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HP LaserJet 1010 Tiskárna je černobílá laserová tiskárna, která zvládá výtisky rychlostí až 12 stran za minutu pro
velikosti A4 papíry. Poskytuje také svůj výstup první stránky za 8 sekund a má 600 x 600 dpi Rozlišení tisku. Má
kapacitu zásobníku papíru 150 listů a má slot na prioritního podávání. Pokud se vám stalo, že vlastnit HP
LaserJet 1010, ale váš desktop se stane, že operační systém Windows 7 nebo Windows 10, pak byste mohli mít
potíže s instalací tiskárny HP LaserJet1010 na Váš PC.
Tento článek, Vás naučí, jak instalovat tiskárnu HP LaserJet 1010 v počítači se systémem Windows 7 popřípadě
Windows 10. (Windows 8 nebyl otestován.)
Jak nainstalovat tiskárnu HP LaserJet 1010 v systému Windows 7 .
 Krok 1 - Otevření panelu systému Windows, přejděte a klepněte na položku Ovládací panely.




Krok 2 - Přejít na Hardware a zvuk pak pokračovat na Zařízení a tiskárny.
Krok 3 - Klikněte na tlačítko Přidat tiskárnu a pak se okno z obrazovky. Vyberte a klepněte na tlačítko Přidat



místní tiskárnu.
Krok 4 - Ze seznamu vedle "Použít existující port", pak vyberte "DOT4_001 (Generic IEEE ...)." A potom








klepněte na tlačítko Další.
Krok 5 - Poté klepněte na tlačítko Windows Update.
Krok 6 - Okna se pak zobrazí "Instalace ovladače tiskárny", vyberte HP ze seznamu Výrobce a "HP Jaserjet
3055 PCL5" a pak další.
Krok 7 - název tiskárny se automaticky objeví HP LaserJet 3055 PCL5, změnit na HP LaserJet 1010 laserové
tiskárny klepněte na tlačítko Další.
Krok 8 - ovladač tiskárny, bude nainstalovaný.
Krok 9 - Jakmile budete hotovi, vyberte, zda budete sdílet tiskárnu na síti, nebo ne.
Krok 10 - Tak je to hotové, zkontrolujte, zda nastavit jako výchozí tiskárnu a pak klepněte na tlačítko
Dokončit.

Jak nainstalovat tiskárnu HP LaserJet 1010 v systému Windows 10 .





Krok 1 - Otevření panelu systému Windows, přejděte a klepněte na položku Nastavení.
Krok 2 - Přejít na Zařízení bluetooth, myš, tiskárny pak pokračovat na přidat tiskárnu nebo scaner.
Krok 3 - Klikněte text požadovaná tiskárna není v seznamu. Vyberte Přidat místní nebo sítovou tiskárnu



pomocí ručního nastavení.
Krok 4 - Ze seznamu vedle "Použít existující port", pak vyberte "DOT4_001 (Generic IEEE ...)." A potom



klepněte na tlačítko Další.
Stejné jako u Windows 7.

