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CD800
Instal·lació
Per a començar la instal·lació hem de tenir els dos cables USB desconnectats de l'equip i la
impressora encesa. Ara seguirem les passes següents:
1. Executar l'instal·lador dels drivers que es poden descarregar des de la pàgina web del
fabricant Datacard o d'aquest enllaç
http://epscd.catcert.cat/suport/XPSCardPrinter_6.2.456.exe. Sortirà un missatge que ens
demana que mantinguem desconnectats els cables USB fins que l'instal·lador ens demani
que els connectem.
2. En el menú que ens apareixerà a continuació hem de triar l'opció "Instalar impresora
conexión USB"

3. En el següent pas hem d’acceptar la EULA

4. En aquest pas comença a instal·lar els drivers. En un punt d'aquesta instal·lació ens
demanarà que connectem els cables USB. Un cop connectats l'instal·lador ho detectarà
automàticament i acabarà la instal·lació. No cal que imprimim la targeta de prova.

En algunes ocasions els drivers s'instal·len correctament però falla la instal·lació del lector de
targetes intern que porta la impressora. Es pot descarregar del següent enllaç:
http://epscd2.catcert.cat/suport/SCR331-DI_drv5.31.zip

Configuració
Ara només ens queda configurar correctament la impressora. Hem d'anar al menú d'Impressores,
seleccionar la que acabem d'instal·lar (XPS Card Printer) i accedir al menú de "Preferències
d'impressió". En la pestanya "Disposició" hem de posar l'orientació com a Horitzontal.

Després hem d'anar a la pestanya "Print Mode", marcar l'opció "Custom" i seleccionar
"300x1200" en el camp Monochrome.

Per últim només ens queda comprovar que en Propietats de la impressora l'orientació també està
en Horitzontal. Per revisar-ho anirem a Propietats de la impressora XPS Card Printer, pestanya
"Avançats" i clic al botó "Opcions d'impressió per defecte".

CP60PLUS / CP40PLUS
Instal·lació
Per a començar la instal·lació hem de tenir els dos cables USB desconnectats de l'equip i la
impressora encesa. Ara seguirem les passes següents:
1. Executar l'instal·lador dels drivers que es poden descarregar des de la pàgina web del
fabricant Datacard o d'aquest enllaç http://epscd.catcert.cat/suport/CP_Series_3264BIT.zip.
2. Acceptar els termes i condicions.

3. En aquest pas comença a instal·lar els drivers, esperem que acabi.

4. En aquest pas, hem de marcar l’opció “Local Printer Connection” i fer clic a “Next”

5. En la següent pantalla tornarem a fer clic en “Next”

6. En aquest punt ens demana que connectem els cables USB. Un cop connectats seguirà la
instal·lació de manera automàtica. Quan acabi ja haurem instal·lat la impressora
correctament.

Configuració
Ara només ens queda configurar correctament la impressora. Hem d'anar al menú d'Impressores,
seleccionar la que acabem d'instal·lar (Card Printer) i accedir al menú de "Preferències
d'impressió".
En la pestanya "Disposició" hem de posar l'orientació com a Horitzontal.
Per últim hem de comprovar que en “Propietats de la impressora” l'orientació també està en
Horitzontal. Per revisar-ho anirem a Propietats de la impressora “Card Printer”, pestanya
"Avançats", clic al botó "Opcions d'impressió per defecte" i veure que l’orientació està com
Horitzontal.

