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Billede 1

Reset Printer Pair Printer RJ12 Port (Til 

Kasseskuffe)

Strømkabel 

(se Billede 2)

Tilslut Strømkablet til din 

strømenhed. Husk at trække til-

bage i strømkablet, så dem går 

hele vejen ind i strømenheden. 

Billede 2
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Du skal nu tænde for din printer, 

på venstre side af printeren er der 

en knap (Se Billede 3). Når du har 

tilsluttet strømkabel, skal du skifte 

fra ‘0’ til ‘1’. Printeren vil nu tænde 

og et grønt lys vil lyse op foran 

printeren. 
Billede 3

Din printer skulle være tændt nu, 

tænd for din ipad og skift til ipad’s 

indstillinger, navigere til bluetooth, 

hvis du trykker på ‘Star Micronics’ 

vil den sige “Pardannelse mislyk-

kes’. Før du kan connecte til din 

printer, skal du bag printer trykke 

på ‘Pair’ knappen i 5-10 sec (Se 

Billede 1). Derefter vælger du ‘Star 

Micronics’. Printeren vil nu tilslutte 

automatisk. (Se Billede 5)

Billede 4

Billede 5
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Du er nu tilsluttet på din ipad, du skal nu tilslutte printeren på din Shopbox App. 

Under ‘Indstillinger’ -> ‘Printerindstillinger’ -> vælg ‘Main Print’ -> vælg din printer, 

den hedder nok ‘BT:Star Micronics’ og tryk på den grønne knap ‘Gem’. App’en vil 

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

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

kan nu bruge din printer. 

OP SÆ TTE  AUTO-CONNECT ION

Mens din printer er tændt og tilsluttet på din ipad, skal du på bagsiden af print-

eren holde ‘Reset’ Knappen (Se Billede 7) nede. Hold den nede i 10-15 sekunder, alt 

afhængie af om du høre et klik lyd fra printer. Efter den har lavet en klik lyd, skal 

du ikke længere trykke på ‘Reset’ knappen. 

Billede 6

Billede 7
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Billede 7

På din Ipad’s indstillinger er printeren højt sandsynligt ikke tilsluttet, så det første 

du gør at tilslutte printeren igen. Der vil også komme et nyt print ud fra printeren 

der fortæller dig om ‘Auto Connection’ er ‘ON/OFF’. Hvis den er ‘OFF’ Skal du 

starte fra ‘Billede 7’ Igen. Hvis du vil teste om din printer har sat ‘Auto Connection’ 

på correkt, kan du slukke for din printer og holde øje med din Ipad’s bluetooth 

indstillinger, se om den er frakoblet, når du tænder printeren igen, skulle den au-

tomatisk tilslutte. 

Billede 8


