
 

Как се прави сторно на касов апарат 

Перфект S01? 

Публикувано на: 14.02.2021г 

Сторно касов апарат Дейзи Перфект S01 операторска 

грешка 

 

ВАЖНО!!! 

Всички сторно операции се извършват само от касовият 

апарат. 

Има три причини за сторниране на касов бон: 

 1. Връщане и/или рекламация на стока – код 91; 

 2. Операторска грешка – код 92; Тук сме показали как да направим сторно с 

причина операторска грешка за Касов апарат Daisy Perfect S01. 
 3. Намаляване на данъчната основа – код 93. 

Важно е да отбележим, че при сторниране на касов бон с причина Операторска 

грешка, сторното може да се извърши най-късно до 7-мо число на следващият месец. 

Как се прави сторно на касов апарат Перфект S01?  

Сторно операторска грешка при касов 

апарат Дейзи се прави в режим 
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регистрация. Там където извършваме 

продажбите. 

Как се прави сторно на касов апарат Перфект S01? 

Най-стилния касов апарат от новите модели 2021г касови апарати, произведени от Дейзи – 

добре познат производител на касови апарати и фискални принтери. Касовия апарат Дейзи 

Перфект S01 е създаден предимно за хората които обичат стилните предмети. Лесно 

извършвате продажби както в сектора на мобилен бизнес така и при стационарна работа с 

моделите касови апарати от серията Перфект по света и у нас.  

Там където ежедневно регистрирате приходи с касовия апарат се прави сторното за новите 

касови апарати Перфект S 01. 

Как става издаване на сторно бон с причина операторска грешка? Когато ви се случи да сте 

сбъркали вместо 100лв сте издали касова бележка за 1000лв трябва да направите 

сторниране на тази грешна сума. 

Сторнирането на касов бон при касовите апарати на Дейзи Перфект S 01 

става по следния начин?  

 - Включваме касовия апарат Дейзи Perfect S - S01 с бутон ON/OFF и отиваме до 

режим регистрация. Там въвеждаме парола 9999 и натискаме бутон OK на екрана 

трябва да виждате 0.00. 

 - При касовите апарати Perfect S 01 за да бъде направено сторно операторска 

грешка трябва да изберете 9 2 от цифровата клавиатура след което натискате 

бутоните ALT и VD заедно. На екрана ще ви изпише ДОКУМЕНТ:  

 -Там трябва да въведете номера на документа тоест номера на грешната касова 

бележка.Този номер може да бъде видян на надписа ФИСКАЛЕН БОН в ляво 

обикновено започва с 1000456. След въвеждането му натискате ТОТАЛ /ОК на 

екрана ще ви изпише дата, месец, година, и час, минута и секунда.  

 Трябва да ги въведете и тях след което натискате бутон ТОАТАЛ/ОК. На екрана ще 

ви изпише ФП:  

 Тук трябва да въведете Номера на Фискалната памет. А нея можете да я видите от 

сгрешения касов бон.Намира се под надписа ФИСКАЛЕН БОН в дясно започва с 36 

25588 след това натискате ТОАТАЛ /ОК  

 На екрана ще ви покажа СТОРНО тук въвеждате сумата която трябва да сторнирате 

например 1000. След това избирате групата стока /департамент / с който сте 

пуснали грешния касов бон / 01 02 03. 

 За департамент над 03 натискате бутон D+ и избирате номер на департамент и 

потвърждавате с ОК /.  



 След което натискате бутон ST за да проверим дали сторнираната сума е вярна. Ако 

всичко е както трябва натискате бутон ТОТАЛ при което касовият апарат ще ви 

разпечати сторно бона.  

Как да сторнирате сума с касов апарат Дейзи Компакт S01 с причина операторска грешка? 

Сервиз Профинанс касови апарати София 0888 728 005.  

Препоръчваме ви >>> Касов апарат Дейзи Перфект S 01 
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