
 

 

MF 254-454 



Hämta drivrutinen 

Hämta drivrutinen ”PS OSX” på länken nedan (välj efter vilken version du har 

på din Mac) 

http://docs.olipartner.com/producttypes/1/products/93/filetypes/2/files 

 OBS! För att hitta vilken version din mac är trycker du på äpplet längst uppe i 

vänster hörn på skärmen och trycker på ” om den här datorn”  

Där står vilken version din mac är exempelvis: 10.9 eller 10.12. Om din dator är 

av version ”10.12” ska du alltså ladda ner drivrutinen för”PS OSX 10.12” 

Installera drivrutinen 

Öppna nu dina ”hämtade filer” och klicka igång filen du laddade ner ( ex 

GEIT5PSMacOS109_700MU.dmg). Filen lägger sig sedan som en ”disk” som du 

antingen hittar på ”skrivbordet” eller i ” finder”  Öppna disken  Välj 

mappen ”A4” och klicka igång filen ”65C-9_36C-9_28C....” 

 

 

 

 

 

 

http://docs.olipartner.com/producttypes/1/products/93/filetypes/2/files


 

 

 



 

 

 



 



Kolla vilken IP addess skrivaren har  

Gå bort till skrivaren och tryck på knappen ”Menu” som är placerad till höger om 

displayn  Inställningar  tryck sedan på knappen ”enhetsinformation” och skriv 

ner ”IPV4 addressen” som står där. (Exempelvis 192.168.1.220) 

Lägg till skrivaren  

 



 



Fyll i ”IP-adressen” du hämtade på skrivaren ( exempel 192.168.1.200) 

Under”protokoll” väljer du ”LPD – Line Printer Daemon” 

Namnge sedan skrivaren till någon passande, exmepl ”Olivetti” 

I rullfönstret under ”Använd” väljer du nu ”Välj programvara” 

 



Här ska du nu välja rätt programvara för din skrivare. Välj efter listan nedan. 

(Exempel Har du en ”Olivetti MF 254”  väljer du du ”GENERIC 25C-9 PS” i listan) 

Olivetti MF 254 + =  GENERIC 25C-9 PS 

Olivetti MF 454 + =  GENERIC 45C-9 PS 

 

 

 

 

 



Kontrolera så att inställningarna stämmer innan du går vidare 

(OBS! Rutan ”använd” kan variera beroende på modell) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nu ska du välja vilka tillbehör du har på maskinen. Har du bara en skrivare utan 

tillbehör låter du alla alternativen stå kvar på ”None” och trycker ”OK” 

( OBS! standard har makinen 2 papperskassetter, har ni fler på er maskin lägg 

till följande tillbehör) 

TillbehörPapperskassett 3  = Tray 3  under “Paper source unit” 

Papperskassett 3 + 4 = Tray 3+4 under ”Paper source unit” 

Efterbehandlare med hörnhäft = Floor type finisher under ” Finisher” 

Efterbehandlare med vik och häft =   Floor type finisher + Saddle Kit1 under 
”Finisher”  

 

 


