
Hoe gebruik ik mijn kassa? 

Handleiding //  All-in-one 

1. Lancering van jouw kassasysteem!
Het lijkt allemaal zo simpel en ja, dat is het ook! Geen zorgen, onderstaand wordt het 
gebruik van  jouw schitterende kassa woord voor woord nader verklaard.

Kassa opstarten 

• Druk de aan knop in deze zit aan de rechter onderkant. (Afbeelding 1).
• Wacht tot je het volgende beeldscherm ziet. (Afbeelding 2).

Kassa aanmelden

• Druk op de knop ‘Aanmelden’. (De kassa haalt nu de benodigde gegevens op).
• Mocht de knop ‘Aanmelden’ niet verschijnen (dit duidt op een internetprobleem), dan
kun je altijd blijven werken op de kassa. In dit geval druk je op ‘Offline starten’ totdat
de kassa weer online komt.

2. Hoe zit dat dan met die producten?

Afbeelding 2

Afbeelding 3

Afbeelding 4

Afbeelding 5

Afbeelding 1

Producten aanslaan 

• Druk op het product dat je wilt aanslaan (Afbeelding 3).
• Als je het aantal van een aangeslagen product wilt verhogen druk je meerdere
keren op de knop van het product.
• Als je verschillende producten aan wilt slaan druk je op desbetreffende knop(pen):
- Gebruik de min-knop om de bestelling te wijzigen of te verwijderen.
Als je de gehele bestelling wilt verwijderen houd je de min-knop lang ingedrukt.
- Gebruik X-knop voor het aanslaan van grote bestellingen. Let op: geef eerst aantal in.
- Gebruik de plus-knop om het aantal te verhogen.

Producten afrekenen 

• Druk op de knop ‘Betaal’ (Afbeelding 3).
• Kies vervolgens één van de betaalmogelijkheden (Afbeelding 4).
• Bij betaling met contanten kun je kiezen voor ‘Contant’ of ‘Wisselgeld’.
Bij de wisselgeldknop wordt het wisselgeld voor je berekend en weergegeven
op het scherm.
• Indien je een product uit de voorraad haalt maar niet afrekent, druk je op
‘Wegboeken’ en vervolgens op de knop van de gewenste post.

3. Hoe sluit ik mijn kassa af?

• Druk in het hoofdscherm op de knop ‘Kassaterminal’.
• Druk vervolgens op ‘Uitschakelen’ (Afbeelding 5).
• Bevestig door nogmaals op ‘Uitschakelen’ te drukken.




