
Kuidas installeerida printerit: 

Laadige alla driver lehelt: www.teaduspark.ee/Minolta_printer.zip ning pakkige see lahti kasutades 
lahtipakkimis programme, näiteks 7ZIP, WinRAR. 

Seejärel tehke järgnevalt:
1. Vajutage Start seejärel kirjutage otsingu reale Run, kui uus aken on avanenud siis kirjutage

sinna control printers ja vajutage Ok 

2. Vajutage lahti oleva akna peal hiire parema klahviga ning valige Add a printer 

http://www.teaduspark.ee/Minolta_printer.zip


3. Seejärel valige Add a local printer 

4. „Creat a new port“ „Type of port: Standard TCP/IP Port“ 



5. Siia kirjutage printeri IP aadress (Riia 185A: 88.196.255.30 ning Riia 181: 88.196.255.29) 
ning võtke välja linnuke „Query the printer..“ vajutage „Next“

6. Valige „Standard“ ning „Generic Network Card“ ja vajutage „Next“ 



7. Sellest aknast valige „Have Disk...“. 

8. Lahti tulnud kastist valige „Browse...“ 



9. Lahti tulnud aknast otsige üles koht kuhu te salvestasite printeri draiverid ning valige see 
fail mis pildil ja vajutage „Open“ ning siis „Ok“ ja „Next“

10. Sellel leheküljel vajutage „Next“ 



11. Nüüd küsitakse kas jagada printerit või ei. Sealt pane linnuke ette Do not share... 



12. Nüüd küsitakse sinu käest, et kas printer panna vaikeprinteriks või mitte. Siit tuleks võtta 
välja linnuke „Set as default printer“ eest. 

13. Nüüd tehke parem hiireklõps KONICA MINOLTA Universal PS printeri peal ja valige sealt
„Printer properties“ 

14. Uuest aknast mine „Configure“ ning vajuta „Select model“ 



15. Siit tuleb valida õige mudel. Riia 185A: KONICA MINOLTA C353, Riia 181: KONICA 
MINOLTA 224e



16. Vali „Device Option“ aknas „Account Track“ ning pane ta „Enable“ ja vajuta „Ok“ 

17. Seejärel tee uuesti parem hiireklikk KONICA MINOLTA peal ning vali „Printing 
preferences“ 



18. Vali „Output Method“ rippmenüüst „Save in User Box“ 



19. Seejärel vajuta „User Settings“ (kui see aken ise lahti ei tulnud) ning kirjuta „User Box 
Number“ lahtrisse enda boxi number ja vajuta „Ok“ ning kui eelnev aken on sulgunud 
vajuta vasaku hiireklõpsuga „Authentication/Account Track“ peal ja liigu järgmise punkti
juurde õpetuses. 

20. Ette tulnud aknas pead ära täitma „Department Name“, mis on kasutajanimi ning 
„Password“, mis sinu parool millega sa boxi sisened printeri juures. Nüüd vajuta „Ok“. 



21. Printer on seadistatud ja nüüd tuleks proovida printida. Kui printer ei prindi siis helistada 
Kuvarnet-i helpdeski telefoni numbril 7475542. 


