Aktualizacja sterownika
Podobnie jak w przypadku instalacji, podczas wykonywania tej operacji należy zalogować się jako administrator.

1. Usunięcie sterownika
1) Przed usunięciem sterownika drukarki należy zamknąć wszystkie aplikacje. Ponadto kliknij ikonę drukarki do
usunięcia na ekranie Devices and Printers (Urządzenia i drukarki). Upewnij się, że nie ma żadnych dokumentów
w kolejce w dolnej części ekranu, a następnie rozpocznij usuwanie sterownika.
Uwaga: W przypadku systemu Windows 8 i 10, gdy drukarka jest w trybie offline (drukarka nie jest włączona i
połączona), ikona DP-DS620 nie jest wyświetlana. Jeśli nie można połączyć się z włączoną drukarką,
użyj procedury przedstawionej na kolejnej stronie, aby usunąć urządzenie.

Rysunek 3.1 Kliknięcie ikony DP-DS620 na ekranie Urządzenia i drukarki
2) Kliknij kolejno przycisk „Start” i pozycję „Control Pane” („Panel sterowania”). W Panelu sterowania kliknij ikonę
„Devices and Printers” („Urządzenia i drukarki”). Na ekranie Urządzenia i drukarki kliknij prawym przyciskiem
myszy drukarkę DP-DS620. Kliknij w menu opcję „Remove device” („Usuń urządzenie”).
W systemie Windows 8 i 10 kliknij prawym przyciskiem myszy ekran startowy. W prawym dolnym rogu wybierz
opcję „All Apps” („Wszystkie aplikacje”), a następnie pozycję „Control Panel”(„Panel sterowania”). W Panelu
sterowania kliknij ikonę „Devices and Printers” („Urządzenia i drukarki”).

Rysunek 3.2 Kliknięcie prawym przyciskiem myszy drukarki DP-DS620 na ekranie Urządzenia i drukarki

W przypadku systemu Windows 8 i 10, gdy drukarka jest w trybie offline (drukarka nie jest włączona i połączona),
ikona DP-DS620 nie jest wyświetlana. W takich przypadkach użyj poniższej procedury, aby usunąć urządzenie.
(i) Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar na ekranie Devices and Printers (Urządzenia i drukarki), a
następnie wybierz pozycję „Device Manager” („Menedżer urządzeń”).

Rysunek 3.2 Kliknięcie prawym przyciskiem myszy pustego obszaru na ekranie Urządzenia i drukarki
(ii) Kliknij menu Widok i wybierz polecenie „Show hidden devices” („Pokaż ukryte urządzenia”).

Rysunek 3.2.ii Wyświetlanie menu Widok dla ukrytych urządzeń
(iii) W sekcji Drukarki kliknij prawym przyciskiem myszy drukarkę DP-DS620 i wybierz polecenie „Uninstall”
(„Odinstaluj”).

Rysunek 3.2.iii Wyświetlanie menu w celu usunięcia drukarki DP-DS620
(iv) Na ekranie Confirm Device Uninstall (Potwierdzanie dezinstalacji urządzenia) kliknij przycisk OK.

Rysunek 3.2.iv Confirm Device Uninstall (Ekran Potwierdzanie dezinstalacji) urządzenia

3) Zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzenia usunięcia drukarki. Kliknij przycisk Tak.

Rysunek 3.3 Okno dialogowe potwierdzenia usunięcia drukarki
4) Po usunięciu drukarki DP-DS620 wybierz inną drukarkę (na przykład Faks), a następnie kliknij opcję „Print
Server Properties” („Właściwości serwera wydruku”) na pasku menu.

Rysunek 3.4 Wyświetlanie menu Print Server Properties (Właściwości serwera wydruku) na ekranie Urządzenia i
drukarki

5) Zostanie wyświetlone okno dialogowe Print Server Properties (Właściwości serwera wydruku). Kliknij kartę
Drivers (Sterowniki). Na liście zainstalowanych sterowników drukarek wybierz pozycję DP-DS620 i kliknij przycisk
„Usuń”.

Rysunek 3.5 Okno dialogowe Właściwości serwera wydruku
6) Zostanie wyświetlone okno dialogowe Usuwanie pakietu i sterowników. Wybierz opcję „Remove driver only”
(„Usuń tylko sterownik”) i kliknij przycisk OK. Aby usunąć pakiet sterowników, wykonaj procedurę przedstawioną w
następnej sekcji, „2. Dezinstalacja pakietu sterowników”.

Rysunek 3.6 Okno dialogowe Remove Driver And Package (Usuwanie pakietu i sterowników)

7) Zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzenia usunięcia sterownika. Kliknij przycisk Yes (Tak).

Rysunek 3.7 Okno dialogowe potwierdzenia usunięcia sterownika
8) W oknie dialogowym Server Properties (Właściwości serwera) wydruku potwierdź, że sterownik drukarki DPDS620 został usunięty, a następnie kliknij przycisk Close (Zamknij). Po usunięciu sterownika drukarki odinstaluj
pakiet sterowników.

Rysunek 3.8 Właściwości serwera wydruku

2. Dezinstalacja pakietu sterowników
1) Kliknij kolejno przycisk „Start” i pozycję „Control Pane” („Panel sterowania”). W Panelu sterowania kliknij
opcję „Uninstall a program” („Odinstaluj program”).
W systemie Windows 8 i 10 kliknij prawym przyciskiem myszy ekran startowy. W prawym dolnym rogu wybierz
kolejno opcję „All Apps” („Wszystkie aplikacje”) i pozycję „Control Panel” („Panel sterowania”), a następnie
kliknij opcję „Uninstall a program” („Odinstaluj program”).

Rysunek 3.9 Panel sterowania
2) Zostanie wyświetlony ekran Odinstaluj lub zmień program. Na liście kliknij dwukrotnie pozycję „Windows
driver package - Dai Nippon Printing DP-DS620 (mm/dd/yyyy x.x.x.x)” („Pakiet sterowników systemu Windows Dai Nippon Printing DP-DS620 (mm/dd/rrrr x.x.x.x)”). (mm/dd/rrrr to data, x.x.x.x to wersja).

Rysunek 3.10 Dezinstalacja programu

3) Zostanie wyświetlony ekran Uninstall Driver Package (Dezinstalacja pakietu sterowników). Kliknij przycisk
Yes (Tak). Program został odinstalowany. Po odinstalowaniu pakietu sterowników uruchom ponownie
komputer.

Rysunek 3.11 Potwierdzenie dezinstalacji
3. Instalacja aktualizacji sterownika drukarki
Po usunięciu drukarki i sterownika drukarki zainstaluj nowy sterownik drukarki. Procedurę instalacji zawiera
„Rozdział 1 Instalacja”.
4. Ponowne uruchomienie komputera
Po zakończeniu instalacji sterownika drukarki należy zawsze uruchomić ponownie komputer.
(Nie wolno drukować natychmiast po zakończeniu instalacji. Zawsze należy uruchomić ponownie komputer).

Instalacja sterownika
Procedura instalacji
Procedura instalacji składa się z trzech kroków.
Szczegóły każdego kroku przedstawiono poniżej.
Przygotuj drukarkę i komputer → „1.1 Przygotowanie drukarki i komputera”

At this point, the USB cable is not yet
connected.
Zainstaluj pakiet sterowników

W tym momencie kabel USB nie jest
jeszcze podłączony.
→ „1.2 Instalacja pakietu sterowników”

Insert the included CD into the disk drive,
and then install the driver package.

Zainstaluj sterownik drukarki

USB cable
On

Włóż nośnik (USB / CD) z najnowszym
sterownikiem do napędu, a następnie
zainstaluj pakiet sterowników.

→ „Instalacja sterownika drukarki”

Kabel USB
Wł.
Podłącz kabel USB, włącz drukarkę i zainstaluj sterownik
drukarki.
Po zakończeniu instalacji uruchom ponownie komputer.

