
 

 

Hoe mPOP- en TSP100-bon printers te 

installeren op een Apple 

Macintosh-computer met OS 10.10 

(Yosemite) of hoger. 
 
 
Disclaimer: We willen u erop wijzen dat we onze POS voor Android- en 
iOS-tablets hebben geoptimaliseerd. Hoewel de onderstaande setup zou 
moeten werken, zal dit gepaard gaan met een aantal nadelen, zoals 
geen geautomatiseerd afdrukken of de bonnetjes worden verkleind zodat 
ze op het bonpapier passen.  
 
Hoewel we niet kunnen garanderen dat andere bonprinters zullen 
werken met Treatwell POS, zijn er partners van Treatwell die met succes 
andere bonprinters hebben opgezet. 
 
 
 

 
Deel 1: Stuurprogramma's downloaden 
 
Deel 2: Installatieprinter  
 
Deel 3: Afdrukken via Treatwell POS 
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1. Deel 1: Stuurprogramma's 
 
1.1. downloaden Stuurprogramma's voor uw Apple Mac 

downloaden 

Opmerking: gebruik alstublieft het Autorun-bestand niet, 
omdat dit alleen op Windows-computers zou werken. 

1.2. Normaal vindt u het bestand in uw downloadmap. Open het 
gedownloade bestand en unzip (extract) het bestand.  

1.3. Open de map en ga naar de map "Drivers"  
1.4. Dubbelklik op het bestand met de extensie ".pkg" en installeer 

het stuurprogrammapakket. 
1.5. Volg de bovenstaande stappen en negeer de pop-up die leidt 

naar de Starmicronics-pagina. 
1.6. Start de computer opnieuw op nadat de installatie is voltooid. 
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http://www.starmicronics.com/support/default.aspx?printerCode=TSP100


 

2. Deel 2: Installatieprinter 
 

2.1. Sluit de printer via een USB-kabel op uw Mac aan 
2.2. Druk op de aan / uit-knop op de printer 
2.3. Open de volgende pagina via uw webbrowser http: //localhost: 

631/printers / 
2.3.1. als u het bericht krijgt dat de webinterface 

gedeactiveerd is , u moet het inschakelen via de 
"Terminal" -toepassing, ga anders verder met punt 10. 

2.3.2. Om de "Terminal" -toepassing te vinden, drukt u op de 
"cmd" + "spatiebalk" -knop op het toetsenbord en typt u 
"Terminal" in de opdrachtregel om zoek naar de 
applicatie. Zie afbeelding hieronder. 

 

 

2.3.3. Open een "Terminal" -venster en typ "cupsctl 
WebInterface = yes" (laat de aanhalingstekens weg), 
druk daarna op "Enter". U hebt nu de webinterface voor 
CUPS ingeschakeld om u toegang te geven tot de 
printerinstellingen. 
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http://localhost:631/printers/
http://localhost:631/printers/


 

2.3.4. Ga terug naar uw webbrowser en open opnieuw http:// 
localhost:631 /printers/. 

2.4. Selecteer uw printer, in ons voorbeeld zoekt u naar de TSP143 
of de Mpop

2.5. In de 2e vervolgkeuzelijst vindt u de volgende opties: 
2.5.1. Selecteer "Set Default Options" 
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http://localhost:631/printers/
http://localhost:631/printers/


 

2.6. Klik op "Cash Drawer Control" en kies "Open Lade 1". Klik 

achteraf op "Set Default Options".

2.6.1. Als u wordt gevraagd om "gebruikersnaam" en 

"wachtwoord" in te voeren, voert u eenvoudig uw 

gebruikersnaam en wachtwoord in die u gebruikt 

wanneer u zich aanmeldt op uw Mac (u hebt een 

account met beheerdersrechten nodig). 

 

 

3. Deel 3: Afdrukken via Treatwell POS 
 

3.1. Meld u nu via de webbrowser aan bij uw Treatwell 

Connect-software. 

3.2. Bekijk een afspraak.  

3.3. Wanneer u op "Verkoopbevestiging" drukt, verschijnt er een 

venster met de PDF-bon. 

3.4. Op Safari 
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3.4.1. Druk op cmd + P om af te drukken.  

Opmerking: er is geen automatische afdruk op de webversie. 

3.4.2. TSP143 Printer:   

3.4.2.1. Selecteer de juiste printer in het afdrukvenster

 

3.4.2.2. Selecteer het juiste formaat voor het papier, wij 

adviseren 72 * 140 mm 

Opmerking: wanneer u het "einde van de dag rapport" 

afdrukt, raden we aan het formaat te wijzigen in 72 * 

200mm 

 

3.4.2.3. Selecteer "Papierverwerking "In de 

vervolgkeuzelijst en vink" Schaal passend bij 
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papierformaat "aan

 

 

3.4.3. Mpop: 

3.4.3.1. Selecteer Mpop-printer in de vervolgkeuzelijst 

printer 
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3.4.3.2. Ga naar de vervolgkeuzelijst" Papierformaat "en 

kies" Aangepaste formaten beheren "

 

3.4.3.3. Klik op de" + "om een aangepast papierformaat toe 

te voegen
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3.4.3.4. Dubbelklik op "untitled" dat verschijnt na klikken 

op de "+" knop en verander de naam in "mPOP".

 

3.4.3.5. Wijzig de afmetingen zoals weergegeven in de 

afbeelding naar "Breedte": 50,8 mm "Hoogte": 140 

mm en alle andere "Niet-afdrukbare gebieden" 

naar 0.

 

3.4.3.6. Klik op "Ok" om op te slaan 
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3.4.3.7. Selecteer de aangepaste grootte "mPOP" van de " 

Papierformaat "vervolgkeuzelijst

 

Opmerking: Wanneer u het" einde van de dagrapport 

"afdrukt, raden we aan het formaat te wijzigen naar 50,8 

* 200 mm (hoeft niet te worden gemaakt als aangepast 

formaat) 

 

3.4.4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst" Voorinstellingen ":" 

Huidige instellingen opslaan " als Voorinstelling ... " 
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en opslaan onder" TSP100 "of" Mpop "wanneer u de eerste keer 

afdrukt 

 

3.4.5. De volgende keer dat u wilt afdrukken, hoeft u alleen 

maar op "cmd" + "p"te drukken en alle instellingen zijn al 

te stellen. Druk op "Afdrukken" om de afdruktaak uit te 

voeren. 

 

3.5. In de Google-browser 

3.5.1. Ga naar de rechterbovenhoek en druk op op het 

printerpictogram 

3.5.2. Kies de juiste printer 

3.5.3. Stel het juiste "Papierformaat" in, wij adviseren Mpop: 

50.8 * 100mm en TSP100: 72 * 140mm .. 

Opmerking: voor het einde van de dag meldt u moet 

kiezen voor Mpop: 50,8 * 200 mm en TSP100: 72 * 200 

mm. 

3.5.4. Vink "Schaal" aan  

3.5.5. Druk op "Afdrukken"  

Opmerking: de functie "kassa openen" in de webversie van Treatwell 

POS werkt alleen als u een bon afdrukt.  
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