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Initialiseren van de kassa (alleen voor dealers!) 
 
DEZE HANDELING MOET U NIET VERRICHTEN WANNEER DE KASSA AL VOOR U GEPROGRAMMEERD 
IS!! 
 
Met deze handeling worden alle programmeergegevens gewist en is het geheugen klaar voor gebruik. 
 
Zet hiervoor de MA sleutel in de stand P en druk de stekker in het stopkontakt terwijl u de [C] toets ingedrukt houdt. 
Hou de toets 2 seconden ingedrukt totdat de printer een slag maakt en laat de toets weer los. Het display geeft nu 
‘0’ aan en het geheugen is gewist. 
 
 
De kassa geeft een storing aan en reageert niet op de toetsen 
 
Wanneer er in het dipslay het symbool E verschijnt en u kunt met geen enkele mogelijkheid uit deze storing komen, 
dan is waarschijnlijk de toegang tot het geheugen geblokeerd.  
 
De eenvoudigste manier om deze storing op te lossen is als volgt: 
 
• Zet de MA sleutel in de stand P 
• Trek de stekker uit het stopkontakt 
• Wacht 5 tot 10 seconden en plaats de stekker weer terug in het stopkontakt 
• Draai de MA sleutel terug naar de stand R en probeer het opnieuw 
 
Deze handeling wordt een halve reset genoemd en verwijderd de laatste registratie uit het geheugen. 
Wel worden alle eerdere registraties bewaard alsmede de programmering van de kassa. 
 
Mocht dit niet baten dan verzoeken wij u onmiddelijk kontakt op te nemen met uw dealer. 
 
 
Sleutelstanden 
 
MODE  NAAM   FUNCTIE 
P  Programmeerstand Om de kassainstellingen te programmeren 
L  Uit   Om de kassa uit te zetten; de kassa krijgt nog wel stroom 
R  Registratiestand Dit is de normale werkstand waarin u registreert 
X  X-Rapportage  Om rapporten te printen ZONDER de gegevens te resetten 
Z  Z-Rapportage  Om rapporten te printen en de verkopen te resetten (op ‘0’) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Datum programmeren 
 
• Zet de sleutel in de stand P 
• Toets de datum in (JJMMDD) en druk op [SUB TOTAAL]  (vb. 11 april 2003 = 030411) 
• Zet de sleutel in de stand R 
 
 
Tijd programmeren 
 
• Zet de sleutel in de stand P 
• Toets de tijd in (UUMM) en druk op [X]    (vb. 15:30 = 1530) 
• Zet de sleutel in de stand R 
 
 
BTW tarieven programmeren 
 
TARIEF 1 (6%) PROGRAMMEREN: 
• Zet de sleutel in de stand P 
• Toets het volgende in: 
• [1] [BTW SHIFT] [2] [IN KAS]     (selecteer tarief 1)    
• [0] [IN KAS]        (er is geen minimaal BTW bedrag) 
• [6][0][0][0][0] [IN KAS]      (percentage is 6.0000%) 
• Zet de sleutel in de stand R 
 
TARIEF 2 (19%) PROGRAMMEREN: 
• Zet de sleutel in de stand P 
• Toets het volgende in: 
• [2] [BTW SHIFT] [2] [IN KAS]     (selecteer tarief 2) 
• [0] [IN KAS]        (er is geen minimaal BTW bedrag) 
• [1][9][0][0][0][0] [IN KAS]      (percentage is 19.0000%) 
• Zet de sleutel in de stand R 
 
 
BTW koppelen aan een groep 
 
• Zet de sleutel in de stand P 
• Toets een [0] in voor 0% BTW; of toets een [1] in voor 6% BTW; of toets een [2] in voor 19% BTW 
• Druk op de groep waaraan de BTW moet worden gekoppelt 
• Zet de sleutel in de stand R 
 
Vb. U wilt BTW 2 (19%)koppelen aan groep 2 
Zet de sleutel in de stand P; toets in [2] en druk op de toets van groep 2; zet de sleutel in de stand R 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Systeemvlaggen programmeren 
 
 
VLAG 1 N1   N2   N3   N4   N5   [UIT KAS] 
• Zet de sleutel in de stand P 
• N1: Toets in [0]  (N1 is altijd ‘0’) 
• N2: Maak uw keuze uit: 

0=Print alles 
1=Print alleen bonnummer en herstelboekingen 
2=Print alleen NRGT (groot totaal) en herstelboekingen 
3=Print alleen herstelboekingen 
4=Print alleen NRGT (groot totaal) en bonnummer 
5=Print alleen bonnummer 
6=Print alleen NRGT (groot totaal) 
7=Print geen bonnummer, NRGT (groot totaal) en herstelboekingen 

• N3: Maak uw keuze uit: 
0=Print tijd, datum en bonnummer op de klantenbon 
1=Print datum en bonnummer op de klantenbon 
2=Print tijd en bonnummer op de klantenbon 
3=Print bonnummer op de klantenbon 
4=Print tijd en datum op de klantenbon 
5=Print datum op de klantenbon 
6=Print tijd op de klantenbon 
7=Print geen tijd, datum en bonnummer op de klantenbon 

• N4: Maak uw keuze uit: 
0=DATUM: print in de volgorde jaar, maand, dag; VERMENIGVULDIGEN: prijs [X] aantal 
1=DATUM: print in de volgorde maand, dag, jaar; VERMENIGVULDIGEN: prijs [X] aantal 
2=DATUM: print in de volgorde dag, maand, jaar; VERMENIGVULDIGEN: prijs [X] aantal 
4=DATUM: print in de volgorde jaar, maand, dag; VERMENIGVULDIGEN: aantal [X] prijs 
5=DATUM: print in de volgorde maand, dag, jaar; VERMENIGVULDIGEN: aantal [X] prijs 
6=DATUM: print in de volgorde dag, maand, jaar; VERMENIGVULDIGEN: aantal [X] prijs 

• N5: Maak uw keuze uit: 
0=Print op de bon 0 (geen decimale punt) en gebruik de printer als journaalprinter  
1=Print op de bon 0.0 en gebruik de printer als journaalprinter 
2=Print op de bon 0.00 en gebruik de printer als journaalprinter 
3=Print op de bon 0.000 en gebruik de printer als journaalprinter 
4=Print op de bon 0 (geen decimale punt) en gebruik de printer voor het printen van klantenbonnen 
5=Print op de bon 0.0 en gebruik de printer voor het printen van klantenbonnen 
6=Print op de bon 0.00 en gebruik de printer voor het printen van klantenbonnen 
7=Print op de bon 0.000 en gebruik de printer voor het printen van klantenbonnen 

• Druk op de toets [UIT KAS] 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VLAG 2 N1   N2   N3   N4   N5   [HERSTEL] 
• Zet de sleutel in de stand P 
• N1: Voer het aantal regels (0-9) in wat doorgevoerd moet worden na het eindigen van de registratie 
• N2: Maak uw keuze uit: 

0=Reset niet bonnummer na een Z-Rapport, print geen BTW en print in P, X en Z de tijd en bonnumer  
1=Reset bonnummer na een Z-Rapport, print geen BTW en print in P, X en Z de tijd en bonnummer 
2=Reset niet bonnummer na een Z-Rapport, print BTW en print in P, X en Z de tijd en bonnummer 
3=Reset bonnummer na een Z-Rapport, print BTW en print in P, X en Z de tijd en bonnummer 
4=Reset niet bonnummer na een Z-Rapport, print geen BTW en print tijd en bonnummer volgens vlag 1-N3 
5=Reset bonnummer na een Z-Rapport, print BTW en print tijd en bonnummer volgens vlag 1-N3 
6=Reset niet bonnummer na een Z-Rapport, print BTW en print tijd en bonnummer volgens vlag 1-N3  
7=Reset bonnummer na een Z-Rapport, print BTW en print tijd en bonnummer volgens vlag 1-N3 

• N3: Maak uw keuze uit: 
0=Print aantal artikelen en print de tijd en bonnummer onderaan de journaalstrook of klantenbon 
1=Print niet aantal artikelen en print de tijd en bonnummer onderaan de journaalstrook of klantenbon 
4=Print aantal artikleen en print de tijd en bonnummer bovenaan de journaalstrook of klantenbon 
5=Print niet aantal artikelen en print de tijd en bonnummer bovenaan de journaalstrook of klantenbon 

• N4: Maak uw keuze uit: 
0=Print geen BTW gegevens op de klantenbon 
1=Print bedrag exclusief BTW op de klantenbon 
2=Print bedrag exclusief BTW per tarief op de klantenbon 
3=Print bedrag exclusief BTW en BTW bedrag per tarief op de klantenbon 
5=Print bedrag exclusief BTW en bedrag exclusief per tarief op de klantenbon 
7=Print bedrag exclusief BTW, BTW bedragen per tarief en bedrag exclusief BTW op de klantenbon 

• N5: Maak uw keuze uit: 
0=Laat de tijd in het display zien; selecteer de [-%] toets en koppel deze niet aan een groep  
1=Laat de datum in het display zien; selecteer de [-%] toets en koppel deze niet aan een groep 
2=Laat de tijd in het display zien; selecteer de [-%] toets en koppel deze aan een groep 
3=Laat de datum in het display zien; selecteer de [-%] toets en koppel deze aan een groep 
4=Laat de tijd in het display zien; selecteer de [+%] toets en koppel deze niet aaan een groep 
5=Laat de datum in het display zien; selecteer de [+%] toets en koppel deze niet aan een groep 
6=Laat de tijd in het display zien; selecteer de [+%] toets en koppel deze aan een groep 
7=Laat de datum in het display zien; selecteer de [+%] toets en koppel deze aan een groep 

• Druk op de toets [HERSTEL] 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uitleg van de toetsen 
 
TOETS  ENGELS  OMSCHRIJVING 
BON  FEED   Om het papier door de printer heen te voeren. 
BTW SHIFT TAX SHIFT  Om BTW tarieven te kunnen programmeren. 

Om handmatig een BTW tarief te selecteren als er geen BTW is gekoppeld 
aan een groep. BTW tarieven moeten wel geprogrammeerd zijn. 

X/TIJD  X/TIME   Vermenigvuldigen. Aantal [X] prijs of prijs [X] aantal.  
Laat ook de datum of tijd zien als er niet wordt geregistreert. 

HERSTEL VOID   Een bedrag kan foutief zijn aangeslagen op een groep. Druk op de  
[HERSTEL] toets, voer het bedrag in en druk op de groep. U kunt nu OF 
verder registreren door het juiste bedrag in te voeren en op de groep 
drukken OF de transactie beeindigen. 

C  C   Verwijderd de cijfers in het display. 
- -   U kunt een bedrag in korting geven. Voer het kortingbedrag in en druk op  

deze toets; het bedrag wordt van het sub-totaal afgehaald. 
-%  -%   U kunt korting geven in %. Sla alle bedragen aan, druk op [SUB TOTAAL],  
     voer het percentage in en druk op de [-%] toets. U kunt ook een bedrag 

    aanslaan op een groep, het percentage invoeren en op [-%] drukken om 
   korting te geven op een bepaald artikel. 

TOTAAL TL   Laat het bedrag inclusief BTW in het display zien. 
KONTANT CASH TEND  Registreert een bedrag wat kontant door de klant wordt betaald. 
IN KAS  RA   Wanneer er teveel geld (met [UIT KAS]) uit de kassa wordt gehaald ,kunt u 
     het restant terugstorten met deze toets. Ook wanneer een klant een 

bedrag komt betalen wat eerder op rekening was geboekt kunt u deze 
toets gebruiken. Voer het bedrag in, druk op [IN KAS] en op [KONTANT]. 

UIT KAS PO   Wanneer er bijvoorbeeld een leverancier moet worden betaald met geld uit 
      de kassa, kunt u het bedrag aanslaan, op [UIT KAS] drukken en daarna op 
      [KONTANT] drukken.  
SUB/LADE #/ST   Opent de geldlade als er niet wordt geregistreert. 
     U kunt een nummer (SKU#) printen op de klantenbon door de cijfers in te 
      toetsen en op deze toets te drukken tijdens het registreren. 
     Als u tijdens het registreren direct op deze toets drukt worden alle 
      bedragen opgeteld (sub totaal) zonder dat er wordt afgerekend. 
OP REK. CH   Registreert een bedrag wat op rekening wordt betaald. 
 
 
Rapporten 
 
X-Rapport: Zet de sleutel in de stand X en druk op [KONTANT] 

Telt alle verkoopbedragen op zonder de verkoopgegevens te resetten (op ‘0’).  
Wordt meestal tussentijds geprint (bijvoorbeeld tussen de middag 

 
Z-Rapport: Zet de sleutel in de stand Z en druk op [KONTANT] 
  Telt alle verkoopbedragen op en reset deze (alles op ‘0’). 
  Wordt meestal aan het eind van de dag geprint. 
 
  
   


