
 

 

Er komen aardig wat vragen binnen bij Computer Club Voorburg over netwerkprinters (Bedraad en
draadloos)  In bijna ieder huishouden staan meerdere computer systemen op een router. De printer
fabrikanten spelen hier natuurlijk op in met een groot aanbod netwerk printers die natuurlijk ook USB
aansluitingen hebben. Wij hebben al aanbiedingen gezien rond de € 100,-.
Maar let op, hoe goedkoper de printer, hoe duurder de inkt !!!
Laat u goed voorlichten voor dat u inkt moet gaan halen die bijna even duur is als de hele printer. Wij
draaien bij CCV met Mono laserprinters. Dat is pas echt besparen.

De foto inzetten zijn gemaakt met de " Prt Scr " toets en geplakt in " Paint "  Opgeslagen als
" jpg " bestand en bewerkt met " Microsoft Picture Manager " hiermee is te snijden en het formaat aan te
passen. Het zijn dus eigen gemaakte afbeeldingen en vrij voor een ieder om te gebruiken. (Mits naam
vermelding)   @computerclubvoorburg 2011

De computer die is gebruikt heeft een UK Licentie, daarom is de taal engels.
Als u de afbeeldingen goed bekijkt is er eigenlijk geen tekst nodig. Print deze pagina uit om de netwerk
installatie vanaf papier te kunnen uitvoeren.
Veel plezier, Admin. Wil Morcus CCV.

 

01 Start menu \ Select Devices and Printers.



02 Ad a printer (Printer toevoegen)

03 Select network printer. (Kies voor netwerkprinter toevoegen)



04 Your networkprinter is found (adres) Select next (Volgende)

05 Select: Have disk.



06 Browse (Zoek)

07 Look for the software on CD \ USB Drive. (Zoek uw bijhorende software.)



08 Next (Volgende)

09 Next (Volgende)



10 No comment.

11 Print a tetst page. (Test pagina printen)



12 The page will be printed.

(13 Your printer is installed. (Printer is geinstalleerd)

U ziet het is vrij simpel een netwerkprinter aan te sluiten. Wel moet dit voor iedere netwerk computer
apart gebeuren.
Lukt het niet?  Bel even met de administrator en maak een afspraak zodat het bij u op de zaak of thuis
opgelost kan worden.
Vraag naar de tarieven of kijk op onze website.

www.computerclubvoorburg.com

 

 
 


