Nyomtatás a programmal, amennyiben csak USB-s nyomtató csatlakozik a számítógéphez XP op. rendszeren.
A legegyszerűbben a „DOSprn v1.79” programmal lehetséges. (A telepített könyvtárban „ThkonyvD” megtalálható)
Regisztrálni kell, fizetős licensz. Jobbra lent „beül” az információs sávba, és készen áll a nyomtatásra.
Beállítások: Job time-out=1 mp., Automatikus=bepipa, Spooler fájl=c:\prnspl, Language=Hungarian,
Szövegparaméterek=mindegyik bepipa, Irány=álló.
Betű megjelenítése=852
Szekvencia=kiválasztani a használt nyomtatónak megfelelő opciót. Mást nem kell állítani.
A másik módszer ingyenes, de kissé bonyolultabb.
1) Telepítsük a Microsoft Loopback Adapter-t
a) A Vezérlő pultban kattintsunk a Hardver hozzáadása ikonra.
b) Tovább gomb
c) Keresés után, Igen már csatlakoztattam a hardvert.
d) Tovább gomb
e) A lista legaljáról válasszuk ki "Új hardvereszköz hozzáadása"
d) Tovább gomb
f) Katt a "Telepítse a hardvereszközt, amit a listából választok ki"
g) Tovább gomb
h) Hálózati kártyák
i) Tovább gomb
j) Gyártó: Microsoft
k) Válasszuk ki a listából a "Microsoft visszacsatoló adapter"-t
l) Tovább gomb
m) Tovább gomb
n) Befejez
2) Állítsuk be az új "hálózati kártyánkat”
a) A visszacsatoló adapter nem csatlakozhat ugyanahoz az IP tartományhoz, mint esetleges más csatolók (ha esetleg
vannak/lesznek).
b) Állítsunk be tehát egy olyan privát IP címtartományból származó IP címet, amit nem használunk sehol, pl.:
172.19.201.57/255.255.0.0
Vezérlőpult>Hálózati kapcsolatok>Katt a „létrehozott új ikon”-ra> (Helyi kapcsolat, vagy Helyi kapcsolat2)
Tulajdonságok>Általános>Beállítás>Speciális> Hálózati címhez: ide írjuk be: 172.19.201.57/255.255.0.0>Ok
3) Osszuk meg az USB, vagy bármilyen DOS-ból nem látható nyomtatónkat: Start>Beállítások>Nyomtatók és Faxok>
A nyomtatón: Tulajdonságok>Megosztás> (pl.: legyen a megosztás neve: hplaserj) > Alkalmaz>Ok.
4) Irányítsuk át a nyomtató portot: Start>Futtatás: NET USE LPT1:\\172.19.201.57\hplaserj/persistent:yes > Ok.
5) Start>Beállítások>Nyomtatók és Faxok>A nyomtatón: Tulajdonságok>Portok>”Nyomtatók készletezésének
engedélyezése”>Bepipálni> LPT1-et, és a nyomtató által eddig is használt portot kijelölni.
-- A gép újraindítása -Ha jobb oldalt lent látni szeretnénk az információs sorban, hogy a z „új hálózati kártya” üzemkész:Vezérlőpult>Hálózati
kapcsolatok>Katt a „létrehozott új ikon”-ra Tulajdonságok>Általános>”ikon megjelenítése az értesítési területen a
kapcsolat ideje alatt” bepipálni.
Az ikon „tulajdonságai” alatt át is lehet nevezni az ikont pl.: „HpLaserj”

