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Det eneste jeg har fået til at virke med XP prof. dk udgaven og Canon LBP-660 er det som Halifax har
skrevet i en kommentar som følger ordret nedenfor.

Endnu et råd om samme, du måske kan få brug for
"To get your Canon LBP 660 printer working with Win XP perform the following steps :-

Install the windows 2000 drivers on your XP system (they are available from the canon web site)

create a bat file as follows :-

open notepad and cut and past the following 2 lines into it.

net stop spooler
net start spooler

save the file as 'print restart.bat'

you should be able to print now, if you reboot and get the LPT1 not found message, double click the print
restart.bat file and it should now be ok.

Thanks to the original posters for this solution."

Kør den hver gang du vil printe så virker det perfekt.

Kommentar af nanoq d. 24. Feb 2004 | 1

Hvad er da det for noget juks? - brug lige lidt tid på artiklerne, så vi kan forvente bare en smule kvalitet for
de point der betales.

Kommentar af bearhugx d. 19. Mar 2004 | 2

kortfattet og intetsigende rip-off (copy-waste fra anden side)... giver ikke nogen forklaring på, hvorfor der
skal gøres, som der opfordres til. det er en "jeg gør dette, fordi det virker for mig"-artikel, som jeg ville
ønske at jeg ikke havde brugt de 5p på...

Jeg har ovenstående printer, og operativ-system - og jeg har ikke på noget tidspunkt haft problemer...
Hvis printeren er tilsluttet ordenligt - og man har installeret printerdriveren fra Win2K, så skulle det køre
glat...

Kommentar af mjense173 d. 13. Oct 2004 | 3

Virkelig ringe..

Kommentar af sck d. 10. Oct 2006 | 4

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk



Det fik jeg ikke noget ud af.

Kommentar af michael-k d. 24. Feb 2004 | 5

Den skulle da være gratis. Det jo bare det rene copy/paste.

Der er gået point høstning i de her artikler desværre, nu må det da snart stoppe, så vi kan få os nogle
gode og saglige artikler......

Måske en anden overskrift, så man ved hvad det handler om...

Kommentar af john_stigers (nedlagt brugerprofil) d. 04. Mar 2004 | 6

Hvor er tippet blevet af?

Kommentar af tobias28 d. 25. Feb 2004 | 7

Har du ikke en printer som denne, kan du ikke bruge denne information til en pind. Nysgerrigheden drev
mig alligevel til at købe artiklen.......hold fast jeg fortryder......selvom at det kun er 2,5 point for pro'er er
det 2,5 point lige ud af vinduet. En god ide fra "forfatters" side var, at beskrive artiklen bedre. Man får en
fornemmelse af, at den indeholder brugbare info, tests el. andet om denne canon printer, men den
indeholder blot en enkelt problemstilling nemlig "hvordan får jeg printeren til at virke med Xp"? Hvis
overskriften var denne med "printer" udkiftet med Canon LBP-660, vidste folk hvad de købte.

Kommentar af nidyahou d. 24. Feb 2004 | 8

makværk, intet mere!

Kommentar af aqfi d. 02. Jun 2004 | 9

Spild af tid og points


