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Uittreksel Sharp XE-A207 
 
 
Algemeen (sleutel op PGM) 
 
 
1) Datum instellen 
 

Druk op MODE en ga naar 2 INSTELLEN met behulp van  . Ga hier naar 7 DATUM/TIJD, 

waarna het scherm verschijnt. Bij de datum vult u de datum van vandaag in 
 Bijvoorbeeld 9 oktober 2012 = 091012. 
 
 
2) Tijd instellen 
 

Druk op MODE en ga naar 2 INSTELLEN met behulp van  . Ga hier naar 7 DATUM/TIJD, 

waarna het scherm verschijnt. Ga met behulp van  naar de tijd. Vul hier de juiste tijd in 

 Bijvoorbeeld 3.45 PM = 1545. 
 
 
3) Firmanaam bovenaan de kassabon (maximaal 30 tekens, voor tekst zie programmeervel) 
 

Druk op  MODE  en ga naar 6 PGM FUNCTIE, gevolgd door CONTANT . Ga nu naar 2 

INSTELLEN, gevolgd door CONTANT . Ga naar 10 BERICHT, gevolgd door CONTANT . Kies hier 

voor 1 BON LOGO gevolgd door CONTANT . Voer hier de tekst in (via het numerieke gedeelte, 

zoals bij SMS-en), welke u op de bon wilt hebben. Let op! Er komen drie regels boven aan de bon 

en drie regels onderaan de bon. Druk nu enkele malen op ESC/CANCEL  om terug te keren naar 

het hoofdscherm. 
 
 
4) Naam verko(o)p(st)er (maximaal 12 tekens, voor tekst zie programmeervel) 
 

Druk op MODE  en ga naar 6 PGM FUNCTIE, gevolgd door CONTANT . Ga nu naar 2 INSTELLEN, 

gevolgd door CONTANT . Ga nu naar 5 PERSONEEL, gevolgd door CONTANT . Kies nu voor 1 

CLERK, gevolgd door CONTANT . Selecteer de aan te passen verkoper, gevolgd door 

CONTANT . Voer, indien gewenst, een code in welke de verkoper steeds in moet voeren als 

hij/zij zich aanmeldt. Ga met   naar de regel met de naam en wijzig deze (via het numerieke 

gedeelte, zoals bij SMS-en). Bevestig de wijziging met CONTANT  en druk enkele malen op 

ESC/CANCEL  om terug te keren naar het hoofdscherm. 



Naam: Sharp XE-A207 Versiedatum: 15-11-2012 
Doel: Beknopte uitleg van de belangrijkste zaken betreffende de kassa Pagina 3 van 5 

BTW-tarief programmeren 
 

Druk op MODE  en ga naar 6 PGM FUNCTIE, gevolgd door CONTANT . Ga nu naar 2 INSTELLEN, 

gevolgd door CONTANT . Ga naar 12 BTW, gevolgd door CONTANT . Ga met  naar de regel 

welke u wilt wijzigen, gevolgd door CONTANT . BTW1 staat standaard ingesteld op 6%, BTW2 staat 

standaard ingesteld op 21%. Vul bij BTW Perc. Het percentage in, gevolgd door CONTANT  om de 

wijziging te bevestigen. Druk enkele malen op ESC/CANCEL  om terug te keren naar het 

hoofdscherm. 
 
 
Bon in-/uitschakelen 
 
Deze optie is niet meer mogelijk, vanwege het Keurmerk welke op uw kassa is afgegeven. Hierdoor 
bent u verplicht altijd een bon te printen.
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Omzetgroep programmering 
 
 

Druk op MODE  en ga naar 6 PGM FUNCTIE, gevolgd door CONTANT . Ga naar 2 INSTELLEN 

gevolgd door CONTANT . Kies hier 1 ARTIKEL, gevolgd door CONTANT . Kies nu voor 1 

OMZETGROEP, gevolgd door CONTANT . Ga met  naar de omzetgroep welke u wilt wijzigen, 

gevolgd door  CONTANT . Vul, indien van toepassing, achtereenvolgens de volgende gegevens in, 

steeds gevolgd door . 

Prijs 
Naam van de omzetgroep (gebruik hiervoor de numerieke toetsen, zoals bij SMS-en) 

Type (Open, vaste prijs of open&vaste prijs, te wijzigen met behulp van de  •  ) 

BTW 1 op JA bij laag BTW, te wijzigen met behulp van de  •   

BTW 2 op JA bij hoog BTW, te wijzigen met behulp van de  •  BTW 3 op JA bij geen BTW, te 

wijzigen met behulp van  •   

BTW 4 is niet van toepassing 
SICS altijd op NEE 
Groep no. Wordt automatisch toegekend 
HALO moet op 999999,99 staan (maximaal bedrag aan te slaan op de groep) 

Indien alles is gewijzigd drukt u op CONTANT  om de wijziging in de programmering te bevestigen. 



Naam: Sharp XE-A207 Versiedatum: 15-11-2012 
Doel: Beknopte uitleg van de belangrijkste zaken betreffende de kassa Pagina 5 van 5 

Rapporten 
 
 

Druk op X/Z RAPPORT  

 
Voor een tussenstand: 
1 X1-RAPPORT 
Of 
3 X2-RAPPORT 
 
Voor het nulstellen: 
2 Z1-RAPPORT 
Of 
4 Z2-RAPPORT 


