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OPSÆTNING AF  D IN  MPOP OP SÆTNI NG AF  D I N  M P OP

Billede 1

StrømkontaktUSB Port 3-4Ekstern USB portUSB Port 1-2RJ12 Port

RJ12 Port: Denne port bruges til en ekstern kasseskuffe.

USB Port 1-2: Disse porte bruges til din tablet(s)

Ekstern USB port: Denne port bruges til ekstern scanner

USB Port 3-4: Disse porte bruges til andre opladnings stationer eller til din ISMP. 

Strømkontakt: Her indsætter du din strømkabel.

Tilslut din strømkabel til strømkontakten, 

double tjek om strømkablet er sat korrekt i 

strømkontakten, så når du vipper mPOP’en på 

hoved at den ikke falder ud. Sortere ledningen 

så den går igennem alle hullerne ligesom på 

Billede 2. 

Billede 2
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Tilslut din Ipad ledning til USB Port 1 eller 2. Sortere ledningen så den ikke kommer 

i vejen for at Mpop’en vipper. Du har 2 valg muligheder for hvordan du vil opsætte 

dit ledningssystem, Se Billede 3-4

Billede 3 Billede 4

Før du kan bruge din mPOP, skal du indsætte en bonrulle i printerhovedet. Det 

gøres ved trykke på forsiden af printeren for at låse op for printerhovedet og træk-

ke printeren ud (Se billede 5 og 6). Indsæt bonrulle og luk for printerhovedet. 

Billede 6Billede 5

Billede 7

På siden af mPOP’en er der en tænd 

og sluk knap. Når du tænder for 

mPOP’en, er der et blåt lys der tænder 

på toppen af mPOP’en (Se Billede 7). 

Hvis den lyser rød, skal du se om du 

har indsat bonrullen korrekt. 
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Nu hvor din mPOP er ledig, 

kan du tilslutte din ipad til 

den. Først tænd for din ipad, 

derefter find din ‘Indstillinger’ 

app, naviger til ‘Bluetooth’. 

Husk at se om din Bluetooth 

er slået til ligesom på (Billede 

8). Vælg derefter din mPOP 

(STAR mPOP-XXXXX), når den 

er tilsluttet skift til Shopbox 

app’en.

Billede 8

Billede 9

Du er nu tilsluttet på din Ipad, du skal nu tilslutte mPOP’en på din Shopbox 

App. Under ‘Indstillinger’ -> ‘Printerindstillinger’ -> vælg ‘Main Print’ -> vælg din 

mPOP, den hedder nok ‘BT:mPOP’ og tryk på den grønne knap ‘Gem’. App’en 

vil spørger dig om at lave et testprint, her vælger du bare ‘Ja’. Din mPOP vil nu 

printe et print ud, så du ved den er tilsluttet. Din mPOP er nu tilsluttet til din app 

og du kan nu bruge din mPOP. 
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AUTOCONNECT
Sluk for din mPOP, på siden af din 

mPOP er der en tænd og sluk knap 

(se Billede 7). Åben for printer ho-

vedet, bag den sidder der en Print 

knap i rød farve (Se Billede 10) det 

bliver kaldt ‘Configuration print’. Hold 

denne knap nede, mens du tænder 

for mPOP på siden. Vent til der kom-

mer et print ud, slip for knappen når 

den begynder at printe. Ignore første 

print, du skal bruge print 2.

Billede 10

Billede 11

Print 2 vil se ud som på billede 11. Her 

kan du se Auto Connection Setting 

er ‘OFF’, Luk for printerhovedet, 

lad mPOP vær tændt. Vend print-

er på siden så du kan se bagsiden 

af mPOP’en (se Billede 12). Brug 

en kuglepen og hold reset knap-

pen nede, indtil du høre en lyd fra 

mPOP’en. 

Skift til din Ipad, tilslut via bluetooth 

igen. Lav en ‘Configuration print’ igen 

og se om Current Setting er ‘ON’. 

Hvis den er ‘ON’ er det gjort correct 

og du har nu Autoconnection.
Billede 12


