
INSTALLASJON/OPPGRADERING AV PROGRAMVARE 
OG OPPGRADERING AV LASERMASKIN DRIVERE. (L-Solution)  Dato:    april 2014 

Ta ut lisensnøkkelen og sett inn DVD’n. Installasjonen bør starte av seg selv. 
Gjør den ikke det gå inn på DVD og mappen Eks. (D:\Gravograph\ og kjør filen Setup.exe.  

 ->  
Klikk <Kjør Setup.exe> og bekreft <Ja> på brukerkontroll ( gjelder kun Windows 7) 

 
Velg ”Upgrade” og klikk <Next> 

 ->  
Vent til alle filer og oppgraderinger blir gjennomført. 

 Velg ”Yes, I want to….restart” og klikk <Finish> 
 



Installasjon/oppgradering av Laser printer driveren L-Solution. 
 
Etter restart finn mappen i fks. ”Min Datamaskin” C:\GravoStyle7000\DRIVER\LSolution 7.00-3 
For Windows XP bare kjør filen setup.exe 

 

For Windows 7 bruk høyre musetast og <Kjør som Administrator.> 

 

 
Klikk <Ja> 



 ->  
Klikk <Next>  NB: Noen maskiner vil <start på nytt nå> før installasjonen fortsetter etter oppstart 
igjen. Og du vil se følgende vindu før du logger deg inn. Eks. gjelder Windows 7. 

 
Velg ”Klarer alltid…..”  og klikk <installer> 



 



Det kan se ut som at vinduet ”Ikke svarer” men vær tålmodig og installasjonen vil fortsette snart ☺ 

 
Koble laser maskinen til ledig USB port og skru den på. Installasjonen skal da automatisk detektere 
dette og gå videre slik som på neste bilde ( Eks. Windows 7 ) 

 



 

 
Man kan klikke på ikonet nede til høre ved klokka for å se prosess gangen. 

 
Klikk <Lukk> hvis du har sett på prosessen. Hvis ikke vil dette gå automatisk med en liten melding 
nede ved klokka bare når den er klar. 

 

 

 

 



 

 

 

Når installasjonen er ferdig skal man oppgradere Firmware på Lasermaskinen på følgende måte: 
 

For Windows XP , velg ”egenskaper” på skriveren L-Solution. 
For Windows 7 velg ”Skriveregenskaper” for skriveren L-Solution. 

 

Man kommer først inn på fanen ”Generelt”. 

 



Velg så fanen helt til høyre opå toppen av vinduet som heter ”A propos de” og klikk så på bildet av 
laseren. ( PS: samme bilde for alle maskiner ) 

 
 
Klikk på øveste knapp som heter ”Envoi firmware” som da sender over ny Firmware til 
lasermaskinen. Maskinen vil da automatisk oppgraderes til nyeste versjon og vil restarte seg selv. 

 



1.  2.  

3.   4.  

 

 

Sett inn lisensnøkkelen og la HASP USB driveren bli installert. Får du denne meldingen så er ikke 
nøkkelen satt inn eller du har ikke ventet til driveren er installert enda og lampen lyser i 
lisensnøkkelen. 

 

 

 

 

 

 



Når Lisens nøkkel lyser kan du starte Laserstyle igjen og eventuelt fjerne og legge til din maskin i 
programmet for oppgradert versjon for å sikre siste versjon er lagt inn.  

Bekreft først material definisjonsvinduet så du står i ”Tekstmodus” 

 
Gå til <Maskinering> menyen på toppen og velg <Maskinoppsett> 

 

 
For oppgradering klikk Høyre muse tast og velg <Slett denne maskinen> 

 



  Klikk <+> tegnet. 

   Klikk <+> tegnet for ”Laser merkemaskin” og finn din maskin og 
dobbeltklikk eller klikk <Legg til..> for å velge denne. 

  Dobbelt klikk ”L-Solution” under installerte skrivere. 
 Finner du ikke denne så gå tilbake til skriver installasjonen lenger oppe i dokumentet her.  

 Velg Laserstyrken som din maskin har. Står på det sorte serienummer skiltet 
på siden av din maskin. NB: Eks. her er for en av våre Fiberlaser maskin. 



 

 
Klikk <OK>    NB: Ikke gjør noen endringer ! 

 
Klikk <Lukk> 

 

Velg <Ja> 

Gratulerer du skal nå være oppgradert med siste versjoner av vår programvare og drivere. 

TIPS: Har du oppgradert fra GS5 til og med 7 Build 3c til v.7 BUILD 4 eller nyere så sjekk også 
hvordan du får overført dine egendefinerte Laserparametere i denne artikkelen: 

Ny funksjonalitet for laserparametre fra og med Versjon 7 Build 4 - 
http://www.gravograph.no/files/laserparametre.pdf 


