
 
 

GEBRUIKSHANDLEIDING KASSASYSTEEM MHC DE WESTERDUIVEN 

 

Alle producten moeten worden aangeslagen op de kassa. 

Ook consumpties voor barvrijwilligers, scheidsrechters, coaches, commissies, of verlies (zie 

betaalmethode ‘wegboeken’). Dit in verband met het voorraadbeheer. 

 

Terminal opstarten: 

 Plaats de kassalade in de kassa. 

 Houd de doorzichtige knop in de poot +/- 2 seconden ingedrukt tot de knop groen oplicht. 

 De terminal start nu op (dit kan enkele minuten duren). 

 Wacht tot u het volgende beeldscherm ziet. 

 

Terminal aanmelden: 

 Druk met uw vinger op het beeldscherm op de knop ‘Aanmelden’. 

 De terminal haalt nu de benodigde gegevens op (dit kan enkele minuten duren). 

 Mocht de knop ‘Aanmelden’ niet verschijnen, of grijs blijven, druk dan op ‘Offline starten’. 

 

Producten aanslaan: 

 Druk met uw vinger op het beeldscherm op de knop van het product dat u wilt aanslaan. 

Bovenin het scherm staan ook tabbladen waaronder verschillende producten staan vermeld. 

 Als u het aantal van een aangeslagen product wilt verhogen drukt u meerdere malen op de 

knop van het product, of gebruikt u de ‘+’ knop.  

 Als u een hoger aantal van een bepaald product wilt aanslaan, druk dan op de knop ‘X’ en voer 

het aantal in. Druk vervolgens op het gewenste product. 

 Als u van een product een kleiner aantal wilt hebben, of het wilt verwijderen, druk dan op de 

knop ‘-‘. 

 

Producten afrekenen: 

 Druk op de knop ‘Betaal’. 

 Kies vervolgens één van de volgende betaalmogelijkheden: 

o bij betaling met PIN op ‘Pin betaling’ 

o bij betaling met contanten op ‘Wisselgeld’ of ‘Contant’ 

 Bij het gratis weggeven van de bestelling (barvrijwilligers, scheidsrechters, coaches, commissie 

of overig) drukt u op ‘Wegboeken’ en vervolgens op de knop van de betreffende knop. 

 

Terminal afsluiten: 

 Druk in het hoofdscherm op de knop ‘Kassaterminal’. 

 Druk vervolgens op ‘Uitschakelen’. 

 Bevestig door nogmaals op ‘Uitschakelen te drukken. 

 Laat de kassalade niet in de kassa zitten, maar plaats deze op de daarvoor bestemde plaats. 

Laat de kassalade open staan zolang de terminal is afgesloten. 

 

VRAGEN? barcommissie@westerduiven.nl  

STORING OF DRINGENDE VRAGEN? 06-57571227 


