
Bon Logo
Het bonlogo kan als volgt in de printer geprogrammeerd worden.

Zet de printer aan.

Ga in Windows naar Start > Programma's > OPOS > Setup POS

Dubbelklik device om de lijst van device soorten te openen.

Dubbelklik POSPrinter om de lijst van bonprinters te openen.

Klik eenmaal op de printer waarin u een logo wilt programmeren.



Kies uit het menu Tools > Device Specific Settings

Ga naar het tabblad Bitmap

Klik op TMFLogo



De instellingen zouden reeds goed moeten staan. Dit kan gecontroleerd worden door op Comm. 
Test te klikken. Als alles goed is krijgt u dan de volgende melding.

Ga naar het tabblad Bitmap selection.

Kies Open file en zoek het bestand van het logo op.

Ga vervolgens naar het tabblad Logo Upload en klik op Device om het logo naar de printer te 
sturen.



Bevestig de vraag door op Ja te klikken

Het volgende venster verschijnt

Meestal lijkt het alsof er niets gebeurd. Dit is normaal. Afhankelijk van de grote van het logo 
kan het enkele minuten duren. Uiteindelijk verschijnt het volgende bericht.

Klik op OK. 

Zet de printer uit, wacht vijf seconden en zet hem weer aan.

Ga vervolgens naar het tabblad Logo Printout en voer onder selection het logo nummer in 
(meestal  1) en klik op Print om het logo te testen.  Deze test afdruk wordt links uitgelijnd. 
Wanneer het logo vanuit Mplus Touch Screen Kassa wordt afgedrukt wordt het gecentreerd.

U kunt TM Flash Logo Setup sluiten door op sluiten te klikken.

Klik in het venster Device Specific Settings op OK



Sluit EPSON OPOS door op het kruisje rechtsboven te klikken.

Start  vervolgens  Mplus  Touch  Screen  Kassa  en  ga  naar  Overige  >  Instellingen 
>Instellingenuitvoer.

Vink onder Kassabon de optie Logo aan en vul achter nr het nummer van het logo in (meestal 
1).
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