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НАВЧАННЯ КАСИРА РОБОТІ НА РРО MG-V545T 
 

 До роботи з реєстратором розрахункових операцій (РРО) допускаються тільки 
особи, які пройшли навчання по роботі на конкретній моделі.  
 

 Телефони технічної підтримки 067-940-56-25,  (03849) 5-07-79. Консультації 
надаються тільки особам, які пройшли навчання по роботі з РРО. Консультації 
надаються тільки по технічним питанням. На питання пов’язані з бухгалтерським 
обліком, товарознавством, інше необхідно звертатись до відповідних фахівців.  

 

 Щоденно перед початком роботи на РРО касир повинен виконати щоденне 
технічне обслуговування апарату (ТО-Е). ТО-Е включає:  
o перевірку на відсутність пошкоджень засобів контролю на корпусі апарата;  
o проведення зовнішнього огляду цілісності корпуса апарата;  
o перевірку дати та часу встановленого на РРО  
o видалення пилу, бруду, будь-яких сторонніх предметів, що заважають роботі 

апарата;  
o перевірка надійності підключення апарата до мережевого адаптера та 

електромережі 220 В. ТО 
 

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
Умовні позначення: 
 

 [     ] - клавіша для натискання;                - індикація на дисплеї РРО; 

    

 Грошові суми в апараті вводяться в копійках без коми. 

 Програмування, зняття звітів, внесення змін в РРО MG-V545T виконується за 
допомогою КОМАНД (наприклад код команди 207 – перевірка запрограмованих 
товарів, код команди 202 – корегування часу). Також існує можливість програмувати 
використовуючи меню РРО. 

 Введення символів (літери, цифри, знаки пунктуації) відбувається за допомогою 
клавіатури. Наприклад для введення літери «Д» необхідно двійчи натиснути кнопку 
[8] . Для введення літери «Ц» необхідно тричі натиснути кнопку [1]. Для введення 
цифри «6» необхідно п’ять раз натиснути кнопку [6]. традиційний, Пробіл кнопка 
[00].   

 Переключення з кирилиці на латинські букви кнопка [Ф].  

 Видалення символу зліва кнопка [АН].  
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2. РЕЖИМ ПРОГРАМУВАННЯ 
Перед перепрограмуванням назви існуючого товару необхідно виконати обнулення 
по товару (див. Пункт 5 даної інструкції, Z звіт та звіт по товарам (503)). При 
програмуванні нового товару обнулення робити необов'язково. 

 

2.1 Програмування бази товару  (32 символів максимум): 
 

 [МЕНЮ]  - [ПС] - [ПРОГРАМУВАННЯ] -  [ПС] - [ТОВАРІВ] - [ПС] - [12321]  - 
[ПС]. 
 

 (КОД ТОВАРУ ТОВ 0) - [ввести код товару який необхідно 
запрограмувати]  -  [ПС]  

 
o [ввести назву товару який необхідно запрограмувати] 1 - [ПС]  
o [ввести ціну товару який програмується] 2 - [ПС] 

o [ввести відділ до якого відноситься товар] 3 - [ПС] 

o [ввести номер товарної групи, як правило 1] 4 [ПС] 

o [ввести номер податкової групи] 5 [ПС] 

o [ввести ознаку товару, як правило 4 або 132] 6 [ПС] 

o (кількість запасу) [ввести кількість товару] 7  [ПС] 
o (УКТЗЕД) [ввести код УКТЗЕД товару] 8  [ПС] 
o повторити операцію з іншим кодом товару. 

 

1.  максимум 32 символи. Ознака товару (приклад - горілка) пишеться повністю 
решту можна скорочувати.  

2.    Ціна товару вводиться в копійках без коми. 
3.    Приклад віднесення товару до відділу для: 

 [1] Горілчаних виробів 
[2] Винних виробів 
[3] Пива 
[4] Тютюнових виробів 
[5] Непідакцизні виробів 

4.   як правило залишається перша товарна група 
5.    як правило залишається 1 для товару з ПДВ або акцизного товару, для не 
акцизному товару як правило встановлюється [5] 
6.   «4» - ведення кількості не акцизного товару, або акцизного товару без 
акцизної марки. «132» - ведення кількості акцизного товару. 
7.  кількість товару вводиться прихід плюс залишок. 
8. Код УКТЗЕД знаходиться в накладній від постачальника товару (10 цифр). 

 

2.2  Перевірка запрограмованих товарів: 
 

 [207]  -  [ПС]  -  [12321]  - [ПС]  
 (З ТОВ   0) - [ввести початковий код товару для друку] - [ПС] 

 (ПО ТОВ   1) - [ввести кінцевий код товару для друку] - [ПС]  
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3. РЕЖИМ РЕЄСТРАЦІЇ  (продаж). 
3.1 Реєстрація касира  
Виконання касових операцій починається з реєстрації касира. Реєстрація здійснюється 
введенням номера касира та, якщо необхідно, пароля касира.  
 
Наприклад, реєструється перший касир: [1]  - [ПС] 
 

3.2 Службове внесення (аванс): 
[ВН]  -  (СЛУЖБОВЕ ВНЕСЕНН) -  [ввести суму службового внесення]  -  [ОПЛ] * 

 
* Грошові суми в апараті вводяться в копійках без коми. 

 

3.3 Продаж по кодам одного товару 
[ввести код товару] - [КТ] - [КОД АМ] - [ПС] - [ОПЛ]   
 

3.4 Продаж по кодам декількох товарів 
[ввести кількість товару]  - [Х] - [ввести код товару]  - [КТ] - [КОД АМ] - [ПС] - [ОПЛ]   
 

 

Клавішу  [ОПЛ]  натискають після отримання коштів 
При оплаті карткою натиснути клавішу - [КРТ] 
  

3.5 Анулювання продажу товару при незакритому чеку  
(не натиснута клавіша  [ОПЛ]) 
 

 [ПС] - [АН] - [1] - [ПС]  
 

3.6  Видатковий чек 
 (якщо клавіша [ОПЛ]  вже натиснута): 
[Ф]  -  [КТ]  -  [код тов якій необхідно повернути]  -   [КТ]  -  [ПС]  -  [ОПЛ] 
 

*   У випадку якщо продавець роздрукував помилковий чек (натиснув клавішу оплата) тоді 
робиться видатковий чек, складається акт про помилку, чеки та акт зберігаються в КОРО.  
*   При поверненні товару клієнтом останній представляє чек який був наданий йому при 
покупці товару. Касир друкує видатковий чек та складає акт про повернення товару, в акті 
вказуються прізвище покупця та номер паспорту клієнта. Чеки та акт зберігаються в 
КОРО.   
 

3.7 Службова видача  ( інкасація ): 
[ВД]  -  (СЛУЖБОВА ВИДАЧА) - [ввести суму службової видачі]  - [ОПЛ]*  

                                                                     
*  Операції службової видачі та службового внесення використовуються для 
корегування даних в РРО по наявній кількості грошей на робочому місці касира. 
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4. ІНФОРМАЦІЙНІ ЗВІТИ (Х звіти) без обнулення 
«Х» звіти можна виконувати в любий час та любу кількість раз 
 

4.1. Інформаційні звіти  
[МЕНЮ]  -  [Х ЗВІТИ] -  [ПС] - (АДМІНІСТРАТОР ПАРОЛЬ)  -  [12321]   
 

 (ЗА ДЕНЬ) - [ПС] Дає можливість перевірити поточний обіг.  Або [101] [ПС] 
 

 (ПО ВІДДІЛАХ)  -  [ПС] Дає можливість перевірити поточний обіг по відділам. Або 
[102] [ПС] 

 

 (ПО ТОВАРАХ) - [ПС]   -  (З ТОВ) -  [ввести початковий код]  -  [ПС]  -  (ПО ТОВ) 
-  [ввести кінцевий код]  [ПС]    Дає можливість перевірити поточний обіг по 
товарам. Або [103] [ПС] 

 

4.2. Короткий звіт з ФП по датам з накопиченням (день, місяць, рік ): 
[703]  -  [ПС] - [369633]  - [ПС]  - (з   дата) -  [ввести дату]  -  [ПС]  -  (по   дату) -  

[ввести дату] -  [ПС]   
 

5. Z – ЗВІТ 
 

5.1. Зняття денного Z-звіту (для КОРО): 
[МЕНЮ]  -  [Z ЗВІТ ДЕННИЙ] -  [ПС] Або [501]  -  [ПС] 
 

 Денний Z звіт підклеюється в книгу КОРО, щоденні суми обігу вказані в звіті 
записуються в КОРО.  

 Денний Z звіт друкується в кінці кожного робочого дня!  

 Якщо виторгу за зміну не було Z звіт дозволено не друкувати. 
  

5.2. Звіт по відділам та по датам із КСЕФ (контрольна стрічка в 
електронній формі).. 
 
     [115]  -  [ПС]  - (З ДАТИ) [01.02.19] [ПС]   (ПО ДАТУ) [01.03.19] [ПС] 
  

5.3. Звіт по товарам та по датам із КСЕФ. 
 
     [117] -  [ПС] - (З ДАТИ) [01.02.19] [ПС]   (ПО ДАТУ) [01.03.19] - [ПС] - (з   тов. 0) - 
[ввести код товару] - [ПС]  -  (по   тов.  х) -  [ввести код товару]  -  [ПС] (з   відділу. 
0) - [ввести номер відділу] - [ПС]  -  (по   відділ  0) -  [ввести номер відділу] [ПС] (з   
групи. 0) - [ввести номер групи] - [ПС]  -  (по   групу  0) -  [ввести номер групи] 
 

5.4. КСЕФ  
 
     [МЕНЮ]  -  [КСЕФ] -  [ПС]  - (АДМІНІСТРАТОР ПАРОЛЬ)  -  [12321]  -  [ПС]  - 
     [ДРУК ДОКУМЕНТІВ]  -  [ПС]  -  (ЕЛЕКТР-Й ЖУРНАЛ ЗВІТ№  0000)  -  [ВВЕСТИ     
НОМЕР ЗВІТУ*]  -  [ПС] - ВВЕСТИ     НОМЕР ЧЕКУ**] 

* Номер Z звіту 
** Кількість чеків вказана в Z звіті. 
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6. ВІДПРАВЛЕННЯ ЗВІТІВ В ДПС 
[МЕНЮ]  -  [МОДЕМ] -  [ПС]  -  (ПРОГРАМІСТ  ПАРОЛЬ)  -  [12321]  

 [СТАН] -  [ПС]  РРО роздрукує чек де останній рядок вказує на кількість 
непереданих пакетів. 

 [ПЕРЕДАЧА ДАНИХ] -  [ПС]  Примусова відправка звітів на сервер ДПС. 

 
7. ПЕРЕВЕДЕННЯ ЧАСУ 

Час переводиться тільки після зняття денного z – звіту допомогою команди 202 
 

 

8. ТИПОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОМИЛКИ * 
 
ПОМИЛКА Помилка принтера Примітка 

1 Код не запрограмований Запрограмуйте товар, або введіть вірні 
клавіші. 

2 Немає запасу товару Добавте запас, або відключіть 
контроль. 

4 Програмування товару 
заблоковано 

Були продажі, операція дозволена 
після денного звіту з обнуленням Z 
ЗВІТ 

10 Помилка вводу команди Введіть вірну команд 

14 Заборонена команда Введіть вірну команду 

15 Не зареєстрований касир Зареєструйте касира  1 [ПС] 

18 Тривалість робочої зміни 
перевищує 24 години 

Виконайте звіт Z ЗВІТ 

47 Касир вже зареєстрований Натисніть кнопку С та перереєструйти 
касира 

60 Недопустима дата  

78 Помилка модема Пройшло 72 години з моменту обміну з 
сервером 

82 Помилка зв’язку немає відповіді  

 
*  Весь перелік помилок вказаний в посібнику з експлуатації 

 
 

9. ПРИМІТКИ 
У відповідності з чинним законодавством при проведенні технічного обслуговування 

РРО представник СПД повинен пред’явити представнику ТОВ фірми «АЛЕН» наступні 

документи: 

 акт вводу РРО в експлуатацію; 

 реєстраційне посвідчення на РРО; 

 довідка про опломбування РР;  

 КОРО; 

 паспорт (формуляра) на РРО. 

 


