Kassa
Opstarten:
• Houd de doorzichtige knop in de poot even
ingedrukt tot de knop groen oplicht.
• De terminal start nu op (dit kan enkele minuten duren).
• Wacht tot u het volgende beeldscherm ziet.
Aanmelden:
• Druk met uw vinger op het beeldscherm op de knop
“Aanmelden” zodra het groen is.
• De terminal haalt nu de benodigde gegevens op.
• Mocht de knop aanmelden niet verschijnen druk dan op
“Offline starten”.
Producten aanslaan:
• Druk met uw vinger op het beeldscherm op de knop van
het product dat u wilt aanslaan.
• Als u het aantal van een aangeslagen product wilt
verhogen drukt u meerdere malen op de knop van het
product.
• Als u verschillende producten aan wilt slaan drukt u op de
desbetreffende knop(pen).
• Druk op Betaal om af te rekenen.
Opmerking :
Normaal zie je het scherm met “hardlopers”. Mocht een product
hierop niet staan kies dan het scherm wat van toepassing is.
Producten afrekenen:
• Druk op de knop “Betaal”.
• Kies vervolgens op één van de betaalmogelijkheden.
o Bij betaling met een ledenpas op “KNLTB pas”
o Bij betaling met PIN op “Pin betaling”
o Bij betaling met contanten op “Contant”
o Als er op rekening van een commissie iets genuttigd wordt,
dan op “Wegboeken” drukken en vervolgens op de betr. comm.
o Wil iemand een bonnetje hebben druk dan op “print laatste bon”.
Opmerking :
Als er eten is besteld worden er 2 bonnen afgedrukt . Op deze bonnen staat hetgeen besteld
is en beide bonnen zijn van hetzelfde nummer voorzien. Een bon voor de klant en een
voor de keuken.
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Opwaarderen KNLTB pas
• Druk op de knop Saldo
• Haal de KNLTB pas door de lezer rechts langs het scherm
• druk op opwaarderen
• Voer het bedrag in ( op de kassa zelf) en druk op PIN
• Betreffende lid kan nu via zijn bankpas opwaarderen via het pin apparaat.
• Nadat het pinnen gelukt is, wordt er een transactie bon geprint;
deze is bedoeld is voor klant.

Afsluiten:
• Druk in het hoofdscherm op de knop “Kassaterminal”.
• Druk vervolgens op “Uitschakelen”.
• Bevestig door nogmaals op “Uitschakelen” te drukken.
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