Prijswijzigen SM 5100

Druk 3x op de MODE- toets

en vervolgens op de BON toets

Geef het PLU nr in, en bevestig met de BON toets

Voer de nieuwe prijs in en sluit af met de PLU toets
--- OF ---

Druk 3x op de MODE- toets

en vervolgens op de BON toets

Druk de preset toets van het product in, en voer de nieuwe prijs in en sluit af met de PLU toets

Dag Omzet X-mode

Druk 2x op de MODE toets

en vervolgens 3x op de MAAL toets

,

vervolgens op de BON toets

Dag Omzet wissen

Druk 4x op de MODE toets

en vervolgens op de BON toets

Er staat nu in het display WIS RAPORT ?

Kies de C toets

voor JA OF de TARRA toets

voor NEE
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Nieuw PLU invoer

Druk 3x op de MODE- toets

en vervolgens op de BON toets

Geef het PLU nr in, en bevestig met de BON toets

Voer de nieuwe prijs in en wijzig met de PIJLTJES toets

het wicht naar Stuks of

andersom, bevestig vervolgens met de BON toets

Druk op de BON toets

totdat links bovenin

verschijnt op het display. U kunt

nu d.m.v. het presetbord de ARTIKELNAAM ingeven, en bevestig met de BON toets

.

Om vervolgens de HOOFDGROEP in te geven en sluit af met de PLU toets

Preset programmeren

Druk 3x op de MODE- toets

en vervolgens 3x op de MAAL toets

Druk dan op de BON toets
en geef het PLU nr in, druk vervolgens op de gewenste PRESET
toets . Indien meerdere Presets te programmeren, geef dan telkens het PLU nr in en druk op de
PRESET toets.

( Klaar? Sluit af met de MODE toets

en volg instructies in het display
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Corrigeer Artikel

Druk op de – toets

en daarna op de betreffende VERKOPER toets

Nu verschijnt het 1e artikel in het display, met de PIJLTJES toets
registraties, bij het te corrigeren artikel drukt op BON toets
zal nu doorgestreept op de kassabon staan.

scrollt u door de
. Het artikel is nu gecorrigeerd en

Omschakelen naar Etiket e/o kassabon

Hou de NUL toets ingedrukt

en druk 2x op de MODE toets

, weegschaal staat nu in Etiket

stand. Om terug te gaan naar Kassabon, Hou de NUL toets ingedrukt
toets

en druk 1x op de MODE

, weegschaal staat nu in Kassabon functie
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