Printer i AGRO FOOD PARK
VIGTIGT:
Computeren skal være koblet til internettet med et kabel – det er ikke muligt at installere printeren, hvis
du er koblet på WIFI (slå det gerne helt fra).
Slå også VPN fra, hvis du er koblet på det.

Har du brug for hjælp, kontakt IT i AFP: 8740 5339

Gå ind på: konicaminolta.dk/dk/business-solutions/support/download-center.html
Under drop-downmenuen "Eller vælg trin for trin" vælger du:



Produkttype: Multifunctional Colour
Vælg produkt: Bizhub C3110

Tryk kør
Under menupunktet Driver nedenfor, vælger du



Danish
Windows 7 (64bit)

Under samme menupunkt vælger du underpunktet Printer Driver.
Her trykker du download ud for PCL6 (vælg altid den nyeste version)

Herefter afkrydser du "Accepter licensaftale" og trykker på ZIP-filen med det lange BHC3-navn

Zipfilen downloades nu til computeren/alternativt skal du vælge et sted at gemme filen.
Du skal nu have udpakket zip-filen.
Find filmappen (enten i din Download-mappe eller i den mappe, du selv har valgt), højreklik på mappen og
vælg "Extract all" – eller marker mappen og vælg "Extract all" i toppen af vinduet.
Du skal nu vælge, hvor du vil have filer i mappen gemt. Vælg f.eks. skrivebord, så du nemt kan finde dem
igen.

Du går nu ned i Start, vælger "Devices and Printers",
Tryk "Add a printer" i toppen af vinduet

I popboksen vælger du Add a network, wireless or Bluetooth Printer
Tryk Next

Vælg C3110-printer, der kommer op i søgefeltet
Tryk Next
Lad computeren tænke.

I det næste vindue vælger du knappen "Have disk"; herefter skal du trykke "browse" og finde mappen med
de udpakkede filer. Åben mappen og vælg filen "KOBK4J" (eneste mulighed). Tryk åben og OK.
I næste vindue skal du give printeren et navn – f.eks. Printer i AFP
I det sidste vindue skal du vælge "Do not share"
Tryk next

Printeren skulle nu være installeret
Har du brug for hjælp, kontakt IT i AFP: 8740 5339

