TIPS bij de installatie van uw ZOT printserver
Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van deze ZOT printserver.
Hieronder vindt u enkele tips bij het configureren van uw server.
IP-adres van uw printserver
De printserver wordt geleverd zonder eigen IP-adres. Indien u het TCP/IP
protocol wilt gaan gebruiken, dient u de eerste keer de printserver te
benaderen via het bijgeleverde programma PSADMIN en het netwerk-protocol
IPX/SPX. Nadat u de printserver een IP-adres heeft gegeven kunt u het
TCP/IP protocol gebruiken voor communicatie met de printserver.
Let op: multi-functionals en all-in-one printers
Multi-functionals en all-in-one printers beschikken over meerdere functies
printen, faxen, scannen, etc.). Met een printserver kunt u doorgaans echter
alleen de printfunctionaliteit delen, en niet de overige functionaliteiten. Dit
geldt overigens niet alleen voor de ZOT printservers, maar voor alle
generieke printservers.
Tips en adviezen bij niet correct functioneren
Mocht uw printer niet correct werken na installatie van uw printserver, dan
volgen hier enkele suggesties om de fout te herstellen:
1. Schakel uw (Windows) FireWall uit tijdens het configureren, zodat u de
printserver kunt benaderen, en schakel de FireWall na installatie weer aan.
2. Test de printer eerst met een korte printerkabel van 1 meter alvorens u
een langere kabel gaat gebruiken. Met name bij USB-printers kan een
langere kabel problemen opleveren.
3. Ga via [Start] > [Configuratiescherm] > [Printers en faxapparaten] >
selecteer uw printer > klik met de rechter muisknop op de printer en
selecteer [eigenschappen].
Open tabblad [geavanceerd] en zet een vinkje voor de eigenschap
[rechtstreeks naar de printer afdrukken].
4. Ga op de bij 2 beschreven manier naar de printereigenschappen. Open
tabblad [poorten]. Indien de eigenschap [ondersteuning in twee richtingen
inschakelen] of [bi-directioneel printen] is aangevinkt, zet deze dan uit.
Support: links en adressen
Houden de problemen aan? Wellicht helpen onderstaande links u dan verder.
Komt u er niet uit, neemt u contact op met de supportafdeling van E-tech
(importeur).
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E-tech supportafdeling

0900-383 24 68 (45 cpm) / e-tech@e-tech.nu

Wij wensen u een succesvolle installatie en veel plezier van uw ZOT printserver!

