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1. Ticket aan of uit zetten.  (Mode = REG) (De REG Mode bereik je door een aantal keren ESC/CANCELte 

drukken tot links onderaan in het scherm de aanduiding REG verschijnt) 

- Druk de toets Funct.Menu 

- Kies voor 3 (Bon switch) – Kies voor 1.AAN of 2. UIT  

2. Verkopen – Open bedragen op directe afdeling (1 tot 6)  (Mode = REG.) 

- Druk het bedrag (bvb2.10€ = 210, 3 € = 300) – Eventueel voorafgegaan door het aantal en (X) 

- Druk op de gewenste afdeling. 

 

3. Verkopen- Open bedragen op open afdeling (7 tot 99)   (Mode = REG.) 

- Druk eventueel het aantal gevolgd door de (X) toets 

- Druk het nr. van de afdeling gevolgd door de toets DEPT # 

- Druk  het gewenste bedrag,(bvb 15.60=1560 en 3€=300)  

- Druk de toets TL/NS 

 

4. Verkopen – Direct toetsen.  (Mode = REG.) 

- Druk de rechtstreekse toets – Eventueel voorafgegaan door het aantal en (X) 

 

5. Verkopen – Level (L1,L2,L3) direct toetsen. (Mode = REG.) 

- Druk eerst de level toets (L2, L3) gevolgd door de direct toets – Om te vermenigvuldigen gaat 

men als volgt te werk : Level toets, dan het aantal gevolgd door (X)en tenslotte de direct toets. 

 

6. Verkopen – dmv registratie PLU nummer (Mode = REG.) 

- Druk eventueel aantal gevolgd door de  (X) 

- Druk het nr van het artikel gevolgd door PLU/SUB toets. 

 

7. Functietoetsen – (Mode =  REG) 

 

Help : Door deze toets te drukken krijgt U een overzicht van de beschikbare digitale handleiding – 

rechtstreeks op de kassa. Deze handleiding bevat het volgende (voor de bediening) :  

1. Bonrol plaatsen   2. Electronisch journaal bekijken   15.  Hoe clerk aanmelden ?  16.  Hoe bon 

aan/uit zetten 

Details, verkrijg je door het drukken van het nummer gevolgd door de Help toets 

 

G.C. RCPT : Met deze toets kunt U een copie ticket bekomen na het drukken van een Totaaltoets (TL, 

CH,CR) indien U in een “Ticket OFF” stand werkt. Of bij het gebruik van de GLU (tafel) functie kunt u 

op het einde een samenvatting krijgen van de rekening.(eventueel een copie van de rekening)  

EJ VIEW : Toets drukken en je komt in het electronisch journaal. Met de pijltjes kun je er “doorlopen”. 

FUNC MENU Deze toets geeft een overzicht van 4 functies die men kan kiezen (RA= geld in, %2 = 

korting artikel, Bon sw en Bon). 

AUTO MENU 

CLK#:  Dit is de bediende toets . Om een bediende aan te melden drukt U het nr (1-4)van de bediende 

gevolgd door deze toets. Afmelden doet U door 1 maal op de CLK# toets te drukken. Indien u over 

meer dan 4 bediendes wenst te beschikken zie blad “Patron functies”. 

PLU/SUB : Artikelen boven het nr. 140 worden dmv deze toets opgeroepen. Bvb 412 PLU/SUB 

(-) : Dit is de toets die gebruikt wordt om een bedrag korting te geven. 



 

 

%:     Dit is de toets om een procentuele korting te geven. Deze % toets is enkel van toepassing op het 

subtotaal (dus na het drukken van de toets TM/ST.) 

PO: Deze toets wordt gebruikt om een “Geld uit” registratie te maken (bvb betalen v.e. 

leverancier).Ga als volgt ter werk : Druk het bedrag, druk de PO toets en druk TL/NS 

RF : Dit is de terug toets . (bvb terugname) . 

Deze toets in al zijn mogelijkheden uitleggen zou ons echt 1 blz vergen. Onthou een algemene regel. 

Voer de registratie uit als bij een verkoop en druk als voorlaatste toets de RF toets. 

Bvb. U wenst het volgende als Terug registratie te boeken in een ticket :  2 x het artikel 1 

In een registratie zou dit als volgt gebeuren : Druk de toets 2  - druk vervolgens de (X) toets en druk de 

artikeltoets nr.1 – Bij een terugname wordt dit : Druk de toets 2 – druk vervolgens de (X) toets – druk 

de RF toets (voorlaatste)  en druk het artikel 1 (laatste).  

VAT/SHIFT: Deze toets wordt gebruikt om een switch te doen in het BTW tarief (vereist instellingen !) 

CL:  correctietoets. Ingaven  op het numeriek toetsenbord worden hiermee gewist ! 

∞: Dit is de tweede correctietoets. Hiermee corrigeert U ingaven van een niet afgesloten ticket. Ga 

met de pijltjes op de fout staan (in het scherm) en druk de ∞toets. Stel een vermenigvuldiging van 15 

en u wenst er 12 ipv 15. Ga in het scherm op de fout staan en druk 3 en de toets  ∞ 

Pijltjes :: Hiermee kunt u door de functies op het scherm “lopen” 

Mode : Deze toets vervangt de vroegere sleutel . U kunt hiermee de verschillende functies bereiken  

Noteer dat U bij  de instelling (ook nog nadien) de verschillende functies kunt beveiligen dmv een code 

ESC/CANCEL : Toets laat U toe om uit een functie te “springen”. 

DEPT # : Standaard beschikt de kassa over 99 omzetgroepen. De eerste 6 liggen rechtstreeks op uw 

toetsenbord. Om er een bedrag op in te brengen gaat u als volgt te werk : Druk bedrag – druk 

overeenstemmende omzetgroep( let op : 12,80€ wordt ingebracht als 1280 – zonder comma, 13.- € 

wordt ingebracht als 1300 – zonder comma) . De andere 93 bereikt u als volgt : Druk het nummer 00-9 

van de omzetgroep gevolgd door de toets DEPT #, breng het bedrag in druk TL/NS om te bevestigen. 

CR1 : Kredietbetaling – bvb betaling dmv bancontact 

CH1 : Betaling dmv cheque – Bvb maaltijdcheques kunnen als dusdanig ingebracht worden – ook 

betaling met bvb cadeaubons. 

#/TM/ST : Toets met een dubbele functie – Als ze gedrukt wordt in wachtstand , krijgt u op scherm 

een weergave van de datum en het uur, wordt de toets gedrukt tijdens een rekening, dan krijgt u op 

het scherm van de klant de toestand van het subtotaal. 

TL/NS : eveneens een toets me meerdere functies – Tijdens programmering soms ook bij ingave kan 

ze beschouwd worden als een “Enter” toets. Ze heeft ook de functie van openen van de lade en 

afsluiten van de rekening als Cash betaling. 

L1  L2  L3 : Toetsen hebben de functie van Level – u kunt er met het drukken van respectievelijk 

artikelen van het 2
e
 – 3

e
 niveau mee bereiken. 

GLU :  Typische Horecafunctie. GLU = Tafelnummer toets. Hoe wordt ze gebruikt ? Druk het nr van de 

tafel 00-9  , druk vervolgens GLU toets en maak uw registratie, sluit af met NBAL. De rekening wordt 

opgeslagen in het tafelgeheugen. Er kan later verder op de tafel geboekt worden. Afsluiten doet men 

met TL,CH1,CH2,CR1,CR2. Druk  de  GC RECEIPT toets voor een extra copie van de rekening .  

NBAL – Zie hierboven. 

 

8. OP X/Z Functie 

- Met deze functie kunt u uw eigen resultaten lezen en nulstellen. 

- Het is eveneens mogelijk om een uitlees te maken van het Electronisch journaal, eventueel 

gesorteerd op datum of op bonnummer. 


