
Installeren printer TSP-100/143 in SalonNet 
 

 

De Star printer TSP-100/143 USB is een bonnenprinter met de aansluiting voor 

een kassalade. De printer is geschikt voor Windows-XP, Windows-7, Windows-8 

en Windows-10 

Op bonnenprinter wordt gebruikt voor het afdrukken van kassabonnen, recepten 

voor het chemiestation en in de toekomst pin bonnen. 

  



Installatie 
Voordat u de printer aansluit is het van belang dat u de juiste printer driver heeft 

geïnstalleerd. Gebruik hiervoor de bijgeleverde CD. 

 

Heeft uw computer geen CD/DVD speler, download dan de laatste drivers van de 

leverancier website. Ga dan naar: 

http://www.starmicronics.com/support/default.aspx?printerCode=TSP100 

 

Kies daar PSP100U en Windows. 

Download vervolgens futurePRNT V6.1 Lite 

  

http://www.starmicronics.com/support/default.aspx?printerCode=TSP100


De printer mag niet aangesloten zijn op het moment dat u de driver gaat 

installeren. 

Plaats de CD of start het installatie programma dat u van internet heeft 

ingelezen. De installatie wordt gestart. 

 

Kies “Installatie” en accepteer de installatie overeenkomst. 

Geef het programma toestemming om wijzigingen aan uw computer toe te 

passen. 

 

Klik op “Volgende” 

 



 

Heeft uw naam (al ingevuld) en klik op “Volgende”. 

 

Kies de standaard installatieen klik op “Volgende” 



 

Klik op “Installatie” om te installeren. 

 

De benodigde programmatuur wordt nu geïnstalleerd. Dit kan zeker enkele 

minuten duren. 

  



 

Nadat alle benodigde onderdelen zij geïnstalleerd klikt u op “Voltooien”. 

 

Om de automatische detectie van de bonprinter te garanderen is het 

noodzakelijk dat u de computer geheel afsluit en opnieuw opstart. 

Na het opnieuw opstarten van de computer sluit u de printer aan op de computer 

via de meegeleverde USB kabel. En schakelt u de printer in (groene lampje 

brandt). Zorg dat de papierrol is geplaatst. 

De printer wordt automatisch gevonden en geïnstalleerd. 

  



 

De printer wordt automatisch geïnstalleerd. 

Nu is de printer ook zichtbaar bij “Apparaten en printers” 

 

Open de printer (dubbel klik op de printer) 

 

Selecteer de eigenschappen van de printer. 

  



 

Kies “TSP100 Configureren” en start het configuratie programma. 

 

Selecteer “Modus Star Line (standaard)” en klik op “Ok” 

LET OP! Het kan geruime tijd duren voordat het volgende venster verschijnt. 

 



 

Selecteer “Algemene instellingen”. 

Zet de codetabel op 1252 (Windows Latijns 1). 

Zet de regelafstand op 3 mm 

Sla de wijzigingen op via “Wijzigingen toepassen” 

Sluit dit venster, en alle voorgaande vensters van het configuratie scherm. 

  



Instellen Salonnet 
Nu is de bonprinter beschikbaar voor SalonNet. 

 

 

Start de voorkeuren in SalonNet, en wijzig de volgende instellingen: 

- Kassabonprinter = “Start TSP100 Cutter (TSP143)” 

- Printer type = “Bonprinter (windows)” 

Indien er sprake is van een kassalade aangesloten aan de bonprinter: 

- Aansluiting = “Kassabon printer” 

- Lade open opdracht = “Star printers” 

Druk op “Test kassalade” om deze testen. 

De installatie is voltooid. 


