
Kassa opstarten:
 - Druk op de oranje knop, zie groene pijl (afbeelding 1). 
   Wanneer deze blauw wordt start de kassa op.
   Kan soms wat langer duren als er een (windows)update wordt uitgevoerd!
 - Kassa-lade springt automatisch open.
 - Wacht vervolgens tot u het volgende beeldscherm (Afbeelding 2) ziet.

Kassa aanmelden:    Afbeelding 1

 - Druk met uw vinger op het beeldscherm op de knop “Aanmelden”.
 - De terminal haalt nu de benodigde gegevens op.
 - Mocht de knop "Aanmelden" niet groen worden(dit duidt op een internet- 
   probleem), dan kun je altijd blijven werken op de kassa. In dit geval
   druk je op “Offline starten” totdat de kassa weer online komt.

Producten aanslaan:
 -  Druk met uw vinger op het beeldscherm op de knop van het product 
   dat u wilt aanslaan (afbeelding 3).
 - Als u het aantal van een aangeslagen product wilt verhogen drukt u    Afbeelding 2

   meerdere malen op de knop van het product.
 - Als u verschillende producten aan wilt slaan drukt u op de 
   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 ingedrukt!   Als je de gehele bestelling wilt verwijderen houd je de min-knop ingedrukt!
 - Gebruik de keer(X)-knop voor het aanslaan van grote bestellingen.
   LET OP: geef eerst het aantal in en vervolgens het product!
 - Gebruik de plus-knop om het aantal te verhogen

Producten afrekenen:    Afbeelding 3

 - Druk op de knop “Betaal” (afbeelding 3).
 - Kies vervolgens op één van de betaalmogelijkheden (afbeelding 4). 
 - Bij betaling met de KNLTB-Pas druk op “KNLTB pas”
 - Bij betaling met de HTVA Teampas druk ook op "KNLTB pas"
 - Bij betaling met PIN-pas druk op “PIN”
 - Bij betaling met je KNIP-app via QR-code op de bar, druk op “Mobiel”
 - Indien u een product uit de voorraad haalt maar niet afrekent drukt u

 op “Wegboeken” en vervolgens op de knop van de gewenste post.
   Bij betaling met Consumptiebon Jeugd drukt u dus ook op "Wegboeken" 
   en daarna op de post "Consumptiebon" en doet deze in de kassa-lade!    Afbeelding 4

 - "Contant" , "Wisselgeld" en "Bon" wordt niet gebruikt!!

Terminal afsluiten:
 - De kassa opmaken aan het einde van de dag is NIET meer nodig!
 - Druk in het hoofdscherm op de knop “Kassaterminal”.
 - Druk vervolgens op “Uitschakelen” (afbeelding 5).
 - Bevestig door nogmaals op “Uitschakelen” te drukken.

    Als de papierrollen van de kassaprinter of de PINprinter op zijn,
    kan je deze vervangen door een nieuwe rol, die in lade 3 achter de 
    bar liggen!    Afbeelding 5

Zie ommezijde voor handleiding opwaarderen van KNLTB-Pas via de kassa



Stap 1.
 - Druk rechtsboven op "Saldo"(afbeelding 1). 
   Maak de keuze voor "KNLTB pas" en haal de pas door de paslezer.

   Afbeelding 1
Stap 2.
 - De gegevens van de gebruiker en het saldo verschijnen (afbeelding 2).
 - Aan de rechterkant zie je nu "Opwaarderen".

   Afbeelding 2
Stap 3.
 - Wanneer je op "Opwaarderen" drukt, verschijnt het volgende
   scherm (afbeelding 3).   scherm (afbeelding 3).
 - Vul het bedrag in dat je wilt opwaarderen.
 - Kies voor "PIN".
 - Druk daarna op "OK". De KNLTB-Pas is nu opgewaardeerd!

   Afbeelding 3


