
Шановні студенти групи ПТБД-21! Завтра 16.11.21 чекаю Вас на заплановану 

зустріч з дисципліни Обладнання підприємств торгівлі. Пара почнеться за 

розкладом  11:35 на платформі ZOOM. 

 

Практичне заняття №6 

 

Тема: Програмування основних параметрів на окремих моделях реєстраторів 

розрахункових операцій   

 

Мета: набути навичок програмування основних параметрів на різних моделях РРО.   

 

Наочне та технічне забезпечення заняття:  

1. РРО різних моделей.  

2. Керівництво користувача РРО (посібник з експлуатації  РРО).  

3. Інструкція з охорони праці при роботі на реєстраторах розрахункових операцій.  

4. Зразки товарів.   

 

Зміст роботи 

Завдання 1. Виконання необхідних операцій із підготовки РРО до роботи в режимі 

програмування постійних параметрів   

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Користуючись інформацією з відповідного розділу керівництва користувача, 

підготувати РРО до роботи в режимі програмування. Під час виконання завдання 

дотримуватися  інструкції з охорони праці при експлуатації РРО.  

Звіт про роботу опишіть в довільній формі. 

 

Завдання 2. Виконання програмування окремих постійних параметрів на 

різних моделях РРО   

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Виконайте програмування постійних параметрів на окремих моделях РРО згідно з 

керівництвом користувача відповідної моделі. До виконаного практичного завдання 

додайте чеки із запрограмованими параметрами.  

 

Програмування основних (постійних, загальних) параметрів для кожної з моделей 

РРО має певні особливості. Воно включає виконання таких операцій: 

Для РРО типу «МINI T 400 ME»: 

програмування кількості осіб, які проводять розрахунки зі споживачами (від 1 

до 8): ввести код операції «300» і натиснути «ПС», на цифрових клавішах набрати 

пароль «12321» та натиснути «ПС». Після цього, використовуючи цифрові клавіші, 

ввести дані про ту кількість осіб, які будуть працювати на цьому РРО і знову 

натиснути «ПС». Для занесення інформації в пам’ять натиснути «ОПЛ»;  

програмування прізвищ касирів: з використанням цифрових клавіш набрати код 

операції «339», натиснути «ПС», ввести пароль «12321» і натиснути «ПС». З 

використанням цифрових клавіш ввести прізвище першого касира, після чого 

натиснути «ПС», і РРО автоматично перейде до програмування прізвища наступного 



касира – знову набрати прізвище касира й натиснути «ПС», а після програмування 

прізвищ всіх касирів – послідовно натиснути «ПС» і «ОПЛ» для занесення інформації 

в пам’ять РРО; 

перевірка відповідності часу: натиснути клавішу «АН». На індикаторі буде 

інформація про дату та час; 

перепрограмування часу: на цифрових клавішах набрати код операції «202» і 

натиснути клавішу «ПС», далі на цифрових клавішах набрати точне значення часу у 

форматі години, хвилини, секунди, наприклад, «093000», після чого два рази 

натиснути клавішу «ПС». 

Алгоритм програмування інших загальних параметрів як для цієї, так і для інших 

моделей РРО вказаний у посібнику з експлуатації (керівництві користувача тощо). 

Згідно з методичними вказівками та отриманого завдання відпрацювати операції 

програмування загальних параметрів на різних моделях РРО. Результати виконання 

завдань оформити у вигляді схем-алгоритмів, додати відповідні чеки з результатами 

виконання завдань. 

 

Завдання 3. Запрограмувати товари на різних моделях РРО   

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Програмування товарів для кожної з моделей РРО має певні особливості. Воно 

включає виконання таких операцій:  

Для РРО типу «МINI T 400 ME»:  

програмування виконують у кілька етапів:  

а) програмують код та назву товару;  

б) програмують код і ціну товару;  

в) програмують код і групу ПДВ;  

г) програмують код і кількість товару.  

Безпосередньо під час програмування інформація на чековій стрічці не 

роздруковується, а лише відображається на індикаторі у вигляді літер, символів, цифр 

(залежно від змісту).  

Слід зазначити, що якщо програмують інформацію по ще незапрограмованих 

кодах, то програмування виконують без проблем. Але якщо потрібно змінити ціну 

товару чи перепрограмувати наявний код по товарах, які вже були в реалізації, то 

необхідно спочатку виконати фіскальний (Z) звіт по реалізованих товарах, а вже потім 

здійснювати програмування товарів.  

Алгоритм виконання звіту такий: спочатку набрати номер коду операції «503», 

потім натиснути клавішу «ПС»; далі ввести мінімальне значення коду товару та 

натиснути «ПС»; після чого ввести максимальне значення коду та ще раз натиснути 

клавішу «ПС». РРО роздрукує звіт і можна буде виконувати перепрограмування 

інформації.  

Алгоритм програмування інформації про параметри товарів полягає у 

виконанні таких операцій:  

а) для програмування коду та назви товару: на цифрових клавішах набрати код 

операції «611» та натиснути клавішу «ПС», на індикаторі буде символ «?». Набрати 

пароль «12321» та натиснути клавішу «ПС». На індикаторі РРО появиться запит «Код 

товару ?». Необхідно ввести № коду товару й натиснути «ПС». Після чого на 

індикаторі буде або попередня назва товару із цим кодом (яку необхідно замінити на 

нову), або не буде інформації про назву товару (буде пустий рядок), коли цей код 



програмується вперше. Далі з використанням цифрових клавіш, на кожній з яких 

вказані також і кілька літер, які вибираються шляхом повторного натискання 

(аналогічно, як на клавіатурі кнопкового мобільного телефону) набрати назву товару, 

не більше 48 символів (на індикаторі з’являтимуться як літери, так і умовні знаки, 

залежно від того, яку літеру набирають). Після набору останньої літери назви 

натиснути клавішу «ПС» і на індикаторі буде назва товару, код якої більший від 

попереднього на одиницю, чи не буде інформації про назву товару, якщо код 

програмується вперше. Для програмування товарів із послідовними кодами набрати 

назву наступного товару і натиснути клавішу «ПС», після чого процес програмування 

назв повторити аналогічно для інших товарів. Після програмування назви останнього 

товару для занесення інформації в пам’ять і виходу з режиму програмування 

натиснути клавішу «ОПЛ».  

б) для програмування ціни товару: на цифрових клавішах набрати код операції 

«612» і натиснути клавішу «ПС», унаслідок чого на індикаторі з’явиться «?». Набрати 

пароль «12321» і знову натиснути клавішу «ПС». На індикаторі буде запит «Введіть 

код або штрих-код товару». Треба ввести числове значення № коду того товару, для 

якого необхідно запрограмувати ціну й натиснути клавішу «ПС». На індикаторі буде в 

першому рядку код товару, а в другому рядку – ціна товару, яку необхідно 

перепрограмувати (стара ціна), або «0,00» – коли ціна для цього коду програмується 

вперше. Набрати необхідну ціну (крапку перед копійками не ставити, але копійки 

набирати) і натиснути клавішу «ПС». РРО автоматично перейде до програмування 

ціни товару, код якої більший від попереднього на одиницю, тому знову потрібно 

набрати значення ціни для товару з наступним кодом і натиснути клавішу «ПС». Після 

програмування ціни останнього товару для занесення інформації в пам’ять і виходу з 

режиму програмування натиснути клавішу «ОПЛ».  

в) для програмування кількості товарів набрати код операції «615» і натиснути 

клавішу «ПС», на індикаторі буде «?». Набрати пароль «12321» і знову натиснути 

клавішу «ПС». На індикаторі буде «Код товару ?». Набрати № коду товару, з якого 

розпочинається програмування кількості та натиснути клавішу «ПС». Після цього на 

індикаторі буде в першому рядку код товару, а в другому – «0,000» (якщо товар 

програмується вперше чи якщо раніше запрограмований товар із цим кодом повністю 

реалізований або цифрове значення залишку товару із цим кодом, якщо необхідно 

допрограмувати кількість товарів). Набрати кількість товару, якщо він поштучний 

(кількість – це число без дрібних одиниць), то після набору цілого числа обов’язково 

натиснути «000»; якщо кількість товару – це число з дрібними одиницями – грамами, 

то після набору цілого числа (кг) обов’язково набрати дрібну кількість, але десяткову 

крапку перед дрібною кількістю не ставити. Після набору кількості товару натиснути 

«ПС», унаслідок чого РРО автоматично перейде до програмування кількості 

наступного товару, код якого більший від попереднього на одиницю і процес 

програмування кількості повторити аналогічно. Після програмування кількості 

одиниць для останнього коду товару натиснути спочатку клавішу «ПС» і потім 

клавішу «ОПЛ», унаслідок чого інформація буде занесена в пам’ять, а РРО вийде із 

цього режиму.  

г) для програмування групи ПДВ необхідно набрати код операції «614» і 

натиснути клавішу «ПС», на індикаторі з’явиться «?». Набрати пароль «12321» і 

натиснути клавішу «ПС» – на індикаторі з’явиться «Код товару ?». Набрати № коду 

того товару, з якого розпочинається програмування груп ПДВ і натиснути клавішу 



«ПС». На індикаторі буде код товару  та номер групи ПДВ «1». Коли товар належить 

до іншої групи ПДВ, то набрати потрібну цифру (2, 3, 4, 5) і натиснути клавішу «ПС». 

РРО перейде до програмування групи ПДВ для товару з кодом, який більший від 

попереднього на одиницю, після чого в аналогічній послідовності процес 

програмування групи ПДВ повторити для інших товарів. Після програмування 

інформації про ПДВ для останнього коду товару натиснути клавішу «ОПЛ» і РРО 

вийде із цього режиму роботи, а інформація буде занесена в пам’ять.  

Для роздрукування запрограмованої інформації про товари наберіть спочатку 

код операції «207», натисніть клавішу «ПС», на індикаторі буде запит «З АРt»; далі 

введіть номер коду товару, з якого розпочиналося програмування, та натисніть 

клавішу «ПС», на індикаторі буде запит «ПО АРt»; після чого введіть номер коду 

товару, яким було завершено програмування, і ще раз натисніть клавішу «ПС». РРО 

роздрукує запрограмовану інформацію. Схематично це виглядає так:     

Алгоритм програмування товарів на інших моделях РРО вказаний у керівництві 

користувача (посібнику з експлуатації тощо).   

Згідно з методичними вказівками та отриманого завдання відпрацювати 

операції програмування товарів на різних моделях РРО. Результати виконання 

завдань оформити у вигляді схем-алгоритмів. До виконаного завдання додайте чеки, 

отримані на окремих моделях РРО.  

Запитання для самоконтролю 

1. Яку інформацію вводять у пам’ять РРО під час програмування основних 

параметрів?  

2. Коли можливо виконати перепрограмування (зміну) часу на РРО?  

3. У чому полягають особливості програмування товарів на новому РРО та РРО, 

який уже використовують на підприємстві?  

4. Які особливості підготовки РРО різних моделей до роботи в режимі 

«Програмування товарів»?  

5. Які параметри товарів програмують на різних моделях РРО?  

6. У який момент робочого дня можна виконувати програмування товарів?  

7. У чому полягають особливості програмування назви товарів на різних моделях 

РРО?  

8. Які особливості програмування ціни товарів на різних моделях РРО?  

9. Що необхідно враховувати під час програмування кількості товарів на різних 

моделях РРО?  

10. Як можна контролювати правильність інформації, яка програмується під час 

роботи в режимі «Програмування товарів»? 


