
TABELA DE CÓDIGOS DE ERROS DE 
IMPRESSORAS FISCAIS

IMPRESSORA FIT-LOGGER

Anexo III – Retornos do Protocolo FiscNET

Código Nome Descrição
0 NoError Não houve erro algum.
1 ErroGeralFaltaRAM Não foi possível alocar mais memória.
2 ErroGeralPerdaRAM Memória RAM foi corrompida.
1000 ErroMFDesconectada Memória Fiscal foi desconectada.
1001 ErroMFLeitura Erro de leitura na Memória Fiscal.
1002 ErroMFApenasLeitura Memória está setada apenas para leitura.
1003 ErroMFTamRegistro Registro fora dos padrões (erro interno).
1004 ErroMFCheia Memória Fiscal está lotada.
1005 ErroMFCartuchosExcedidos Número máximo de cartuchos excedidos.
1006 ErroMFJaInicializada Tentativa de gravar novo modelo de ECF.
1007 ErroMFNaoInicializada Tentativa de gravação de qualquer dado antes da inicialização da 

Memória Fiscal.
1008 ErroMFUsuariosExcedidos Número máximo de usuários foi atingido.
1009 ErroMFIntervencoesExcedidas Número máximo de intervenções foi atingido.
1010 ErroMFVersoesExcedidas Número máximo de versões foi atingido.
1011 ErroMFReducoesExcedidas Número máximo de reduções foi atingido.
1012 ErroMFGravacao Erro na gravação de registro na memória fiscal
2000 ErroTransactDrvrLeitura Erro de leitura no dispositivo físico.
2001 ErroTransactDrvrEscrita Erro de leitura no dispositivo.
2002 ErroTransactDrvrDesconectado Dispositivo de transações foi desconectado.
3000 ErroTransactRegInvalido Tipo de registro a ser gravado inválido.
3001 ErroTransactCheio Registro de transações está esgotado.
3002 ErroTransactTransAberta Tentativa de abrir nova transação com transação já aberta.
3003 ErroTransactTransNaoAberta Tentativa de fechar uma transação que não se encontrava aberta.
4000 ErroContextDrvrLeitura Erro de leitura no dispositivo físico.
4001 ErroContextDrvrEscrita Erro de escrita no dispositivo.
4002 ErroContextDrvrDesconectado Dispositivo de contexto foi desconectado.
4003 ErroContextDrvrLeituraAposFim Leitura após final do arquivo.
4004 ErroContextDrvrEscritaAposFim Escrita após final do arquivo.
5000 ErroContextVersaoInvalida Versão de contexto fiscal no dispositivo não foi reconhecida.
5001 ErroContextCRC CRC do dispositivo está incorreto.
5002 ErroContextLimitesExcedidos Tentativa de escrita fora da área de contexto.
6000 ErroRelogioInconsistente Relógio do ECF inconsistente.
6001 ErroRelogioDataHoraInvalida Data/hora informadas não estão consistentes.
7000 ErroPrintSemMecanismo Nenhum mecanismo de impressão presente.
7001 ErroPrintDesconectado Atual mecanismo de impressão está desconectado.
7002 ErroPrintCapacidadeInexistente Mecanismo não possui capacidade suficiente para realizar esta 

operação.
7003 ErroPrintSemPapel Impressora está sem papel para imprimir.
7004 ErroPrintFaltouPapel Faltou papel durante a impressão do comando.
8000 ErroCMDForaDeSequencia Comando fora de seqüência.
8001 ErroCMDCodigoInvalido Código mercadoria não válido.
8002 ErroCMDDescricaoInvalida Descrição inválida.
8003 ErroCMDQuantidadeInvalida Quantidade inválida.
8004 ErroCMDAliquotaInvalida Índice da alíquota não válido.
8005 ErroCMDAliquotaNaoCarregada Alíquota não carregada.
8006 ErroCMDValorInvalido Valor contém caracter inválido.
8007 ErroCMDMontanteOperacao Total da operação igual a 0 (zero).
8008 ErroCMDAliquotaIndisponivel Alíquota não disponível para carga.
8009 ErroCMDValorAliquotaInvalido Valor da alíquota não válido.
8010 ErroCMDTrocaSTAposFechamento Troca de situação tributária somente após Redução Z.
8011 ErroCMDFormaPagamentoInvalida Índice do Meio de Pagamento não válido.



8012 ErroCMDPayIndisponivel Meio de Pagamento indisponível para carga.
8013 ErroCMDCupomTotalizadoEmZero Cupom totalizado em 0 (zero).
8014 ErroCMDFormaPagamentoIndefinida Meio de Pagamento não definido.
8015 ErroCMDTrocaUsuarioAposFechamento Carga de usuário permitido somente após Redução Z.
8016 ErroCMDSemMovimento Dia sem movimento.
8017 ErroCMDPagamentoIncompleto Total pago inferior ao total do cupom.
8018 ErroCMDGerencialNaoDefinido Gerencial não definido.
8019 ErroCMDGerencialInvalido Índice do Gerencial fora da faixa.
8020 ErroCMDGerencialIndisponivel Gerencial não disponível para carga.
8021 ErroCMDNomeGerencialInvalido Nome do Gerencial inválido.
8022 ErroCMDNaoHaMaisRelatoriosLivres Esgotado número de Gerenciais.
8023 ErroCMDAcertoHVPermitidoAposZ Acerto do horário de verão somente após a Redução Z.
8024 ErroCMDHorarioVeraoJaRealizado Já acertou horário de verão.
8025 ErroCMDAliquotasIndisponiveis Sem Alíquotas disponíveis para carga.
8026 ErroCMDItemInexistente Item não vendido no cupom.
8027 ErroCMDQtdCancInvalida Quantidade a ser cancelada maior do que a quantidade vendida.
8028 ErroCMDCampoCabecalhoInvalido Cabeçalho possui campo(s) inválido(s).
8029 ErroCMDNomeDepartamentoInvalido Nome do Departamento não válido.
8030 ErroCMDDepartamentoNaoEncontrado Departamento não encontrado.
8031 ErroCMDDepartamentoIndefinido Departamento não definido.
8032 ErroCMDFormasPagamentosIndisponiveis Não há Meio de Pagamento disponível.
8033 ErroCMDAltPagamentoSoAposZ Alteração de Meio de Pagamento somente após a Redução Z.
8034 ErroCMDNomeNaoFiscalInvalido Nome do Documento Não Fiscal não pode ser vazio.
8035 ErroCMDDocsNaoFiscaisIndisponiveis Não há mais Documentos Não Fiscais disponíveis.
8036 ErroCMDNaoFiscalIndisponivel Documento Não Fiscal indisponível para carga.
8037 ErroCMDReducaoInvalida Número da redução inicial inválida.
8038 ErroCMDCabecalhoJaImpresso Cabeçalho do documento já foi impresso.
8039 ErroCMDLinhasSuplementaresExcedidas Número máximo de linhas de propaganda excedidas.
8040 ErroCMDHorarioVeraoJaAtualizado Relógio já está no estado desejado.
8041 ErroCMDValorAcrescimoInvalido Valor do acréscimo inconsistente.
8042 ErroCMDNaoHaMeiodePagamento Não há meio de pagamento definido.
8043 ErroCMDCOOVinculadoInvalido COO do documento vinculado inválido.
8044 ErroCMDIndiceItemInvalido Índice do item inexistente no contexto.
8045 ErroCMDCodigoNaoEncontrado Código de item não encontrado no cupom atual.
8046 ErroCMDPercentualDescontoInvalido Percentual do desconto ultrapassou 100%.
8047 ErroCMDDescontoItemInvalido Desconto do item inválido.
8048 ErroCMDFaltaDefinirValor Falta definir valor percentual ou absoluto em operação de 

desconto/acréscimo.
8049 ErroCMDItemCancelado Tentativa de operação sobre item cancelado.
8050 ErroCMDCancelaAcrDescInvalido Cancelamento de acréscimo/desconto inválidos.
8051 ErroCMDAcrDescInvalido Operação de acréscimo/desconto inválida.
8052 ErroCMDNaoHaMaisDepartamentosLivres Número de Departamentos esgotados.
8053 ErroCMDIndiceNaoFiscalInvalido Índice de Documento Não Fiscal fora da faixa.
8054 ErroCMDTrocaNaoFiscalAposZ Troca de Documento Não Fiscal somente após a Redução Z.
8055 ErroCMDInscricaoInvalida CNPJ e/ou Inscrição Estadual inválida(s).
8056 ErroCMDVinculadoParametrosInsuficientes Falta(m) parâmetro(s) no comando de abertura de Comprovante 

Crédito ou Débito.
8057 ErroCMDNaoFiscalIndefinido Código e Nome do Documento Não Fiscal indefinidos.
8058 ErroCMDFaltaAliquotaVenda Alíquota não definida no comando de venda.
8059 ErroCMDFaltaMeioPagamento Código e Nome do Meio de Pagamento não definidos.
8060 ErroCMDFaltaParametro Parâmetro de comando não informado.
8061 ErroCMDNaoHaDocNaoFiscaisDefinidos Não há Documentos Não Fiscais definidos.
8062 ErroCMDOperacaoJaCancelada Acréscimo/Desconto de item já cancelado.
8063 ErroCMDNaoHaAcrescDescItem Não há acréscimo/desconto em item.
8064 ErroCMDItemAcrescido Item já possui acréscimo.
8065 ErroCMDOperSoEmICMS Operação de acréscimo em item ou subtotal só é valido para ICMS
8066 ErroCMDFaltaInformarValor Valor do Comprovante Crédito ou Débito não informado.
8067 ErroCMDCOOInvalido COO inválido.
8068 ErroCMDIndiceInvalido Índice do Meio de Pagamento no cupom inválido.
8069 ErroCMDCupomNaoEncontrado Documento Não Fiscal não encontrado.
8070 ErroCMDSequenciaPagamentoNaoEncontrada Seqüência de pagamento não encontrada no cupom.
8071 ErroCMDPagamentoNaoPermiteCDC Meio de pagamento não permite CDC.
8072 ErroCMDUltimaFormaPagamentoInv Valor insuficiente para pagar o cupom.
8073 ErroCMDMeioPagamentoNEncontrado Meio de pagamento origem ou destino não encontrado no último 

cupom emitido
8074 ErroCMDValorEstornoInvalido Valor a ser estornado inválido
8075 ErroCMDMeiosPagamentoOrigemDestinoIguais Meio de pagamento de origem e de destino são iguais.
8076 ErroCMDPercentualInvalido Percentual da alíquota inválido.
8077 ErroCMDNaoHouveOpSubtotal Não houve operação em subtotal para ser cancelada.
8078 ErroCMDOpSubtotalInvalida Operação em subtotal inválida



8079 ErroCMDTextoAdicional Erro no comando de Texto Adicional
8080 ErroCMDPrecoUnitarioInvalido Preço unitário inválido
8081 ErroCMDDepartamentoInvalido Departamento inválido
8082 ErroCMDDescontoInvalido Desconto inválido.
8083 ErroCMDPercentualAcrescimoInvalido Percentual de acréscimo inválido.
8084 ErroCMDAcrescimoInvalido Valor do acréscimo inválido.
8085 ErroCMDNaoHouveVendaEmICMS Cupom sem venda em alíquota de ICMS.
8086 ErroCMDCancelamentoInvalido Cancelamento inválido.
8087 ErroCMDCliche Comando de carga de clichê inválido
8088 ErroCMDNaoHouveVendaNaoFiscal Não houve venda de item não fiscal
8089 ErroCMDDataInvalida Data inválida.
8090 ErroCMDHoraInvalida Hora inválida.
8091 ErroCMDEstorno Erro no comando de Estorno de Meio de Pagamento
8092 ErroCMDAcertoRelogio Erro no comando de acerto de relógio
8093 ErroCMDCDCInvalido Comando de CDC inválido
8094 ErroCMDSenhaInvalida Senha inválida para inicialização do proprietário.
8095 ErroCMDMecanismoCheque Erro gerado pelo mecanismo de cheques
8096 ErroFaltaIniciarDia Comando válido somente após a abertura do dia
8097 ErroCMDTotalizadorExcedido Totalizador teve seu valor máximo excedido
9000 ErroMFDNenhumCartuchoVazio Não foi encontrado nenhum cartucho de dados vazio para ser 

inicializado.
9001 ErroMFDCartuchoInexistente Cartucho com o número de série informado não foi encontrado.
9002 ErroMFDNumSerie Número de série do ECF é inválido na inicialização.
9003 ErroMFDCartuchoDesconectado Cartucho de MFD desconectado ou com problemas.
9004 ErroMFDEscrita Erro de escrita no dispositivo de MFD.
9005 ErroMFDSeek Erro na tentativa de posicionar ponteiro de leitura.
9006 ErroMFDBadBadSector Endereço do Bad Sector informado é inválido.
9007 ErroMFDLeitura Erro de leitura na MFD.
9008 ErroMFDLeituraAlemEOF Tentativa de leitura além dos limites da MFD.
9009 ErroMFDEsgotada MFD não possui mais espaço para escrita.
9010 ErroMFDLeituraInterrompida Leitura da MFD serial é interrompida por comando diferente de 

LeImpressao
10000 ErroBNFEstadoInvalido Estado inválido para registro sendo codificado.
10001 ErroBNFParametroInvalido Inconsistência nos parâmetros lidos no Logger.
10002 ErroBNFRegistroInvalido Registro inválido detectado no Logger.
10003 ErroBNFErroMFD Erro interno.
11000 ErroProtParamInvalido Parâmetro repassado ao comando é inválido.
11001 ErroProtParamSintaxe Erro de sintaxe na lista de parâmetros.
11002 ErroProtParamValorInvalido Valor inválido para parâmetro do comando.
11003 ErroProtParamStringInvalido String contém seqüência de caracteres inválidos.
11004 ErroProtParamRedefinido Parâmetro foi declarado 2 ou mais vezes na lista.
11005 ErroProtParamIndefinido Parâmetro obrigatório ausente na lista.
11006 ErroProtComandoInexistente Não existe o comando no protocolo.
11007 ErroProtSequenciaComando Estado atual não permite a execução deste comando.
11008 ErroProtAborta2aVia Sinalização indicando que comando aborta a impressão da segunda 

via.
11009 ErroProtSemRetorno Sinalização indicando que comando não possui retorno.
11010 ErroProtTimeout Tempo de execução esgotado.
11011 ErroProtNomeRegistrador Nome de registrador inválido.
11012 ErroProtTipoRegistrador Tipo de registrador inválido.
11013 ErroProtSomenteLeitura Tentativa de escrita em registrador de apenas leitura.
11014 ErroProtSomenteEscrita Tentativa de leitura em registrador de apenas escrita.
11015 ErroProtComandoDiferenteAnterior Comando recebido diferente do anterior no buffer de recepção.
11016 ErroProtFilaCheia Fila de comandos cheia.
11017 ErroProtIndiceRegistrador Índice de registrador indexado fora dos limites.
11018 ErroProtNumEmissoesExcedido Número de emissões do Logger foi excedido na Intervenção 

Técnica.
11019 ErroMathDivisaoPorZero Divisão por 0 (zero) nas rotinas de BDC.
15001 ErroApenasIntTecnica Comando aceito apenas em modo de Intervencao Técnica.
15002 ErroECFIntTecnica Comando não pode ser executado em modo de Intervenção 

Técnica.
15003 ErroMFDPresente Já existe MFD presente neste ECF.
15004 ErroSemMFD Não existe MFD neste ECF.
15005 ErroRAMInconsistente Memória RAM do ECF não está consistente.
15006 ErroMemoriaFiscalDesconectada Memória fiscal não encontrada.
15007 ErroDiaFechado Dia já fechado.
15008 ErroDiaAberto Dia aberto.
15009 ErroZPendente Falta reducao Z.
15010 ErroMecanismoNaoConfigurado Mecanismo impressor não selecionado.
15011 ErroSemPapel Sem bobina de papel na estação de documento fiscal.



15012 ErroDocumentoEncerrado Tentativa de finalizar documento já encerrado.
15013 ErroSemSinalDTR Não há sinal de DTR.
15014 ErroSemInscricoes Sem inscrições do usuário no ECF.
15015 ErroSemCliche Sem dados do proprietário no ECF.
15016 ErroEmLinha ECF encontra-se indevidamente em linha.
15017 ErroForaDeLinha ECF não encontra-se em linha para executar o comando.
15018 ErroMecanismoBloqueado Mecanismo está indisponível para impressão.
15019 ErroGabineteAberto Gabinete do ECF foi aberto



IMPRESSORA DARUMA FS-600

Ap?ndice A: C? digos de erro em modo compat?vel FS345
C?digo Descri?? o
1 Comando habilitado apenas em MIT
2 Erro na grava?? o da MF
3 Capacidade da MF esgotada
4 Erro no rel?gio
5 Erro Dr? stico
6 Erro de leitura na MF
7 Comando habilitado apenas em modo fiscal
10 Documento aberto
11 Documento n? o aberto
12 N? o h?  documento
13 Caracter num?rico inv? lido
14 Capacidade da MT esgotada
15 Item n? o encontrado na MT
16 Erro de Sintaxe
17 Overflow na acumula?? o
18 Selecionado totalizador sem al?quota programada
19 MF vazia
20 Nenhum campo requer atualiza?? o
21 Pouco papel
22 RZ j?  emitida
23 RZ do movimento anterior ainda pendente
24 Desconto ou acr?scimo de valor inv? lido
25 Caracter inv? lido
27 Impressora de cheques n? o dispon?vel
28 Valor zero n? o permitido
29 ? ltimo documento n? o foi CF
30 Totalizador NF inv? lido
31 Autentica?? o n? o permitida neste momento
32 Cupom Adicional inibido por comando
35 Rel?gio inoperante
36 Vers? o incorreta do SB
38 Meio de pagamento inv? lido
39 Erro na seq? ? ncia de fechamento de documento
40 Dia fiscal aberto
41 Data inv? lida
42 Dia fiscal n? o aberto
43 N? o pode emitir CCD
44 Opera?? o inv? lida
45 Campo em branco n? o permitido
48 Estorno n? o ? poss?vel
49 Pagamento n? o encontrado na MT
50 Fim do papel
51 Nenhum usu? rio cadastrado
52 Mem?ria Fiscal n? o encontrada
61 Queda de energia
74 Opera?? o com ICMS n? o permitida
75 Opera?? o com ISS n? o permitida
76 Desconto em ISS inibido
77 IOF inibido
78 Deve ajustar o rel?gio



79 Comando de subtotal n? o mais suportado
81 Banco n? o cadastrado
82 Texto inv? lido
83 Extenso do cheque n? o cabe
P? gina 39 de 46
84 Impress? o do verso n? o permitida no momento
85 Erro de leitura
86 Erro na carga
87 Par? metro inv? lido
90 Erro na comunica?? o

Ap?ndice B: C? digos de erro em modo compat?vel FS2000
C?digo Descri?? o
1 Comando habilitado apenas em MIT
2 Erro na grava?? o da MF
3 Capacidade da MF esgotada
4 Data n? o coincidente
5 MF n? o inicializada
6 Erro de leitura na MF
7 MF presente
8 Senha incorreta
9 Comando habilitado apenas em modo fiscal
10 Documento aberto
11 Documento n? o aberto
12 Cancelamento n? o ? poss?vel
13 Caracter num?rico inv? lido
14 Capacidade da MT esgotada
15 Item n? o encontrado na MT
16 Erro de Sintaxe
17 Overflow na acumula?? o
18 Selecionado totalizador sem al?quota programada
19 MF vazia
20 Nenhum campo requer atualiza?? o
21 Confirme RZ
22 RZ j?  emitida
23 RZ do movimento anterior ainda pendente
24 Desconto ou acr?scimo de valor inv? lido
25 Caracter inv? lido
26 Comando n? o pode ser executado
27 Opera?? o abortada
28 Valor zero n? o permitido
29 ? ltimo documento n? o foi CF
30 Totalizador NF inv? lido
31 Autentica?? o n? o permitida neste momento
32 Desconto em ISS n? o permitido
33 Emita CCDs
34 ECF em erro fiscal
35 Rel?gio inoperante
36 Vers? o incorreta do SB
38 Meio de pagamento inv? lido
39 Erro na seq? ? ncia de fechamento de documento
40 Dia fiscal aberto
41 Data inv? lida
42 Dia fiscal n? o aberto
43 N? o pode emitir CCD



44 Meio de pagamento j?  programado
45 Campo em branco n? o permitido
46 Cancele CCDs
47 C?pia n? o dispon?vel
48 Estorno n? o ? poss?vel
49 Pagamento n? o encontrado na MT
50 Fim do papel
61 Queda de energia
70 Erro de comunica?? o
81 Banco n? o cadastrado
82 Texto inv? lido
83 Extenso do cheque n? o cabe
P? gina 41 de 46
84 Leitor CMC-7 n? o dispon?vel
86 Erro na carga
87 Opera?? o habilitada apenas ap?s a impress? o de cheque
88 Valor inv? lido

Ap?ndice C: C? digos de erro estendidos
1 ECF com falha mec? nica
2 MF n? o conectada
3 MFD n? o conectada
4 MFD esgotada
5 Erro na comunica?? o com a MF
6 Erro na comunica?? o com a MFD
7 MF n? o inicializada
8 MFD n? o inicializada
9 MFD j?  inicializada
10 MFD foi substitu?da
11 MFD j?  cadastrada
12 Erro na inicializa?? o da MFD
13 Faltam par? metros de inicializa?? o na MF
14 Comando n? o suportado
15 Superaquecimento da cabe?a de impress? o
16 Perda de dados da MT
17 Opera?? o habilitada apenas em MIT
18 Opera?? o habilitada apenas em modo fiscal
19 Data inexistente
20 Data inferior ao do ? ltimo documento
21 Intervalo inconsistente
22 N? o existem dados
23 Clich?  de formato inv? lido
24 Erro no verificador da comunica?? o
25 Senha incorreta
26 N? mero de decimais para quantidade inv? lido
27 N? mero de decimais para valor unit? rio inv? lido
28 Tipo de impress? o de FD inv? lido
29 Caracter n? o estamp? vel
30 Caracter n? o estamp? vel ou em branco
31 Caracteres n? o podem ser repetidos
32 Limite de itens atingido
33 Todos os totalizadores fiscais j?  est? o programados
34 Totalizador fiscal j?  programado
35 Todos os totalizadores n? o fiscais j?  est? o programados
36 Totalizador n? o fiscal j?  programado



37 Todos os relat?rios gerenciais j?  est? o programados
38 Relat?rio gerencial j?  programado
39 Meio de pagamento j?  programado
40 ?ndice inv? lido
41 ?ndice do meio de pagamento inv? lido
42 Erro gravando n? mero de decimais na MF
43 Erro gravando moeda na MF
44 Erro gravando s?mbolos de decodifica?? o do GT na MF
45 Erro gravando n? mero de fabrica?? o da MFD na MF
46 Erro gravando usu? rio na MF
47 Erro gravando GT do usu? rio anterior na MF
48 Erro gravando registro de marca?? o na MF
49 Erro gravando CRO na MF
50 Erro gravando impress? o de FD na MF
51 Campo em branco ou zero n? o permitido
52 Campo reservado a grava?? o da moeda na MF esgotado
53 Campo reservado a grava?? o da tabela de GT na MF esgotado
54 Campo reservado a grava?? o do NS da MFD na MF esgotado
55 Campo reservado a grava?? o de usu? rio na MF esgotado
P? gina 43 de 46
56 CNPJ inv? lido
57 CRZ e CRO em zero
58 Intervalo invertido
59 Utilize apenas 0 ou 1
60 Configura?? o permitida apenas imediatamente a RZ
61 S?mbolo gr? fico inv? lido
62 Falta pelo menos 1 campo no nome da moeda para cheque
63 C?digo supera o valor 255
64 Utilize valores entre 25 e 80
65 Utilize valores entre 1 e 15
66 Utilize valores entre 0 e 7250
67 Data informada n? o coincide com a data do ECF
68 Deve ajustar o rel?gio ( utilize o comando [FS] M <200> )
69 Erro ao ajustar o rel?gio
70 Capacidade da MF esgotada
71 Vers? o do SB gravado na MF incorreta
72 Fim do papel
73 Nenhum usu? rio programado
74 Utilize apenas d?gitos num?ricos
75 Campo n? o pode estar em zero
76 Campo n? o pode estar em branco
77 Valor da opera?? o n? o pode ser zero
78 CF aberto
79 CNF aberto
80 CCD aberto
81 RG aberto
82 CF n? o aberto
83 CNF n? o aberto
84 CCD n? o aberto
85 RG n? o aberto
86 CCD ou RG n? o aberto
87 Documento j?  totalizado
88 RZ do movimento anterior pendente
89 J?  emitiu RZ de hoje
90 Totalizador sem al?quota programada



91 Campo de c?digo ausente
92 Campo de descri?? o ausente
93 VU ou quantidade em zero
94 Item ainda n? o vendido
95 Desconto ou acr?scimo n? o pode ser zero
96 Item j?  possui desconto ou acr?scimo
97 Item cancelado
98 Opera?? o inibida por configura?? o
99 Op?? o n? o suportada
100 Desconto ou acr?scimo supera valor bruto
101 Desconto ou acr?scimo final de valor zero
102 Valor bruto zero
103 Overflow no valor do item
104 Overflow no valor do desconto ou acr?scimo
105 Overflow na capacidade do documento
106 Overflow na capacidade do totalizador
107 Item n? o possui desconto
108 Item j?  possui desconto
109 Quantidade possui mais de 2 decimais
110 Valor unit? rio possui mais de 2 decimais
111 Quantidade a cancelar deve ser inferior a total
112 Campo de descri?? o deste item n? o mais presente na MT
P? gina 44 de 46
113 Subtotal n? o possui desconto ou acr?scimo
114 N? o em fase de totaliza?? o
115 N? o em fase de venda ou totaliza?? o
116 Mais de 1 desconto ou acr?scimo n? o permitido
117 Valor do desconto ou acr?scimo supera subtotal
118 Meio de pagamento n? o programado
119 N? o em fase de pagamento ou totaliza?? o
120 N? o em fase de finaliza?? o de documento
121 J?  emitiu mais CCDs que poderia estornar
122 ? ltimo documento n? o ? cancel? vel
123 Estorne CCDs
124 ? ltimo documento n? o foi CF
125 ? ltimo documento n? o foi CNF
126 N? o pode cancelar
127 Pagamento n? o mais na MT
128 J?  emitiu CCD deste pagamento
129 RG n? o programado
130 CNF n? o programado
131 C?pia n? o dispon?vel
132 J?  emitiu segunda via
133 J?  emitiu reimpress? o
134 Informa?? es sobre o pagamento n? o dispon?veis
135 J?  emitiu todas as parcelas
136 Parcelamento somente na seq? ? ncia
137 CCD n? o encontrado
138 N? o pode utilizar SANGRIA ou SUPRIMENTO
139 Pagamento n? o admite CCD
140 Rel?gio inoperante
141 Usu? rio sem CNPJ
142 Usu? rio sem IM
143 N? o se passou 1 hora ap?s o fechamento do ? ltimo documento
144 ECF OFF LINE



145 Documento em emiss? o
146 COO n? o coincide
147 Erro na autentica?? o
148 Erro na impress? o de cheque
149 Data n? o pertence ao s?culo XXI
150 Usu? rio j?  programado
151 Descri?? o do pagamento j?  utilizada
152 Descri?? o do totalizador j?  utilizada
153 Descri?? o do RG j?  utilizada
154 J?  tem desconto ap?s acr?scimo (ou vice versa)
155 J?  programou 15 totalizadores para ICMS
156 J?  programou 15 totalizadores para ISS
157 MFD com problemas
158 Raz? o social excede 48 caracteres
159 Nome fantasia excede 48 caracteres
160 Endere?o excede 120 caracteres
161 Identifica?? o do programa aplicativo ausente
162 Valor de desconto supera valor acumulado em totalizador
163 N? mero de parcelas supera 24
164 MFD n? o cadastrada



IMPRESSORA EPSON

5.2 Códigos de retorno 

5.2.1 Retornos Essenciais (00): 

Código Descrição 
0000 “Resultado sem erro” 
0001 “Erro interno” 
0002 “Erro de iniciação do 

equipamento” 
0003 “Erro de processo 

interno” 

5.2.2 Retornos sobre Comandos Genéricos (01): 

Código Descrição 
0101 “Comando inválido para o 

estado atual” 
0102 “Comando inválido para o 

documento atual” 
0106 “Comando aceito apenas fora 

de intervenção” 
0107 “Comando aceito apenas 

dentro de intervenção” 
0108 “Comando inválido durante 

processo de scan” 
0109 “Excesso de intervenções” 

5.2.3 Retornos sobre Campos de Protocolo (02): 

Código Descrição 
0201 “Comando com frame 

inválido” 
0202 “Comando inválido” 
0203 “Campos em excesso” 
0204 “Campos em falta” 
0205 “Campo não opcional” 
0206 “Campo alfanumérico 

inválido” 
0207 “Campo alfabético inválido” 
0208 “Campo numérico inválido” 
0209 “Campo binário inválido” 
020A “Campo imprimível inválido” 
020B “Campo hexadecimal 

inválido” 
020C “Campo data inválido” 
020D “Campo hora inválido” 
020E “Campo com atributos de 

impressão inválidos” 



020F “Campo booleano inválido” 
0210 “Campo com tamanho 

inválido” 
0211 “Extensão de comando 

inválida” 
0212 “Código de barra não 

permitido” 
0213 “Atributos de impressão não 

permitidos” 
0214 “Atributos de impressão 

inválidos” 
0215 “Código de barras 

incorretamente definido” 
0217 “Comando invalido para a 

porta selecionada” 

5.2.4 Retornos sobre Problemas de Hardware (03): 

Código Descrição 
0301 “Erro de hardware” 
0302 “Impressora não 

está pronta” 
0303 “Erro de Impressão” 
0304 “Falta de papel” 

0305 “Pouco papel disponível” 
0306 “Erro em carga ou expulsão do 

papel” 
0307 “Característica não suportada 

pela impressora” 
0308 “Erro de display” 
0309 “Seqüência de scan inválida” 
030A “Número de área de recorte 

inválido” 
030B “Scanner não preparado” 
030C “Qualidade de Logotipo não 

suportada pela impressora” 
030E “Erro de leitura do microcódigo” 

5.2.5 Retornos de Iniciação (04): 

Código Descrição 
0401 “Número de série inválido” 
0402 “Requer dados de 

fiscalização já configurados” 

5.2.6 Retornos de Configuração (05): 

Código Descrição 
0501 “Data / Hora não configurada” 
0502 “Data inválida” 



0503 “Data em intervalo inválido” 
0504 “Nome operador inválido” 
0505 “Número de caixa inválido” 
0508 “Dados de Cabeçalho ou rodapé 

inválidos” 
0509 “Excesso de fiscalização” 
050C “Número máximo de meios de 

pagamento já definidos” 
050D “Meio de pagamento já definido” 
050E “Meio de pagamento inválido” 
050F “Descrição do meio de 

pagamento inválido”
0510 “Valor máximo de desconto 

inválido” 
0513 “Logotipo do usuário inválido” 
0514 “Seqüência de logotipo inválido” 
0515 “Configuração de display 

inválida” 

0516 “Dados do MICR inválidos” 
0517 “Campo de endereço inválido” 
0518 “Nome da loja não definido” 
0519 “Dados fiscais não definidos” 
051A “Número seqüencial do ECF 

inválido” 
051B “Simbologia do GT inválida, 

devem ser todos diferentes” 
051C “Número de CNPJ inválido” 
051D “Senha de fiscalização inválida” 
051E “Último documento deve ser uma 

redução Z” 
051F “Símbolo da moeda igual ao 

atualmente cadastrado” 
0520 “Identificação da alíquota não 

cadastrada” 
0521 “Alíquota não cadastrada” 

5.2.7 Retornos sobre Memória de Fita-detalhe(06): 

Código Descrição 
0601 “Memória de Fita-detalhe esgotada” 
0605 “Número de série invalido para a 

Memória de Fita-detalhe” 
0606 “Memória de Fita-detalhe não 

iniciada” 
0607 “Memória de Fita-detalhe não pode 

estar iniciada” 
0608 “Número de série da Memória de 

Fita-detalhe não confere” 
0609 “Erro Interno na Memória de Fita-

detalhe” 



5.2.8 Retornos sobre Jornada Fiscal (07): 

Código Descrição 
0701 “Valor inválido para o 

número do registro” 
0702 “Valor inválido para o 

número do item” 
0703 “Intervalo inválido para a 

leitura da MFD” 
0704 “Número de usuário 

inválido para MFD” 

5.2.9 Retornos sobre Jornada Fiscal (08): 

Código Descrição 
0801 “Comando inválido com jornada fiscal 

fechada” 
0802 “Comando inválido com jornada fiscal 

aberta” 
0803 “Memória Fiscal esgotada” 
0804 “Jornada fiscal deve ser fechada” 
0805 “Não há meios de pagamento 

definidos” 
0806 “Excesso de meios de pagamento 

utilizados na jornada fiscal” 
0807 “Jornada fiscal sem movimento de 

vendas” 
0808 “Intervalo de jornada fiscal inválido” 
0809 “Existem mais dados para serem 

lidos” 
080A “Não existem mais dados para serem 

lidos” 
080B “Não pode abrir jornada fiscal” 
080C “Não pode fechar jornada fiscal” 
080D “Limite máximo do período fiscal 

atingido” 
080E “Limite máximo do período fiscal não 

atingido” 
080F “Abertura da jornada fiscal não 

permitida” 

5.2.10 Retornos sobre Transações Genéricas (09): 

Código Descrição 
0901 “Valor muito grande” 
0902 “Valor muito pequeno” 
0903 “Itens em excesso” 
0904 “Alíquotas em excesso” 
0905 “Desconto ou acréscimos em 

excesso” 
0906 “Meios de pagamento em 

excesso” 



excesso” 
0907 “Item não encontrado” 
0908 “Meio de pagamento não 

encontrado” 
0909 “Total nulo” 
090C “Tipo de pagamento não definido” 
090F “Alíquota não encontrada” 
0910 “Alíquota inválida” 
0911 “Excesso de meios de pagamento 

com CDC” 
0912 “Meio de pagamento com CDC já 

emitido” 
0913 “Meio de pagamento com CDC 

ainda não emitido” 
0914 “Leitura da Memória Fiscal –

intervalo CRZ inválido” 
0915 “Leitura da Memória Fiscal –

intervalo de data inválido” 

5.2.11 Retornos sobre Cupom Fiscal (0A): 

Código Descrição 
0A01 “Operação não permitida após 

desconto / acréscimo” 
0A02 “Operação não permitida após 

registro de pagamentos” 
0A03 “Tipo de item inválido” 
0A04 “Linha de descrição em branco” 
0A05 “Quantidade muito pequena” 
0A06 “Quantidade muito grande” 
0A07 “Total do item com valor muito alto” 
0A08 “Operação não permitida antes do 

registro de pagamentos” 
0A09 “Registro de pagamento 

incompleto” 

0A0A “Registro de pagamento finalizado” 
0A0B “Valor pago inválido” 
0A0C “Valor de desconto ou acréscimo não 

permitido” 
0A0E “Valor não pode ser zero” 
0A0F “Operação não permitida antes do 

registro de itens” 
0A11 “Cancelamento de desconto e 

acréscimo somente para item atual” 
0A12 “Não foi possível cancelar último 

Cupom Fiscal” 
0A13 “Último Cupom Fiscal não 

encontrado” 
0A14 “Último Comprovante Não-Fiscal não 

encontrado” 



0A15 “Cancelamento de CDC necessária” 
0A16 “Número de item em Cupom Fiscal 

inválido” 
0A17 “Operação somente permitida após 

subtotalização” 
0A18 “Operação somente permitida 

durante a venda de itens” 
0A19 “Operação não permitida em item 

com desconto ou acréscimo” 
0A1A “Dígitos de quantidade inválidos” 
0A1B “Dígitos de valor unitário inválido” 
0A1C “Não há desconto ou acréscimo a 

cancelar” 
0A1D “Não há item para cancelar” 
0A1E “Desconto ou acréscimo somente no 

item atual” 
0A1F “Desconto ou acréscimo já efetuado” 
0A20 “Desconto ou acréscimo nulo não 

permitido” 
0A21 “Valor unitário inválido” 
0A22 “Quantidade inválida” 
0A23 “Código de item inválido” 
0A24 “Descrição inválida” 
0A25 “Operação de desconto ou acréscimo 

não permitida” 
0A26 “Mensagem promocional já impressa” 
0A27 “Mensagem promocional não pode 

ser impressa” 
0A28 “Dados do consumidor já impresso” 
0A29 “Dados do consumidor somente no 

fim do documento” 

0A2A “Dados do consumidor somente 
no inicio do documento” 

0A2B “Comando Inválido para o item” 

5.2.12 Erros em operações não-fiscais (0E): 

Código Descrição 
0E01 “Número de linhas em documento 

excedido” 
0E02 “Número do relatório inválido” 
0E03 “Operação não permitida após 

registro de itens” 
0E04 “Registro de valor nulo não 

permitido” 
0E05 “Não há desconto a cancelar” 
0E06 “Não há acréscimo a cancelar” 
0E07 “Operação somente permitida após 

subtotalização” 
0E08 “Operação somente permitida 

durante registro de itens” 



0E09 “Operação não-fiscal inválida” 
0E0A “Último comprovante Não-Fiscal 

não encontrado” 
0E0B “Meio de pagamento não 

encontrado” 
0E0C “Não foi possível imprimir nova via” 
0E0D “Não foi possível realizar 

reimpressão” 
0E0E “Não foi possível imprimir nova 

parcela” 
0E0F “Não há mais parcelas a imprimir” 
0E10 “Registro de item Não-Fiscal 

inválido” 
0E11 “Desconto ou acréscimo já 

efetuado” 
0E12 “Valor de desconto ou acréscimo 

inválido” 
0E13 “Não foi possível cancelar o item” 
0E14 “Itens em excesso” 
0E15 “Operação Não-Fiscal não 

cadastrada” 
0E16 “Excesso de relatórios / operações 

não-fiscais cadastradas” 
0E17 “Relatório não encontrado” 
0E18 “Comando não permitido” 
0E19 “Comando não permitido em 

operações não-fiscais para 
movimento de monetário” 

0E1A “Comando permitido apenas em 
operações não-fiscais para 
movimento monetário

0E1B “Número de parcelas inválido 
para a emissão de CCD” 

0E1C “Operação não fiscal já 
cadastrada” 

0E1D “Relatório gerencial já 
cadastrado” 

0E1E “Relatório Gerencial Inválido” 

5.2.13 Erros para impressão de cheque ou autenticação (30): 

Código Descrição 
3001 “Configuração de cheque não 

registrada” 
3002 “Configuração de cheque não 

encontrada” 
3003 “Valor do cheque já impresso” 
3004 “Nominal ao cheque já 

impresso” 
3005 “Linhas adicionais no cheque 

já impresso” 



3006 “Autenticação já impressa” 
3007 “Número máximo de 

autenticações já impresso” 

5.2.14 Outros (FF): 

Código Descrição 
FFFF “Erro desconhecido” 



IMPRESSORA BEMATECH MP2100TH-FI
? ST1 e ST2: bytes de estado da impressora fiscal.
Em ST1:
Em ST2:
Composi? ? o do
Mensagem da Impressora Valor de retorno
byte de retorno
bit 7 fim de papel 128
bit 6 pouco papel 64
bit 5 erro no rel?gio 32
bit 4 impressora em erro 16
bit 3 primeiro dado de CMD n? o foi ESC (1BH) 8
bit 2 comando inexistente 4
bit 1 cupom aberto 2
bit 0 n? mero de par? metros de CMD inv? lido 1
Composi? ? o do Mensagem da Impressora Valor de retorno
byte de retorno
bit 7 tipo de par? metro de CMD inv? lido 128
bit 6 Mem?ria Fiscal lotada 64
bit 5 erro na Mem?ria RAM CMOS N? o Vol? til 32
bit 4 al?quota n? o programada 16
bit 3 capacidade de al?q. program? veis lotada 8
bit 2 cancelamento n? o permitido 4
bit 1 CNPJ/IE do propriet? rio n? o programados 2
bit 0 comando n? o executado 1

STH = byte mais significativo do n? mero do retorno de status
ST Retorno
0 Comando ok
1 Comando inv? lido
2 Erro desconhecido
3 N? mero de par? metro inv? lido
4 Tipo de par? metro inv? lido
5 Todas al?quotas j?  programadas
6 Totalizador n? o fiscal j?  programado
7 Cupom fiscal aberto
8 Cupom fiscal fechado
9 ECF ocupado
10 Impressora em erro
11 Impressora sem papel
Manual do Usu? rio
22
ST Retorno
12 Impressora com cabe?a levantada
13 Impressora OFF LINE
14 Al?quota n? o programada
15 Terminador de string faltando
16 Acr?scimo ou desconto maior que o total do cupom fiscal
17 Cupom fiscal sem item vendido
18 Comando n? o efetivado
19 Sem espa?o para novas formas de pagamento
20 Forma de pagamento n? o programada
21 ?ndice maior que n? mero de forma de pagamento
22 Formas de pagamento encerradas
23 Cupom n? o totalizado
24 Comando maior que 7F
25 Cupom fiscal aberto e sem item
26 Cancelamento n? o imediatamento ap?s
27 Cancelamento j?  efetuado
28 Comprovante de cr?dito ou d?bito n? o permitido ou j?  emitido
29 Meio de pagamento n? o permite TEF
30 Sem comprovante n? o fiscal aberto
31 Comprovante de cr?dito ou d?bito j?  aberto
32 Reimpress? o n? o permitida
33 Comprovante n? o fiscal j?  aberto
34 Totalizador n? o fiscal n? o programado
35 Cupom n? o fiscal sem item vendido
36 Acr?scimo e desconto maior que total CNF
37 Meio de pagamento n? o indicado
38 Meio de pagamento diferente do total de recebimento
39 N? o permitido mais de uma sangria ou suprimento
40 Relat?rio j?  programado
41 Relat?rio gerencial n? o programado
42 Relat?rio gerencial n? o permitido
43 MFD n? o inicializada
44 MFD ausente



45 MFD sem n? mero de s?rie
46 MFD j?  inicializada
47 MFD lotada
48 Cupom n? o fiscal aberto
49 Mem?ria fiscal desconectada
50 Mem?ria fiscal sem n? mero de s?rie da MFD
51 Mem?ria fiscal lotada
MP-2100 TH FI • Revis? o 1.1
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ST Retorno
52 Data inicial inv? lida
53 Data final inv? lida
54 Contador de redu?? o z inicial inv? lido
55 Contador de redu?? o z final inv? lido
56 Erro de aloca?? o
57 Dados do RTC incorretos
58 Data anterior ao ? ltimo documento emitido
59 Fora de interven?? o t?cnica
60 Em interven?? o t?cnica
61 Erro na mem?ria de trabalho
62 J?  houve movimento no dia
63 Bloqueio por RZ (Redu?? o Z)
64 Forma de pagamento aberta
65 Aguardando primeiro propriet? rio
66 Aguardando RZ
67 ECF ou loja igual a zero
68 Cupom adicional n? o permitido
69 Desconto maior que total vendido em icms
70 Recebimento n? o fiscal nulo n? o permitido
71 Acr?scimo ou desconto maior que total n? o fiscal
72 Mem?ria fiscal lotada para novo cartucho
73 Erro de grava?? o na MF
74 Erro de grava?? o na MFD
75 Dados do RTC anteriores ao ? ltimo documento armazenado
76 Mem?ria fiscal sem espa?o para gravar leituras da MFD
77 Mem?ria fiscal sem espa?o para gravar vers? o do SB
78 Descri?? o igual a default n? o permitido
79 Extrapolado n? mero de repeti?? es permitidas
80 Segunda via do comprovante de cr?dito ou d?bito n? o permitido
81 Parcelamento fora da sequ? ncia
82 Comprovante de cr?dito ou d?bito aberto
83 Texto com sequ? ncia de ESC inv? lida
84 Texto com sequ? ncia de ESC incompleta
85 Venda com valor nulo
86 Estorno de valor nulo
87 Forma de pagamento diferente do total da sangria
88 Redu?? o n? o permitida em interven?? o t?cnica
89 Aguardando RZ para entrada em interven?? o t?cnica
90 Forma de pagamento com valor nulo n? o permitido
91 Acr?scimo e desconto maior que valor do ?tem
Manual do Usu? rio
24
ST Retorno
92 Autentica?? o n? o permitida
93 Timeout na valida?? o
94 Comando n? o executado em impressora bilhete de passagem
95 Comando n? o executado em impressora de Cupom Fiscal
96 Cupom N? o Fiscal fechado
97 Par? metro n? o ASCII em campo ASCII
98 Par? metro n? o ASCII num em campo ASCII num
99 Tipo de transporte inv? lido
100 Data e hora inv? lida
101 Sem relat?rio gerencial
102 N? mero do totalizador n? o fiscal inv? lido
103 Par? metro de acr?scimo ou desconto inv? lido
104 Acr?scimo ou desconto em sangria ou suprimento n? o permitido
105 N? mero do relat?rio gerencial inv? lido
106 Forma de pagamento fonte n? o programada
107 Forma de pagamento destino n? o programada
108 Estorno maior que forma pagamento
109 Caracter num?rico na codifica?? o GT n? o permitido
110 Erro na inicializa?? o da MF
111 Nome do totalizador em branco n? o permitido
112 Data e hora anteriores ao ? ltimo doc armazenado
113 Par? metro de acr?scimo ou desconto inv? lido
114 Item anterior aos trezentos ? ltimos
115 Item n? o existe ou j?  cancelado
116 C?digo com espa?os n? o permitido
117 Descri?? o sem caracter alfab?tico n? o permitido
118 Acr?scimo maior que valor do item



119 Desconto maior que valor do item
120 Desconto em iss n? o permitido
121 Acr?scimo em item j?  efetuado
122 Desconto em item j?  efetuado
123 Erro na Mem?ria Fiscal chamar credenciado
124 Aguardando grava?? o na Mem?ria Fiscal
125 Caracter repetido na codifica?? o do GT
126 Vers? o j?  gravada na mem?ria fiscal
127 Estouro de capacidade no cheque
128 Timeout na leitura do cheque
129 M? s inv? lido
130 Coordenada inv? lida
131 Sobreposi?? o de texto
MP-2100 TH FI • Revis? o 1.1
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132 Sobreposi?? o de texto no valor
133 Sobreposi?? o de texto no extenso
134 Sobreposi?? o de texto no favorecido
135 Sobreposi?? o de texto na localidade
136 Sobreposi?? o de texto no opcional
137 Sobreposi?? o de texto no dia
138 Sobreposi?? o de texto no m? s
139 Sobreposi?? o de texto no ano
140 Usando MFD de outro ECF
141 Primeiro dado diferente de esc ou 1C
142 N? o permitido alterar sem interven?? o t?cnica
143 Dados da ? ltima RZ corrompidos
144 Comando n? o permitido no modo inicializa?? o
145 Aguardando acerto de rel?gio
146 MFD j?  inicializada para outra memoria fiscal
147 Aguardando acerto do rel?gio ou desbloqueio pelo teclado
148 Valor forma de pagamento maior que m? ximo permitido
149 Raz? o social em branco
150 Nome de fantasia em branco
151 Endere?o em branco
152 Estorno de CDC n? o permitido
153 Dados do propriet? rio iguais ao atual
154 Estorno de forma de pagamento n? o permitido
155 Descricao forma de pagamento igual j?  programada
156 Acerto de hor? rio de ver? o s? imediatamente ap?s Redu?? o Z
157 Interven?? o t?cnica n? o permitida MF reservada para Redu?? o Z
158 Senha CNPJ inv? lida
159 Timeout na inicializa?? o de nova MF
160 Dados da MFD n? o encontrados
161 Sangria ou Suprimento devem ser ? nicos no comprovante n? o fiscal
162 ?ndice da forma de pagamento nulo n? o permitido
163 UF de destino inv? lida
164 Tipo de transporte incompat?vel com a UF de destino
165 Descri?? o do primeiro item do Bilhete de passagem diferente de "TARIFA"
166 Aguardando impress? o de cheque ou autentica?? o
167 Programa?? o de CNPJ e IE preenchido com espa?os em branco n? o permitido
168 Programa?? o de UF preenchido com espa?os em branco n? o permitido
169 N? mero de impress? es da fita detalhe nesta interven?? o t?cnica esgotado
170 Cupom fiscal j?  sub-totalizado
171 Cupom n? o sub-totalizado
Manual do Usu? rio
26
ST Retorno
172 Acr?scimo em sub-total j?  efetuado
173 Desconto em sub-total j?  efetuado
174 Acr?scimo com valor nulo n? o permitido
175 Desconto com valor nulo n? o permitido
176 Cancelamento de acr?scimo ou desconto em sub-total n? o permitido
177 Data inv? lida
178 Valor do cheque nulo n? o permitido
179 Valor do cheque inv? lido
180 Cheque sem a informa?? o da localidade n? o permitido
181 Cancelamento de acr?scimo em item n? o permitido
182 Cancelamento de desconto em item n? o permitido
183 N? mero m? ximo de itens atingido
184 N? mero do item nulo n? o permitido
185 Mais que duas al?quotas diferentes no Bilhete de Passagem n? o permitido
186 Acr?scimo ou Desconto em item n? o permitido
187 Cancelamento de acr?scimo ou desconto em item n? o permitido
188 Clich?  j?  impresso
189 Texto opcional do cheque excedeu o m? ximo de linhas permitido
190 Impress? o autom? tica no verso n? o dispon?vel neste equipamento
191 Timeout na inser?? o do cheque
192 Overflow na capacidade de texto do comprovante de d?bito ou cr?dito



193 Programa?? o de espa?os entre cupons menor que o m?nimo permitido
194 Equipamento n? o possui leitor de cheque
195 Programa?? o de al?quota com valor nulo n? o permitido
196 Par? metro baud rate inv? lido
197 Configura?? o permitida somente pela porta do fisco
198 Valor total do item excede 11 d?gitos
199 Programa?? o da moeda com espa?os em branco n? o permitido
200 Casa decimais devem ser programadas com 2 ou 3
201 N? o permite cadastrar usu? rios diferentes na mesma MFD
202 Identifica?? o do consumidor n? o permitido para sangria ou suprimento
203 Casas decimais em quantidade maior do que a permitida
204 Casas decimais do unit? rio maior do que o permitido
205 Posi?? o reservada para ICMS
206 Posi?? o reservada para ISS
207 Todas as al?quotas com a mesma vincula?? o n? o permitido
208 Data de embarque anterior a data de emiss? o


