
Podłączenie drukarki sieciowej przez USB we FlyBox’sie 

W rozwiązaniu tego problemie pomijaliśmy jeden wątek/temat - jak uaktywnienie Samby w routerze 

jest rozpoznawane przez Windows. I to było kluczem do rozwiązania problemu - po wpisaniu w 

wyszukiwarkę hasła "Samba w Windows 10" znalazłem film, który to wyjaśnia - co prawda opisuje on 

dołączenie dysku sieciowego, ale w ogólności pokazuje pomysł jak dołączać różne urządzenia 

sieciowe na bazie serwera Samby. Chciałbym też zwrócić uwagę, że w "Pomocy" serwera można 

znaleźć instrukcję "Udostępnianie drukarek USB za pomocą Samby", która w zasadzie  dobrze opisuje 

proces podłączenie drukarki do sieci, ale pomija uaktywnienie Samby w Windowsie. 

Link do filmiku https://www.youtube.com/watch?v=Jh27lsxJmf0  

Udostępnianie plików SMB w systemie Windows 

Na pasku zadań w polu Wyszukaj wpisz” Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows” i na 

wyświetlonej  liście rozwiń pozycję „Obsługa udostępniania plików SMB1.0/CIFS” i zaznacz (włączyć) 

opcję „Klient SMB 1.0 CIFS” i ponownie uruchomić komputer 

 

Następnie przejdź do „Udostępnianie drukarek USB za pomocą Samby” 

Udostępnianie drukarek USB za pomocą Samby 

Usługa Samba Flybox umożliwia komputerom współdzielenie drukarek USB. Komputery z systemem 
Windows, MAC lub Linux w tym samym segmencie sieci co Flybox mogą uzyskać dostęp do drukarek 
USB podłączonych do Flybox . 

Warunek wstępny (Setting User Rights) 
Zanim zaczniesz korzystać z usługi Samba, skonfiguruj konto 
Samba. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Ustawianie 
użytkownika 
 
Setting User Rights (Ustawienia użytkownika) 
Users will be able to access a USB storage device only after you set the read/write and folder access 
rights for the 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Jh27lsxJmf0
http://192.168.1.1/usermanual/en-us/usermanual/user_plugin/web_user_task_00002.html
http://192.168.1.1/usermanual/en-us/usermanual/user_plugin/web_user_task_00002.html


Procedure 
1. Choose Sharing > User Settings . 
2. Click Add. 
3. Enter the username and password. 
4. Enter the pass ord again. 
5. Set Rights. 

• Read only: shared files can only be viewed. 
• Read/Write: shared files can be viewed and modified. 

6. Set Directory. 
• All: all files stored in the USB storage device can be accessed. 
• Custom: certain specified files in the USB storage device can be accessed. 

Click Select and select folders in the displayed Select Folder dialog box. 
7. Click OK. 
8. Click Apply. 

 

Udostępnianie drukarek USB za pomocą Samby cd. 

Procedura 

1. Wybierz Udostępnianie > Serwer Samby. 

2. Wybierz opcję Włącz udostępnianie Samby. 

Flybox wyszukuje i wyświetla listę wszystkich podłączonych drukarek USB. 

3. Wybierz Start > Uruchom, wpisz \\ 192.168.1.1 i naciśnij Enter. Wtedy pojawi się w 
sieci  folder (dysk) użytkownika, nazwę którego wprowadziliśmy w „Ustawieniach praw 
użytkownika” patrz poniżej 

 

Nazwa użytkownika „druk”. Następnie klikając 
prawym przyciskiem myszki na nazwie 
użytkownika (druk) wybieramy z okna 
kontekstowego pozycję „Mapuj dysk 
sieciowy” i klikamy „Zakończ” 

Na Eksploratorze plików pojawi się nowa 
pozycja – możemy korzystać z pamięci USB 

 

 

 

 UWAGA: 

Komputer działa pod kontrolą systemu Windows 7. 

4. Na komputerze kliknij dwukrotnie drukarkę USB i postępuj zgodnie z instrukcjami 
wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować sterownik drukarki. 

 UWAGA: 

Sterownik drukarki wystarczy zainstalować tylko raz. 



5. (Opcjonalnie) Otwórz dokument i wydrukuj go na drukarce USB. 
Temat nadrzędny: Podręcznik użytkownika 
 

Ustawianie praw użytkownika – po polsku 

Użytkownicy będą mogli uzyskać dostęp do urządzenia pamięci masowej USB dopiero po ustawieniu 
dla nich praw do odczytu / zapisu i dostępu do folderów. 

Procedura 

1. Wybierz Udostępnianie > Ustawienia użytkownika. 

2. Kliknij Dodaj. 

3. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło. 

4. Wprowadź hasło ponownie. 

5. Ustaw prawa. 

• Tylko do odczytu: udostępnione pliki można tylko przeglądać. 

• Odczyt / zapis: udostępnione pliki można przeglądać i modyfikować. 

6. Ustaw katalog. 

• Wszystkie: można uzyskać dostęp do wszystkich plików zapisanych w 
urządzeniu pamięci masowej USB. 

• Niestandardowe: można uzyskać dostęp do określonych plików na 
urządzeniu pamięci USB. Kliknij opcję Wybierz i wybierz foldery w 
wyświetlonym oknie dialogowym Wybierz folder. 

7. Kliknij OK. 

8. Kliknij Zastosuj. 
Temat nadrzędny: Zarządzanie użytkownikami 
 
 
Opcja podłączenia drukarki 
 

 
Wpisanie do okna Uruchamianie 
sieciowej lokalizacja drukarki 
umożliwia dodanie jej do listy 
zainstalowanych drukarek 

 

 

 

http://192.168.1.1/usermanual/en-us/usermanual/web_content_concept_00001.html
http://192.168.1.1/usermanual/en-us/usermanual/user_plugin/web_user_topic_00001.html

