
Stav fiškálnej tlačiarne. 
Formát :  F11;1;1;1;7;1;0;204 
Popis:  [0] PKod 

[1] StavSDC; stav µSD karty 0= OK, 1= chybná 
[2] stavPRN; stav tlačiarne 0= aktívna, 1= obsadená 
[3] StavPC; stav PC 0=pripojené, 1= odpojené 
[4] Čriadku; číslo riadku posledného vykonaného príkazu v rámci otvorenej 

účtenky(kontroluje sa na strane tlačiarne ak GP6=1) rovnaké ako FC6[3] 
[5] StavS; stav procesu S (S0-S4, S10, S20, S70- procesné, S100<= chybové) 
[6] StavF; stav fiskalizácie 1= po fiskalizácii,  0= pred fiskalizáciou / skúška 

pokladnice 
[7] VerziaF; verzia firmware (zmeny firmware) 

 
 
 

Návratové hodnoty Bowa - Pegas FM06 
 
Chybový                                     Popis funkcie 
kód                                     

 

0                                              Prenos v poriadku (ACK) 

15                                            Chyba (NACK) ERR + kód chyby 

Kód chyby 

32                                            nesprávny počet položiek v príkaze 

33                                            nesprávny počet znakov v niektorej položke príkazu 

34                                            neznáme platidlo 

35                                            cena Celkom je nesprávna, hlási ak je zapnutý GP pre 
kontrolu medzisúčtu (GP1=1) 

36                                            cena Celkom nie je v minimálnom platidle 

37                                            v položkách platby nie sú žiadne znaky  

38                                            v položke Ponúknutá suma alebo Cena celkom je chyba 

39                                            v položke Kurz je chyba 

40                                            v položke Popis sú nepovolené znaky 

42                                            preplatenie platidlom nie je povolené  

 

48                                            odpojená tlačiareň/ prerušený loop na  doske FM/    

49                                            nesprávne heslo v príkaze vyžadujúcom heslo  

50                                            odmietnutie opätovnej fiškalizácie  /FM už je 
zfiškalizovaný/  

51                                            odmietnutie ďalšieho otvorenia dňa do 24:00h po 
vykonanej závierke 

52                                            neznámy, alebo nepovolený príkaz v danom stave FM  

53 neúspešná fiškalizácia, lebo FP nie je vložená alebo nie



je čistá /pridané 13.05.2010/ 

 

64                                            znak EOT v príkaze neprišiel do 3 s.od začiatku prenosu 
/time over pri príjme príkazu z PC/ resp. chyba časového 
rámca /time over čakania na príkaz z PC pri blokových 
prenosoch/ 

65                                            chybné BCC v príkaze od PC, /a doposiaľ aj chyba 
číslovania riadku príkazu/ 

66                                            nesprávny formát dátumu, času 

67                                            chyba číslovania riadkov v príkazoch /rozdelenie chyby 
65 /  

70                                            nastavovaný dátum do RTC je menší ako dátum 
poslednej DU z FP ak DU existuje a ak FM je zfiškalizovaný 

 

80                                            nevložená FP 

81                                           cudzia FP /ine SN a DKP/ 

82                                           FP s dosiahnutými limitmi  

83                                           čistá FP / FP bez zápisov/ 

84                                           nezasunutá  µSD karta pre kontrolný záznam (ELJ) 

85                                           cudzia   µSD karta /iné SN a DKP/ 

86                                           odpojený displej 

87                                           chybný  zápis do  µSD karty 

88                                           chybný zápis do FP 

89                                           SD karta je zapísajá do max. Kapacity 

 

96                                           chyba parametra v príkaze 

97                                           odmietnutie príkazu otvorenia účtenky z dôvodu 
prechodu 24:00h bez uzavierky 

98                                           odmietnutie iného príkazu ako potvrdenie o servisnej 
prehliadke a Get variable 

99                                           odmietnutie iného príkazu ako potvrdenie o zostatkoch 
DU vo FP a Get variable  

100                                         odmietnutie príkazu zmeň heslo z dôvodu, že HW 
prepínač je v polohe nedovoľujúcej meniť heslo tzn. V tejto 
polohe platí default heslo. 

101                                         nepovolené použitie DU. V danom dni je otvorená druhá 
smena 

  
 
 


