
Navodila za uporabo tiskalnika v zbornici 

1. Prenos in namestitev gonilnika 

Za uporabo tiskalnika v zbornici je potrebna namestitev gonilnika. Prenos je možen s spletne strani 
šolskega centra (zavihek Tehnične informacije -> Za zaposlene). 

• Med prenesenimi datotekami poiščemo Setup64.exe in jo odpremo z dvoklikom. 

 

• Odpre se namestitveno okno. Obkljukamo možnost Agree the Software End User License 
Agreement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Program prične z iskanjem tiskalnikov. Proces takoj prekinemo s klikom na gumb Cancel. 

 

• Na zgornji desni strani izberemo možnost Specify manually. Odpre se nova stran, kjer 
izberemo možnost IPv4 v razdelku Network. V vrstico vnesemo »10.2.2.1« in potrdimo s 
klikom na gumb Next. 

 

 



 

• Na naslednjem oknu izberemo gumb Install. 
• Na naslednjem oknu izberemo gumb Finish. 

 

2. Nastavitev gonilnika 

Po uspešni namestitvi gonilnika je tiskalnik dodan na vaš računalnik. Sedaj je potrebna nastavitev 
gonilnika, da bo računalnik vedel, na katero uporabniško ime poslati dokument za tiskanje. 

Postopek:  

• Na tipkovnici pritisnemo gumba  in R, da se nam odpre okno Zaženi. V vrstico vpišemo 
»control«, da se nam odpre nadzorna plošča. 

 

 

• Na nadzorni plošči izberemo prikaz po kategorijah in izberemo gumb Ogled naprav in 
tiskalnikov v kategoriji Strojna oprema in zvok. 

 

 

 

 



• V razdelku Tiskalniki z desnim gumbom na miški izberemo tiskalnik Develop ineo+ 658 PCL 
(če tiskalnika ne najdemo, gonilnik ni pravilno nameščen – ponovite 1. korak Prenos in 
namestitev gonilnika) in izberemo možnost Lastnosti tiskalnika. 

 

 

• Odpre se okno z lastnostmi tiskalnika. Izberemo gumb Nastavitve (paziti moramo, da smo 
povezani na šolsko brezžično omrežje SCCELJE). 

 

 



• Odprejo se nastavitve tiskanja. Izberemo zavihek z imenom Osnovno. Na razdelku Metoda 
izpisa izberemo možnost ID&Tiskanje (v angleških različicah ID&Print). Izberemo gumb 
Sledenje prev. pristnosti /računu (v angleških različicah Authentication/Account Track). 

 

• Odpre se okno Preverjanje pristnosti uporabnika. V polje vnesemo svoje uporabniško ime in 
geslo ter potrdimo s klikom na gumb V redu. 

 



• Vrnemo se na okno Nastavitve tiskanja in spremembe potrdimo s klikom na gumb V redu. 
• Vrnemo se na okno z lastnostmi tiskalnika in spremembe potrdimo s klikom na gumb V redu. 

Sedaj je naš računalnik pripravljen na tiskanje. 
POMEMBNO: Če si spremenite geslo, morate ponoviti 2. korak Nastavitev gonilnika. 

3. Prijava in tiskanje 

Pri tiskanju je potrebno paziti, da je izbran pravi tiskalnik. 

 

• Na tiskalniku najprej izberemo eno izmed možnosti: 
o Odjava po tiskanju: Natisne vse dokumente in uporabnika takoj izpiše. 
o Prijava brez tiskanja: Odpre glavni meni v tiskalniku. 

• Vpišemo uporabniško ime in geslo ter potrdimo s klikom na gumb Prijava. 

 

• Za tiskanje izberemo gumb Upor. box 



 

• Na levi strani izberemo zavihek Sistem in gumb ID&Print. 

 

• Odpre se nam seznam z dokumenti, ki čakajo na tiskanje. Na desni strani lahko izbiramo med 
različnimi možnostmi (Tiskanje, Dodatne nastavitve tiskanja). 

 

• Ko smo s tiskanjem končali, se moramo izpisati s pritiskom na gumb ob ekranu tiskalnika. 

 



4. DODATNO: Prijava s pomočjo NFC 

Uporabniki mobilnih telefonov s sistemom Android si lahko prenesete brezplačno aplikacijo 
ineoPRINT.  

• Na spodnji desni strani najprej izberemo gumb Select printer. 

 

• Poiščemo ga ročno s klikom na gumb Manual. 

 

 

 

 

 



• Vpišemo IP naslov 10.2.2.1. 

 

 

• Vnesemo podatke: 
o Display name: zbornica 
o User ID: Vnesemo naše uporabniško ime. 
o Password: Vnesemo naše geslo. 

 

• Za prijavo na tiskalnik mora naš mobilni telefon imeti vklopljen NFC in vklopljeno aplikacijo 
ineoPRINT, na tiskalniku pa mora biti odprta prijavna stran. 

• Telefon približamo nalepki na desni strani ekrana tiskalnika. 

OPOMBA: Ta način prijave ni tako izpopolnjen, zato je včasih potrebnih več poskusov, da tiskalnik 
zazna naše prijavne podatke. 


