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OPSÆTNING AF DIN TSP100III

1. Tilslut Printer med powerstikket og derefter koble powerstikket til strømstikket.
(Se billede 1).
Billede 1

2. På venstre side af printeren er der en
knap (Se på billede 2). Hvis knappen er
på ‘0’ så tryk på ‘1’ så printeren tænder.

3. Gå ind på din ipad og naviger til ip-

Billede 2

ad’ens indstillinger.

4. Vælg wifi tabben. (Se på billede 3)

Billede 3
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5. Nu kan du vælge din printer som vil
være synlig på højere side, click på din
printer (Se billede 4).

Billede 4

6. Der vil dukke et pop-up vindue op,
hvor ipad’en spørger om at forbinde med
enheden, der vælger du ‘Ja’ (Se billede
5).

7. Vent indtil din ipad er tilsluttet printeren. Når den er tilsluttet vil du se et
afkrydsning ved siden af din printers
navn.

Billede 5

8. Nu hvor du er connected til din printeren via WIFI, skal du tilbage til din
ipad’s hjemmeskærm, her naviger du til
app’en ‘TSP100III Utillity’. Hvis du ikke
har app’en, så kan du downloade den
gratis på Appstore (Se billede 6)
Billede 6
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9. Når du kommer ind på app’en (Se billede 7) vælg ‘Unselected State’

Billede 7

10. (Se billede 8) Under menu’en ‘Select
Device’, skal du vælge din nye printer
som du er tilsluttet til, du finder den’s
MAC-ADRESSE (Den første udprint fra
printeren da du tilsluttede printeren).

11. Vælg nu ‘Apply’ nederst til venstre for
at vælge din printer.

Billede 8

12. Nu hvor du har valgt din printer, bliver
sendt tilbage til TSP Utillity app’ens
hovedmenu, her kan du nu vælge ‘Device
Management’. (Se billede 9)
Billede 9
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13. Du bliver overført fra ‘TSP100III Utillity’ til ‘Safari’-app’en. (Se billede 10), her
vælger du login knappen.

14. Hvis du bliver spurgt om login, så

Billede 10

brug:
Brugernavn: root
Password: public
Tryk på login når du færdig.
Du vil højt sandsynligt blive spurgt om at
skifte password, der SKAL du altid vælge
‘nej’ eller ‘annullere’.

Billede 11

15. Nu har du en helt ny menu på venstre
side, du starter med at vælge ‘WLAN
Settings’. Du starter med at vælge ‘Infrastructure Mode’. Næste skal udfyldes
med dine værdier (Se billede 12):
SSID: Din router navn
Security: WPA2/AES
Security Key: routerens password

Billede 12
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16. Vælg nu ‘Save’ knappen som vil blinke
i rød farve og derefter vælg:
Save -> Configuration printing -> Restart
device.

Billede 13

17. Vælg Execute derefter.
Printeren vil nu restarte og derefter vil
den printe et udprint med printerens
IP-Adresse og configurationer. (Se billede
14)
18. Luk ned for ‘Safari’, skift nu til Shopbox app’en, login hvis du ikke er logget

Billede 14

ind, derefter gå ind på Shopbox indstillinger, vælg nu ‘Printerindstillinger’
Vælg ‘Main printer’ -> ‘Vælg printer’ ->
scroll ned din IP-Adresse til din printer,
vælg ‘OK’ og vælg ‘Gem’. Printeren er nu
klar til brug.
Billede 15

