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Fra Nspire til PDF 
For MAC maskiner: 
1) 
Da TI-Nspire ikke tilbyder at gemme filer i pdf-format må man installere en pdf-printer. I 
windows er dette kendt. For Mac brugere kan man installere pdf-printeren cups-pdf, som findes 
her: 

http://bitbucket.org/codepoet/cups-pdf-for-mac-os-x/wiki/Home 
eller 

http://bitbucket.org/codepoet/cups-pdf-for-mac-os-x/wiki/Home 
 
Vejledningen fortæller alt, men her lige en gengivelse på dansk. Installer programmet 
CUPS-PDF2.5.0 Installer.zip, som findes under fanebladet Downloads. Tilføj nu en ny printer i 
systemindstillinger. Den nye pdf-printer ligger nu som valgmulighed. Vælg som ”Udskriv med” Generic 
Postscript color printer rev3a. De filer, som man printer med pdf-printeren bliver gemt i 
/Users/Shared/CUPS-PDF. Man kan kopiere genvejen så den f.eks. ligger i TI-Nspire mappen. 
 
For de elever der ikke forstod ovenstående, så skal I følgende: 
 
2) Download og start filen ”Cups‐pdf”. 
a. På skrivebordet ligger nu en zip‐fil og en fil, der ligner en åben papkasse. 
b. Dobbeltklik på papkassen ”CUPS‐pdf” og installationen går i gang. 
3) Vælg ”Systemindstillinger” (ikon med tandhjul) i Docken og vælg ”Udskriv og fax”. 
a. Tilføj en printer ved at trykke på (+)‐ tegnet, skriv ”PDF” i søgefeltet og vælg ”CUPSpdf” 
i ”Navn på printer”. 
b. I ”Udskriv med” vælges ”Generic Postscript Color Printer”. 
4) Åbn nu et Nspire‐dokument og vælg ”Udskriv”. 
a. I ”Printer” vælges ”CUPS‐pdf” og i ”Udskriv hvad?” vælges ”Udskriv alt”. 
b. Tryk ”Udskriv” nederst i højre hjørne. 
5) Nu vil der på skrivebordet ligge en mappe med navnet ”CUPS‐pdf” og Nspire‐dokumentet 
ligger som pdf‐fil i mappen. 
Hvis mappen ikke ligger på skrivebordet, ligger den under 
harddisk→brugere→fælles→cups‐pdf→”dit navn” 
 
 
For Windows bruger: 
Hvis I har Windows, kan I f.eks. bruge "cute pdf" . Når programmet er installeret fungerer det som en 
ekstra printer i printermenuen. Man vælger simpelt hen at skrive til "printeren" CutePDF writer, så vil det 
man ellers ville have skrevet ud på en printer blive skrevet til en pdf-fil i stedet. 
 
1) Download og start filen CuteWriter.exe 
 
http://www.cutepdf.com/download/CuteWriter.exe 
eller 
http://www.cutepdf.com/products/cutepdf/writer.asp 
 
2) Åbn nu et Nspire‐dokument og vælg ”Udskriv”. 
a. I ”Printer” vælges ”CutePDF”. 
b. Tryk ”Udskriv” og der vil blive spurgt om hvad pdf‐filen skal hedde og hvor den skal 
ligge. 


