Handleiding

Steek de stekker niet in het stopcontact voordat stappen 1 en 2 zijn doorlopen.

Elektronische kasregister SE-S10

Voorbereidingen
• Om verlies van alle instellingen en verkoopdata te voorkomen bevelen we aan
om batterijen te installeren ten behoeve
van geheugenbehoud, voordat de kassa
in gebruik wordt genomen. Vervang deze
batterijen minimaal eenmaal per jaar.

4.

Installeer de meegeleverde 58mm thermische
papierrol door de printplaatdekplaat (druk op
‘open button’) en plaatst de papierrol correct in
printerruimte. Sluit de dekplaat.

Stop de stekker in het stopcontact.

Voorbeeld 1:
Stel btw-tarief in op departementtoets 2, 3.

Wanneer een bon geprint wordt:

1.

Draai de sleutel naar ‘PGM’ positie.
REG

PGM

1. Installeer batterijen t.b.v.
geheugenbehoud en
de papierrol

1.

2.

CAL X

Start btw-programmeren.
Z

	 Voer btw-tarief in en toets
de departementtoets.

OFF

	 Voer btw-tarief in en toets
de departementtoets.

RF

PGM

3. Taal kiezen (indien nodig)

Verwijder de printerdekplaat.

1.

Voor de printuitvoer kan gekozen worden uit
tien talen.

2.

Om instellingen te beëindigen.
Voorbeeld 1:
Stel btw-tafief 5.5% in op departementtoets 2 en
btw-tarief 7% op departementtoets 3.

Voer onderstaande stappen uit:

Start btw-programmeren.

Standaard printerinstelling is bonprinter.

	 Voer btw-tarief in en toets
de departementtoets.

M

PG

6. Btw-tarieven instellen

	 Voer btw-tarief in en toets
de departementtoets.

Voer het gewenste btw-tarief voor departementtoets.

1.
2.

• Let op de (+) en (-) markeringen in het
batterijcompartiment. Laad een set van
twee nieuwe “AA” batterijen zodat de (+)
en (-) uiteinden in de richting liggen zoals
gemarkeerd in de afbeelding.
Deze batterijen beschermen informatie
die is opgeslagen in het geheugen van de
kassa bij stroomstoringen of wegnemen
van de stroom. Zorg dus dat je deze
batterijen eerst installeert.

2. Opstarten van de kassa

3.

Plaats twee nieuwe “AA” batterijen in het
compartiment.

1.

Steek de modussleutel die bij de kassa zit in
de modusschakelaar. Draai de sleutel naar de
OFF-positie.

REG

PGM

Draai de modus sleutel naar de ‘PGM’ toets.
REG

Belangrijk

Verwijder de batterijcompartimentdekplaat

CAL X

OFF

RF

Z

PGM

2.

Lees de printuitvoer en volg de procedure die is
geprint op de bon. Selecteer de taalcode (0-9)
en toets op
.

4. Datum en tijd instellen

1.

Volg de procedure op de geprinte bon om datum
en tijd in te stellen.

5. Printerschakelaar voor
bon of journaal
Wanneer een journaal geprint wordt:

1.

Draai de sleutel naar ‘PGM’ positie.
REG

PGM

PGM

CAL X

OFF
RF

PGM

2.

Voer onderstaande stappen uit:

Z

CAL X

Z

OFF
RF

PGM

2.
3.
4.
5.
6.

Om instellingen te beëindigen.

Druk

toets.

Voer btw-tarief in. (Voorbeeld: voor 6% toets
“6”, voor 5.75% toets 5.75.).
Druk dan op de juiste departementtoets.
Herhaal stap C en D om de andere departementtoetsen in te stellen.
Druk op de
toets om het btw-programmeren te beëindigen.
N.B.: In het geval van verkeerd instellen van
een departementtoets, toets
en dan
op de verkeerde ingevoerde departementtoets. Annuleer dan de procedure door op
de
toets te drukken. Start daarna de
procedure opnieuw om correct in
te stellen.

Voor aanvullende btw, raadpleeg
de gebruikershandleiding.

6. Programmeren van
boodschap op bon
Bovenaan de kassabon kan een persoonlijke boodschap aangemaakt worden.
Kassabonboodschap voorbeeld:
—
YOUR RECEIPT
—
THANK YOU
—
CALL AGAIN
—
—
28-10-2009
REG
TAXABLE
DEPT10
DEPT15
TA1
TX1
TOTAL
CA
CG

Kassabonboodschap regel 1
Kassabonboodschap regel 2
Kassabonboodschap regel 3
Kassabonboodschap regel 4
Kassabonboodschap regel 5

12:34
0123
T1

•1.00
•2.00
•0.30
•1.00
•0.04
•3.04
•5.00
•1.66

Standaard boodschap is afhankelijk van
de taalinstelling.
Zie ommezijde voor voorbeeld.

Voorbereidingen

Uw kassa leren kennen

Voorbeeld: “THANK YOU” instellen op de tweede lijn

1.

1. Modusschakelaar

Dagelijkse
werkzaamheden
3. Keyboard

2. Display

Plaats de sleutel op ‘PGM’
REG

PGM

CAL X

• Kassa aan de stroom?

Z

5

OFF
RF

PGM

2.
3.
4.

Toets

PGM

OP

Voer boodschap in aan de hand van
multi-tap keyboard

A

Operatorsleutel

N

K

Programmeersleutel

De programmeersleutel (met PGM gemarkeerd)
kan in elke positie van de modusschakelaar gezet
worden. De operatorsleutel (met OP gemarkeerd) kan
enkel in OFF, REG of CAL positie gezet worden.
PGM RF OFF REG CAL

Verzorg “K” ruimte

Y

5.

Toets

O

U

om het programma te beëindigen.

:voor extra grote tekens.

• Datum en tijd correct?
• Genoeg kleingeld in
de kassalade?

1 Departementnummer display
Telkens als op een departementtoets wordt gedrukt
om een item te registeren wordt het corresponderende departementnummer hier getoond.

en dan

H

*1234%67
2

Voor tweede boodschap

		T

• Genoeg thermische
papierrollen?

1
3

Modusschakelaar

en vervolgens

druk

Vóór openingstijd

4

X

Z

OP sleutel

-

-

¡

¡

¡

-

-

PGM sleutel

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

1 PGM (programmeren)
Deze positie is om de kassa zo te programmeren
zodat het in de behoefte van uw ondernemen
voorziet.
2 RF (Refund)
Gebruik deze positie om geregistreerde items
te corrigeren.

2 PLU nummer display
Wanneer je een PLU registreert, wordt het corresponderen PLU nummer hier getoond.
3 Herhalingsnummer
Wanneer een item herhaaldelijk wordt geregistreerd,
wordt het aantal herhalingen hier getoond.
4 Numeriek display
Ingevoerde waardes (unit prijzen of aantallen) en
berekende waardes (subtotalen, totalen, veranderde
aantallen) worden hier getoond. Tot 8 getallen
worden hier getoond.
5 Karakter display
Toont het laatste karakter dat is ingesteld in de
karaktermodus (P2). Totaal ( ) of aanpassing
( ) wordt getoond wanneer een totaal, subtotaal of
aanpassing wordt getoond bij 4.

3 OFF
In deze positie wordt de kassa uitgezet.

1	
Gebruik deze toets om papier van de printer door
te voeren
2	Vermenigvuldigingstoets, laat tevens datum en
tijd zien.
3	Wist nog niet geregistreerde gegevens.
4	Registreer een kortingsbedrag, annuleer een
volledige transactie.
5 Voer een PLU in m.b.t. het PLU nummer.
6	Geef referentienummer in, omzetgroep shift.
7	Registreer een kortingspercentage of meld een
bediende aan.
8	Ontvangsten op rekening boeken. In CALC mode:
uit geheugen oproepen.
9 Uitbetaald bedrag.
10 Registratie op rekening.
11	Registreer een bedrag betaald met cheques.
12 Bereken het subtotaal van de registratie.
13	Registreer een contact betaald bedrag.
14 Toetsen voor numerieke invoer.
15 Decimaaltoets.
16	Omzetgroeptoetsen.
17	Papersavingtoets, print half hoge karakters om
papier te besparen
18	Bon na toets, geeft een klantenbon als
papersaving aan staat.
19 Programmeer de BTW-tarieven.
20 Afdrukken van helpvragen

4 REG (Register)
Deze positie is voor normale transacties.
5 CAL (Calculator)
Kies deze positie als de kassa als calculator gebruikt
gaat worden.

Gedurende openingstijd
• Registraties.
• Roep het laatste verkooprapport op wanneer nodig.

Na sluitingstijd
• Roep dagtotaal verkooprapport op.
• Haal al het geld uit de
kassalade. Wij raden aan
om na het leeghalen van
de kassalade deze open
te laten wanneer je de
winkel verlaat.
• Zet de modusschakelaar
op OFF.

6 X (Read)
Deze positie wordt gebruikt voor een dagelijks
verkooptotalen rapport zonder data te wissen.
7 Z (Reset)
Deze positie wordt gebruikt voor een dagelijks
verkooptotalen rapport met het wissen van de
opgetelde totalen.

Om u optimaal te ondersteunen bij de verdere instellingen van uw kassa is onderstaande website in het leven geroepen.
Hier kunt u de uitgebreide handleiding terugvinden en antwoorden op vaak gestelde vragen
MA1407-A

www.kassasupport.nl

