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Inledning

Denna snabbguide är riktad till slutanvändare av Casio V-R100 och Casio V-R200 kassaregister 
anpassade för Sverige. Guiden innehåller grundläggande information om handhavande av 
kassaregistret samt de viktigaste konfigurationsinstruktionerna.

För mer detaljerad information se V-R100 Setup Guide som är på engelska.

OBSERVERA

Alla kassaregister som används i Sverige måste vara certifierade enligt kassalagen. Det är ENDAST 
tillåtet att använda mjukvara anpassad för den svenska marknaden.

Det är EJ TILLÅTET att installera mjukvara eller ändra data som påverkar funktionaliteten som regleras i 
SKVFS 2009:1.

Kassaregistret måste installeras och konfigureras enligt instruktionerna i denna anvisning för att registret 
ska uppfylla alla kraven.

1. Mjukvara
För att uppfylla kraven i SKVFS 2009:1 ska FHD_Register användas tillsammans med Casio Register 
Application.

1.7 Kvittorulle
Kassaregistret använder sig av thermorullar med bred 80mm, och fungerar ej med kassarullar av 
vanligt papper. Se bild för instruktioner om kvittorullsbyte. 



Enhetsalternativ (D)

Huvudskärm på/av (A)

Bildskärmsvinkel (B)

Strömbrytare (C)

2. Hårdvara
Detta avsnitt beskriver hårdvaran.

2.1 Anslutningar och strömbrytare (sida)

Bild 1: Anslutningar och strömbrytare (sida)

Bild 2: Anslutningar och strömbrytare (sida)

A) Huvudskärm på/av används för att dels tända/släcka skärmen. På V-R100 funkar den som 
menyknapp genom att den hålls in under två sekunder. Man startar även kassan med knappen.

B) Bildskärmsvinkel är en vippbrytare som används för att reglera huvudskärmens lutningsvinkel. 



C) Strömbrytare används för att slå på/av ström till skärmar och skrivare. När denna är i läge av finns 
fortfarande viss spänningssättning till själva kassan.( Gäller endast V-R100) 

D) Enhetsalternativ är en knapp som måste tryckas in med ett smalt föremål. Denna används för att 
helt stänga av kassan eller utföra vissa underhållsfunktioner. (V-R100) På V-R200 finns en knapp  
som man håller intryckt i 5sek så stänger kassan av sig.

E) Återställning tvingar en fullständig avstängning av kassan. OBS! Vid återställning återställas även den
inbyggda klockan till 1:a januari 2000.(På V-R200 så sitter återställningen till höger om  SD-kortet)

F) USB-Port – Kan användas för mus, externt tangentbord eller USB-minnessticka (På V-R200 så sitter 
USB-porten på baksidan bredvid nätverksporten.)  

G) Kortplats för SD-minneskort. OBS! Det ska alltid finnas ett SD-minneskort monterat när 
kassaregistret är i bruk. (Gäller endast V-R100)

2.2 Anslutningar och strömbrytare (baksida)

Bild 3: Anslutningar och strömbrytare (baksida)

• Anslutning kassalådor – Kablar för att kunna ansluta upp till två Casio DL-2815 kassalådor. 

• COM1 – Seriell anslutning (Rekommenderas för kortterminal)

• COM2 – Seriell anslutning (Rekommenderas för CleanCash) 

• COM3 – Seriell anslutning (Rekommenderas för scanner alternativt extern skrivare) 

• Nätverk (Ethernet) – Nätverksanslutning som kopplas till en router eller switch.

• Strömkabel – Kopplas till ett jordat vägguttag (230V)

3. Inkoppling
Innan kassaregistret börjar användas, måste det anslutas till ett strömuttag och externa enheter. Varning, 
man får bara ansluta enheter till COM portarna när kassan är strömlös.



3.1 Kontrollbox
Kontrollboxen, ansluts till en av COM2 porten på baksidan av kassaregistret. (Se avsnitt 2.2)

3.2 Strömmatning
Kassaregistret ska kopplas till ett jordat 230 Volts uttag. Om eventuell förlängningskabel används ska den 
också vara jordad och utan skador. (Se till så att strömbrytaren C står i läge ”1” Gäller endast V-R100)

4. Användning

4.1 Starta
När kassaregistret kopplats in, kommer det att starta upp. (Om det inte startar, kontrollera att strömbrytare 
(C) står i läga ”1” gäller endast V-R100)

När uppstarten är klar, visas Hemskärmen

Bild 4: Hemskärmen

4.2 Stänga av
Avstängning av kassaregistret görs genom att strömbrytare (C) slås om till läge ”0”. I detta läge behålls aktiva
appar i minnet med hjälp av det inbyggda batteriet. Detta förfarande bör endast användas om 
kassaregistret ska vara avstängt under kortare tid (< 3 dagar). Om kassaregistret ska vara avstängt under en 
längre tid bör det istället stängas av med knappen ”Stäng av”, under fliken ”System”, i appen Casio Cash 
Register. Alternativt kan kassaregistret stängas av genom att hålla Enhetsalternativ (D) intryckt tills en 
avstängnings meny visas, påV-R200 hålls den intryckt till kassan stänger av sig.

Bild 6: Meny för enhetsalternativ



Tryck på ”Power off” för att stänga av kassaregistret, eller ”Cancel” för att avbryta avstängningen.

4.3 Starta om
Omstart av kassaregistret kan göras med knappen ”Stäng av” under fliken ”System”, i appen Casio Cash 
Register. Alternativt via Enhetsalternativ (D) enligt avsnitt 2.2. Välj alternativet ”Reboot” istället för ”Power 
off”.

4.4 Starta appar (program)

Från Hemskärmen (se bild 4) kan man visa alla installerade appar genom att trycka på knappen 
Då visas ”App Drawer”, en startmeny varifrån valfri app kan startas. Tryck på ikonen för appen som ska 
startas, eller tryck på huset för att stänga ”App Drawer” och komma tillbaka till Hemskärmen.

4.5 Navigationsmeny
I navigationsmenyn finns tre (3) knappar för att navigera i appar och komma tillbaka till hemskärmen. Tryck 
och håll inne Huvudskärm på/av-knappen (A) tills navigationsmenyn visas.

Bild 7: Navigationsmeny

Hemknapp för att gå direkt tillbaka till Hemskärmen



Tillbakaknapp för att gå tillbaka till föregående skärmbild

4.6 Android-inställningar
Android-inställningar används för att hantera inställningar för operativsystemet. Här kan man bl.a. ställa 
klockan och datum, ange språk, inställningar för nätverk och hantera extern lagringsmedia.

Android-inställningar startas som en app (se avsnitt 4.4). 
Appen heter Inställningar och ikonen ser ut så här 

4.7 Extern lagringsmedia (USB-minne och SD-Kort)
Kassaregistret har stöd för USB-minnen och SD-Kort. SD-Kortet ska alltid vara monterat för att kassaregistret
ska fungera. Vill man flytta filer eller ta en backup, gör man detta på ett USB-minne.

4.7.1 Montera avmontera USB-minnen

Viktigt! Innan ett USB-minne tas ut måste det avmonteras i operativsystemet. Annars kan filer på USB-
minnet bli korrupta.

1. Gå in i Android-inställningar (se avsnitt 4.6).
2. Gå in under ”Lagring” och välj ”Montera bort USB Lagring”. Om bara alternativet ”Montera 

USB Lagring” finns är minnet redan avmonterat.

För att sätta i ett USB-minne, sätter man i minnet och monterar det.

1. Stoppa i USB-minnet i USB-Port (F).
2. Gå in i Android-inställningar -> Lagring.
3. Välj ”Montera USB Lagring”.

5. Börja dagen
I början på varje ny försäljningsdag ska man tänka på detta.

5.1 Registrera växelkassa
I början på varje ny försäljningsdag skall växelkassan registreras. Detta görs under fliken ”FHD”.

1. Logga in med en användare som är ”Manager” eller ”System”

2. Välj fliken ”FHD” (Se avs. 5.1.1)

3. Tryck på knappen ”Växelkassa”

4. Ange växelkassans belopp utan inledande tecken (Se avs. 5.1.2)

5. Tryck på ”Färdig” på skärmtangentbordet

6. Tryck på ”Registrera”

7. Lägg utskriften i kassalådan

8. Tryck på ”Stäng” i dialogrutan som talar om att det gått bra



5.1.1 Fliken FHd

Bild 1: Fliken FHD, där bland annat växelkassa registreras

5.1.2 Växelkassa

Bild 2: Dialogruta för att ange växelkassa

6. Avsluta dagen
I slutet på varje dag ska man tänka på detta.



6.1 Avstämning
I slutet på dagen görs en avstämning som består i att man skriver ut en Z-Rapport, samt eventuell 
avstämning från kortterminal, Swish eller liknande.

6.1.1 Z-Rapport

Varje Z-Rapport är numrerad med ett löpnummer. Vid utskrift nollställs alla räknare utom Grand Total. 
Z-Rapport skrivs ut från fliken ”FHD” (se avs. 5.1.1). Se avs. 8 för hur man läser Z-Rapporten.

1. Logga in med en användare som är ”Manager” eller ”System”

2. Välj fliken ”FHD” (Se avs. 5.1.1)

3. Tryck på knappen ”Z-Rapport”

4. Tryck på ”Skriv ut”

5. Spara utskriften av Z-Rapporten

6.2 Backup
För att minimera risken av att försäljningsdata går förlorad vid en oförutsedd händelse till t.ex. stöld, brand, 
eller hårdvarufel, bör man göra backup regelbundet. Backup görs från fliken ”FHD”. Backup görs till USB-
minne. Det är viktigt att ta med/låsa in USB-minnet efter man tagit en backup.

1. Logga in med en användare som är ”Manager” eller ”System”

2. Välj fliken ”FHD” (Se avs. 5.1.1)

3. Tryck på knappen ”Backup databas”

4. Skriv in sökväg och filnamn till önskat lagringsmedia (se avs. 6.2.1)

5. Tryck på ”Backup”

6.2.1 Lagringsmedia

Det finns i huvudsak två olika lagringsmedia att välja på, SD-kort eller USB-minne. På V-R100 måste SD-
kortet alltid sitta i, vilket gör att det inte är lämpligt för en backup och man bör då istället välja ett USB-
minne. Lagringsmediet ska vara formaterat i FAT32. 

• Sökvägar till lagringsmedia

◦ (SD-kort: /mnt/sdcard/) Ej lämplig för backup

◦ USB-minne: /mnt/usb/

7. Vid besök av kontrollant
När en kontrollant från Skatteverket kommer på besök, kan man bli ombedd att visa och utföra vissa 
uppgifter.

7.1 Kassans identitet
Varje kassa från Casio har sin egen unika identitet, bestående av ett serienummer. Serienumret är även 
tillverkningsnumret på kassaprogrammet.

7.1.1 Serienummer/Tillverkningsnummer

Kassans serienummer och programmets tillverkningsnummer börjar på EX följt av ett antal siffror. Det är 
placerat lite olika beroende på modell. 



• V-R100 - på höger sida (ovanför höj/sänk-knappen för skärmen)

• V-R200 – framsidan (mot användaren) nedanför skärmen

• V-R7000/7100 - på höger sida bakom skärmen. 

7.1.2 Programversion

Kassaprogrammets namn och versionsnummer står på varje kvitto. Det finns också i programmets fönster 
för inställningar, som startas under fliken ”FHD”.

1. Logga in med en användare som är ”Manager” eller ”System”

2. Välj fliken ”FHD” (Se avs. 5.1.1)

3. Tryck på knappen ”Inställningar”

4. Högst upp i fönstret visas programmets namn och version

7.2 Kvittokopia

Kvittokopia skrivs ut från fliken ”FHD”. Det går endast att skriva ut en (1) kopia per kvitto.

1. Logga in med en användare som är ”Manager” eller ”System”

2. Välj fliken ”FHD” (Se avs. 5.1.1)

3. Tryck på knappen ”Kvittokopia”

4. Ange kvittonummer (kvittonummer för senaste kvittot står angivet i dialogrutan)

5. Tryck på ”Skriv ut”

7.3 X-Rapport
X-Rapport skrivs ut från fliken ”FHD”. Vid utskrift av X-Rapport nollställs inga räknare och man kan skriva ut 
hur många man vill. Se avs. 8 för hur man läser X-Rapporten.

1. Logga in med en användare som är ”Manager” eller ”System”

2. Välj fliken ”FHD” (Se avs. 5.1.1)

3. Tryck på knappen ”X-Rapport”



8. Hur läser jag X- och Z-Rapporten
Alla värden utom Grand total gäller mellan från och till datum som anges på rapporten. Värdena är 
absolutvärden och saknar därför tecken (plus och minus).

Rapportid: Löpnummer som endast finns på Z-Rapporten
Från datum: Rapporten gäller från detta datum. Föregående Z-Rapports Till datum.
Till datum: Rapporten gäller till detta datum. (Utskriftsdatum)
Företag: Företagets namn.
Organisationsnummer: Företagets organisationsnummer

Total försäljning: Total försäljning (inkl rabatter) mellan från och till datum ovan
Summa returer: Total summa på alla returer mellan från och till datum ovan
Total netto: Skillnaden mellan försäljning och returer
Moms 25%: Summan av moms 25%
Moms 12%: Summan av moms 12%
Moms 6%: Summan av moms 6%
Moms 0%: Vakant. Kan användas om ytterligare en momssats införs
Antal sålda varor: Antal sålda varor mellan från och till datum ovan
Antal sålda tjänster: Antal sålda tjänster mellan från och till datum ovan
Antal returer: Antal returnerade artiklar mellan från och till datum ovan
Rabatter: Summan av givna rabatter mellan från och till datum ovan
Antal kassakvitton: Antalet kvitton (normal) mellan från och till datum ovan
Antal lådöppningar: Antal lådöppningar mellan från och till datum ovan
Ingående växelkassa: Senast registrerad växelkassa
Antal kvittokopior: Antalet utskrivna kvittokopior mellan från och till datum ovan
Summa kvittokopior: Totala summan på utskrivna kvittokopior
Antal övningskvitton: Antalet kvitton utskrivna i övningsläge (TRAINING)
Summa övningskvitton: Totala summan på på övningskvitton

Grand total försäljning: Total försäljning sedan start
Grand total retur: Total retur sedan start
Grand total netto: Skillnaden mellan G T försäljning och G T retur.

Betalningsmedel: Lista över mottagna betalningsmedel och summan, mellan från och till datum

Det finns stöd för obegränsat antal betalningsmedel. Ett betalningsmedel utgörs av en text, t.ex. Kontant 
eller Kort och en summa. Varje betalningsmedel summeras. Kontant ut (Växel) är pengar som lämnat 
kassalådan. För att räkna ut summan som finns i kassalådan används följande uträkning:

Ingående växelkassa + (Betalningsmedel) Kontant – (Betalningsmedel) Kontant ut (växel)

9. Backup
För att minimera risken av att försäljningsdata går förlorad vid en oförutsedd händelse till t.ex. stöld, brand, 
eller hårdvarufel, bör man göra backup regelbundet. Backup görs från fliken ”FHD”. Backup görs till USB-
minne. Det är viktigt att ta med/låsa in USB-minnet efter man tagit en backup. Rekommenderas även att 
spara det på flera ställen om ett USB-minne skulle haverera. 

1. Logga in med en användare som är ”Manager” eller ”System”

2. Välj fliken ”FHD” (Se avs. 5.1.1)

3. Tryck på knappen ”Backup databas”

4. Skriv in sökväg och filnamn till önskat lagringsmedia (se avs. 6.2.1)

5. Tryck på ”Backup”



9.1 Lagringsmedia
Det finns i huvudsak två olika lagringsmedia att välja på, SD-kort eller USB-minne. På V-R100 måste SD-
kortet alltid sitta i(Gäller endast V-R100), vilket gör att det inte är lämpligt för en backup och man bör då 
istället välja ett USB-minne. Lagringsmediet ska vara formaterat i FAT32. 

10. Vid besök av kontrollant
När en kontrollant från Skatteverket kommer på besök, kan man bli ombedd att visa och utföra vissa 
uppgifter.

10.1 Kassans identitet
Varje kassa från Casio har sin egen unika identitet, bestående av ett serienummer. Serienumret är även 
tillverkningsnumret på kassaprogrammet.

10.2 Serienummer/Tillverkningsnummer
Kassans serienummer och programmets tillverkningsnummer börjar på EX följt av ett antal siffror. Det är 
placerat lite olika beroende på modell. 

• V-R100 - på höger sida (ovanför höj/sänk-knappen för skärmen)

• V-R200 – framsidan (mot användaren) nedanför skärmen

• V-R7100 - på höger sida bakom skärmen. 

10.3 Programversion
Kassaprogrammets namn och versionsnummer står på varje kvitto. Det finns också i programmets fönster 
för inställningar, som startas under fliken ”FHD”.

1. Logga in med en användare som är ”Manager” eller ”System”

2. Välj fliken ”FHD” (Se avs. 5.2)

3. Tryck på knappen ”Inställningar”

4. Högst upp i fönstret visas programmets namn och version

11. Kvittokopia
Kvittokopia skrivs ut från fliken ”FHD”. Det går endast att skriva ut en (1) kopia per kvitto.

1. Logga in med en användare som är ”Manager” eller ”System”



2. Välj fliken ”FHD” (Se avs. 5.2)

3. Alternativ, i registreringsläge så finns det en knapp som heter Funktion. Funktion se bild 1> 
Kvittokopia se bild 2> Tillbaka se bild 3. 

4. Tryck på knappen ”Kvittokopia”( Alternativ senaste kopia i registreringsläge.) 

5. Ange kvittonummer (kvittonummer för senaste kvittot står angivet i dialogrutan)

6. Tryck på ”Skriv ut”

Bild:1               Bild:2                                                                          Bild: 3

11.1  Registreringsläge 
Casio V-R100/200 har två olika registreringslägen. 

1. Försäljning – Här registreras artiklar som ska säljas. 

2. Återköp – Här gör man återköp se bild 1. 

 Om både försäljning och återköp ska ske, måste det göras på separata kvitton enligt kassalagen. Gå då först 
in i Återköps-läge, returnera önskade artiklar, avsluta kvittot och sedan gå in i försäljningsläge. 

För att kunna sälja en vara/varor måste kassaregistret stå i försäljningsläge. För att sätta kassaregistret i 
försäljningsläge gå till Huvudmeny -> Register -> Registrering. Se bild 1.

  Bild:1                                                                Bild:2

Försäljning gör man genom att välja varor och sedan trycka betalknapp ex. KORT. Se bild 2.

Korrigering görs genom att med att markera varan som skall bort ex. Grekisk sallad och sedan trycka på 
KORR. Vill man ta bort alla inslagna varor så trycker man AVBRYT och OK på avslutningsrutan som 
kommer upp. Se bild 2.

Återköp  då trycker man SYSTEM eller AVBRYT se bild 2>. Välj ÅTERKÖP se bild 1>. när man markerat 
ÅTERKÖP  så kommer man i återköpsläge, markera varor och tryck KONTANT eller KORT se bild 2. Sedan
är det viktigt att trycka SYSTEM se bild 2> och sedan Registrering se bild 1, för att komma tillbaka till 
köpläge.



                                                                                                          

12. Lägga in varugrupp och artiklar. 

Bild: 1                                                                                                           Bild: 2

I Inställn.  I Huvudmenyn väljer man  KASSAINSTÄLLNINGAR, se bild 1. För att skapa varugrupper så 
markerar man Art. Varugrupp se bild 2.

    Bild:3                                                                                                      Bild:4

För att göra en varugrupp så trycker man Ny och skriver in Varugrupp Namn se bild 3. Vill man ändra 
befintlig varugrupp så trycker man ändra och skriver in det man vill ändra i Varugrupp Namn. Se bild 3.

För att göra en en artikelvara så trycker man Art. Inställning, se bild 2. I Art Inställning så trycker man Ny och
så fyller man i Art. Text,  sedan så väljer man Varugrupp som varan ska tillhöra. I Enhet pris så fyller man i 
vad varan ska kosta,  där efter väljer  moms och färg på knappen se bild 4. (Kassan måste startas om för att 
ny färg på knapp ska komma.)

12.1 Tangent Layout.

 Bild: 5                                                                              Bild: 6                                Bild: 7                            



I kassainställningar se bild 1 så finns tangenter se bild 2 tryck på Tangenter och Tang Layout så kommer man 
till Tang, Layout. Se bild 3. För att skapa en tangent layout så trycker man på Sida ändring se bild 3. I Sida 
ändring så så markerar man i varugruppens skrivfält, se pilen i bild 4, då kommer alla varugrupper upp som 
du skapat. Välj den varugrupp som du vill ha genom att trycka på ex Mat Servering, Se se bild 5. Man ska 
också välja sidtyp se bil 4, väljer man Automatisk layout så trycker man OK så hämtar kassan upp alla varor 
som finns under varugruppen och gör så sidan åt dig se bild 4,   

Bild: 6                                                                                     Bild:7

Vill man gör en mer avancerad sida med bilder och personlig prägel Så trycker man på verktygs knappen 
ovanför pilen se bild 4. Sedan så väljer man manuell layout(ny) och trycker OK se bild 6. För att göra 
försäljnings knappar så väljer man tangent stil gnom att trycka på dom tangenter du vill ha och storlek på 
knapp ex. 2*5 se bild 7.

Tryck på den tangent som ska ändra och tryck på tangentändring. Se bild 7

Bild:8                                      Bild:9                                Bild:10

I tangent ändring så markerar man i fältet kod namn se pilen i bild 8 >  varugrupp se bild 9  > Artikel se bild 
10. Sedan så trycker man OK se bild 8.  Vill man ha bild på sin knapp så väljer man stor eller liten se bild 8. 
Markera i fältet för bild så kommer dina bilder upp se pilen i bild 8.

Det är viktigt att spara dina ändringar i tangent layout genom att trycka DB spara se bild 7. Man går ur 
programmet genom att trycka på backa se bild 7. 

Dina bilder lägger du in på SD-kort eller USB-minne som du sätter in i maskinen. I kapitlet 2 så visar det var 
man sätter in SD-kort/USB-minne.



13. Streckkodsläsare V-R100/200

Bild: 1                                         Bild: 2                                    Bild: 3

I huvudmenyn väjer man system och Kontrollpanel se bild 1. I kontrollpanelen så väljer man 
kassaregistrets  systeminställningar se bild 2. I kassaregistrets  systeminställningar  så trycker man
på HH18 scanner inställningar och väljer com port 3 och trycker förnyelse> stäng>  och sedan så 
godkänner man omstart med OK se bild 3.

13.1 Streckkodsläsare/Våg/Kunddisplay/Växlare V-R7100 

Bild: 1                                                           Bild: 2

I toppmenyn så väljer man kassainställningar se pil bild 1 och sedan enhet se pil bild 2.

Bild:3                                                                                                         Bild: 4

I enhet så väljer man kassans enhetsinställningar se bild 3. I kassainställning så finns det fyra 
enheter man kan ansluta till kassan se bild 4, välj vilken vilken comport  streckkodsläsaren ska sitta 
på ex. COM3 tryck sedan på spara och stäng, starta sedan om kassan.



     Bild 1                                                          Bild 2

3.2 Streckkodsläsarens varugrupper.  I huvudmenyn väljer man inställningar och 
kassainställningar, se kapitlet 10 bild 1. I varuinställningar så skrollar man ned och trycker på Ej 
funnen PLU se bil 1. Välj ny, välj sedan varugrupp se bild 2, skriv sedan in art. Text genom att trycka på
fältet efter art. Text, fyll sedan i NFP namn. Välj i parametrar om det ska vara en öppen eller prissatt 
vara, välj sedan moms, se bild 5. När alla dina varugrupper är inlagda så nästa gång du scannar en ny 
vara så får man välja varugrupp och sedan pris. 

13.3 Set Meny är en funktion som fungerar som en poppuppfönster till en vara, ex. Hamburgare. 
När du trycker på knappen hamburgare för att sälja så kommer ett poppuppfönstret upp med 
tillbehör till hamburgaren, markera dom tillbehör som kunden vill ha och genomför köpet.

Gå till kassainställning se avsnitt 10 bild 1 för V-R100/200 och avsnitt 12 bild 1 för V-R7100 välj Set Meny se 
bild 1.

Bild: 1                                                                                       Bild: 2

I set meny så trycker man på ny se bild 2

I set meny så trycker man på lägg till se bild 3.  Så ändrar man set meny namn genom att trycka på fältet 
efter set meny namn se bild 4 och skriv ex. Tillbehör. I typ fältet så  väljer man genom att trycka på det,välj 
(välj varor) se bild 4. 



Bild: 3                                                                                   Bild: 4

13.4 Set MenyTryck på lägg till och välj varans varugrupp och gör ditt val i poppuppfönstret, i det 
här ex, tillbehör se bild 1, då kommer dina varor av tillbehör upp se bild 2,  artiklar som du har har skapat i 
artikel inställningar, se avsnitt 10. Upprepa proceduren för att skapa din tillbehörs lista, tryck på prisfältet 
och välj pris 1, se bild 4.  När det är klart, tryck spara och stäng. Spara och stäng måste man göra för att 
kunna göra en ny lista.

Bild: 1                                          Bild: 2                                           Bild: 3

13.5 I  artikel inställningar så trycker man på det tomma fältet i sätt art och välj tillbehör, se bild 3. 
Upprepa  denna procedur, i detta ex, alla hamburgare.



14. Mix & Match Som är en rabatt funktion för att köp fler av samma produkt. Gå till 
kassainställning se avsnitt 10 bild 1, där så väljer man mix & match. I mix & match så väljer man ny och lägg 
till, se bild 1 och 2. I poppuppfönstret så väljer man att knyta rabatten till en vara eller varugrupp se bild 3, 
välj vara/varugrupp se bild 4. Sedan trycker man på fältet efter mix match namn för att skriva in rabatten se 
bild 2. I  mix & match rabattyp så väljer man typ av rabatt se bild 2. I ant. Rabatter fältet så väljer man 
antalet rabatter se bild 2. I rabatt-typ se bild 2 så väljer man  (belopp) om man vill ge ett fast belopp som 
rabatt, eller så väljer man (sats) om man vill ge rabatt i % se bild 2. Tryck på fältet efter Rabattbelopp eller 
rabattsatts(%) för att fylla i den rabatt du vill ge. I bild 2 så är belopp valt och 25kr rabatt. Tryck spara och 
stäng.

Bild: 1                                                                                   Bild: 2

Bild: 3                                      Bild: 4
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