Brukerveiledning for oppsett av skrivere.
For å mappe opp skrivere må du enten være tilkoblet til det trådløse nettverket eller det
kablete nettverk.
For å koble til nettverke trenger du å koble til et av punktene som er på en av
nettverkskontaktene i vegen. Punktet skal være merket med en grønn lapp med
VLAN300 på.

2. Så trykker du på Legg til
1. Etter du har gjort det så

skriver.

trykker du på start og så
Skrivere og telefakser.

3. Så skal Veiviser for skriver
åpnes, trykk Neste for å fortsette.

4. Her skal du trykke på En nettverksskriver
eller en skriver koblet til en annen
datamaskin, trykk neste etter det.

5. Her velger du, Koble til denne skriveren og så skriver du enten:
\\framnes.hin.no\E3170-SH - fellesstudent skriver i 3 etasje.
\\framnes.hin.no\E3170-A3 - A3 skriveren for studenter i 3 etasje.
\\framnes.hin.no\E2700-SH - Bibliotek datarom.
\\framnes.hin.no\C5300-SH - studentskriver for sykepleierutdanningen.
Trykk neste når du har skrevet navnet på skriveren du skal bruke.

6. Trykk ja her.

7. Når dette vinduet åpnes, skal du
skrive inn din student id
(hin\486601. for eks.). Dersom det
er flere brukere på PC-en bør en
ikke ha husk passordet krysset av.

8. Dersom en ønsker det, kan du trykke ja her for å gjøre
denne skriveren til standardskriveren du kommer til å skrive
ut på heletiden.

Husk å fjern skriveren du har lagt til, når du er
ferdig med den. For å gjøre dette så må du gå inn
på skrivere og telefakser, høyreklikk på
skriveren og trykk på slett. Du må mappe opp
skriveren på nytt for å bruke den.

9. Trykk fullfør og da er du ferdig.

Grunnen til dette er for å sørge for at ingen andre
enn du kan bruke denne skriveren. Om det er
flere enn en bruker på denne PC.

