
 

 

Upplýsingar 

 Það er hægt að tengja prentara við beininn, á þann hátt geta allar vélar á heimilinu tengst 

prentaranum til að prenta út.  

 

Virkja prentarann 

1. Tengja þarf prentarann við eitt af þremur USB tengjum á beininum.  

2. Opnaðu vafra og sláðu inn http://192.168.1.1.  

3. Veljið sérfræðiham, staðsett efst vinstra megin (Notendanafn: vodafone - Lykilorð: vodafone)  

4. Smelltu á prentari úr vinstri valmynd  

5. Veljið Virkur og notið sjálfgefna gátt, 9100.  

 

Tengjast prentara gegnum Windows XP 

1. Smellið á Start takkann, veljið Settings og svo Printers and Faxes  

2. Smellið á Add a printer undir Printer tasks vinstra megin  

 

3. Smellið á Next takkann  

 

 

 

http://192.168.1.1/
http://vodawiki.itnet.is/wiki/index.php/Mynd:Add_printer.PNG


 

 

4. Veljið "Local printer attached to this computer."  

5. Takið hakið úr "Automatically detect and install my Plug and Play printer"  

 

6. Smellið á Next takkann  

7. Veljið "Create a new port" og breytið "Local port" í "Standard TCP/IP port" úr fellivalmyndinni  

 

8. Smellið á Next takkann  

9. Fyllið inn IP tölu beinis í Printer name or IP Address: 192.168.1.1  

10. Port name fyllist út sjálfkrafa  

 

11. Smellið á Next takkann  

12. Smellið á Finish ef allrar upplýsingar reynast réttar  

Tengjast prentara gegnum Windows Vista & Windows 7 

1. Smellið á Start takkann.  

2. Smellið á Control Panel og veljið Printers and Devices.  

3. Smellið á Add Printer, efst í vinstra horninu  

 

http://vodawiki.itnet.is/wiki/index.php/Mynd:Local_printer.PNG
http://vodawiki.itnet.is/wiki/index.php/Mynd:Create_new_port.PNG
http://vodawiki.itnet.is/wiki/index.php/Mynd:Printer_name.PNG
http://vodawiki.itnet.is/wiki/index.php/Mynd:Skref_1_prentari.png


 

 

 

4. Þarna er valið Local Printer  

 

5. Smellið á next takkann  

6. Veljið "Create a new port" og breytið "Local port" í "Standard TCP/IP port" úr fellivalmyndinni  

 

7. Smellið á next takkann  

8. Fyllið inn IP tölu beinis í Printer name or IP Address: 192.168.1.1, ásamt því að setja inn Port 

name.  

 

9. Smellið á next takkann  

10. Nú hefur prentarinn leit, þegar leitinni er lokið má smella á Next og þar að loknu Finish.  

 

http://vodawiki.itnet.is/wiki/index.php/Mynd:Skref_2_prentari.png
http://vodawiki.itnet.is/wiki/index.php/Mynd:Skref_3_prentari.png
http://vodawiki.itnet.is/wiki/index.php/Mynd:Skref_4_prentari.png

