
TSC printerite installeerimine 
 

Ära ühenda printerit USB-kaabli abil arvutiga enne, kui juhendis öeldud (Eriti Windowsi puhul). 

Vastasel juhul võib juhtuda, et midagi installeeritakse juba ära ning driveri installeerimise aknas 

arvuti enam printerit ei leia. 

 

Mac 
 

Kõigepealt on vaja tõmmata printeri driver. Selle leiab tscprinters.com lehelt, otselink on SIIN. 

Edasi on kõige lihtsam tegutseda täpselt nii, nagu on näidatud järgnevas videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=D8nqlzRgTFg 

Ehk siis tõmmatud fail on vaja käima lasta. Kui viskab veateate, siis tuleb lahti võtta „System 

Preferences -> Security & Privacy“ ning valida sealt „Open Anyway“. Kui driveri installeerimise aken 

avaneb, siis tuleb vajutada kaks korda „Continue“, edasi „Install“, sisestada arvuti kasutajanimi ja 

parool ning lõpuks vajutada „Close“. 

Pärast seda võib printeri kaasasoleva USB-kaabli abil arvutiga ühendada ning arvutist võtta „System 

Preferences -> Printers & Scanners“ ja vajutada „+“ märki. Uues aknas näitab ühendatud printerit: 

 

Kui prtinter valida, siis ilmub alla valik „Use: Other“. Avaneb aken, mille otsingulahtrisse on vaja 

sisestada „PPDs“: 

https://fs.tscprinters.com/en/dl/3/3445
https://www.youtube.com/watch?v=D8nqlzRgTFg


 

Kui leitud kaust avada, siis sealt tuleb leida üles õige printeri mudel (nt DA210.ppd). Edasi on vaja 

vajutada „Open“ ja „Add“. Pärast seda on printeri driver installeeritud. 

Kuna tegemist on CUPS driveriga, siis täpsemate seadete muutmiseks on vaja minna brauseriga 

aadressile http://localhost:631/printers 

Esimesel korral tuleb tõenäoliselt „Web Interface“ lubada, selleks on vaja avada arvutis „Terminal“ ja 

kopeerida sinna käsk „cupsctl WebInterface=yes“ ning vajutada „Enter“. 

 

 

Windows 
 

Enamiku TSC mudelite Windows driver on kättesaadav SIIT. 

Kui see fail alla laadida ja avada, siis tuleb anda nõusolek ning valida arvutis koht, kuhu failid lahti 

pakitakse. Linnuke „Run Driver Wizard…“ tasub alles jätta: 

 

http://localhost:631/printers
https://fs.tscprinters.com/en/dl/3/3448


Pärast „Finish“ vajutamist avaneb aken, kust tuleb valida „Install Printer Drivers“. Edasi on vaja 

valida, kuidas printer on arvutiga ühendatud. Kui printer ühendatakse arvutiga USB-kaabli abil, siis 

tuleks seda teha nüüd: 

 

Siis leiab arvuti printeri ja installib driveri. 

Kui arvuti ja printer said ühendatud liiga vara ning arvuti siin printerit ei leia, siis on vaja kõik 

printeriga seonduv arvutist eemaldada. Selleks tasub teha läbi driveri installeerimise aknas „Remove 

Printer Drivers“ ja lisaks leida printer üles „Control Panel -> View Devices and Printers“ alt ning 

panna sellele parema nupuga „Remove“. Pärast seda tuleb ühendada juhe arvuti küljest lahti ning 

proovida driveri installeerimist algusest. 

Kui on soov printerit kasutada üle võrgu/Bluetoothi, siis on abiks see video: 

https://youtu.be/g8yVAqLZkm8?t=260 

 

https://youtu.be/g8yVAqLZkm8?t=260

