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S I G N D E S I G N

SignDesign Ethernetinstallatie
Lees de handleiding zorgvuldig door en volg deze stap voor stap.

Systeemvereisten
Controleer eerst of al de nodige specificities voldoen aan de hieronder gestelde eisen alvorens de installatie te
beginnen!
•

Besturingssysteem Windows 7,8 of 10

•

1GHz processor

•

4GB Ram geheugen

•

2GB vrije ruimte op de harde schijf

•

Tijdens de installatie is een stabiele internetverbinding vereist

•

1 vrije USB-poort of 1 vrije ethernetpoort + ethernetkabel (standaard gebruiken we de USB aansluiting)

•

USB kabel (HI-speed USB2.0) (wordt meegeleverd)

Wanneer u een aansluiting via het netwerk heeft, dient een
netwerkspecialist beschikbaar te zijn bij de installatie!!!
(zie hoofdstuk netwerkinstellingen en netwerkconfiguratie voor instellingen)
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Gebruik SignDesign printer
Beheerderswachtwoord
Voor sommige instellingen in de printer heeft u een wachtwoord nodig, dit is: “999999”.
Netwerkinstellingen printer
Indien u de printer met een netwerkkabel wenst te installeren, dient u volgende stappen te ondernemen om uw
IP-configuratie in te stellen.
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Netwerkconfiguratie
Voor een aansluiting in uw netwerk dient u volgende stappen te controleren.
1. Staat de printer aan?
2. Branden de lampjes aan de ethernetaansluiting van de printer? (Wanneer deze niet branden is
waarschijnlijk de ethernetpoort van uw switch of router stuk. Ook heeft u mogelijk een slechte kabel) Je
kan dit testen door een andere poort te gebruiken waar een ander toestel op is aangesloten dat werkt.
Indien de poort dan wel werkt is die andere stuk. Indien het nog steeds niet werkt kan je best de kabel
vervangen door een nieuwe.
3. Heeft u een IP-adres dat gereserveerd is voor de printer of staat deze in DHCP ( automatische
adrestoewijzing)? Bij DHCP kan u de verdere uitleg in dit punt 3 overslaan. Het IP-adres zal in de meeste
gevallen volgende structuur hebben: 192.168.0.82 waarvan het laatste getal tussen de 0 en de 250 ligt. In
sommige gevallen is het derde getal ook een ander cijfer bijvoorbeeld 1,2,3,4,… In heel uitzonderlijke
gevallen gebruikt men hele andere ranges zoals 10.1.1.25, dit is ook mogelijk maar komt niet vaak voor.
4. Na alle voorgaande stappen gecontroleerd te hebben en het juiste IP-adres of DHCP is ingesteld op de
printer, kan u de verbinding testen door volgende te proberen. Doe deze test bij vaste IP-adressen
alvorens de installatie te beginnen, het bespaart u veel tijd wanneer er iets niet werkt.

5. Ga naar zoeken, links onderaan het scherm.
6. Typ volgende in de balk: cmd en selecteer daarna opdrachtprompt.
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7. In het volgende scherm typt u “ping” dan een “spatie” en dan het gegeven IP-adres in.

8. Druk op “ENTER”
9. Wanneer u vervolgens bij send en received telkens “=4” ziet is de verbinding ok.
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