
ДОДАТОК  

до Настанови з експлуатації 19095026.020.000 

Електронний контрольно-касовий реєстратор «МАРІЯ-301МТМ»,  

Настанови з експлуатації 72.5 -19095026.009.000  
 Спеціалізований електронний контрольно-касовий апарат  

«МАРІЯ-ЛТ-МТМ», «МАРІЯ-ЛТ-МТМ-ПОС» та «МАРІЯ-ЛТ-ОРІОН» 

Додаток містить інструкції, щодо експлуатації реєстратора електронного контрольно-касового «МАРІЯ-301МТМ», 

версій програмного забезпечення фіскального блоку «М301Т10М» і «М301Т11М» з Модемом МТМ-01 та спеціалізованого 

електронного контрольно-касового апарату «МАРІЯ-301МТМ.А», версій програмного забезпечення фіскального блоку 

«М301Т8М» і «М301Т12М» з Модемом МТМ-01 (далі РРО).     

1.1 Установка, підготовка до роботи та введення в експлуатацію Модему МТМ-01 (далі-Модем), персоналізація, 

сервісне обслуговування виконуються фахівцями центру сервісного обслуговування (ЦСО).  

1.2 Корпус Модему має місце для установлення двох засобів контролю в місцях стику частин корпусу з протилежних 

сторін. Опломбування корпусу Модему засобами контролю регулюється законодавством. 

1.3 Модем встановлює з’єднання і передає захищену від підміни, перегляду та модифікації контрольно-звітну 

інформацію (пакети даних), приймає підтвердження про отримання та зберігання пакету даних (ПД) і зберігає його. При 

невдалому виконанні операції передачі ПД Модем приймає код помилки і передає його до РРО. Спроба передачі ПД може 

бути повторена через визначений час, згідно з регламентом передачі даних. Модем має засоби контролю за справністю та 

засоби тестування каналу передачі інформації.  

1.4 До 01.07.2014 року СЕККА виконують передачу тільки Z-звітів.  

1.5 Проведення розрахункових операцій блокується у разі: 

− технічної несправності Модему, який приєднаний до РРО; 

− неможливості передачі контрольно-звітної інформації до сервера обробки інформації протягом 72 годин; 

− переповнення у Модемі пам'яті для накопичення та збереження контрольно-звітної інформації. 
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ! 

При несправності каналу передачі інформації від Модему до інформаційного еквайєра впродовж 72 годин або 
відключенні Модему від РРО реєстрація операцій на РРО буде заблокована (згідно з «Вимогами щодо створення 

контрольної стрічки в електронній формі у реєстраторах розрахункових операцій та модемів для передачі даних», 

затверджених наказом Міністерства Фінансів України від 08.10.2012 № 1057). У даному випадку Виробник не несе 

відповідальність за блокування РРО. 
Користувач повинен слідкувати за передачею ПД. При повторенні невдалих спроб передачі ПД, Користувач повинен 

негайно звернутися до ЦСО (з яким у нього складено договір на сервісне обслуговування РРО) для усунення помилки 

передачі ПД.  

РЕКОМЕНДАЦІЯ! 

Службові чеки, на яких надруковано повідомлення про результати з’єднання Модему з інформаційним еквайєром 

(персоналізація, передача ПД, повідомлення про помилки), необхідно зберігати разом з чеками Z-звітів в журналі 

РРО.(Додаток А, ДодатокБ) 

 

2 ЗАСТОСУВАННЯ 

2.1 Підключення модему до РРО 

Модем встановлюють на зручному для касира (оператора) місці поблизу від СЕККА та керуючого пристрою, до яких він 

під’єднується. Подовження інтерфейсу RS232  не рекомендується у зв'язку з обмеженнями на його довжину. Уземлення 

модему здійснюється підключенням до РРО.  

Перед під’єднанням Модему, РРО та керуючий пристрій, від’єднують від 

мережі живлення. Модем за допомогою модемного кабелю під’єднують до 

послідовного порту  РРО і за допомогою кабелю зв’язку РРО до керуючого 

пристрою. Рознім модему Ethernet під’єднують до локальної або корпоративної 

мережі. Після підключення обладнання увімкнути      РРО і керуючий пристрій 

до мережі живлення. Блок-схема підключення Модему до РРО показана на 

рисунку 1. 

2.1.1 Переконайтеся у відсутності на керуючому пристрої вірусів і шкідливих 

програм. Дані програми можуть ініціювати масову розсилку пакетів (флуд), що 

може викликати спрацювання Міжмережевого екрану, який заблокує 

підключення до мережі Інтернет. 

2.1.2 Переконайтеся в справності мережевих адаптерів, кабелів, рознімів, їх 

правильному та надійному підключенні. 

2.1.3 Перевірте джерело живлення РРО і напругу в мережі. 

2.1.4 Зверніть увагу на температурний режим. Обладнання не повинно бути встановлено поблизу батарей опалення, і 

підпадати під дію прямих сонячних променів. 

2.1.5 Уточніть у провайдера про відсутність проблем з підключенням до мережі Інтернет. 

 

Рисунок 1 



 

ЗАБОРОНЕНО! 

Використовувати Модем з пошкодженим кабелем. У разі виявлення пошкоджень треба терміново звернутися до ЦСО 

для заміни кабелю. При наявності пошкоджень забороняється підключати модем до РРО. Розташування кабелів слід 

виконати таким чином, щоб не пошкодити їх під час експлуатації.   

2.2 Панель комутації   

Модем має порти обміну даними, зображені на рисунку 2. 

 
Рисунок 2 

 
- Ethernet для підключення до локальної 

мережі 

 
- RS 232 для підключення керуючого 

пристрою 

 
- RS 232 для підключення безпосередньо 

до РРО   

2.3 Індикація стану роботи Модему  

Індикація Стан Опис 

 
Індикатор живлення 

(зелений) 

 - горить  

 - не горить  

- живлення ввімкнено 

- живлення відсутнє  

Перевірте підключення до РРО і 

справність блоку живлення РРО 

 
Індикатор зв’язку з ЕККР 

(зелений) 

 - горить  

 - не горить 

- прийом даних від РРО 

- режим очікування прийому даних 

 
Індикатор зв’язку з сервером 

(зелений) 

 - горить  

 - мигає  

 - не горить 

- встановлення зв’язку з сервером 

- обмін даними з сервером 

- режим очікування встановлення 

зв’язку 

 
Індикатор готовності модему 

(зелений) 

 - горить  

 - мигає  

 - не горить 

- режим підпису телеграм 

- готовність модему 

- зайнятий 

 
Індикатор помилки 

(червоний) 

 - горить  

 - мигає  

 - не горить 

- помилка роботи, помилка передачі 

- попередження 

- штатний режим, помилка відсутня 

Індикатор помилки  в поєднанні з іншими індикаторами Модему, повідомляє про виняткові ситуації відповідного 

режиму роботи. 

 
Індикація аварійного стану Модему, після підключення живлення. 

Індикація Стан Опис 

 

 

 - горить  

 - горить 

- живлення ввімкнено 

- помилка читання налаштувань з EEPROM 

 

 

 

 - горить  

 - горить 

 - горить  

- живлення ввімкнено 

 

- помилка ініціалізації SD-носія (SDcard) 

 

 

 

 

 - горить  

 - горить 

 - горить 

 - горить 

- живлення ввімкнено 

 

 

- помилка ініціалізації МВ SAM 

 

 

 

2.4 Помилкові ситуації можуть виникнути внаслідок невиконання дій, що необхідні на певному етапі роботи модему, 

несправності модему або несправності каналу зв’язку. У разі виникнення помилки, РРО надрукує чек з повідомленням. 

 

 

 

 

 



2.5 Персоналізація  

Персоналізація РРО з підключеним до нього Модемом здійснюється ЦСО.  

 

УВАГА!  

Після проведення персоналізації заміна модему або будь-які інші дії, які призведуть до зміни фіскального номеру 

апарату або ідентифікаційного номеру модему або заміни МБ SAM спричинять блокування роботи РРО. Відновлення 

роботи РРО можливо лише після повторної персоналізації. При заміні модему необхідно передати саме цим модемом 

накопичені в його пам’яті і не відправлені ПД до проведення повторної персоналізації. Не відправлені на сервер обробки 

інформації ПД буде втрачено назавжди. Виробник не несе відповідальності за втрату даних! 

 

2.6 Обов’язки касира 

При щоденному обслуговуванні модему касир зобов'язаний: 

- перевірити відсутність індикації «Помилка» на панелі; 

- протерти сухою ганчіркою пил з корпусу модему; 

- перевірити неушкодженість кабелів і корпусу модему. 

Касир самостійно проводить щоденне обслуговування модему і готує його до наступної зміни. При виникненні 

несправностей касир зобов'язаний: 

- викликати адміністратора;  

- спільно визначити характер несправності;  

- у разі неможливості подальшої роботи через несправність модему касир спільно з адміністратором відключає РРО, 

вказавши час і причину закінчення роботи, надалі викликає представника сервісного центру для усунення несправності. 

Касиру не дозволяється: 

- допускати сторонніх осіб до РРО; 

- самостійно від’єднувати або під’єднувати модем до РРО;  

- залишати робоче місце без відключення РРО. 

При порушенні цілісності засобів контролю претензії до якості модему та його роботи не приймаються. 

Підприємство-виробник залишає за собою право на доопрацювання конструкції деяких вузлів. 

 

Додаток А 

Опис реквізитів надрукованих документів з повідомленнями  

(при підключенні ЕККР, при передачі пакетів даних, персоналізації)  

 
Чек при підключенні ЕККР Чек-підтвердження передачі 

ПД 

Чек-підтвердження прийняття 

ПД 
ВІТАННЯ 

НАЗВА ГОСПОДАРСЬКОЇ ОДИНИЦІ 
АДРЕСА ГОСПОДАРСЬКОЇ ОДИНИЦІ 

 
 ФН 1111111111          ІД 11111111111 
 ЗН 111111111111      ПН 111111111111 

 

СЛУЖБОВИЙ ДОКУМЕНТ 

№_ _ _ _ _ _ 111 

 КАСИР: ПРІЗВИЩЕ 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

 ID_SAM 1111111111  

 ID_DEV 1111111111 

 ВЕРСІЯ ПРОГРАМНОГО       
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОДЕМУ 

 ДАТА, ЧАС, ЛОГОТИП ВИРОБНИКА  

 
 !   НЕ ФІСКАЛЬНИЙ   ! 

 ВІТАННЯ 
НАЗВА ГОСПОДАРСЬКОЇ ОДИНИЦІ 

АДРЕСА ГОСПОДАРСЬКОЇ ОДИНИЦІ 
 

 ФН 1111111111            ІД 11111111111 
 ЗН 111111111111        ПН 111111111111 

 

СЛУЖБОВИЙ ДОКУМЕНТ 

№_ _ _ _ _ _ 111 

 КАСИР: ПРІЗВИЩЕ  

ПІДТВЕРДЖЕННЯ 

 

ПАКЕТИ ДАНИХ 

 ПАКЕТИ:1111111111-1111111111 

ПЕРЕДАНО ЕКВАЙЄРУ 

 ДАТА, ЧАС ПЕРЕДАЧІ ПАКЕТІВ   
ДАНИХ 

 ДАТА, ЧАС, ЛОГОТИП ВИРОБНИКА  
      !   НЕ ФІСКАЛЬНИЙ    ! 

ВІТАННЯ 
НАЗВА ГОСПОДАРСЬКОЇ ОДИНИЦІ 

АДРЕСА ГОСПОДАРСЬКОЇ ОДИНИЦІ 
  
 ФН 1111111111            ІД 11111111111 
 ЗН 111111111111        ПН 111111111111 

 

СЛУЖБОВИЙ ДОКУМЕНТ 

№_ _ _ _ _ _ 111 

 КАСИР: ПРІЗВИЩЕ 

ПІДТВЕРДЖЕННЯ 

 

ПАКЕТИ ДАНИХ 

 ПАКЕТИ:1111111111-1111111111 

ПРИЙНЯТО ДПС 

 ДАТА, ЧАС ПРИЙНЯТТЯ ПАКЕТІВ     
ДАНИХ 

 ДАТА, ЧАС, ЛОГОТИП ВИРОБНИКА  
      ! НЕ ФІСКАЛЬНИЙ   ! 

Чек-підтвердження передачі 

ПД (Z-звітів) 

Чек-підтвердження прийняття 

ПД (Z-звітів) 
 ВІТАННЯ 

НАЗВА ГОСПОДАРСЬКОЇ ОДИНИЦІ 
АДРЕСА ГОСПОДАРСЬКОЇ ОДИНИЦІ 
 ФН 1111111111             ІД 11111111111 
 ЗН 111111111111      ПН 111111111111 

 

СЛУЖБОВИЙ ДОКУМЕНТ 

№_ _ _ _ _ _ 111 

 КАСИР: ПРІЗВИЩЕ 

ПІДТВЕРДЖЕННЯ 

Z-ЗВІТИ 

 ПАКЕТИ:1111111111-1111111111 

ПЕРЕДАНО ЕКВАЙЄРУ 

 ДАТА, ЧАС ПЕРЕДАЧІ ПАКЕТІВ 
ДАНИХ 

 ДАТА, ЧАС, ЛОГОТИП ВИРОБНИКА  
         !    НЕ ФІСКАЛЬНИЙ    ! 

ВІТАННЯ 
НАЗВА ГОСПОДАРСЬКОЇ ОДИНИЦІ 

АДРЕСА ГОСПОДАРСЬКОЇ ОДИНИЦІ 
 ФН 1111111111              ІД 11111111111 
 ЗН 111111111111        ПН 111111111111 

 

СЛУЖБОВИЙ ДОКУМЕНТ 

№_ _ _ _ _ _ 111 

 КАСИР: ПРІЗВИЩЕ 

ПІДТВЕРДЖЕННЯ 

Z-ЗВІТИ 

 ПАКЕТИ:1111111111-1111111111 

ПРИЙНЯТО ДПС 

 ДАТА, ЧАС ПРИЙНЯТТЯ ПАКЕТІВ 
ДАНИХ 

 ДАТА, ЧАС, ЛОГОТИП ВИРОБНИКА  
 !  НЕ ФІСКАЛЬНИЙ      ! 

 

 
 



 
Чек-повідомлення про запит на  

персоналізацію 
Чек-повідомлення про виконання 

персоналізації 
ВІТАННЯ 

НАЗВА ГОСПОДАРСЬКОЇ ОДИНИЦІ 
АДРЕСА ГОСПОДАРСЬКОЇ ОДИНИЦІ 

 ФН 1111111111               ІД 11111111111 
 ЗН 111111111111         ПН 111111111111 

 

СЛУЖБОВИЙ ДОКУМЕНТ 

№_ _ _ _ _ _ 111 

 КАСИР: ПРІЗВИЩЕ 

ВІДПРАВЛЕНО ЗАПИТ НА  

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЮ 

ДАТА, ЧАС, ЛОГОТИП ВИРОБНИКА  

                  !   НЕ ФІСКАЛЬНИЙ    ! 
 

ВІТАННЯ 
НАЗВА ГОСПОДАРСЬКОЇ ОДИНИЦІ 

АДРЕСА ГОСПОДАРСЬКОЇ ОДИНИЦІ 
 ФН 1111111111                      ІД 11111111111 
 ЗН 111111111111                 ПН 111111111111 

 

СЛУЖБОВИЙ ДОКУМЕНТ 

№_ _ _ _ _ _ 111 

 КАСИР: ПРІЗВИЩЕ 

ПІДТВЕРДЖЕННЯ 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ  

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ 

 ПАКЕТИ:1111111111-1111111111 

ПРИЙНЯТО ДПС 

 ДАТА, ЧАС ПРИЙНЯТТЯ 

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ  

ВИКОНАНА 

 ФН 1111111111 

 ID DEV 1D111111 

 ЗН 111111111111 

 ДАТА, ЧАС, ЛОГОТИП ВИРОБНИКА  
      !                НЕ ФІСКАЛЬНИЙ               ! 

 

 

Додаток Б 

Опис реквізитів надрукованих документів з повідомленнями про помилки  

з рекомендаціями щодо їх усунення  

 

Чек-повідомлення про 

помилки 
 Чек-повідомлення про 

помилки 

 

ВІТАННЯ 
НАЗВА ГОСПОДАРСЬКОЇ  

ОДИНИЦІ 
АДРЕСА ГОСПОДАРСЬКОЇ  

ОДИНИЦІ 
 ФН 1111111111     ІД 11111111111 
 ЗН 111111111111  ПН 111111111111 

 

СЛУЖБОВИЙ ДОКУМЕНТ 

№_ _ _ _ _ _ 111 

 КАСИР: ПРІЗВИЩЕ 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

 НЕДОСТАТНЬО ПАМ’ЯТІ ДЛЯ  

 ЗБЕРЕЖЕННЯ ДАНИХ,  

 РОБОТА НЕ МОЖЛИВА! 

ДАТА, ЧАС, ЛОГОТИП 
ВИРОБНИКА  

 

  !          НЕ ФІСКАЛЬНИЙ             ! 
 

 1 При отриманні 
повідомлення 
терміново 
звернутися до ЦСО 

ВІТАННЯ 
НАЗВА ГОСПОДАРСЬКОЇ  

ОДИНИЦІ 
АДРЕСА ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ОДИНИЦІ 
 ФН 1111111111   ІД 11111111111 
 ЗН 111111111111 ПН 111111111111 

 

СЛУЖБОВИЙ ДОКУМЕНТ 

№_ _ _ _ _ _ 111 

 КАСИР: ПРІЗВИЩЕ 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

 НЕМАЄ ЗВ’ЯЗКУ З СЕРВЕРОМ 
ПРОТЯГОМ  72 ГОДИН, 

 РОБОТА НЕ МОЖЛИВА! 

 ДАТА, ЧАС, ЛОГОТИП 
ВИРОБНИКА  

 

  !          НЕ ФІСКАЛЬНИЙ            ! 

1 Перевірити 
підключення Модему 
до мережі Ethernet та 
СЕККА 
2 Перевірити і 
визначити стан Модему 
на панелі індикації   
3 Перезавантажити 
Модем – вимкніть 
СЕККА з мережі 
живлення і повторно 
ввімкніть  
4 У разі неможливості 
усунення несправності 
звернутися до ЦСО  
 

Чек-повідомлення про 

помилки 
 Чек-повідомлення про 

помилки 

 

 ВІТАННЯ 
НАЗВА ГОСПОДАРСЬКОЇ  

ОДИНИЦІ 
АДРЕСА ГОСПОДАРСЬКОЇ  

ОДИНИЦІ 
 ФН 1111111111      ІД 11111111111 
 ЗН 111111111111   ПН 111111111111 

 

СЛУЖБОВИЙ ДОКУМЕНТ 

№_ _ _ _ _ _ 111 

 КАСИР: ПРІЗВИЩЕ 

ПОМИЛКИ РОБОТИ 

З МОДЕМОМ: 

 

 НЕМАЄ ВІДПОВІДІ ВІД МОДЕМУ 

 ДАТА, ЧАС, ЛОГОТИП 
ВИРОБНИКА  
 
      !     НЕ ФІСКАЛЬНИЙ       ! 

1 Перевірити 
підключення 
Модему до РРО 
2 Перевірити і 
визначити стан 
Модему на панелі 
індикації  
3 Перезавантажити 
Модем – вимкніть 
РРО з мережі 
живлення і повторно 
ввімкніть  
4 У разі 
неможливості 
усунення 
несправності 
звернутися до ЦСО 
 

ВІТАННЯ 
НАЗВА ГОСПОДАРСЬКОЇ  

ОДИНИЦІ 
АДРЕСА ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ОДИНИЦІ 
 ФН 1111111111     ІД 11111111111 
 ЗН 111111111111  ПН 111111111111 

 

СЛУЖБОВИЙ ДОКУМЕНТ 

№_ _ _ _ _ _ 111 

 КАСИР: ПРІЗВИЩЕ 

 ОПЕРАЦІЇ ЗАБЛОКОВАНО 

 ОСТАННІЙ ПАКЕТ ДАНИХ 

 НЕ ПЕРЕДАНО В МОДЕМ  

  

 ДАТА, ЧАС, ЛОГОТИП 
ВИРОБНИКА  

 

      !      НЕ ФІСКАЛЬНИЙ       ! 
 

1 Перевірити 
підключення Модему 
до РРО 
2 Перевірити і 
визначити стан Модему 
на панелі індикації   
3 Перезавантажити 
Модем – вимкніть РРО 
з мережі живлення і 
повторно ввімкніть  
4 У разі неможливості 
усунення несправності 
зверніться до ЦСО  
 

 

 
 


