Netværksprinter.
Der kan tildeles adresse til disse printere i den nye router (EPC3925).
I en browser skrives i adressefeltet: 192.168.110.1
Der skal ikke som udgangspunkt opgives noget User Name og Password, bare trykkes på Log In knappen, når man
kommer ind lokalt, dvs. via trådløs eller via ethernetkabel (men ikke via antennekablet).
Men man kan selvfølgelig oprette dette, hvis man vil, når man kommer ind lokalt.

Hvis man ikke har oprettet User Name og Password, så opfordres man til at gøre dette. Det skridt kan man roligt
springe over (man kan ikke komme ind udefra via antennekablet uden User Name og Password). Tryk på Setup:

Hvis man vil sikre sig, at de givne printere får den stabilt samme IP-adresse hver gang, så skal der oprettes en
reservation i routerens DHCP-server for hver printer.
Man går derfor til LAN Setup efter Log In ved at trykke på denne:

Skærmbilledet skifter til dette (jeg har markeret to knapper med rødt):

Reservationer oprettes ved at vælge Pre-assigned DHCP-IP Addresses (nr 2 ovenfor)
Måske har man brug for at kende printernes præcise MAC-adresser. Disse kan hentes ved at trykke på knap 1,
Connected Devices Summary. Et lille vindue åbner sig:

Billedet kan se således ud:

Man skriver printerens MAC-adresse som 12 tegn, adskilt af kolon for hvert andet tegn (altså i alt 12 + 5 = 17 tegn,
kolon’erne medregnet).
Man skriver så den IP-adresse, man vil frservere for printer nr 1 i de fire felter ud for Assign to IP, f.eks. 192 169
110 20. Der skal stå 192 og 168 og 110 i de tre første felter. Selv om man kan altså kan skrive
andet i de tre første felter, skal man ikke gøre dette.
Så trykker man på knappen Add Static IP og reservationen dukker op som reserveret. I stedet for ”Active” står der nu
”Reserved” under Status.
Til sidst gemmer man sine indstillinger ved at trykke på Save Settings i hovedvinduet.:

