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Zawartoœæ zestawu
• PrintServer USB
• Zasilacz sieciowy
• Cd-Rom instalacyjny z instrukcj¹
• Ethernetowy kabel sieciowy
• Kabel USB
• Instrukcja Szybki Start

Serwer wydruku USB
z 4-portowym prze³¹cznikem
WIRED

Model No.

PSUS4-EU

Szybki Start
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Pod³¹czenie serwera wydruku

Przed rozpoczêciem monta¿u serwera wydruku, odczytaj nazwê domyœln¹ urz¹dzenia, znajduj¹c¹ siê na
dolnej œciance obudowy. Bêdzie ona
niezbêdna w przysz³oœci.
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Pod³¹cz jeden koniec Ethernetowego kabla sieciowego do jeddnego z portów LAN serwera
wydruku (1-4). (Rysunek A.)
Drugi koniec tego kabla pod³¹cz
do swojego prze³¹cznika, koncentratora lub routera. Odleg³oœæ pomiêdzy serwerem wydruku a innym urz¹dzeniem nie
powinno przekraczaæ 100 metrów (328 stóp).
Wykorzystaj kabel USB do po³¹czenia drukarki z portem USB
serwera wydruku. Pod³¹cz wtyczkê typu A do serwera wydruku
(Rysunek D) a wtyczkê typu B
do drukarki.
W³¹cz drukarkê
Pod³¹cz kabel zasilaj¹cy do
gniazda zasilania serwera
wydruku, znajduj¹cego siê na
prawej œciance urz¹dzenia
(Rysunek F).

C
WA¯NE: Upewnij siê, ¿e korzystasz
z zasilacza dostarczonego razem
z urz¹dzeniem. Korzystanie z
innych zasilaczy mo¿e spowodowaæ uszkodzenie serwera wydruku.

Pod³¹cz zasilacz sieciowy do
gniazdka w œcianie.
Pod³¹czenie serwera wydruku
zosta³o zakoñczone. PrzejdŸ
do Rozdzia³u 2
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Konfigurowanie urz¹dzenia
W³ó¿ CD-Rom instalacyjny do
napêdu CD-Rom w komputerze.
Program instalacyjny powinien
uruchomiæ siê automatycznie.
Jeœli nie, kliknij przycisk Start i
wybierz opcjê Uruchom. W wyœwietlone pole wpisz:
D:\setupWizard.exe
(Jeœli D to litera Twojego napêdu
CD-Rom).
Po ukazaniu siê ekranu powitalnego (Rysunek B), kliknij Setup
Wizard aby kontynuowaæ.

B
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W trakcie poszukiwania przez
program instalacyjny serwera
wydruku, pojawi siê okno pokazane na rysunku C,
Po znalezieniu urz¹dzenia zostanie wyœwietlony ekran pokazany na Rysunku D. Jeœli po raz
pierwszy uruchomi³eœ program
instalacyjny upewnij siê, ¿e lista
zawiera tylko nowe (nieskonfigurowane) serwery wydruku i Twoje urz¹dzenie znajduje siê na liœcie opisane nazw¹ domyœln¹.
Jeœli posiadasz skonfigurowany
serwer wydruku, wybierz listê
wszystkich kompatybilnych serwerów wydruku i kliknij Next aby
kontynuowaæ.

Nastêpnie pojawi siê okno Has³o
(Rysunek E). W pole Password
wpisz domyœlne has³o admin i.
Naciœnij Enter.
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Zostanie wyœwietlony ekran
Basic Setup Screen (Rysunek F).
Jeœli chcesz zmieniæ nazwê urz¹dzenia (Device Name) lub domeny (Domain Name), wpisz nowe
nazwy w odpowiednie pola. Kliknij Next.

F
G

Pojawi siê ekran ustawieñ IP (Rysunek G). Jeœli w Twojej sieci pracuje router z protoko³em DHCP,
który automatycznie przypisuje
urz¹dzeniom adresy IP, wybierz
opcjê Automatically obtain an IP
address. Jeœli Twoja sieæ korzysta ze statycznych adresów IP,
wybierz opcjê Set IP cconfiguration manually i wpisz w odpowiednie pola adres IP, maskê podsieci i bramê. Kliknij Next.

G
H

Nastêpny wyœwietlony ekran dotyczy ustawienia has³a serwera
wydruku (Rysunek H). Jeœli chcesz
zmieniæ has³o, wpisz obecne has³o
w pole Current Password. Wpisz
nowe has³o w pole New Password,
wpisz je ponownie w pole Verify
Password. Kliknij Next.

H
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Nastêpnie pojawi siê ekran Confirmation (Rysunek I), zawieraj¹cy
stare i nowe ustawienia. Kliknij No
jeœli chcesz jeszcze zmieniæ
ustawienia. Jeœli ustawienia s¹
poprawne i chcesz zapisaæ ustawienia, kliknij Yes.
Po zakoñczeniu konfiguracji zostanie wyœwietlony ekran z gratulacjami (Rysunek J).

I

Kliknij opcjê User Install na dole
ekranu i przejdŸ do Rozdzia³u 3.B.

Konfiguracja serwera wydruku
zosta³a zakoñczona.

J
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Instalacja sterownika Windows

Linksys zaleca dokonanie konfiguracji
serwera wydruku i zainstalowanie sterownika drukarki, przed instalacj¹ sterownika serwera wydruku.

A

Jeœli jeszcze tego nie zrobi³eœ
w³ó¿ CD-Rom instalacyjny do napêdu optycznego w komputerze.
Po ukazaniu siê ekranu powitalnego programu konfiguracyjnego, kliknij User Instal aby kontynuowaæ.

B

Po wyœwietleniu ekranu powitalnego (Rysunek B), kliknij Next aby
kontynuowaæ.
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Na nastêpnym ekranie (Rysunek
C), wybierz lokalizacjê folderu, w
którym ma zostaæ zainstalowany
sterownik. Jeœli chcesz dokonaæ
instalacji w folderze innym ni¿ domyœlny, kliknij przycisk Browse i
wybierz lokalizacjê. Aby zainstalowaæ sterownik w domyœlnej lokalizacji kliknij Next aby kontynuowaæ.

Nastêpny ekran (Rysunek D) wyœwietla listê folderów. Ikona programu zostanie dodana do pokazanego folderu. W tym miejscu
mo¿esz zmieniæ jego nazwê. Kliknij Next.

Nastêpny ekran (Rysunek D) mo¿e siê pojawiæ podczas instalacji
sterownika.
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Po zakoñczeniu instalacji pojawi
siê okno pokazane na Rysunku F.
Drukarka musi jeszcze zostaæ
skonfigurowana, wiêc upewnij siê
¿e opcja Configure Print Driver jest
zaznaczona. Kliknij Finish aby kontynuowaæ.

G

Przeczytaj informacjê zawart¹ w
wyœwietlonym oknie (Rysunek G) i
kliknij OK..

H

W oknie Printer Port Setup (Rysunek H) zostanie pokazana lista serwerów wydruku i pod³¹czonych
drukarek. Wybierz drukarkê i kliknij
Next.

F

G

.
Jeœli na liœcie nie ma serwera wydruku lub drukarki, sprawdŸ po³¹czenia oraz czy drukarka i serwer
wydruku s¹ w³¹czone.

H
I

Zostaniesz poinformowany o pomyœlnym dodaniu portu drukarki
(Rysunek I). Kliknij OK..
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Zostanie wyœwietlone okno Configure Printer Port (Rysunek J). W
polu Existing Printers powinna zostaæ wyœwietlona Twoja zainstalowana drukarka. Kliknij przycisk
Connect aby pod³¹czyæ drukarkê i
j¹ skonfigurowaæ. Aby dodaæ kolejn¹ drukarkê kliknij przycisk Add
New Printer.

J

Instalacja sterownika zosta³a
Zakoñczona

Gratulujemy!
Instralacja serwera wydruku
Zakoñczy³a siê powodzeniem

Dodatkowe informacje oraz rozdzia³ dotycz¹cy
rozwi¹zywania problemów znajdziesz w Instrukcji u¿ytkownika na p³ycie CD-Rom lub skontaktuj siê z pomoc¹ techniczn¹.

Strona WWW
http://www.linksys.com/international
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