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Link kassa XEA207 met PC, door middel van SD Kaart of RS232 kabel .    KC Febr12 

1. Stap 1 – Formatteren van de SD kaart . 

 

- Steek de SD kaart vooraan in de kassa. 

- Druk ESC/CANCEL    CL  en TL/NS toets   . Druk  de toets Mode 

- Druk het cijfer 7  (SD Card functies) gevolgd door de toets TL/NS   

- Druk het cijfer 4   (Formatteren) gevolgd door de toets TL/NS   

- De cursor “springt” automatisch naar 1. OK – Bevestig door het drukken van de TL/NS toets 

- De tekst “Openen SD card “ verschijnt … even wachten ! De SD kaart  is nu geformatteerd 

voor uw kassa. Deze procedure dient slechts 1 maal uitgevoerd te worden.  

- Om terug naar het startscherm te gaan druk ESC/CANCEL 

 

2. Stap 2 – Opslaan van de gegevens van de kassa op uw SD kaart  

 

- Druk vanuit het startscherm Mode, druk 7 (SD card functies) gevolgd door de toets TL/NS 

- Druk het cijfer 3  (Map beheer) gevolgd door de toets TL/NS 

- Druk het cijfer 1   (Maak map)  

- U moet nu de naam  (XEA207) ingeven ( querty toetsenb.) Druk TL/NS om te bevestigen. 

- De cursor springt naar 1.OK – Bevestig door het drukken van de TL/NS toets 

- De tekst “Openen SD card “ verschijnt … even wachten !” 

- Druk het cijfer  2 (Kies map) - Druk het cijfer  1 en vervolg met de toets TL/NS 

- Druk de toets ESC/CANCEL 

- Druk het cijfer 1  (Bewaren) gevolgd door de toets TL/NS 

- Druk het cijfer 1 

- * Druk het cijfer  1  - Indien U omzetgegevens wenst te bewaren. 

- * Druk het cijfer  2 – Indien U de elektronisch journaal gegevens wenst te bewaren. 

- * Druk het cijfer  4 – Indien U alle programmeergegevens wenst te bewaren . 

- De cursor “springt” telkens automatisch naar 1. OK – Bevestig met  de TL/NS toets. 

- De tekst “Openen SD card “ verschijnt … even wachten ! 

- Als de cursor terug in het “Bewaren” scherm komt, kunt U  voor een andere optie kiezen of 

de SD kaart veilig verwijderen. 

- Door de toets ESC/CANCEL  te drukken komt U terug in het startscherm terecht…. 

3. Stap 3 - Wat met gegevens ? 

 

- Wat de verkoopgegevens betreft (die u hebt binnengekregen op de SD kaart door voor de 

optie 1 of 2  te kiezen) deze zijn beschikbaar in CSV formaat, waardoor u ze op uw PC in Excel 

kunt bewerken . 

- Wat de programmeergegevens  betreft ( gegevens van omzetgroepen, artikelen , logo en btw 

tarieven) (binnengehaald met optie 3 ): 

hiervoor hebben wij onze gratis software PC-link ter beschikking . 

 

 



 

4. Stap 4 – Installeren van onze PC software “PC-Link” 

- Ga naar onze website www.hendrickxnv.be 

- Kies voor de rubriek “Online Bestellen” 

- Kies voor de kassa SHARP XEA-207 en ga naar “Downloads”  

- Klik op ‘Software PC link XE-A207’ 

- Kies ‘openen met windows verkenner’ + OK 

- Klik rechts op het mapje, bijv ‘A207V’ en kies Kopiëren. 

- Sluit nu alle openstaande vensters, totdat je het bureaublad ziet. 

- Klik hier rechts en kies voor plakken. 

- Open het mapje wat er bijgekomen is op je bureaublad 

- Klik rechts op het .exe – bestand bijv ‘pc-link_A207.exe’ en kies kopieren naar bureaublad 

- Sluit het openstaande venster. 

- Door nu links te dubbelklikken op de zonet geplaatste  snelkoppeling, bijv ‘PClink A207’ kan u 

nu het programma opstarten. 

Stap 4a - Vervolgens kunt U aan de slag met de software – Proc. Met SD kaart 

- Dubbelclick het icoontje A207V op uw bureaublad  - Dubbelclick vervolgens op het icoontje 

“PC-linkA207V” 

- Steek de SD kaart uit de kassa in uw PC -  Een scherm opent zich – Click op” File” (links boven) 

- Click op “export/import”. -  Zorg dat zowel het veld bij  “Drive” als bij “Folder” een blauwe 

achtergrond hebben – doe dit door op het veld te clicken. 

- Click op Import. De vraag “Do you want to execute Import” verschijnt op het scherm – 

bevestig met Ja. 

- De gegevens van de kassa worden via de SD kaart ingeladen in de software van de kassa.  

U kunt nu aan de slag om op de PC gegevens te wijzigen en in te brengen  zoals : 

Omzetgroepen (Dept) -    Artikelen (PLU) - Logo – logo tekst  - BTW tarieven (Tax) 

De gegevens bevinden zich op PC en dienen nu op de SD kaart gestockeerd te worden . Hoe 

te werk gaan ? 

- Click op “File(F)” 

- Click op “export/import” 

- Zorg voor een blauwe achtergrond van “Drive” en folder  “XEA207” door eventueel op de 

velden te clicken.  

- Click “export” – de vraag “Do you want to execute export ?” verschijnt. Bevestig met ja . 

- Verwijder de SD kaart uit de computer. Vervolgens kunt U de gegevens inladen in uw kassa – 

Hoe te werk gaan ? 

- SD  kaart in kassa    -     Druk Mode    -         Druk 7  (SD card)  en de TL/NS toets  . 

-  Druk 2 (laden) en de TL/NS toets -  2   (Alle PGM) – 1. OK – bevestig met  TL/NS toets. 

- Als je de toets ESC/CANCEL 2 keer drukt, kom je in het startscherm terecht . 

 

Stap 4b – Procedure  met verbinding RS 232 kabel 

- Indien de communicatie verloopt dmv een seriële kabel, werk dan als volgt : Dubbelclick het 

icoontje  A207V op uw bureaublad  - Dubbelclick vervolgens op het icoontje “PC-linkA207V”.  

- U kunt nu aan de slag om op de PC gegevens te wijzigen en in te brengen  zoals : 

omzetgroepen (Dept)  Artikelen (PLU) Logo – logo tekst  - BTW tarieven (Tax). Ontvangen en 

zenden gebeurt dmv de toetsen Receive  en Send 

http://www.hendrickxnv.be/

