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1.2.1. Aspectul general şi parametrii de bazăai IMPF

1.INFORMAŢII GENERALE
1.1.PRESCURTĂRI UTILIZATE
IMPF – Imprimantăfiscală
RC – rola client
RJ – rola jurnal
RECEIPT – Imprimantăpentru RC
JOURNAL – Imprimantăpentru RJ
PA – Programul de aplicaţ
ie

1.2.PREZENTARE IMPF
Imprimanta fiscalăACTIVA SMART este un dispozitiv fiscal care cuplat cu o
aplicaţ
ie PC formeazăun aparat de marcat electronic fiscal ce corespunde cerinţ
elor
tehnice şi funcţ
ionale ale legislaţ
iei române.
In aplicatiile comert, prestari servicii obligatoriu se livreaza cu afisaj extern 2 x 20
caractere alfanumerice .
In aplicatiile alimentatie publica ( restaurant ) acest afisaj este optional .
IMPF are încorporat un mecanism de tipărire pentru rola client (RECEIPT), cuţ
it
automat pentru RC şi un mecanism de tipărire a rolei jurnal (JOURNAL). Lăţ
imea
fiecărei dintre cele douărole de hârtie este de 57 mm.

Caracteristici tehnice şi funcţ
ionale de bază:

Memorie fiscalăîncorporată, are posibilitatea de înregistrare a maximum 3890
rapoarte fiscale zilnice. Memoria fiscală(MF) este executatăca un modul de sine
stătător, care asigurăinaccesibilitatea la datele sale, precum ş
i protecţ
ie la acţ
iuni
mecanice sau de altănatură. MF este înglobatăîn răş
inăşi sigilată, garantând
astfel imposibilitatea de acces neautorizat.

Ceas de timp real este energo independent.

Memorie operativăpentru memorarea acumulărilor tranzacţ
iilor şi a altor
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informaţ
ii de lucru este energo independentă.
Imprimante separate pentru RC şi RJ. LINE-THERMAL imprimante APS-

MP205(207)-LV, cu vitezămare şi silenţ
ioase, cu rezoluţ
ie de 8 puncte/mm şi
vitezăde tipărire de 8 linii/secundă. IMPF tipăreş
te simultan RC ş
i RJ cu câte 38
caractere pe un rând.
Mecanism de înfăş
urare a RJ, încorporat.
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Mecanism încorporat de tăiere a hârtiei cu douăregimuri de tăiere – totalăşi
parţ
ială,
Modul încorporat de alimentare de la reţ
eaua electrică: 220V (+10% -15%) 50Hz,
Interfaţ
ăpentru legătura cu PC, pentru comanda IMPF de către programul de
aplicaţ
ie.
Interfaţ
ă pentru comanda afiş
ajului exterior pentru client – 2 rânduri x 20
caractere.
Mufăde ieş
ire pentru comandarea sertarului.
Panou de control, cu 3 butoane pentru testare în caz de avarie ş
i indicaţ
ii
luminoase pentru „gata de funcţ
ionare”, eroare general, lipsăafisaj client, lipsăde
hârtie pentru RC şi RJ.
Implementarea registrelor de memorie pentru: 5 grupe fiscale, 9 operatori, 800
articole cu denumire, preţş
i grupăfiscală, 5 modalităţ
i de plată.
Posibilitate de lucru cu 300 articole programate într-un EEPROM dedicat,.
Rapoarte de operatori, de articole, etc.
Asigurarea protocolului de comunicare cu programul de aplicaţ
ie.

1.4.ÎNC ĂRCAREA ŞI SCHIMBAREA ROLELOR DE HÂRTIE
IMPF controlează prezenţ
a rolelor - client şi jurnal, în lipsa lor el se
blochează şi panoul de control aprinde indicatorul respectiv. Amplasarea
mecanismelor de tipărire, a tăietorului rolei de bonuri, a locurilor de punere a hârtiei
şi a mecanismului de înfăşurare a RJ, este urm ătoarea:

1.2.2.Panoul de control
Vezi ultima pagina.
vedere generală

1.3.CONECTAREA IMPRIMANTEI FISCALE
Imprimanta se conecteazăla reţ
eaua electricăprintr-un cablu de alimentare
standard. În partea de jos sunt amplasate mufele de ieşire pentru legătura cu
calculatorul, afişajul şi sertarul.

rola – jurnal şi mecanismul de înfăşurare
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L ăţ
imea rolei de hârtie:
57 + 0/-1 mm
Grosimea hârtiei:
60 -75 μm
Diametrul rolei:
55 mm sau mai puţ
in
Stratul termosensibil:
Exterior

rola – client (de bonuri)

Pentru continuarea lucrului cu IMPF trebuie săse efectueze următoarele acţ
iuni:
Se deschide capacul imprimantei prin apăsare uşoară pe partea din spate a
imprimantei.
Pentru a se pune role noi de client şi jurnal, trebuie săse îndepărteze capetele celor
vechi.
Bobina de înfăş
urare a rolei–jurnal se desface în douăjumătăţ
i, stângăş
i dreaptă,
ceea ce permite îndepărtarea rolei– jurnal vechi.
Rolele noi se curăţ
ăde staniolul cu care sunt lipite ş
i se taie în unghi drept, după
care se pun în lăcaş
ul respectiv, cu suprafaţ
a termosensibilăîn jos.
Capătul liber al rolei jurnal trebuie săatingăpartea de jos a cilindrului de antrenare a
rolei, dupăcare se apasătasta pentru deplasarea hârtiei (JOURNAL) ş
i hârtia este preluat ă
de imprimantăşi deplasatăînainte.
Tasta JOURNAL se menţ
ine apăsatăpentru ca hârtia săaibe o lungime suficientă
pentru fixarea capătului liber în fanta bobinei de înfăş
urare a rolei – jurnal. Bobina, împreun ă
cu RJ prinsăde ea, se aş
eazăîn canelurile formate în carcasa IMPF.
Capătul liber al RC trebuie săatingăpartea de jos a cilindrului de antrenare al
imprimantei, dupăcare se apasătasta pentru deplasarea hârtiei (RECEIPT) şi hârtia este
preluatăde imprimantăşi se deplaseazăînainte, trecând prin fanta tăietorului.
Se închide capacul imprimantei, capătul liber al rolei – client trecându-se prin fanta
lui.
Se apasătasta CLEAR, dupăcare IMPF continuăoperaţ
ia întreruptă.
Cerinţ
e pentru hârtia de utilizat:
Tipul:

CARACTERISTICI TEHNICE :
tub plasti c , cu margini fara tesituri sau imperfectiuni de taiere.
prinderea benzii de hirtie de tub se face fara lipire cu adeziv sau banda adeziva , astfel ca
tubul sa nu blocheze inaintarea hirtiei cind imprimanta ajunge la finalul benzii .
banda de hirtie trebuie sa fie ferm strinsa de tub, incit sa nu permita miscarea tubului si a
spirelor in plan transversal.
prinderea ultimei spire de hirtie se face ferm cu adeziv sau banda adeziva si nu permite
detensionarea rolei.
marginile rolei de hirtie trebuie sa fie taiate fara scame.
spirele de hirtie trebuie sa se aseze perfect una peste alta , astfel incit partile laterale ale
rolei sa fie plane.
linga tub hirtia trebuie sa aiba semn de final de rola pe lungime de aproximativ 20 cm.
ambalarea rolelor se face in cutii de carton etichetate.
CONDITII DE DEPOZITARE :
- La adapost de lumina ;
- Temperatura constanta (18-25
C) ;
- Umiditate constanta (50 10% umiditate relativa) ;
Pe gratare , rastele sau rafturi, la minim 15mm de la pardoseala si la minim 50 cm de
pereti sau instalatii de incalzire.
INFLUENTE CARE POT LIMITA DURABILITATEA IMPRIMARII :
- un cap de imprimare defect sau prost reglat, fapt ce duce la o slaba calitate a imprimarii ;
- folosirea altor tipuri de hartie decat cele recomandate de producator conduce la o slaba
calitate a imprimarii si contravine legii ;
- expunerea rolelor la temperaturi de peste 40 
C pentru perioade prelungite ;
- pastrarea rolelor intr-un mediu umed pentru perioade prelungite ;
- contactul cu ulei, grasimi, alcool, combustibili, vapori, etc ;
- contactul cu mase plastice (ex.foliile de PVC) ;
- contactul cu alte substante chimice agresive ;
- frecarea cu diverse obiecte metalice sau presarea excesiva a rolelor ;
- expunerea directa la soare.

ATENTIE : Combinarea mai multor influente negative va afecta amplificat
lizibilitatea imprimarii.

Hârtie termosensibilăpentru imprimante
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1.5. REGULI PENTRU O EXPLOATARE FĂRĂPERICOLE













Nu instalaţ
i IMPF în apropierea surselor de apăcurent ăşi nu o udaţ
i cu apă
sau alte lichide.
Nu instalaţ
i IMPF pe suprafeţ
e instabile, pentru a evita căderea ei.
Nu instalaţ
i IMPF în apropierea surselor de căldură.
Evitaţ
i instalarea IMPF pe suprafeţ
e care vibreazăsau care transmit vibraţ
ii.
Alimentarea IMPF săse facăde la prize electrice cu tensiune de 220V şi
frecvenţ
ăde 50 Hz. Opriţ
i IMPF de la butonul de alimentare, înainte de a o
conecta sau deconecta de la reţ
ea.
Pentru alimentarea IMPF folosiţ
i doar prize electrice care corespund
standardului. Dacă priza nu corespunde cerinţ
elor, chemaţ
i un
electrotehnician care săo facăcorespunzătoare.
Dacăutilizaţ
i prelungitor, el trebuie săcorespundăla acelaşi standard. La
acest prelungitor nu trebuie să conectaţ
i motoare electrice, aparate de
încălzit sau orice alte mari consumatoare de energie.
Nu folosiţ
i pentr IMPF cablu de alimentare defect şi nu lăsaţ
i cablul de
alimentare în locuri unde el poate fi deformat sau călcat.
Nu umblaţ
i în interiorul IMPF cu obiecte metalice, datorită pericolului de
curentare.
Înainte de a o curăţ
a, deconectaţ
i imprimanta de la reţ
ea. Nu folosiţ
i
preparate de curăţ
at agresive.
Nu încercaţ
i săreparaţ
i singuri IMPF. Dacăaveţ
i vreo problemă, adresaţ
ivăunitatii de service.
Deconectaţ
i de la reţ
ea IMPF şi adresaţ
i-vă unităţ
ii dvs. de service în
următoarele cazuri:
O În cazul în care cablul de alimentare al IMPF este deteriorat;
O în cazul căIMPF a fost udatăcu un lichid;
O în cazul unei defecţ
iuni mecanice a IMPF;
O În cazul în care IMPF nu funcţ
ioneazănormal.

1.6.INSTALAREA ŞI INTRODUCEREA ÎN EXPLOATARE
Instalarea IMPF se face de către un tehnician de service autorizat. Cu
ajutorul programului de aplicaţ
ie zfpservice tehnicianul de service programează
elementele obligatorii ale aparatului, parametrii grupelor fiscale, precum şi parametrii
doriţ
i ai articolelor, operatorilor, ş.a.m.d.
Introducerea în exploatare (fiscalizarea) reprezintă o procedură de activare a
memoriei fiscale a IMPF. Se efectuează cu ajutorul programului de utilizare
zfpservice, de către reprezentantul firmei de service înscris în cartea de intervenţ
ii a
aparatului fiscal, şi în prezenţ
a organului fiscal teritorial.
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1.7. TIPURILE DE DOCUMENTE EMISE DE IMPF
Până la introducerea în exploatare a IMPF, toate documentele emise de
IMPF au pe ele inscripţ
ia „BON NEFISCAL”. Informaţ
ia despre încasări se
stocheazădoar în memoria operativăa aparatului.
Din momentul introducerii în exploatare a IMPF, bonurile de casă pentru client,
rapoartele fiscale de închidere zilnică cu golire şi înregistrare în MF, precum şi
rapoartele MF au inscripţ
ia „BON FISCAL”. Informaţ
ia despre încasări se
înregistreazăîn memoria fiscalăa aparatului. Toate celelalte documente emise de
IMPF au înscris „BON NEFISCAL”.
În instrucţ
iunile de faţ
ă exemplele care vor fi date sunt după introducerea în
exploatare a IMPF, adicăpe bonuri va scrie „BON FISCAL” şi „BON NEFISCAL”.

2.PROTOCOLUL
APLICAŢIE

DE

COMUNICAŢIE

CU

PROGRAMUL

DE

Aceste informatii sunt utile numai dezvoltatorilor de programe . Pentru detalii sunati
distribuitorul autorizat .

3. DESCRIEREA INTERFEŢEI DE PROGRAM
3.1. FUNCŢIILE IMPF
Imprimanta lucreazăsub conducerea programului de aplicaţ
ie (PA), comunicând cu
el prin portul asincron serial de legăturăRS232. Aparatul este destinat săîndeplineascăun
set de comenzi, stabilite în prealabil, puse în ordine logică, în funcţ
ie de tipul operaţ
iilor pe
care trebuie săle execute. Programul de aplicaţ
ie nu are acces direct la resursele IMPF, dar
poate primi informaţ
ii despre toate datele în legătură cu starea imprimantei fiscale ş
i a
memoriei fiscale.
IMPF efectueazăla comenzile primite de la PA următoarele:
• înregistreazăş
i memoreazăseria aparatului ş
i numărul MF;
• înregistreazăşi memoreazăcodul fiscal al utilizatorului ;
• înregistreazăş
i memoreazădata introducerii în exploatare a MF;
• înregistreazăşi memoreazăsumele totale zilnice din vânzări pe 5 categorii de
grupe fiscale, evidenţ
iate cu A, B, C, D, E ;
• înregistreazăş
i memoreazăcotele grupelor fiscale ş
i data modificării lor;
• înregistrează şi memorează antetul cu informaţ
ii despre proprietar – nume şi
adresa firmei/unităţ
ii;

• înregistrează ş
i memorează o bază de date proprie, cu o capacitate de 800
articole, cu denumirile ş
i preţ
urile lor şi cu apartenenţ
a la grupăfiscală;
• seteazădata ş
i ora (numai atunci când raportul zilnic este adus la zero) ş
i întreţ
ine
ceasul de timp real;
• tipăreşte diversele tipuri de rapoarte fiscale şi de serviciu;
• tipăreş
te bonuri de serviciu, inclusiv pentru sume de serviciu introduse sau extrase,
ş
i bonuri fiscale, care evidenţ
iazăvânzările;
• tipăreşte informaţ
ie de diagnostic ş
i alte informaţ
ii utile .
Imprimanta îşi memoreazăstarea chiar şi dupăo întrerupere de avarie a alimentării.
Dupărestabilirea alimentării, pe IMPF se tipăreşte linia * CĂDERE DE TENSIUNE *, după
care continuăoperaţ
ia întreruptă.

3.2. TIPĂRIREA DE CĂTRE IMPF A DOCUMENTELOR
Toate documentele emise de IMPF încep obligatoriu cu un antet (rânduri programate
în prealabil) şi se terminăcu o parte finalăcare conţ
ine numărul curent al bonului, data ş
i ora
emiterii lui, tipul de bon (fiscal sau nefiscal), precum si seria imprimantei logotipul si seria
fiscala a aparatului.

3.2.1. Bonuri fiscale.
Acestea sunt documentele de bazăemise de IMPF. În ele sunt evidenţ
iate vânzările,
corecţ
iile, modalităţ
ile de plată ş
i alte informaţ
ii. Rapoartele fiscale de închidere zilnicăcu
golire şi înregistrare în MF, ca şi rapoartele MF, sunt bonuri fiscale.

IMPF are posibilitatea de a tipări informaţ
ia despre vânzări în bonurile de
client în douăformate – detaliat şi sumar. În primul caz informaţ
ia despre nume,
cantitate, preţunitar şi suma rezultatăse tipăreşte pe rânduri separate, în al doilea
cay informaţ
ia despre cantitate şi preţunitar sunt pe un singur rând. Ordinea de
succesiune a operaţ
iilor la emiterea de bonuri fiscale este următoarea: întâi se
deschide bonul fiscal, apoi se înregistrează vânzările, se efectuează plata şi la
sfârşit se închide bonul. Comenzile de bazăfolosite sunt: 30h, 31h, 32h, 35h, 37h şi
38h.
3.2.2. Bonuri pentru sume de serviciu, introduse sau extrase.
IMPF actualizeazăserarul casei, atât cel general pentru IMPF, cât şi pentru fiecare
operator separat. În totalul de casăse includ toate sumele primite prin diferitele modalităţ
i de
plată, precum şi aşa numitele sume de serviciu, introduse sau extrase. Sumele de serviciu se
introduc (extrag) înainte de deschiderea unui nou bon, utilizându-se comanda 3Bh.

3.2.3. Rapoarte
Rapoartele sunt efectuate în întregime de către IMPF, la primirea comenzii
corespunzătoare de la PA. Este imposibil ca programul de aplicaţ
ie sămodifice aspectul
rapoartelor. Ele se emit la urm ătoarele comenzi:
77h – Raport special al memoriei fiscale. Imprimanta fiscalăefectueazăraportul
întregii memorii fiscale ş
i tipăreşte toate evenimentele care sunt înregistrate în ea.
78h – Raport detaliat al MF pentru numerele de bloc din MF de început şi de
sfârşit, care au fost date.
79h - Raport sumar al MF pentru numerele de bloc din MF de început şi de
sfârşit, care au fost date.
7Ah - Raport detaliat al MF pentru datele de început şi de sfârşit ale blocului
din MF, care au fost date.
7Bh - Raport sumar al MF pentru datele de început şi de sfârşit ale blocului
din MF, care au fost date.
7Ch – Raport fiscal de închidere zilnică. În funcţ
ie de parametru, poate fi cu
golire şi înregistrare în memoria fiscală(„Z”) sau fără(„X”). Documentul tipărit va avea
îns cris „BON FISCAL” sau, respectiv, „BON NEFISCAL”.
7Dh – Raport pe operatori, poate fi pentru operatorul, al cărui număr a fost dat, sau
pentru toţ
i operatorii. Documentul tipărit va avea înscris „BON NEFISCAL”.
7Eh – Raport pe articole. Poate fi cu sau fărăgolire. Documentul tipărit va avea
înscris „BON NEFISCAL”.
7Fh – Raport fiscal de închidere zilnicăextins. Reprezintăun raport zilnic în care
este inclus raport pe articole. În funcţ
ie de parametru, poate fi cu golire şi înregistrare în
memoria fi scală („Z”) sau fără. Documentul tipărit va avea înscris „BON FISCAL” sau,
respectiv, „BON NEFISCAL ”.
Tipărirea raportului fiscal de închidere zilnicăcu golire este însoţ
ităde înregistrarea unui nou
bloc în MF (dacăIMPF este fiscalizata). În raportul fiscal de închidere zilnicăse tipăresc
informa ţ
ii despre:
-numărul1 de reduceri şi valoarea lor;
1
-numărul de adaosuri şi valoarea lor;
1
-numărul de corecţ
ii şi valoarea lor;
-numărul1 de introduceri de sume ş
i valoarea 1 sumelor introduse, în diferitele
modalităţ
i de plată;
1
1
-numărul de extrageri de sume ş
i valoarea sumelor scoase, în diferitele modalităţ
i
de plat ă;
1
-sumele încasate prin diferitele modalităţ
i de plată;
-valoarea încasărilor din vânzări, suma netăş
i impozitele calculate pentru fiecare
gr upăfiscală;
2
-valoarea totalului încasărilor din vânzări (pentru perioada de la precedentul raport
zilnic cu golire ş
i înregistrare în MF);
-numărul de ordine sub care este înregistrat raportul în MF 2;
-numărul de ordine al raportului Z, al bonului, data ş
i ora emiterii lui, numerele
individuale ale IMPF şi MF2.
1
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se tipăreş
te doar dacăeste diferit de zero,

2

se tipăreş
te chiar dacăraportul zilnic este nul
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Tipărirea rapoartelor memoriei fiscale este legatăde citirea datelor din MF. Memoria
fiscalăconţ
ine informaţ
ia despre încasările acumulate pe grupe fiscale, prezentate ca blocuri
cu numere de ordine, datăşi oră, succesive. În afarăde blocurile de acumulare, în MF se
înregistrează şi blocuri care indică următoarele evenimente: introducerea în exploatare;
modificarea cotelor de impozit; schimbarea numărului de zecimale; golirea memoriei operative
(RAM).
Exemplul de raport detaliat al MF, pentru care s-au introdus blocurile de început şi
de sfârşit, ş
i exemplu de raport sumar al MF pentru care s-au introdus datele de început şi de
sfârş
it.

-memoria operativă(RAM) este ş
tearsă;
-lipseşte modulul MF.

Pentru alte ERORI datorate
~ lipsei de hirtie
~ lipsei afisajului
~ eroare in memorie
verificati starea indicatorilor ( leduri )

3.2.4. Bonuri de serviciu, cu text liber
Acestea sunt bonuri care pot conţ
ine numai informaţ
ie text (nefiscală), textul
imprimat fiind cu o lăţ
ime nu mai mare de 34 caractere (toate celelalte documente se tipăresc
cu o lăţ
ime de 38 caractere). Întâi se deschide bonul, apoi se tipăreşte textul ş
i la sfârş
it se
închide. Comenzi: 2Eh, de un număr nelimitat de ori 37h ş
i la sfârşit 2Fh.

Aspectul general şi descrierea diferiţ
ilor indicatori:

3.4.PROTOCOLUL LA NIVEL SCĂZUT AL IMPF
Tipul de protocol este Master/Slave. Iniţ
iatorul comunicaţ
iei este întotdeauna PA.
IMPF executăcomenzile trimise lui de c ătre programul de aplicaţ
ie şi trimite înapoi un mesaj,
în funcţ
ie de rezultat. IMPF trimite înapoi un răspuns. Mesajele din protocol sunt bytes
împachetaţ
i sau bytes. IMPF întreţ
ine comunicaţ
ia prin legătura standard RS232, utilizând
semnalele TxD, RxD ş
i Gnd.
Parametrii pentru reglarea portului serial:
Viteză:
9600 bit/s (sau 19200, dacăaşa a fost datăla IMPF)
8 bit word
No parity
1 stop bit

3.3. EROARE GENERALĂÎN IMPRIMANTA FISCALĂ
În această situaţ
ie se află imprimanta fiscală atunci când se constată o eroare
generalăîn funcţ
ionarea ei, tehnicăsau logică, sau existăo defecţ
iune la modulul memoriei
fiscale.
De aceasta ne putem convinge atunci când:
-este imposibil săse facăo înregistrare corectăîn MF;
-suma de control a înregistrărilor din MF nu este validă;
-modulul MF nu este recunoscut;
-este imposibil săse facăsetarea ceasului;
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Indicatorul READY: Lumineazăîn verde, atunci când imprimanta este conectatăşi este
gata de funcţ
ionare normală.
Indicatorul ERROR: Lumineazăincontinuu, atunci când unul dintre capetele termice de
imprimare este supraîncălzit , lipseste afisajul extern, sau la o eroare generală(în memoria
operativă, în cea fiscală, etc.). Dupăîndepărtarea erorii, indicatorul se stinge.
Indicatorul RECEIPT : Lumineazăincontinuu dacălipseşte RC. Dupămontarea unei noi
role, se stinge.
Indicatorul JOURNAL: Lumineazăincontinuu dacălipseşte RJ. Dupăîncărcarea unei
noi role, se stinge.

Aspectul general şi descrierea diferitelor butoane:

Butonul CLEAR/ALT.FUNC îndeplineş
te următoarele funcţ
ii:
 La ţ
inerea apăsată a butonului în momentul pornirii imprimantei, se
tipăreşte informaţ
ie pe ambele role. Tipărirea aceasta se poate realiza şi
prin comandăprin interfaţ
a serială.
 Şterge o eroare apărută - lipsăde hârtie, imprimantăsupraîncâlzită, etc
 Comandăîntrebuinţ
area funcţ
iei alternative a celorlalte douăbutoane.
Butonul RECEIPT/DAILY REP îndeplineş
te următoarele funcţ
ii:
 Deplaseazăhârtia rolei – client în imprimantă.
 La ţ
inerea apăsată a butonului ALT.FUNC şi apăsarea pe butonul
RECEIPT/DAILY REP, începe tipărirea raportului fiscal de închidere zilnică
fărăgolire. Tipărirea acestuia se poate realiza şi cu comandăprin interfaţ
a
serială.
Butonul JOURNAL/FISCAL REP îndeplineş
te următoarele funcţ
ii:
 Deplaseazăhârtia rolei – jurnal în imprimantă.
 La ţ
inerea apăsată a butonului ALT.FUNC şi apăsarea pe butonul
JOURNAL/FISCAL REP, începe tipărirea unui raport sumar al întregii
memorii fiscale. Raportul se tipăreşte numai dacă imprimanta este
fiscalizată. Tipărirea raportului se poate realiza ş
i cu comandăprin interfaţ
a
serială.
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