentru bonurile client şi o rolă jurnal, cu 
următoarele caracteristici:
- Tipul de hîrtie - termică
- Grosimea hîrtiei: 0,05 mm +0,01/-0,005 mm
- Dimensiunile hartiei: 57 mm  
2. O singură rolă cu dimensiunea de 57 mm, în cazul în care MECC este prevăzuta 
cu jurnal electronic 

1.3.5. Înlocuirea rolei de hîrtie

desfaceţi capacul imprimantei
aşezaţi rola pe ax
Aşezaţi rola pe orificiul de ieşire al imprimantei       
apăsaţi tasta  ^ (avans hartie )   pentru deplasarea rolei înainte, pînă la ieşire şi 

la circa 10 cm în afara imprimantei
puneţi capacul şi trageţi capătul benzii prin fanta cu cuţit.

1.3.6. Caracteristici şi condiţii de depozitare ale consumabilelor

KT 55 F20 Specificaţii produs

Tip: Hîrtie termică, calitate standard
 - Sensibilitate standard
 - 5 ani durabilitate a imprimării în cazul unei 
depozitări corecte

Aplicare: Bonuri fiscale, chitanţe POS, hîrtie fax
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Proprietăţi: Valoare Metoda test

Proprietăţi fizice:
Greutate:
Grosime:
Netezime(Bekk, fata):
Grad de alb:(fata):
Rezistenţa la rupere:          
MD:
CD:

55g/m±5g/m
60±5µm
min. 350s
min. 85%
min: 40N/15mm
min: 20N/15mm

ISO 536
ISO 534
ISO 5627
ISO 2469
ISO 1924-2
ISO 1924-2

Proprietăţi de conservare:

Rezistenţă la caldură:
Rezistenţă la umezeală:
Rezistenţă la lumină

Densitate
optica
înainte
de proces
1.30
1.30
1.30

Densitate
Optica
înainte
de proces
1.25
1.25
1.25

24/50°C
24/40°C
90%r.h.
24h/16000

Producător: Papierfabrik August Koehler AG

Condiţiile de depozitare sînt următoarele:
- la adapost de lumină
- temperatura constantă ( 18-25°C)
- umiditate constantă(50±10% umiditate relativa)
- pe gratare, rastele sau rafturi, la minim 15 mm de pardoseala şi la minim 50cm de 
pereţi sau instalaţii de incălzire. Se va ţine seama de numărul maxim de ambalaje 
ce pot fi suprapuse, conform specificaţiilor.

Anumite influenţe pot limita durabilitatea imprimării:
- un cap de imprimare termică defect sau incorect reglat, fapt ce conduce la o 
slabă calitate a imprimării 
- expunerea la temperaturi de peste 40°C pentru perioadele prelungite
- păstrarea intr-un mediu umed pentru perioade prelungite
- contactul cu mase plastice (ex. folii de PVC)
- contactul cu ulei , grăsimi, alcool, combustibili, etc.
- contactul cu alte substanţe chimice agresive
- expunerea directă la soare

Combinarea mai multor influente negative va afecta amplificat lizibilitatea imaginii.
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2. ACCESUL LA MODURILE DE OPERARE MECC

MECC electronic fiscal are 5 moduri de operare. Trecerea de la un mod la altul poate 
fi făcută cu ajutorul tastei MODE, introducînd din tastatura parolele corespunzătoare 
şi apăsînd apoi tasta CLK

- modul programare - “PROGRAMARE.”. 
Parola implicită - 009999. 
- modul înregistrare - “VÎNZARE” 
Cod de acces pentru operatori: 1, 2, 3, la 18, 008888, 009999 
- modul raport de citire - “RAPORT X” 
Parola implicită - 008888, 009999 
- Modul raport de citire şi golire -“RAPORT Z”. 
Parola implicită - 008888, 009999 
-Modul MF (memorie fiscală) - “MF” 
Parola implicită - 009999 
- Modul lucru cu cardul SD - 009999, 008888 
- Modul lucru cu imprimanta fiscală - “PC” 
Parola implicită - 009999 
Parola ultimului operator (20) este 009999. Folosînd aceasta parola se poate 
întra în toate modurile. Parola penultimului operator (19) este 008888 şi este 
folosită pentru accesul la modul rapoarte. 

2.1. Tabelul de corespondenţă a literelor şi cifrelor - codurile ASCII

Toate caracterele-simbolurile sînt programate pentru a fi întroduse cu ajutorul 
“Tabelului de corespondenţă ASCII”. Tabelul poate fi tipărit în modul “PROGRAMARE” 
folosînd combinaţia tastelor 8 şi VD. Pentru introducerea caracterelor necesare, 
folosiţi tastatura numerică şi tastele care corespund caracterelor latine: 
“A” - 01, “B” - 02, “C” - 03, “D” - 04, “E” - PAY.  “F” - PLU. 
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LITERE CIFRE ALTELE
A = 41  a = 61 0 = 30 = 20

B = 42  b = 62 1 = 31 ! = 21

C = 43 c = 63 2 = 32 “ = 22

D = 44 d = 64  3 = 33 # = 23

E = 45 e = 65 4 = 34 $ = 24

F = 46 f = 66  5= 35 % = 25

G = 47 g = 67 6 = 36 & = 26

H = 48 h = 68  7 = 37 ` = 27

I = 49 i = 69 8 = 38 ( = 28

J = 4A j = 6A 9 = 39 ) = 29

K =  4B k =  6B * = 2A

L = 4C l = 6C + = 2B

M = 4D m = 6D , = 2C

N = 4E n = 6E - = 45

O = 4F o = 6F . = 2E

P = 50 p = 70 / = 2F

Q = 51 q = 71 : 3A

R = 52 r = 72 ; = 3B

S = 53 s = 73 < = 3C

T = 54 t = 74  =  = 2D 

U = 55 u = 75 > = 3E

V = 56 v = 76 ? = 3F

W = 57 w = 77 @ = 40

X = 58 x = 78 [ = 5B

Y = 59 y = 79 ]  = 5D

Z = 5A z = 7A \ = 5C

Â = 84 â = 94 ^ = 5E

Î = 86 î = 96 _  = 5F

Ş = 82 ş = 92 ~ = 7E

Ă = 85 ă = 95 { = 7B

Ţ = 87 ţ = 97 | = 7C 

} = 7D
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3. OPERAŢII EFECTUATE CU MECC (VÎNZĂRI)

MECC permite operarea cu pînă la 20 operatori. 
La inceputul zilei de lucru (schimbului), fiecare operator intră în modul “VÎNZARE” 
prin introducerea parolei sale de lucru ce a fost anterior programată (parola).
De exemplu 1: Pentru a intra în modul “VÎNZARE” operatorul numărul 2 cu parola 
programată 2, apăsaţi  tasta MODE pînă la afisarea modului VÎNZARE, apoi 
introduceţi parola operatorului şi apăsaţi tasta CLK. 
     [VANZARE . . . . .]
2  CLK     [               0 . 0 0 ]

3.1. Acumulare în departamente

Acumularea în cele 99 departamente se face numai cu preţ introdus de la tastatura 
numerică şi cu: 

- tastele 01 la 04  direct pentru departamentele de la “1” la “4”.
- tastele de la ALT  01  la  ALT  04 direct  pentru departamentele de la  “5” la “9”, în 

funcţie de valoarea parametrului de sistem 19, egal cu 5.
- tasta CLK, numărului departamentului (1..50) şi apăsarea tastei 04. 

Exemplu: Vînzare cu preţ liber la departamentul 1 cu preţul - 10.00 lei.
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- Linii de reclamă

- Codul Fiscal al întreprinderei
- Numărul de înregistrare
- Numărul de uzină MECC 

- Vînzare prin Departament

- Valoarea cotei TVA

- Numărul bonului Fiscal
- Denumirea Operatorului
 
- Data şi ora

Se tipăreşte suma totală, precum şi data şi ora de operare.

3.2. Acumulare cu articole PLU

Trei opţiuni:
- introduceţi numărul (codul) PLU din tastatura numerică şi apoi apăsaţi tasta PLU.
- vindeţi cu ajutorului codurilor de bare – cu ajutorul scannerului sau a tastaturii 
- cu preţ liber în timpul vînzării

De exemplu: Vînzare articol PLU cu cod 1 şi preţ 0.70 lei şi vînzare PLU cu cod 3 şi 
preţ 0.50 lei.
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- Linii de reclamă

- Codul Fiscal al întreprinderei
- Numărul de înregistrare
- Numărul de uzină MECC

- Vînzare cu PLU

- Valoarea cotei TVA

- Numărul bonului Fiscal
- Denumirea Operatorului
 
- Data şi ora

Tipăreşte suma totală a operaţiilor de vînzare.
Vînzare cu preţ liber - introduceţi preţul, apăsaţi tasta CLK, codul PLU, PLU, preţul 
şi codul PLU se introduc de la tastatura numerică.

3.3. Repetarea acumulării.

PLU de cîte ori 
este necesar. Operaţia este acceptată şi pentru vînzările cu cantitate.
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- Linii de reclamă

- Codul Fiscal al întreprinderei
- Numărul de înregistrare
- Numărul de uzină MECC

- Repetarea Vînzarii cu PLU

- Valoarea cotei TVA

- Numărul bonului Fiscal
- Denumirea Operatorului
 
- Data şi ora

3.4. Vînzare prin multiplicare (cantitate)

Acest mod de vînzare este analogic cu cel descris în exemplele de mai sus. 
Diferenţa este că trebuie mai întîi să introduceţi cantitatea şi apoi sa apăsaţi tasta 
QTY.
Cantitatea introdusă poate avea maxim trei zecimale.
De exemplu: Vînzare de 2 kg. Cu preţul 0.70 lei cu articol cod  3; 1,5 kg. Cu preţ 
liber de 1.00 lei cu articol cod 3; vînzare de 0,25 kg. cu articol cod 3 şi 3 bucăţi cu 
preţ 0.7 cu articol cod 3.
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- Linii de reclamă

- Codul Fiscal al întreprinderei
- Numărul de înregistrare
- Numărul de uzină MECC

- Vînzare cu cantitate

-Valoarea cotei TVA

- Numărul bonului Fiscal
- Denumirea Operatorului
 
- Data şi ora

Tipareste suma totală a operaţiilor de vînzare.

3.5. Anulare

Dacă este corectat un discount sau adaos la o acumulare se apasă VD, dacă se 
doreşte corecţia şi la acumulare se mai apasă odată VD.  
corectarea ultimei acumulări.
Corectarea ultimei acumulări se face prin apăsarea tastei VD. 
De exemplu: Vînzarea unui PLU , cu codul 9 cu preţul de 300 lei., vînzarea unui PLU 
cu codul 8 cu preţul de 2000 lei, cu coreţia ultimei acumulări.
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- Linii de reclamă

- Codul Fiscal al întreprinderei
- Numărul de înregistrare
- Numărul de uzină MECC

- Vînzare cu cantitate

- Anularea bonului

-Valoarea cotei TVA

- Numărul bonului Fiscal
- Denumirea Operatorului
 
- Data şi ora

Tipareste suma totală. Bonul este închis.

3.6. Acumulare cu reducere, majorare procentuală 

Reducerea şi majorarea procentuală se poate efectua atît la acumulările pe 
departamente şi articole cît şi pe subtotal.
Reducerile şi majorările pe departamente se asociază taxelor departamentelor la 
care se efectuează acumularea. Reducerile şi majorările pe subtotal se distribuie 

MECC permite în timul acumulării introducerea unui procent de reducere sau 
majore de la tastatura, inainte de apăsarea tastei corespunzatoare +% sau -%.
De exemplu: Vînzarea unui articol PLU cu codul 3 şi preţul de 30.00 lei, cu reducere 
de 5% şi vînzarea unui PLU cu preţul de 10.00 lei cu codul 1 şi majorare de 10%, 
introdus de la tastatura. In acest exemplu reducerea de 5% a fost programata 
anterior.
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- Linii de reclamă

- Codul Fiscal al întreprinderei
- Numărul de înregistrare
- Numărul de uzină MECC

- Majorarea (adaos)

- Reducere

-Valoarea cotei TVA

- Numărul bonului Fiscal
- Denumirea Operatorului
 
- Data şi ora

Tipăreşte suma totală. Bonul este inchis.

3.7. Acumulare cu reducere, majorare valorică

Reducerea valorică se poate face prin apăsarea simultană a tastelor ALT şi -%, iar 
majorarea valorică ALT şi +%. 
De exemplu: Vînzarea unui PLU cu codul 4 şi preţul de 0.70 lei, cu valoarea de 
reducere de 0.10 lei, vînzarea ununi PLU cu codul 1 şi preţul de 0.40 lei.
Tipăreşte suma totală. Bonul este inchis.

3.8. Inchiderea bonului şi plata 

TL în cazul plaţii cu 
numerar sau prin tastele PAY, ALT plus PAY pentru altfel de mijloc de plată. Plata 

automat restul de plată.
Plata- se introduce suma de plată, se apasă urmatoarea combinaţie de taste ALT 
plus ST, se introduce numărul plaţii şi apoi se apasă ST.
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- Linii de reclamă

- Codul Fiscal al întreprinderei
- Numărul de înregistrare
- Numărul de uzină MECC

-Valoarea cotei TVA

- Achitare prin card bancar

- Numărul bonului Fiscal
- Denumirea Operatorului
 
- Data şi ora

3.9. Introducere şi scoatere de sume de servici din sertar

Operaţiile se efectuează prin introducerea sumei de la tastatura numerică şi 
apăsarea simultana a tastelor ALT şi +%, sau ALT şi -%. Operaţia este executată în 
afara bonului client.
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- Linii de reclamă

- Codul Fiscal al întreprinderei
- Numărul de înregistrare
- Numărul de uzină MECC

- Depunere de serviciu

- Data şi ora

-Valoarea cotei TVA

- Codul Fiscal al întreprinderei
- Numărul de înregistrare
- Numărul de uzină MECC 
- Extras de serviciu

- Data şi ora

3.10. Tipărirea liniilor de comentariu

Tipărirea liniilor de comentariu se poate face numai în cadrul unui bon. Folosiţi 
următoarea combinaţie de taste funcţionale şi taste numerice a liniilor programate 
(dela 0 la 9) şi apoi apăsaţi ALT plus CLK.
De exemplu: Vînzare de 0.10 lei la primul departament şi tipărirea programării 
textului comentariu cu numărul 3.
0.1   01     [   0 .1 0]
3 ALT CLK    [TEXT             ]

33 31     [TEXT        31]
ST. Textul este limitat stîngă şi dreapta cu #.

In cazul în care se doreşte tipărirea direct de la tastatura un text de comentariu 
sub forma: # TEXT #, trebuie să apăsaţi tastele 0, ALT simultan cu CLK, textul în 
format ASCII şi apoi ST.
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Dacă se apasă tasta ALT plus CLK înainte de deschiderea bonului, MECC va afisa 
data şi ora. 

4. RAPOARTE

Modurile de raportare
Rapoartele includ toate datele articolelor vîndute, toţi banii rezultaţi din tranzacţii 
etc. Rapoartele se pot tipări în următoarele moduri:
а) In modul „CITIRE” - (“RAPORT X”), în orice moment cerut de operator. Ele conţin 
numai date din memoria operativă a MECC şi nu afecteaza conţinutul memoriei 
fiscale sau să ştearga registre.
Pentru a alege modul “CITIRE”, apăsaţi tasta MODE pînă la afisarea mesajului 
“RAPORT X” şi introduceţi parola de acces pentru acest mod:
MODE     [RAPORT X - - - - -]
009999  TOTAL    [RAPORT X]
009999 – parola implicită pentru acces la modul “RAPORT X”
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- Linii de reclamă

- Codul Fiscal al întreprinderei
- Numărul de înregistrare
- Numărul de uzină MECC

- X-Raport citire
- Cantitatea bonurilor
- Cantitatea articolelor
- Numerar în sertar
- Card Bancar
- Majorare (adaos)

- Reducere

- Anulare

- Depunere de serviciu

- Extras de serviciu

    

 

- Suma totală cu TVA
- Suma totală a TVA
- Suma totală fără TVA
 

- Data şi ora
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b) În modul “citire cu golire” (“RAPORT Z”) este tipărit raportul “Z”, care citeşte 
datele din memoria operativă şi apoi şterge registrele. Numai raportul zilnic cu 
golire ce este obligatoriu de tipărit la sfîrşitul zilei, 24 de ore, este înregistrat în 
memoria fiscală a aparatului.
Pentru a alege modul “GOLIRE”, apăsaţi tasta MODE pînă la afisarea mesajului 
“RAPORT Z” şi introduceţi parola de acces pentru acest mod:
MODE      [RAPORT Z - - - - -]
009999  TOTAL    [RAPORT Z]
009999 – parola implicită pentru acces la modul “RAPORT Z”
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- Linii de reclamă

- Codul Fiscal al întreprinderei
- Numărul de înregistrare
- Numărul de uzină MECC

- Z-Raport Zilnic Fiscal
- Cantitatea bonurilor
- Cantitatea articolelor
- Numerar în sertar
- Card Bancar
- Majorare (adaos)

- Reducere

- Anulare

- Depunere de serviciu

- Extras de serviciu

    

 

- Suma totală cu TVA
- Suma totală a TVA
- Suma totală fără TVA
 
- Rulaj total pe toată perioadă cu TVA
- Rulaj total pe toată periopdă fără TVA 
- Rulaj total pe toată perioadă a TVA

- Rulaj total a anului curent cu TVA
- Rulaj total a anului curent fără TVA 
- Rulaj total a anului curent perioadă a TVA

- Data şi ora
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4.1. Raportul departamentelor

Raportul se execută în modul “RAPORT X” sau “RAPORT Z”. El include date 

şi pentru toate în total. Pentru tipărire este necesar apăsarea 04. Pentru a 
face raportul pentru un singur departament, înainte de apăsarea tastei 04 
introduceţi numărul departamentului. 



23

4.2 Raportul TVA

Raportul se execută în modul “RAPORT X” sau “RAPORT Z”. El include date 

este necesar apăsarea tastei QTY. 
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4.3 Raportul operatorilor

 Raportul se execută în modul “RAPORT X” sau “RAPORT Z”. El include datele 
clienţilor ce au fost seviţi, sumele pe diferitele operaţii efectuate şi a mijloacelor 

operatorii. Pentru a emite raportul apăsaţi tasta CLK.  Pentru a emite raportul 
unui operator introduceţi înaintea apăsarii tastei CLK, numărul operatorului. 



4.4. Raportul PLU

Raportul efectuează citirea sau citirea cu ştergere a registrelor. Include 

din toate PLU. Pentru a emite acest raport apăsaţi tasta PLU. Pentru a emite 
raportul unui PLU introduceţi inaintea apăsarii tastei PLU, numărul articolului. 
Pentru raportul stocului apăsaţi ST.
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