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Drucker 
En Drucker is elementar för’n PC. Wenn Se’n brukten Computer benütt, is dor mehrst al’n 
Drucker an un ok installeert. Wenn nich orr wenn Se’n niegen Drucker köfft hebbt, mööt Se 
den eerstmal installeern. 

Niegen Drucker inrichten 

Hardware 
Dormit mööt Se alleen klarkamen. Packt Se den niegen Drucker ut un sluut Se em na de 
Anleitung, de dorbi liggt, an den PC an. Is nich swaar. 

Software 
Woso denn Software? De niege Drucker hangt doch al an’n PC, wat fehlt denn noch? – Tja, 
dat is so: De PC un de Drucker mööt ja mitnanner kommunizeern, un dorto bruukt se tominnst 
en lütten Dolmetscher, un dat is en lütt Programm. Een nöömt dat Driever (Treiber). He mutt 
in de rechte Wies op den PC kopeert, also installeert warrn. Achterna warrt Se em nich mehr 
wies; he arbeit in’n Hinnergrunn, un Se seht bloots, dat Ehr Drucker funscheneert. Man ahn 
den Driever – funscheneert he nich! 

Wat is denn en Driever? 
Wenn en Drucker över dat Kabel en elektroonsches Signaal vun den PC kriggt, denn mutt 
he klaarkriegen, wat dormit meent is – nieges Blatt intrecken? Druck afbreken? orr wat 
anners? Dat is also en Spraak-Probleem. Nich bloots de PC un de Drucker hebbt 
ünnerscheedlich Spraken – ok Druckers ünnernanner sünd ünnerscheedlich. En HP-
Drucker versteiht de Signalen anners as en Epson-Drucker. Dor mutt also en Dolmetscher 
twüschen PC un Drucker ween – en Dolmetscher, de extra för dat enkelte Druckermodell 
maakt is. 

All de Hardware-Reedschapen, de nich unmiddelbaar to’t Hart vun’n PC tohöört, köönt 
sik bloots denn mit den PC verstännigen, wenn’t Dolmetscher-Programmen gifft, de de 
„Spraak“ vun’n PC in de „Spraak“ vun de Reedschap översett – un annersrüm. De 
Dolmetsch-Programmen heet Driever  (Treiber). Ok Tastatuur un Muus snackt över solk 
Driever mit den PC. De Driever warrt mehrst vun’n Hersteller vun de Reedschap 
mitlevert. Avers ok mit Windows warrt Driever för vele Reedschapen mitlevert.  

Mit dat Installeern vun den Driever warrt de niege Reedschap sotoseggen Windows 
„vörstellt“, bekannt maakt. 

Bi fabrikniege Drucker is mehrst en CD dorbi (tominnst een, faken wat mehr). Dat Eenfachst 
is, Se nehmt de CD, op de „Druckersoftware“ orr sowat op steiht, schuuvt ehr in, töövt op den 
Autostart (kümmt vun sülven) un folgt denn de Anleitungen. Denn warrt de rechte 
Druckerdriever automatisch installeert. – Wohrschu: Op solk CDs is natüürlich nich bloots de 
Driever, man veel mehr. Mehrst sünd Programmen to’n Plegen un Instelln vun’n Drucker 
dorbi. Installeert Se dat allens. Man dat gifft mehrst ok noch anner Togaven: Programme to’n 
Erstelln vun Grußkarten, vun Breefpapeer, veel bunten Tüdelkraam. Överleggt Se sik, wat Se 
dat bruukt! 
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Man wat daat Se, wenn Se keen fabrikniegen Drucker hebbt? Villicht hebbt Se en afleggten 
Drucker arvt un mööt em nu installeern. Is keen CD dorbi. Na, denn mööt Se Ehr Glück mit 
de Driever versöken, de Windows al kennen deit! Gaht Se so vör: 

Drucker vun Hand installeern 
Gaht Se in Start | Einstellungen | Drucker. 

Dat Fenster Drucker geiht op. Dor seht 
Se all Drucker, de op SeEhrn PC al 
installeert sünd – de de PC also kennen 
deit. Een vun de Drucker hett en lütten 
swatten Hoken – dat is de 
Standarddrucker, op den Windows 
normalerwies allens utdruckt. 
Wenn Se noch keen Drucker installeert 
hebbt, is dat mehrst lerrig – bet op een 
Icon: dat Icon Neuer Drucker. Dat 
hebbt Se op jeden Fall. 
 
 
 
 

Duppelklickt Se dat Icon Neuer Drucker. 

Nu geiht de Assistent för de 
Druckerinstallaschoon op. He wiest Se 
in en Liste all de Drievers, de mit Windows 
mitlevert warrt. De sünd avers noch nich 
installeert, d.h. se sitt nich an de rechten 
Steden. 

Söökt Se den Driever för SeEhrn Drucker. 
Dorto kiekt Se toeerst in de List linkerhand 
na de richtige Marke un klickt ehr an. 

 

Denn kümmt rechterhand de List 
vun de Modelle vörtüüg, för de 
Windows Driever hett. Klickt Se ok 
dor den rechten an. – Dat is faken 
nich so eenfach. Wenn dat rechte 
Modell nich dorbi is (SeEhr Drucker 
is villicht beten to modern för 
Windows 98?), nehmt Se een, de so 
ähnlich heet. 

Klickt Se op Weiter. 

Nu will de Assistent weten, woneem 
de Drucker anslaten is. Bi öllere 
Drucker/PC-Kombinaschoonen is 
LPT 1 en gode Wahl. 
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Moderne Drucker: USB! 
Fabrikniege Drucker sünd vundaag mehrst 
för den USB-Ansluss maakt. De LPT1-
Ansluss is en wat konservativere Ansluss. 

 

Klickt Se Weiter. 

Nu will de Assistent weten, wat 
Windows den niegen Drucker as 
Standarddrucker verwennen schall. 

 

Wat is denn de Standarddrucker? 
Wenn Se in en Programmm as Word, Paint 
orr WordPad en Dokment maakt hebbt un 
denn op de Symbolliest eenfach op dat Icon 
Drucken klickt, denn druckt dat Programm 
1 Exemplar vun’t Dokment op den 
Standarddrucker ut. Wenn Se en annern 
Drucker wüllt, mööt Se över Datei | 
Drucken gahn (süh Siet 70). 

Wenn Se bloots een Drucker an’n PC hebbt, 
is de Saak klaar – dat is de Standarddrucker. 
Man wenn dor stückerwat Drucker sünd, 
mööt Se sik een dorvun as Standarddrucker 
utsöken. 

 

Klickt Se Weiter. 

Se köönt nu den Drucker testen laten, indem dat Se en Testsiet drucken laat. Dennso 
seht Se glieks, wat de Installaschoon funscheneert hett. 

Folgt Se de restlichen Anwiesen bet to’n Fertig stellen. 

Nu is in SeEhr Drucker-Fenster en Icon för den niegen Drucker to sehn. 

Keen Driever funnen? 
Gifft’t in de Listen vun Windows keen passlichen Driever för SeEhrn Drucker? Mit anner 
Drievers funscheneert he nich? Na, denn hölpt nix – Se mööt in’t Internet gahn un dor na 
den Driever söken. In’t Internet gifft’t Driever för neegto allens! Versöökt se de 
Websieden http://treiber.de orr ok www.herstellernaam.com – sett Se dorbi den 
Naam vun’n Hersteller vun SeEhrn Drucker in! 
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Standarddrucker 

Se köönt ok nadräglich noch jedeenen Drucker, de bi 
Se installeert is, to’n Standarddrucker maken.  

Gaht Se in Start | Einstellungen | 
Drucker. 

Rechtsklickt Se den Drucker, den Se as 
Standarddrucker hebben wüllt, un klickt Se 
in’t Kontextmenü op Als Standard 
definieren. – De lütt Hoken mutt dor to sehn 
ween, denn is dat recht. 

Nu hett dat Icon vun’n Drucker en 
lütten Piel in’n swatten Krink an’e 
Backe. Dat heet, he is de 
Standarddrucker.  

Wenn Se en annern as Standard defineert, 
verswinnt de Hoken hier un duukt dor wedder op. 

Drucker löschen 

Drucker-Icons vun Druckers, de Se nich bruukt orr de gor nich mehr 
an SeEhrn PC anslaten sünd, schullt Se man glieks löschen. Opklaarn 
is jümmers good, Datenmüll bruukt wi nicht. 

• Rechtsklickt Se dat Icon vun den Drucker, den Se löschen wüllt. 

• Wählt Se ut dat Kontextmenü Löschen. 

• Nu fraagt Windows nochmaal, wat Se dat ok eernst meent – seggt 
Se Ja. 

• Nu warrt de Druckerdriever vun den Drucker löscht, dat Icon 
verswinnt. 

Drucken 
Nu hebbt Se den Drucker installeert un köönt em ok benütten. Dat daat Se normalerwies ut de 
Programme, mit de Se Dokmenten maakt. 

Gaht Se t.B. in Word orr WordPad un schrievt Se beten wat. Dat wüllt Se nu drucken. 

Eenfach 
Op de Symboolliest vun quasi jedeen Programm gifft’t en Drucker-Icon  , dat Se 
anklicken köönt. Nu warrt dat Programm drucken, un twoors: 

• 1 Exemplaar 

• vun’t ganze Dokment 

• op den Standarddrucker. 
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Wenn Se avers nu wat anners wüllt, mööt Se anners vörgahn. Un faken will een ja wat anners. 
Wannehr? Na, t.B. hebbt Se en langes Dokment vun 20 Sieden schreven un al utdruckt. Nu 
fallt Se op de vörletzte Sied en Fehler op. Se korrigeert em. Un denn? De ganzen 20 Sieden 
nochmaal drucken? Wat denn, nee! Se köönt ok ut lange Dokmenten enkelte Sieden drucken. 

Speziell 

• Gaht Se in Menü Datei | Drucken.  

• Se seht düssen Dialoog. De Instelln, de Se dor vörfinnt, sünd jüst dat, wat dat Drucker-
Icon ok deit: 1 Exemplaar vun’t hele Dokment op den Standarddrucker. Man hier köönt 
Se dat verännern! 

 

 

 

 
 

Düsse Dialoog is in neegto all Anwennerprogramme liek. Dat lohnt sik also, em to kennen. 

De Töövslang vun’n Drucker 

Nu hebbt Se wat druckt, en langes Dokment vun 80 Sieden, un denn fallt Se op, dat dat vull 
vun Fehlers is – Se wüllt dat so gor nich drucken! Wat is to doon? Köönt Se’t noch stoppen? 

Ja. Se bruukt gor nich so wied gahn, den Drucker dat Papeer orr gor den Stroom 
wegtonehmen (klaut Se den Drucker man beter nich den Stroom, wenn he graad bi’t Drucken 
is! Leegstenfalls klaut Se em dat Papeer, denn höört he ok op!) So geiht’t beter: 

Gaht Se in Start | Einstellungen | Drucker. 

Duppelklickt Se den Drucker, an den Se den Druckopdrag geven hebbt. 

Se seht nu in en nieges Fenster de Töövslang vun düssen Drucker. Dor staht alle 
Druckopdrääg binn, de de Drucker hett – bin PC tohuus mehrst bloots een. 

Drucker utsöken: Hier 
klicken. De Standarddrucker 
is vörinstellt 

Wat schall 
druckt warrn? 
Hier utsöken. – 

De „Aktuelle 
Siet“ is de Siet, 

’neem de Cursor 
(de 

Schrievmarke) 
jüst nu op 

steiht. 

Wa veel 
Exemplare? Hier 
intippen orr mit 
de lütten Piel 

op- un daltellen. 
 

„Sorteern“ 
bedüüd, dat t.B. 
bi 5 Exemplare 
nich 5 x Siet 1, 
denn 5 x Siet 2 

usw. druckt 
warrt, man 

tosamenhangen 
Exemplare. Is 
good! Hoken 

setten! 
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Se köönt nu den Opdrag, den Se nich utföhrn laten wüllt, in de Töövslang löschen.  

• Rechtsklickt Se den Druckopdrag, 

• wählt Se ut dat Kontextmenü Druckauftrag abbrechen. 

 
Nu höört de Drucker nich foorts op; de Daten, de al to em dörlopen sünd, de druckt he ok 
noch. Man dorna is dat ut. 

Drucker instelln 
Sünd Se mit SeEhrn Druck nich tofreden? Süht nich good ut? Versöökt Se mal, wat an de 
Instellungen bi den Drucker to ännern. 

Gaht Se in Start | Einstellungen | Drucker. 

Rechtsklickt Se den Drucker un wählt Se ut’t Kontextmenü 
Eigenschaften. 

Nu schull en Fenster 
opgahn, mit dat Se de 
Egenschapen vun den 
Drucker süern köönt. Dat 
höört to de Software dorto, 
de mit en niegen Drucker 
vun de CD installeert warrt. 

Kiekt Se de Registerkoorten dör. Se köönt t.B. 
Papeerformaat un Druckqualitäät verännern. – 
Acht Se dorop, dat Se hier keen Unsinn 
instellt. Stellt Se t.B. nich Querformaat för’t 
Papeer in, wenn Se doch mehrst Texte druckt, 
de in Hoochformaat ween schallt! 

Süht dat Druckbild striepig un schietig ut? 
Denn söökt Se mal de Deenstprogramme, de 
de Druckköpp reinigen köönt!  
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Dat druckt nich 
Uuuh. Dat kann veel Grünnen hebben.  

• Gifft dat en Fehlermellung 
vun’n Ducker?  Orr wiest de Drucker 
villicht en Fehlermellung op en egen 
Display? 
Denn hett de Drucker sülven en 
Problem. Pröövt Se düt: 

Hett de Drucker Stroom? Is he inschalt’t? 

Is he mit den Rekner korrekt verkabelt? (Stecker nochmaal rindrücken!)  

Hett he Papeer? Liggt dat Papeer richtig, kann dat introcken warrn, is dat villicht 
verklemmt (Papeerstau)?  

Op Papeerstau to pröven orr een wegtomaken, mööt Se villicht den Drucker apen 
maken. Wüllt Se dat nich, bidd Se en Fründ, de sik utkennt. Man dat is nich swaar; 
bloots vun Drucker to Drucker ünnerscheedlich. Benütt Se nödigenfalls de 
Dokumentaschoon to’n Drucker. 

Hett de Drucker noog Dint? (Bi Laserdrucker: Toner?) Wenn nich, blinkt dor 
mehrstens wat vörn an’n Drucker. 

 

• Dat druckt nich, un keen Fehlermellung duukt op. Dat süht denn ehrder na 
en Software-Probleem ut. Ünnersöökt Se düt: 

Kiekt Se na, wat bi 
Datei | Drucken 
de richtige Drucker 
instellt is. 

Stimmt de 
Eigenschaften 
vun’n Drucker?  

Is ok nich Ausgabe in Datei ankrüüzt?  
Denn warrt dat nämli nich op den Drucker utgeven. 
 

Is de Drucker villicht anhollen? Kiekt Se bi Start | 
Einstellungen | Drucker in’t Kontextmenü vun den 
verdächtigen Drucker na, wat dor en Hoken bi Drucker 
anhalten steiht. Klickt Se em weg! 

Geiht jümmer noch nich? – Köönt Se ut en anner Programm 
drucken? Probeert Se dat. Ja? Denn liggt dat an de 
Instellungen in dat een Programm. För Word: Stimmt bi 
Menü Seite einrichten | Papierzufuhr allens? Bi Datei | 
Drucken, Schaltflach Optionen, Feld Standardschacht 
schull „Druckereinstellungen verwenden“ stahn. Nootfalls 
klickt Se mal alle Hoken bi Optionen weg un probeert, wat 
dat denn geiht.  

Fehlermellung vun Windows: De 
Drucker is gor nich inschalt’t 

Hier de Egenschapen 
kunnerleern 

Hier dröff keen Hoken 
stahn! 
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