
Konfiguracja drukarki dołączanej kablem USB do FanBox-a 6 (FB6) 

1. Podłącz drukarkę do złącza USB w FB6 i włącz drukarkę (FB6 jest włączony cały czas) 

2. Uruchom aplikację „Panel sterowania” – jeśli nie widzisz linku do tej aplikacji można wpisać w pole 

wyszukiwania systemowego  „panel sterowania” i na lisćie wyników wyszukiwania kliknąć 

ikonę „Panel Sterowania” 

3. W oknie „Dostosuj ustawienia komputera” wybierz widok według: Kategoria. W grupie „Sprzet i dźwięk” 

kliknij „Wyświetl urządzenia i drukarki”  

 
 a w wyświetlonym oknie kliknij „Dodaj drukarkę” 

Uwaga: Dodawanie 

drukarki można 

także zainicjować z 

poziomu ustawień 

komputera w 

grupie 

„Urządzenia” na 

karcie „Drukarki i 

skanery” 

 

4. W oknie „Dodawanie urządzenia” kliknij „Drukarki, której szukam nie ma na liście” 

 
5. W następnym oknie w polu „Wybierz drukarkę udostępnioną według nazwy” wpisz: http://fanbox:631 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fanbox:631/


 

6. W Kolejnym oknie „Kreator  dodawania drukarek” wybierz producenta i model twojej drukarki. Jeśli nie ma 

jej na liście  - spróbuj kliknąć „Windows Update”, co spowoduje 

aktualizację listy sterowników drukarek (na dzień kliknięcia) – i 

powtórz wybór. Jeśli zachowałeś płytę ze sterownikiem, zwykle 

dostarczanym wraz z urządzeniem, włóż płytę do komputera, 

kliknij „Z dysku” i zaznacz odpowiedni plik sterownika. Można 

też ściągnąć sterownik ze strony producenta. Po wybraniu 

producenta i modelu drukarki (czyli odpowiedniego 

sterownika) kliknij OK. 

 

7.  Uruchamia się proces dodawania drukarki – Po pomyślnym zainstalowaniu/dodaniu drukarki  powinny 

wyświetlić się dwa okna – pierwsze z informacją, o zainstalowaniu sterownika, a po kliknięciu „Dalej” - drugie 

okno z internetową nazwą drukarki.  

 

 

 

 

 

 

 

8. Kliknij „Zakończ” i sprawdź, czy drukarka pojawiła się w Mojej  sieci w FB6 i na liście urządzeń w komputerze. 

 

 

 

 

Empiryczna uwaga: Ustawienie drukarki 

sieciowej jako drukarki domyślnej powoduje 

zauważalne opóźnienia w czasie uruchamiania 

komputera i np. przeglądarek. Może tak to działa 

w domowej sieci LAN z Fanbox-em lub Flybox-

em. Ten problem rozwiązałem w ten sposób, że 

wirtualną drukarkę pdf ustawiłem jako drukarkę domyślną - jak poniżej. Jeśli chcę drukować dokument z listy 

dostępnych/gotowych drukarek, po prostu wybieram drukarkę sieciową. 

 
 


