
INSTRUCŢIUNEA SIMPLIFICATĂ DE UTILIZARE A  MAȘINEI DE CASĂ ȘI 
CONTROL (MCC) 

 
Conectarea MCC-ului – se conecteaza apăsând butonul ON/OFF (3 sec.).  

  
Alimentarea cu hârtie – se introduce hârtiea in imprimantă și se apasă tasta             până când hârtia este trasa 

de imprimanta. 
 

Alegerea regimului de lucru se face prin apăsarea tastei ”MODE”. 
 

Regimul de operare - pentru a intra în regimul de vînzare (REG OPER) se apasă tasta “MODE” până la     
apariţia inscripţiei “ REG OPER _ _ _ _ _ _”, se introduce parola “0”, apoi se confirmă parola apăsând tasta „TOTAL”. 
 

Raport Z - pentru a accesa regimul ”RAPORT Z” (Raport Zilnic) se apasă tasta „MODE” până la apariţia 
inscripţiei „RAPORT Z _ _ _ _ _ _”, se introduce parola „111111”, apoi se confirmă parola apăsând tasta ”TOTAL”. 
 

Raport X - pentru a accesa regimul „RAPORT X” se apasă tasta „MODE” până la apariţia inscripţiei. 
„RAPORT X _ _ _ _ _ _”, se introduce parola „222222” , apoi se confirmă parola apăsând tasta „TOTAL”. 
 
     

Lucru în regim de operator: 
(lucru cu articole) 

 
Imprimare  articole fără a indica cantitatea: 

 
1. Culegem suma. 
2. Confirmăm suma apăsând butonul ”VD”. 

3. Culegem nr. de ordine a articolului. 
4. Confirmăm articolul apăsând butonul ”PLU”. 
În cazul când dorim să adaugăm în bon mai multe 
poziții repetăm punctele 1 – 4. 
5. Operațiunea de închidere a bonului se efectuiază 

prin apăsarea tastei ”TOTAL”. 

 
 

 

Imprimare articole indicând cantitatea: 

 
1. Culegem cantitatea. 
2. Confirmăm cantitatea apăsând butonul ”QTY”. 

3. Culegem prețul / buc. 
4. Confirmăm prețul apăsând butonul ”VD”. 

5. Culegem nr. de ordine a articolului. 
6. Confirmăm articolul apăsând butonul ”PLU”. 
În cazul când dorim să adaugăm în bon mai multe 
poziții repetăm punctele 1 – 6. 
7. Operațiunea de închidere a bonului se efectuiază 

prin apăsarea tastei ”TOTAL”. 

 

Lucru în regim de operator: 
(lucru cu departamente) 

 
Imprimare departamente fără a indica cantitatea: 
 

1. Culegem suma. 
2. Alegem departamentul (D1 – D4). 
În cazul când dorim să adaugăm în bon mai multe 
poziții repetăm punctele 1 – 2. 
3. Operațiunea de închidere a bonului se efectuiază 

prin apăsarea tastei ”TOTAL”. 
 

 

Imprimare departamente indicând cantitatea: 
 

1. Culegem cantitatea 
2. Confirmăm cantitatea apăsând butonul ”QTY”. 

3. Culegem prețul / buc. 
4. Alegem departamentul (D1 – D4). 
În cazul când dorim să adaugăm în bon mai multe 
poziții repetăm punctele 1 – 4. 

5. Operațiunea de închidere a bonului se efectuiază 
prin apăsarea tastei ”TOTAL”. 

 
În cazul când sunt mai mult de 4 departamente (Max. 20 departamente) se culege în felul următor: 

1. Se apasă butonul D4. 
2. Se alege nr de ordine a departmanetului (4-20). 

 
Anularea sumei - se efectuiază prin butonul ”CL” (Cancel / Anulare) (doar în cazul dacă nu a fost indicat articolul sau 

departamentul). 
 
Anularea sumei în cazul când a fost indicat articolul sau departamentul -  pentru a anula suma se apasă butonul ”VD”, pe 
ecran trebuie să fie afișată suma introdusă cu semnul negativ (-XXX), dacă în bon au fost introduse mai multe poziții va fi 
necesar de apăsat butonul ”VD” pentru fiecare poziție, la final pe ecran trebuie sa fie afișat mesajul ”EROARE” apoi se apasă 
butonul ”TOTAL” pentru a închide bonul cu suma anulată, MCC-ul va imprima bonul cu mesajul ”ANULARE” a sumei dorite.  

 
Imprimarea bonului indicând metoda de achitare CARD (în cazul dacă MCC-ul a fost setat) – în procesul de închidere a 

bonului se înlocuiește tasta ”TOTAL” cu tasta ”PY”. 
 
IMPORTANT !!! Bateria MCC-ului se încarcă doar dacă MAȘINA este conectată. 


