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Instrukcja instalacji drukarki X-Printer XP-D4601B po USB w systemach macOS 
 

Drukarka powinna być podpięta do zasilania, oraz kablem USB do komputera, przycisk zasilania drukarki 

pozostaje wyłączony 

1. Pobieramy najnowsze sterowniki ze strony Dystrybutora 

https://autopakowacz.pl/sterowniki 

Sterowniki należy wypakować na komputerze na którym chcemy używać drukarki 

 

Uruchamiamy pakiet instalacyjny .pkg. Proszę pamiętać że ten program nie pochodzi ze sklepu Apple, więc 

zależnie od zabezpieczeń system prawdopodobnie zablokuje możliwość jego instalacji. Należy wtedy wejść w 

Preferencje systemowe (1); Ochrona i prywatność (2); Ogólne w celu dokonania zmian kliknąć kłódkę (3) 
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Wpisujemy hasło administratora (4) i klikamy Odblokuj (5) następnie zaznaczmy opcję jak na poniższym 

obrazku (6) 
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Następnie wracamy do naszego instalatora wykonujemy kroki (1) i (2) 
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Jeszcze tylko wpisujemy hasło (3) aby uruchomić instalację (4) 

 

 

 

Zamykamy okienko po instalacji sterowników 
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Teraz możemy dodać naszą drukarkę do naszego systemu macOS, w tym celu ponownie otwieramy 

Preferencje systemowe (1) klikamy ikonę drukarki (2) 

 

W przypadku podpięcia drukarki po USB i zainstalowania nowej wersji sterownika, system powinien 

automatycznie wykryć i dodać naszą drukarkę, jeśli nie to: 

W oknie „drukarki i skanery” Klikamy znak „+” (3) 
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Zaznaczamy na liście drukarkę Xprinter (4), następnie wybieramy sterownik (5) 

 

wybierz oprogramowanie (6) 

 

 

Wybieramy _XprinterAuto XP-4601B 
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I dodajemy naszą drukarkę: 

Pole lokalizacja może pozostać bez zmian. 

Klikamy OK 
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Drukarka została zainstalowana i dodana do systemu 

 

Rozpoczęcie drukowania i konfiguracja etykiet.  
 

Na potrzeby naszej instrukcji użyjemy testową etykietę Inpost w formacie A6 
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Uruchamiamy drukowanie i na stronie konfiguracyjnej klikamy kolejno i wybieramy parametry zgodnie z 

poniższym obrazkiem: 

(1) – rozmiar papieru, dla etykiet kurierskich jest to 4x6 cala 

(2) – cechy drukarki 

(3) – Media Settings 

(4) – Label with Gaps 

(5) – rozmiar odstępu ustawiamy na 0.118 cala 

 

 

Po takiej konfiguracji warto te ustawienia zapisać. Klikamy „Ustawienia domyślne” i „Zachowaj bieżące 

ustawienia…” następnie nadajemy nazwę naszej przed chwilą skonfigurowanej etykiecie. 
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Instrukcja instalacji drukarki X-Printer XP-D4601B po WiFi w systemach macOS 

 

Proces instalacji po WiFi rozpoczynamy od instalacji sterownika dokładnie tak samo jak w 

przypadku instalacji po USB. Kiedy mam zainstalowany sterownik z strony 

https://autopakowacz.pl/sterowniki pobieramy narzędzie „Barcode-printer-tool” i uruchamiamy. 

Ponieważ narzędzie pochodzi od nieznanego dewelopera przy uruchamianiu proszę użyć klawisza 

Ctrl aby system umożliwił jego otwarcie. W programie: 

(1) – skanujemy sieci WiFi 

(2) – z listy znalezionych sieci wybieramy tą do której chcemy się połączyć 

(3) – podajemy hasło do sieci WiFi;   

(4) – kliknięcie „WiFi Set” wysyła nasze ustawienia do drukarki i po kilku sekundach powinna 

połączyć się z siecią WiFi 

(5) – jeśli drukarka połączyła się do WiFi kliknięcie „Get IP address” powinno skutkować 

pojawieniem się w polu IP adresu naszej drukarki 
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Każda drukarka powinna mieć stały adres IP, można to uzyskać na dwa sposoby: 

- sposób pierwszy - na routerze w sekcji serwer DHCP przypisujemy stałą dzierżawę dla adresu 

MAC drukarki, dzięki temu za każdym razem dostanie przydzielony ten sam adres IP 

- sposób drugi - ustawiamy na drukarce stały adres IP, adres ten powinien być nieużywany i 

najlepiej spoza zakresu naszego serwera DHCP  

Jeśli już znamy adres jaki chcielibyśmy nadać na stałe drukarce tworzymy dokument tekstowy w 

formacie jak poniżej: 

 

WIFI SETDHCP 0 

WIFI SETDHIP "192.168.0.200","255.255.255.0","192.168.0.1" 

WIFI RESET 

END 

 

Uwaga: Wartości zaznaczone na czerwono są wartościami przykładowymi, zastępujemy je 

wartościami odpowiednimi dla własnej sieci WiFi 

Tak przygotowany dokument zapisujemy na dysku następnie za pomocą aplikacji Barcode-printer-

tool wysyłamy go do drukarki 

 

 

(1) Wybieramy nasz plik, (2) Send wysyła parametry do drukarki 

Po tej operacji drukarka ma zapisany statyczny adres IP – w moim przykładnie 192.168.0.200, tego 

adresu użyję do instalacji drukarki do pracy po WiFi 
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Dodajemy drukarkę klikając (+) w aplecie „Drukarki i skanery” 

 

 
 
Klikamy kolejno: 

(1) IP – aby wybrać sposób komunikacji drukarki 

(2) Adres – tutaj wpisujemy adres IP naszej drukarki (w moim przypadku 192.168.0.200) 

(3) Protokół – wybieramy HP Jetdirect – gniazdo 

(4) Nadajemy nazwę naszej drukarce 

(5) Użyj – zaznaczamy „Wybierz oprogramowanie” 

W kolejnym oknie wybieramy XprinterAuto XP-4601B (6) i klikamy OK, a następnie „Dodaj” 

Zatwierdzamy wszystkie kolejne okienka nawet jeśli system nie znalazł drukarki zostanie ona dodana do listy. 

Konfiguracja etykiety jest taka sama jak w przypadku USB 
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Ustawienia własnej sieci WiFi drukarki X-Printer 
 

Drukarka rozgłasza także swoją własną sieć WiFi o nazwie XP-410B, można się z nią połączyć bezpośrednio 

wpisując hasło: 12345678 

W tej sieci adres IP drukarki jest stały: 10.10.100.1 

 

Po połączeniu się z taką siecią możemy dodać taką drukarkę do systemu i wysyłać na nią wydruki,  
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Przydatne funkcje dostępne bezpośrednio z drukarki 
 

Kalibracja drukarki  

- Należy wyłączyć drukarkę (przycisk zasilania z tyłu przełączyć na 0) 

- Wciskamy i przytrzymujemy przycisk na górnym panelu, jednocześnie uruchamiamy drukarkę włączając 

przyciska zasilania, przycisk zaświeci na fioletowo, następnie niebiesko po czym zacznie migać na 

czerwono, wtedy go puszczamy i drukarka automatycznie rozpoczyna proces kalibracji.  

 

Drukowanie strony konfiguracyjnej 

- jeśli oprócz kalibracji czujnika chcemy usunąć błędy na drukarce lub sprawdzić jej konfigurację należy 

odczekać jeszcze chwilę aż przycisk zacznie migać na fioletowo. Wtedy drukarka skalibruje czujnik, usunie 

ewentualne błędy i wydrukuje stronę konfiguracyjną 

 

Przywracanie drukarki do ustawień fabrycznych 
 

Czasem zachodzi potrzeba przywrócenia drukarki do ustawień fabrycznych, można tego dokonać w łatwy sposób: 

- Należy wyłączyć drukarkę (przycisk zasilania z tyłu przełączyć na 0) 

- Wciskamy i przytrzymujemy przycisk na górnym panelu, jednocześnie uruchamiamy drukarkę włączając 

przyciska zasilania, kiedy przycisk na panelu zacznie migać w kolorze niebieskim puszczamy go i drukarka 

wróci do ustawień fabrycznych.  

 

Procedura ta powoduje usunięcie stałego adresu IP nie usuwa natomiast hasła do WiFi, Drukarka dostanie 

adres z serwera DHCP,  jeśli chcemy przywrócić stały adres IP należy postępować zgodnie z procedurą 

opisaną na str. 13

https://autopakowacz.pl/


 

 

Dziękujemy za zakup naszej drukarki w razie jakichkolwiek problemów zachęcamy do kontaktu z 
pomocą techniczną pod numerem telefonu 696 099 505. 
Jeśli ktoś potrzebuje pomocy w instalacji możemy połączyć się z Państwa komputerem za pomocą 
programu AnyDesk (do pobrania ze strony https://anydesk.com)  

https://anydesk.com/

