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SE-S100
- 24 departementen (12 karakters)
- 2000 PLU’s (12 karakters)
- 8 bedienden (12 karakters)
- 4 BTW
- Thermisch papier: 58mm (breedte), Diameter: 80mm (max)

Afmetingen (kleine lade): 167(H), 326(B), 345(D)
Afmetingen (grote lade): 180(H), 410(B), 450(D)
Gewicht (kleine lade): 3,3kg
Gewicht (grote lade): 7,3kg

- Snelle start
- Eenvoudige handleiding

Snelle start
1

Index
Eenvoudige programmering

3

Eenvoudige handleiding
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- Plaatsen van de geheugen batterijen.
- Plaats een papierrol voor het opstarten van de kassa.
- Opstarten van de kassa.
- Registreren van een gewone verkoop met directie ingave van de prijs.
- Een vaste prijs programmeren op departementstoetsen.
- Een negatief departement aanmaken.
- Een vaste prijs programmeren op de PLU’s (artikels).
- Koppelen van PLU’s (artikels) aan een departement.
- Een omschrijving programmeren op departementen.
- Een omschrijving programmeren op PLU’s (artikels).
- Programmeren van de ticket hoofding.
- Beeptoon van de toetsen instellen (aan / uit).
- Dubbele karakterhoogte
- Programmeren van de bediende naam
- Wijzigen van datum en uur.
- Printer instellen als printerbon of als journaal.
- Programmeren van de BTW
- Toekennen van de BTW 21%, 12%, 6% en 0% aan departementen
- Toekennen van de BTW op de functietoetsen
- Linking van de PLU’s aan het departement met de respectievelijke BTW
- Afdruk van het bedrag excl. BTW en het BTW bedrag op het klantenticket
- Rapporten
- Programmering- en uitlezing van de PLU’s
- Deblokkeren van de kassa (indien nodig)
- Verkopen opslaan op SD-kaart.
- Instellingen van de kassa bewaren op een SD-kaart.
- Terugplaatsen van de instellingen van de SD-kaart naar de kassa.
- Automatisch opslaan van de programmering in het flash geheugen.
- Leegmaken van het flash geheugen (fabrieksinstelling)
- Foutmeldingen
1. Plaatsen van de papierrol
2. Sleutelstand
3. Functie van de toetsen
4. Bedrag ingeven op het numeriek klavier
5. Gebruik van departementen met vrije prijsingave
6. Betaalwijze
7. Wisselgeld
8. Afrekenen met verschillende betaalwijze
9. %- korting op een artikel
10. %- korting op het totaal van de verkoop
11. Vermindering op een departement
12. Vermenigvuldigen (aantal)
13. Annuleren van de laatste verrichting
14. Teruggave goederen
15. X en Z lezeing
15.1. Rapporten
15.2. Dagelijks financieel rapport
15.2a. PLU rapport
15.3. Periodiek rapport
15.4. Elektronisch journaal

3
3
3-4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
8
8
8
8
8
9
9
9
10
10
10
10
10
11
3
3
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
8

8
8
8
8
8

2

Stap1

- Plaatsen

Stap2

- Plaats

van de geheugen batterijen: plaats 2 AA batterijen (niet oplaadbaar) in de kassa

een papierrol voor het opstarten van de kassa:

Nota: plaats de nieuwe rol papier niet op de oproller!!

Stap3

- Opstarten van de kassa:
 Plaats de voedingstekker in het stopcontact.
 De kassa start op en print een ticket met de verschillende landstalen.
Maak uw keuze met het overeenkomende nummer en druk
op de

toets.

Bv.: Ik kies NEDERLANDS  tik “3” en druk op de

toets.

 De kassa vraagt om de datum in te voeren.
Bv.: 15 MAART 2015  druk 150315

 Het scherm vraagt vervolgens het uur in te voeren.
Bv.: 15h45  tik 1545

3

ste

 De kassa stelt automatisch het 1

gedeelte in en geeft de afbeelding zoals hieronder afgebeeld:

 Na enkele seconden vraagt de kassa om de BTW waarde in te geven.
NOTA: Wenst u geen BTW waarde In te geven druk dan op de
toets. De kassa toont
een “INIT WAIT” en staat dan gebruiksklaar. Wenst u slechts een BTW waarde in te geven druk
dan na de instelling van uw BTW, bijvoorbeeld op BTW1(zoals hieronder beschreven), op de
Wenst u alle BTW waarden in te geven volg dan de richtlijnen hieronder.

toets.

 Na enkele seconden vraagt de kassa om de BTW1 waarde in te geven:
Bv.: BTW1 = 21%  druk 21* en druk op de

toets

 Na enkele seconden vraagt de kassa om de BTW2 waarde in te geven:
Bv.: BTW2 = 12%  druk 12*  en druk op de

toets

 Na enkele seconden vraagt de kassa om de BTW3 waarde in te geven:
Bv.: BTW3 = 6%  druk 6*  en druk op de

toets

 Na enkele seconden vraagt de kassa om de BTW4 waarde in te geven:
Bv.: BTW4 = 0%  druk 0*  en druk op de

toets

de

 De kassa stelt automatisch het 2 gedeelte in en geeft de afbeelding zoals hieronder afgebeeld:

 Na de afbeelding “INIT WAIT…” geeft de kassa een ticket en
kan men reeds met de kassa werken. Verder programmeren
is ook mogelijk.

Apll versie
kan afwijken.

* op de zwarte numerieke toetsen
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Registreren van een gewone verkoop met directe ingave van de prijs.
Bijvoorbeeld: Ik verkoop een artikel aan 14,95€.
Plaats de sleutel op de REG-stand  tik 1495*  druk op een departementtoets
 druk op de

toets.

* Geef de prijs in zonder het decimaal punt!
Een vaste prijs programmeren op departementstoetsen.
- Plaats de sleutel op “PGM”  druk “1”  druk op de toets SUB TOTAL  Geef de
prijs in en druk op de gewenste departementtoets*  druk op de toets SUB TOTAL

* Geef de prijs in zonder het decimaal punt! Bijvoorbeeld: de prijs =15,40€
Tik dan 1540 op de kassa.
Een negatief departement aanmaken. (aanmaken indien nodig)
- Plaats de sleutel op “PGM” druk “3”  druk op de toets SUB TOTAL 
tik “100” in  druk op het gewenste departement  druk op de toets SUB TOTAL .

Een vaste prijs programmeren op de PLU’s (artikels).
- Plaats de sleutel op “PGM”  druk “1”  druk op de toets SUB TOTAL  tik het
nummer van de PLU  druk op de toets PLU  geef de prijs in*  druk op de
toets CA/AMTTEND  druk op de toets SUB TOTAL

* Geef de prijs in zonder het decimaal punt! Bijvoorbeeld: de prijs =1,50€. Tik dan
150 op de kassa.
Koppelen van PLU’s aan een departement. (programmeren indien nodig) -max. 24 departementen- Druk “3”  druk de toets SUB TOTAL  tik de nummer van de PLU  druk op de
toets PLU tik de nummer van het departement  druk op de toets
CA/AMTTEND  druk op de toets SUB TOTAL

N.B.: een niet gekoppelde PLU is automatisch aan departement 24 gekoppeld.
Een omschrijving programmeren op departementen
- Plaats de sleutel op “PGM”  druk “2” druk op de toets SUB TOTAL  druk

op het gewenste departement  geef de karakters (max.12) in (volgens het GSM principe)

 druk op de toets CA/AMTTEND  druk op de toets SUBTOTAL
Opmerking:
- Karakters wissen met de toets .. (punt DEL) en naar rechts met de oo toets.
- Voor dubbele grote karakters druk de toets X/DATE TIME
- Voor een spatie selecteer met de numerieke toets “7” (druk 5 maal)
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Een omschrijving programmeren op PLU’s (artikels).
- Plaats de sleutel op “PGM”  druk “2”  druk op de toets SUB TOTAL  tik het gewenste
PLU nummer in (bv. 15)  druk op de PLU toets  geef de
karakters(max.12) in (volgens het GSM principe)  druk op de toets CA/AMTTEND 
druk op de toets SUBTOTAL
Opmerking:
- Karakters wissen met de toets .. (punt DEL) en naar rechts met de oo toets.
- Voor dubbele grote karakters druk de toets X/DATE TIME
- Voor een spatie selecteer met de numerieke toets “7” (druk 5 maal)

Programmeren van de ticket hoofding.

Er kunnen 5 lijnen bovenaan het ticket geprogrammeerd worden met max. 24 karakters per lijn.

- Plaats de sleutel op “PGM”. Druk “2”  druk op de toets SUBTOTAL  tik het
“lijnnummer” in  druk op de toets CH  geef de karakters in (volgens het GSM principe) 
druk op de toets CA/AMTTEND  druk op de toets SUBTOTAL

Opmerking:
- Karakters wissen met de toets .. (punt DEL) en naar rechts met de oo toets.
- Voor dubbele grote karakters druk de toets X/DATE TIME
- Voor een spatie selecteer met de numerieke toets “7” (druk 5 maal)

Beeptoon van de toetsen instellen (aan / uit)

- Plaats de sleutel op “PGM”  Druk “1”  druk op de toets SUB TOTAL  Geef de
code “10800” in via het numeriek klavier  druk op de toets SUB TOTAL  tik “0”
(beeptoon) of tik “1” (geen beeptoon)  druk op de toets CA/AMTTEND .

Dubbele karakterhoogte

- Plaats de sleutel op “PGM”  Druk “1”  druk op de toets SUB TOTAL  geef de
code 10200 in via het numeriek klavier  druk op de toets SUB TOTAL  tik “0”
(voor normale karaktergrootte) of tik “1” (voor dubbele karaktergrootte)  druk op
de toets CA/AMTTEND .

Programmeren van de bediende naam. (12 karakters)

Indien u werkt met een bediende toets, bepaal in PGM 3 in adres 0622 of u al dan niet wil werken met
een bediende (zie handleiding).

- Plaats de sleutel op “PGM”. Druk “2” SUBTOTAL  tik de nummer van de

bediende  druk op de toets %/clk#  geef de karakters in (volgens het GSM principe)

 druk op de toets CA/AMTTEND  druk op de toets SUBTOTAL
Opmerking:
- Karakters wissen met de toets .. (punt DEL) en naar rechts met de oo toets.
- Voor dubbele grote karakters druk de toets X/DATE TIME
- Voor een spatie selecteer met de numerieke toets “7” (druk 5 maal)
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Wijzigen van datum en uur.


Instellen van het uur.
- Plaats de sleutel op “PGM”
- Tik “1”  druk op de toets SUB TOTAL  geef het uur in, in vier
cijfers bv.: 1505 (=15u05)  druk de toets x/date time  druk op de toets C



Instellen van de datum.
- Plaats de sleutel op “PGM”
- Tik “1”  druk op de toets SUB TOTAL  geef de datum in, in zes cijfers volgens dag,
maand, jaar bv.:120615 (=12 juni 2015)  druk op de toets x/date time  druk de
toets C

Printer instellen als printerbon of als journaal
- Printer als klantbon

Plaats de sleutels op “PGM” druk op de numerieke toets “0”  druk
op de toets CH  plaats de sleutel op REG.

- Printer als journaal*

Plaats de sleutels op “PGM” druk op de numerieke toets “1”  druk
op de toets CH  plaats de sleutel op REG.

* In deze mode kan men in condens karakters printen met de sleutel in alle standen. Deze selectie wordt met
de toets “PAPER SAVING” gemaakt. Om terug te komen naar normale afdruk, druk nogmaals op de toets
“PAPER SAVING”.
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BTW programmatie
Manueel programmeren van de BTW + koppeling van PLU’s aan een departement.

BTW naar 21%, 12%, 6%, 0%

Plaats de sleutel op PGM
Programmeren van de BTW (Dit kan u overslaan wanneer reeds de BTW ingegeven is bij het opstarten van de kassa)
Dit is een voorbeeld voor 4 BTW waarden. Het is mogelijk om maar bv. 2 BTW waarden
te programmeren. Dan programmeert u enkel BTW1 en BTW2 met hun respectievelijke waarde.

 Programmatie van de BTW 21 % (BTW1)
Tik 3  druk op de toets SUB TOTAL  tik “1” (=BTW 1)  druk op de toets TAX PGM  geef de BTW waarde in “21”
 druk op de toets CA/AMTTEND  tik “5003”  druk op de toets CA/AMTTEND  druk op de toets SUB TOTAL .

 Programmatie van de BTW 12 % (BTW2)
Tik 3  druk op de toets SUB TOTAL  tik “2” (=BTW 2)  druk op de toets TAX PGM  geef de BTW waarde in “12”
 druk op de toets CA/AMTTEND  tik “5003”  druk op de toets CA/AMTTEND  druk op de toets SUB TOTAL .

 Programmatie van de BTW 6 % (BTW3)
Tik 3  druk op de toets SUB TOTAL  tik “3” (=BTW 3)  druk op de toets TAX PGM  geef de BTW waarde in “6”
 druk op de toets CA/AMTTEND  tik “5003”  druk op de toets CA/AMTTEND  druk op de toets SUB TOTAL .

 Programmatie van de BTW 0 % (BTW4)
Tik 3  druk op de toets SUB TOTAL  tik “4” (=BTW 4)  druk op de toets TAX PGM  geef de BTW waarde in “0”
 druk op de toets CA/AMTTEND  tik “5003”  druk op de toets CA/AMTTEND  druk op de toets SUB TOTAL .

Toekennen van de BTW 21%, 12%, 6% en 0% aan departementen
Tik “1”  druk op de toets SUB TOTAL  druk op de toets TAX PGM  druk eenmaal of verschillende malen op de
toets “TAX PGM” om de “BTW1, 2, 3, 4, ALLES, GEEN BTW” keuze te maken  druk op het gewenste
departement  druk op de toets SUB TOTAL.
N.B.: De BTW waarde kan enkel toegekend worden aan de departementen. De BTW toepassing op de PLU’s gebeurt
enkel door de PLU’s te koppelen aan een departement met de gepaste BTW waarde.(zie hieronder)

Toekennen van de BTW op de functietoetsen
%- , %+ , - -

Indien u één van bovenstaande toetsen gebruikt programmeer dan alle BTW’s (ALLES) op deze toets(en) als volgt:

Tik “1”  druk de toets SUB TOTAL  druk 5 maal* op de toets TAX PGM er verschijnt “ALLES” op het scherm 
druk op de gewenste functietoets  druk op de toets SUB TOTAL..

* Druk 6 maal indien “geen BTW” gewenst.

Linking van de PLU’s aan het departement met de respectievelijke BTW
Tik “3”  druk de toets SUB TOTAL  tik de nummer van de PLU  druk op de toets PLU  tik de
nummer van het departement  druk op de toets CA/AMTTEND  druk op de toets SUB TOTAL

Afdruk van het bedrag excl. BTW en het BTW bedrag op het klantenticket
Tik “3”  druk de toets SUB TOTAL  tik “0322”  druk de toets SUB TOTAL tik “730” (Indien BTW symbool gewenst
op ticket geef dan de waarde 20730 in) (  druk de toets CA/AMTTEND  druk de toets SUB TOTAL (dit is een selectie voor
de 4 BTW’s)
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Rapporten

Nota: mode X is een lezing zonder wijzigingen aan de verkoopsresultaten. Mode Z is een
eenmalige lezing en nadien gaan de tellers op nul.

X of Z lezing
Plaats de sleutel op “X” of “Z” en druk op de

toets

Periodiek X of Z rapport (enkel BRUTO en NETTO) – Periodiek -Plaats de sleutel op “X” of “Z”, tik 10 en druk op de

toets

PLU rapport
Plaats de sleutel op “X” of “Z”, tik 1 en druk op de

toets

Electronisch rapport

- Het elektronisch rapport kan men als volgt uitlezen:
1) - Plaats de sleutel in de “X” stand  druk “58*” en druk op de
(DD/MM/JJ)  druk op de toets
de toets

 voer de datum in

 voer het transactie volgnummer in en druk op

*.

* Indien u een rapport van alle omzetten wenst druk driemaal op de toets
invoeren van de code “58”
2) – Wissen van het electronisch journaal::
- Plaats de sleutel in de “Z” stand  druk “58*” en druk op de

na het

.

- Afdrukken van het elektronisch journaal van een bepaalde dag opgeslagen op de SD-kaart:
- Plaats de sleutel in de “X” stand  druk “5058*” en druk op de
(DD/MM/JJ)  druk op de toets

 voer de datum in

.

Programmering- en uitlezing van de PLU’s
Uitlezing van het de algemene programmering
- Plaats de sleutel op PGM en druk op de toets SUBTOTAAL
Uitlezing van het de PLU’s
- Plaats de sleutel op PGM en druk “10” en druk op de toets SUBTOTAAL

Deblokkeren van de kassa (indien nodig)

Deze operatie maakt een deblokkeren van de kassa mogelijk. Deze deblokkering heeft geen enkele
invloed noch op de geprogrammeerde gegevens noch op de reeds uitgevoerde registraties in de
“REG”- stand
- Plaats de sleutel op “OFF”
- Druk op de toets FEED
- Druk de toets FEED in en draai de sleutel op de “PGM” stand.
- Los de toets FEED , op het scherm verschijnt “FFFFFFFFFF“, druk op de toets SUB TOTAL .
- Eenmaal de initialisatie gebeurd, geeft de kassa een ticket met de initialisatie code.
- Plaats de sleutel terug op “REG”
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SD-KAART

- Verkopen opslaan op SD-kaart

- Plaats de sleutel op “PGM”
- Tik “1” en druk op de toets SUBTOTAAL
- Tik “10900” en druk op de toets SUBTOTAAL
- Tik “0”, 1”, “2” of “3” naargelang het rapport dat men wil
bewaren op de SD-kaart en druk op de CA/AMTTEND
toets (zie lijst hieronder).
- Draai de sleutel dan naar de stand X of Z en druk op de
toets CA/AMTTEND.

Rapportcode
0 : geen rapport bewaring op de SD- kaart (1)
1 : bewaart het X- rapport (2)
2 : bewaart het Z- rapport en het elektronisch journaal (EJ) (2)
3 : bewaart het X- en Z- rapport en het elektronisch journaal (EJ) (2)

(1) Deze code wordt gebruikt om de instelling van een eerder gekozen rapportcode ongedaan te maken.
(2) Eenmaal een rapportcode gekozen blijft deze ingesteld tot wanneer men een andere code instelt.

- Instellingen van de kassa bewaren op een SD-kaart (file 092p.092)
Enkel de programmering wordt op de SD-kaart opgeslagen

- Plaats de sleutel op “PGM”
- Tik “7” en druk op de toets SUBTOTAAL
- Tik “4114” en druk op de toets SUBTOTAAL
- Druk op de toets CA/AMTTEND

- Terugplaatsen van de instellingen van de SD-kaart naar de kassa
- Plaats de sleutel op “PGM”
- Tik “7” en druk op de toets SUBTOTAAL
- Tik “4104” en druk op de toets SUBTOTAAL
- Druk op de toets CA/AMTTEND

- Automatisch opslaan van de programmering in het flash geheugen

- Automatisch wordt het programma (zonder omzetgegevens) opgeslagen in het flash geheugen als
de kassa meer dan één minuut met de sleutel op de stand “OFF“ staat.
- Bij ontladen batterijen samen met een stroomonderbreking wordt het laatste opgeslagen
programma teruggeplaatst nadat datum en uur wordt ingegeven.
- Opmerking : het opslaan van de gegevens duurt ongeveer 1 minuut, het is mogelijk dat gedurende
deze tijd de kassa niet werkt.

- Leegmaken van het flash geheugen (fabrieksinstelling).
Terug naar de fabrieksinstelling:

- Plaats de sleutel op “PGM”
- Tik “7” en druk op de toets SUBTOTAL
- Tik “2710” en druk op de toets SUBTOTAL
- Druk op de toets CA/AMTTEND
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Foutmeldingen
Foutcode

Informatie op het scherm

Oorzaak

Oplossing

E001

Sleutelstand

Sleutelpositie werd gewijzigd voor
de afsluiting.

Draai de sleutel terug tot
wanneer het gepiep stopt en
druk op de de CA/AMTTEND

E008

A.U.B bediende

Registratie zonder het ingeven
van een bediende nummer.

Geef een bediende nummer in.

E010

Sluit printerarm.

De printerarm is niet of slecht
gesloten.

Sluit degelijk de printerarm.

E014

Papier op

Er is geen rol papier.

Plaats papier in de printer.

E029

Wisselgeld

Artikel registratie is verboden
tijdens betaling.

Finaliseer de transactie.

E046

Buffer REG.vol
EJ vol

Registratie buffer is vol.
d'
i
Elekronisch
geheugenéis vol.

Finaliseer de transactie.

E081
E090

De totalen blijven in
het geheugen

Maak een Z-rapport.

E100

Plaats een SD-kaart

De totalen zijn niet gewist op het
einde van de dag.
fi
d SD
l j kaart.
é
Geen

E101

Slecht formaat

De SD-kaart is niet goed
geformatteerd.

Formateer de SD-kaart.

E102

Bestand niet gevonden

Het bestand staat niet op de SDkaart.

Maak het bestand aan.

E103

SD geheugen vol

Sd-kaart is vol.

Maak plaats vrij op de SD-kaart.

E104

Zie Write protect switch van
de SD-kaart

Zie naar de “write potect”
schakelaar.

Plaats de selector op de SDkaart op “unlock”.

E109

SD CARD fout einde

Fout SD-kaart

Formateer of vervang de SDkaart.

E139

Negatief balans verboden

Het resultaat van de transactie
is negatief.

Registreer correct.

Pint het elekronisch journaal.

Plaats een SD-kaart.
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SE-S100
Eenvoudige handleiding
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1. Plaatsen van de papierrol

- Plaats

een papierrol voor het opstarten van de kassa zoals hieronder afgedrukt:

Nota: plaats de nieuwe rol papier niet op de oproller!!

2. Sleutelstand
CAL
REG
OFF
RF

X
Z

PGM

OFF:
REG :
RF :

Mode STOP, plaats de sleutel op deze stand om de kassa uit te schakelen.
Registratie stand.
Teruggave van goederen

CAL :

Mode rekentoestel.

X:

Voor het raadplegen van het verkoopsrapport zonder deze te wissen. Deze operatie mag verschillende malen per dag
uitgvoerd worden zonder dat dit invloed heeft op het zakencijfer.
Voor het raadplegen van het verkoopsrapport bij sluiting. Na deze raadpleging worden de tellers op nul gezet.

Z:

PGM : Sleutelstand voor het programmeren van de kassa.

3

3. Functie van de toetsen
Functie

Omschrijving

Sleutelstand

Pagina

FEED

Alle

Vooruit spoelen van het papier.

---

HELP

Alle

Hulp bij het programmeren.

---

PAPER
SAVING

REG RF

Met of zonder klantenticket: druk op deze toets voor het al dan niet uitprinten van het
ticket.

---

POST
RECEIPT

REG RF

Gebruikt voor het afdrukken van het ticket wanneer "PAPER SAVING" aan staat.

---

NS

REG RF

Openen van de lade zonder verkoop: werkt enkel als nog geen verkoop
begonnen is.

---

CLK#

Alle

C

Alle

Aanmelden van de nummer van een bediende (enkel wanneer het gebruik van een
bediende voorzien is in de programmering). Tik de nummer van de bediende en
druk op deze toets.

---

Correctie van een registratie: corrigeren van de bedragen op het scherm en
stopt het alarm bij een fout.

---

ERR.CORR

REG RF

Annulatie van de laatst geregistreerde operatie.

7

-

REG RF

Verminderen met een bedrag.

6

%

REG RF

%- korting op een artikel of op SUBTOTAAL.

6

REG RF

Vermenigvuldigen(aantal), programmeren van datum en uur.

7

PLU

REG RF

Oproepen van een artikel met zijn nummer en met voorgeprogrammeerde prijs.

5

RA

REG RF

Geld in lade(startgeld): voer het bedrag in dat men in de geldlade plaatst en druk op
de toets RA.

---

PO

REG RF

Geld uit lade : voer het bedrag in dat men uit de geldlade neemt en druk op de toets PO.

---

SUB TOTAAL: toont het totaal bedrag van de verkoop op het scherm.

---

X/ DATETIME

SUB TOTAL

Alle

CHK

REG RF

Betaling met cheque.

5

CH

REG RF

Betaling met een kaart.

5

CR

REG RF

Betaling op krediet.

5

CA/ AMT
TEND

REG RF

Contante betaling.

5

Voor het veranderen van niveau van de departementen.

5

Gebruik van departementen.

5

Numeriek klavier: gebruik voor het ingeven van de prijs of een
aantal. Gebruik nooit het decimaal punt om een bedrag in te
geven. Gebruik de toets 00 voor bedragen zonder decimalen.

5

DEPT/SHIFT

DEPT 1 tot 24

Alle

REG RF

Alle

4

4. Bedrag ingeven op het numeriek klavier
Voer de te registreren prijs in met decimalen zonder het decimaal punt te gebruiken.
Voorbeeld: bedrag =5,35€ tik 5 3 5

Het scherm toont 5.35

De dubbele nul (00) laat toe om ronde prijzen in te geven.
Het scherm toont 10.00
Voorbeeld : 10,00€.
Tik 1 0 00

5. Gebruik van departementen met vrije prijsingave
Sleutel op REG stand. Voer de prijs in en druk op het gewenste departement.
Voorbeeld: 15,00€ op DEPT1 en 5, 50€ op DEPT17 druk op de TOTAAL toets.

Tik 1 5 00  DEPT1  DEPT SHIFT  5 5 0  DEPT17  CA/AMT.TEND

6. Betaalwijze
Na het registreren van de verkopen afsluiten met een betalingstoets.
Voorbeeld: 15,00€ op departement 1 en verkoop van PLU n°1 vervolgens betaalt met een van de betalingstoetsen.
Sleutelstand in REG.

Tik

1 5 00  DEPT1  1  PLU 

CA/AMT.TEND
CHK
CH
CR

7. Wisselgeld
Na het registreren van de verkoop, voer het bedrag in gegeven door de klant en sluit af met de toets CA/AMT.TEND
Het scherm toont het terug te geven bedrag aan de klant.
Voorbeeld: 15,00€ op departement 1, de klant betaalt een bedrag van 20 €.
Sleutel op REG.

Tik 1 5 00  DEPT1  2 0 00  CA/AMT.TEND
Het scherm toont het terug te geven bedrag van 5,00€ aan de klant.

5

8. Afrekenen met verschillende betaalwijze
Na registratie van de verkopen, voer het bedrag in op iedere betaaltoets bij verschillende wijze van betaling.
Voorbeeld: 65,00€ op departement 1, betaalt contant bedrag=15,00€, 20,00€ met cheque, 30,00€ met kaart. Sleutel
op REG.
6 5 00  DEPT1  1 5 00  CA/AMT.TEND 2 0 00  CHK CH
Nota: Altijd eindigen met de betaaltoetsen CH of CR omdat hier geen gedeelde betaling werkt.

9. %- korting op een artikel
Geef een korting na het registreren van een artikel, voer de korting in zonder decimalen en druk op de toets %-.
Voorbeeld: 15,00€ op depart1, korting 10 % dus 1,50€ korting op het bedrag.
Sleutel op REG.
1 5 00  DEPT1  1 0  %-  CA/AMT.TEND

10. %- korting op het totaal van de verkoop
Na het beëindigen van de verkopen met de toets SUBTOTAAL, voer de %- korting uit zonder rekening te houden met
de decimalen.
Voorbeeld: 15,00€ op departement 1, 5,00€ op departement 5, korting 5 % op de totale verkoop, dus 1,00€ korting en
betaling met cheque.
Sleutel op REG.

Tik 1 5 00  DEPT1  5 0 0  DEPT5  SUBTOTAL  5  %- CHK

11. Vermindering op een departement
Na de verkoop op een departement een mindering toekennen, druk op de toets
Voorbeeld: 15,00€ op dept1, mindering 1,00€ met contante betaling.
Sleutel op REG.

Tik 1 5 00  DEPT1  1 0 0  -  CA/AMT.TEND

6

-

12. Vermenigvuldigen (aantal)
Voer het aantal in en druk op de toets X/ DATETIME , voer de prijs in en druk op departement 1.
Voorbeeld: 3 maal 15,00€ op departement 1, afgerekend met de toets CA/AMT.TEND .
Sleutel op REG.
3  X

1 5 00  DEPT1  CA/AMT.TEND

13. Annuleren van de laatste verrichting
Na een foute verkoopsingave, druk op de toets ERR.CORR.
Voorbeeld : annulatie van een registratie na ingave van 15,00€ op departement 1. Sleutel
op REG.
1 5 00  DEPT1  ERR.CORR

14. Teruggave goederen
De sleutelstand RF laat toe om goederen terug te nemen of om de totaliteit van een verkoop te annuleren.
Voorbeeld 1: terugname van goederen voor een bedrag van 15,00€ op departement 1 met contante terugbetaling.
Sleutel op RF 

1 5 00  DEPT1  CA/AMT.TEND Sleutel op REG

Voorbeeld 2 : Annulatie van een reeds geregistreerde verkoop.
Sleutel op RF  Voer de te annuleren producten in met hun bedrag  Kies de betalingswijze  Sleutel terug op REG

7

15. X en Z lezing
15.1. Rapporten
CAL
REG
OFF
RF

X
Z

Plaats de sleutel op X of Z

PGM
X : X-sleutelstand (afdruk zonder de tellers op nul te zetten):
Gebruikt om de verkoopsresultaten uit te lezen zonder de tellers op nul te zetten. Deze uitlezing mag
verschillende malen per dag gebeuren zonder dat dit invloed heeft op het zakencijfer.
Z : Z-sleutelstand (na afdruk, zet de tellers op nul) :
Gebruikt om de verkoopsresultaten uit te lezen en de tellers op nul te zetten. Deze uitlezing wordt op het
einde van de dag toegepast bij sluiting van de zaak. Na deze lezing gaan alle dagelijkse tellers op nul.

15.2. Dagelijks financieel rapport
Plaats de sleutel op

X/Z

CA /AMT
TEND

15.2a. PLU rapport X / Z
Plaats de sleutel op

X/Z

CA /AMT
TEND

1

Tikken op het numeriek klavier

15.3. Periodiek rapport X / Z (bruto en netto)
Maandelijkse (periodieke) rapporten worden als volgt uitgelezen:
Plaats de sleutel op X /

CA /AMT
TEND

10

Z

Tikken op het numeriek klavier

15.4. Elektronisch journaal
Het elektronisch journaal houdt de verkopen bij (een vorm van controle band), Men kan de kassa instellen dat bij een Zlezing het elektonisch journaal automatisch wordt weggeschreven naar de SD kaart.
Het elektronisch journaal(EJ) kan uigeprint worden als volgt:
Plaats de sleutel op X

CA /AMT
TEND

58

datum

CA /AMT
TEND

Tikken op het numeriek klavier.
volgnummer

CA /AMT
TEND

Afdrukken van het elekronisch journaal van een bepaalde dag opgeslagen op de SD kaart:
Plaats de sleutel op X

CA /AMT
TEND

5058

Tikken op het numeriek klavier.

8

datum

CA /AMT
TEND

9

