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Casa de marcat este concepută în conformitate cu cerinţele legislaţiei fiscale româneşti, de
înregistrare şi raportare a vânzărilor în unităţile comerciale:  asigură o evidenţă completă a lucrului
din unitate, atât pentru conducătorul unităţii, cât si pentru organele fiscale. Aparatul este deosebit de
util pentru:

* comerţ ambulant şi livrări la domiciliu;
* servicii poştale;
* restaurante şi alte localuri de alimentaţie publică;
* ştanduri şi tarabe în aer liber;
* vânzări din mijloace de transport şi servicii efectuate la domiciliul sau unitatea clientului;
* deservirea în parcări sau garaje;
* unităţi comerciale fără posibilitate de alimentare cu energie electrică, ca şi cele care nu

dispun de suficient spaţiu pentru montarea unei case de marcat obişnuite (staţionare).

Caracteristici tehnice
Aparatul posedă:
 Alimentare autonomă de la o baterie de acumulatoare de 4,8V/1,2 Ah, asigurând

continuitatea lucrului şi tipărirea a maxim 5000 de rânduri;
 Controlul automat al procesului de încărcare a bateriei cu adaptor exterior AC-DC de

7,5V/0,5A;
 Memorie fiscală energoindependentă pentru stocarea încasărilor realizate pe 5 grupe

fiscale şi a încasărilor totale din 3000 rapoarte;
 Ceas/Calendar incorporate, cu acumulator;
 Imprimantă APS MP207, tipărind 32 caractere/rând;
 2 ecrane (pentru operator şi pentru client) cu cristale lichide, a câte 10 cifre, cu 7

segmente şi 13 caractere speciale;
 La aparat se pot conecta:

* cantar electronic de tip “CARAT”;
* calculator, prin interfaţa RS232C;
* cititor de coduri de bare de tip RS232C

 Aparatul funcţionează în intervalul de temperatură -20ºC ÷ 45ºC.

Caracteristici funcţionale
Aparatul execută funcţiile standard ale unei case de marcat (înregistrarea operaţiunilor

comerciale la vânzările de mărfuri şi servicii, comanda imprimării şi comanda înregistrării de date în
memoria fiscală), conform cerinţelor de înregistrare şi raportare a vânzărilor în unităţile comerciale.

Principalele poziţii (regimuri) de lucru
 programare;
 înregistrarea vânzărilor;
 rapoarte fără aducere la zero;
 rapoarte cu aducere la zero;
 rapoartele memoriei fiscale;
 ceas.

Aparatul, după o programare prealabilă, poate lucra cu:
  3000 articole cu denumire, preţ, cod de bare, apartenenţa la o subgrupă de articole şi

grupă fiscală;
 10 grupe de articole (departamente);
 5 grupe fiscale, cu distribuirea încasărilor din ele;
 lucrul cu 16 operatori, cu coduri personale de acces.



Funcţii de restaurant
 lucrul simultan cu 200 note de plată deschise;
 realizarea de până la 100 vânzări diferite în cadrul unei singure note de plată;
 998 comenzi în cadrul unei singure note de plată.

Rapoarte
Aparatul poate emite următoarele rapoarte:
 zilnic fiscal;
 pe articole;
 pe subgrupe;
 pe operatori;
 pe grupe fiscale;
 pe conturi neîncheiate (deschise);
 periodice, ale memoriei fiscale.

Alte facilitatii
 reduceri şi adaosuri procentuale, programate sau libere;
 preţuri în intervalul 0,01 ÷ 9 999 999,99 lei (sau de la 1 la   999 999 999, dacă se

lucrează numai în lei);
 cantităti între 0,01 şi 999 999,999;
 patru modalităţi de plată;
 imprimarea şi vizualizarea sumei intermediare pe bonul clientului;
 corectarea (ştergerea) înscrierilor şi vânzărilor greşite, înainte de încheierea bonului

clientului;
 calcularea restului;
 operarea cu numere întregi şi fracţionare;
 blocarea, în caz de funcţionare incorectă

          Interfeţe
Casa de marcat are posibilitatea de a comanda o interfaţă RS232C, prin intermediul căreia se

pot conecta:
 balanţă electronică de tip CARAT sau BIMCO;
 cititor (scanner) de coduri de bare tip RS232. Aparatul  lucrează cu coduri de bare

corespunzând standardelor EAN14, EAN13 şi EAN8;
 calculator.

Casa de marcat “CARAT MOBIKA” poate lucra cu calculatorul în două moduri:
* Off-Line – acest regim este destinat programării parametrilor casei de marcat.

Parametrizarea aparatului are loc în meniul de bază “- -“ (ceas). Ieşirea din acest regim se face prin
apăsarea oricărei taste.
        * Imprimantă fiscală – în acest regim se lucrează cu baza de date a aparatului de marcat
dar operaţiunile (vânzările) se introduc de la calculator şi se predau pentru imprimare şi înregistrare
casei de marcat, printr-un dialog de comunicaţie cu casa. În cazul acesta calculatorul trimite casei
informaţii despre codul, preţul şi cantitatea articolului, iar casa de marcat calculează suma vânzării.


