
3. Håndterminalen 
3.1  Beskrivelse af taster. 

På håndterminalen findes tasterne fra 0 - 9, A - Z, funktionstasterne BS, og ENTER (blå knap) 
Der findes endvidere specialtegnene: +,  -, *, /, $ og % 
Bemærk at Æ, Ø og Å ikke kan bruges. 
Hvad bruges tasterne til? 

0-9 Angiver det tal, der står på selve tasten. 
A-Z Bogstaverne bruges til at indtaste location,(kan også bruge tal) samt password med. 
ALPHA Tasten skifter mellem TAL, Store bogstaver, Små bogstaver og Funktionstaster. Vises med et 

lille symbol nederst til højre over batterimærket. 
FNALPHA (1,2,3) Som genveje, når man står i optælling 
Fnalpha 1 Bladrer i optællingen. Pil OP og NED benyttes. ESC går tilbage. 
Fnalpha 2 Oprette en location  
Fnalpha 3 Memory. Viser, hvad der er brugt af hukommelse, samt hvor mange records (antal 

varer/linier), der er optalt (virker kun når man står i "V:"). 
- Minus tegn (angiver negative tal, ved ”ANTAL”). ”Minus” findes på tasten under ESC. 
Rød knap POWER. Tænder og slukker for håndterminalen. 
BS BS er en forkortelse for BACK SPACE. Tasten bruges til at slette ét tegn bagud/mod venstre. 
C C står for CANCEL (AFBRYD). Bruges til at slette hele det felt, man er i gang med at indtaste i.  
ESC Bruges til at gå tilbage til hovedmenu 
ENT Tasten ENTER, blå knap 
0-9 Angiver det tal, der står på selve tasten. 
A-Z Bogstaverne bruges til at indtaste location, samt password med, og K U N disse to steder. Se 

under location, hvordan man frembringer et bogstav. 
 
3.2 Generelt for optællingen 

Håndterminalen kan rumme over 8.000 varenumre/optællingslinier. 
Det kan være en god ide at øve sig ved at optælle ét varenummermed henholdsvis +1 stk. og 
-1 stk., tømme håndterminalen og indlæse dataene i systemet. 
 

3.3 Optælling 
Når man har tændt håndterminalen fremkommer hovedmenuen på skærmen. Hovedmenuen ser sådan ud 

 
 



Når man er klar til at begynde optællingen, vælges 1. menupunkt (optælling) Tryk ENT (ENTER) for at vælge 
punktet.  
 
Før man starter med selve optællingen, skal der indtastes et ekspedientnummer. 
Det er det samme nummer, som man bruger i kassesystemet.  
Ekspedientnummeret skal være mellem 1 og 99, bekræft med 1 (ja) 
 
Når dette billede fremkommer på skærmen,  

 
er man klar til at angive det første varenummer. "V:" er en forkortelse for varenummer. Her kan man enten 
læse en stregkode, som nok vil være det mest almindelige, eller indtaste et varenummer. 
Hvis man vil indtaste et nummer (f.eks. hvis en stregkode ikke kan læses) indtastes nummeret på tastaturet 
og bekræftes med ENT (ENTER). 
Når varenummer er indtastet kan man indtaste Antal. Antal kan maksimum være 9999 stk. eller minimum -
9999 stk.  
VIGTIGT: Hvis der læses en ny stregkode umiddelbart efter den sidste stregkode (uden at man indtaster 
antal), sættes antal automatisk til 1 stk. 
3.4 Ændre location 
Location kan oversættes med placering eller sted og kan indtastes og ændres løbende.  
Når man står i varenummerfeltet ("V:"), skal man trykke FN/ALPHA 2 for at ændre lokationen. Man skal 
nemlig være færdig med forrige location, før man kan begynde på den næste  
I location kan der både bruges bogstaver og tal. Feltet har en maximum længde på 8 tegn.  
 Tryk blå knap og 1 for at godkende den nyindtastede location, ESC for at afbryde. 
3.5 Bladre i optællingslinjer 
Under indlæsningen/indtastningen af varenumre kan der bladres i de allerede indtastede "optællingslinjer" 
(varenummer, antal, location).  
Tryk på FN/ALPHA 1 i varenummerfeltet 
Det der vises på skærmen, første gang der trykkes på FN/ALPHA 1, er det sidste varenummer, der kan 
bladres med pil op og ned  
 3.6 Memory (hukommelse) 
Hvis hukommelsen bliver fyldt op, skal dataene (optællingen) overføres til computeren.  
Man kan tjekke, hvor meget hukommelse der er tilbage, ved at trykke FN/ALPHA 3 i varenummerfeltet 
("V:"). 
 
 
 
 



3.7 Overfør optællingen til kassesystemet 
 
Ved tømning skal der ske følgende på håndterminalen. 
Start følgende program op: 

 
 
I programmet (Tømning status CPT8000) under ”file name” tjekkes at afdelings nummer er korrekt, 
Tallet 001 fortæller at det er afdeling 1) 
 
Vælg “SEND TIL PC” på scanneren i hovedmenu, tryk blå knap(enter) 
Sæt scanneren ned i holderen og tryk blå knap igen 
Tryk på ok, i ”tømnings programmet” 
 

 
 
 
Hvis håndterminalen har forbindelse til computeren bliver der talt op på skærmen 


