Mac Printer Setup Instructies
Zorg ervoor dat je administratieve rechten hebt op je computer voordat je met de installatie
begint.

Let bovendien op de volgende punten die mogelijk problemen kunnen veroorzaken
1. Zorg dat je verbonden bent met het Microlab WiFi netwerk (wachtwoord: M!cr0l@b).
Microlab Guest is niet hetzelfde netwerk.
2. Als je gebruik maakt van een VPN of een verbinding met een extern bureaublad, zal je die
moeten loskoppelen, aangezien het alleen mogelijk is te verbinden met de printer als je
een directe verbinding hebt met het Microlab netwerk.
3. Als je handmatig een DNS server hebt opgezet, zal je geen verbinding kunnen maken met

de Microlab printers en presentatie software.
Tip: je kan testen of een van de problemen hierboven speelt door http://darkblue5.microlab.nl/ te
proberen te laden. Als dit niet lukt, ligt het aan een van de punten hierboven.

Stap 1. Download de Printer Drivers
Kyocera Printer Drivers

Stap 2. Download de PaperCut Client
Mac PaperCut Client

Stap 3. Pak de Printer Drivers uit.
1. Pak de drivers uit, en voer KyoceraDriver.dmg uit
2. Voer Kyocera OS X 10.+ pkg uit
3. Klik op ga door en accepteren
4. Druk op installeren by Installatie Type en voer je login gegevens in.

5. Voltooi de installatie
Stap 4. Voer de PaperCut Client uit
1. Start de Client vanuit de gedownloade folder
2. Voer je PaperCut Login en Pin wanneer gevraagd.
Je kan je login gegevens vinden door in te loggen bij https://my.microlab-eindhoven.nl. De
gegevens staan dan links bovenaan de pagina, naast ons logo. Dit zijn dezelfde gegevens die je
nodig zal hebben als je bij de printer staat.

Stap 5. Voeg de printer toe
1. Systeem voorkeuren
2. Printers & Scanners
3. Klik op “+”
4. IP > Instellingen
•

Adres: followme.microlab-eindhoven.nl
o

Zorg bij het kopieëren van de link dat je niet per ongeluk spaties meeneemt, want in dat
geval zal de printer niet gevonden kunnen worden

•

Protocol: Line Printer Deamon - LPD

•

Wachtrij: Micro-FollowMeMAC

•

Naam: Microlab – FollowMe

•

Locatie: (Blank)

•

Gebruiker: Select Software
Zoek naar Kyocera TASKalfa 2551ci (KPDL) en druk op Ok.

Stap 6. De installatie testen
Stuur een document naar de printer door vanaf je computer te printen. Bij de eerste keer printen
op een dag zal er gevraagd worden naar je PaperCut gebruikersnaam en wachtwoord. Als je
langer dan een uur geen gebruikt ervan maakt, zal je er wederom om gevraagd worden.

*N.B.: De PaperCut Client moet actief zijn als je wilt printen. Er zal een icoontje van PaperCut rechtsboven
in de hoek staan in dat geval, anders moet het programma handmatig gestart worden.
**N.B.: Als je hulp nodig hebt bij het printen, kan je het aan een van de community managers vragen.

