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Pendahuluan
AWAS—KEMUNGKINAN CEDERA: Untuk mengurangi risiko kebakaran, gunakan hanya kabel kabel
telekomunikasi (RJ-11) 26 AWG atau yang lebih besar apabila menghubungkan produk ini ke jaringan
telepon umum.

Mencari informasi mengenai printer
Publikasi

Lihat Untuk

Lembar Penyiapan Cepat Petunjuk penyiapan awal yang disertakan bersama printer.

Panduan Memulai Penggunaan cetak Petunjuk penyiapan tambahan yang disertakan bersama printer.
Perhatikan: Tidak semua produk disertai dengan publikasi cetak.

Panduan Pengguna elektronik Petunjuk lengkap penggunaan printer. Versi elektronik ini diinstal secara
otomatis bersama perangkat lunak printer.

Dukungan pelanggan

Uraian Lokasi (Amerika Utara) Lokasi (wilayah lain di seluruh dunia)

Dukungan melalui telepon Hubungi kami di
• AS: 1‑800‑332‑4120

– Senin–Jumat (08:00 -23:00 EST),
Sabtu (Tengah Hari-18:00 EST)

• Kanada: 1‑800‑539‑6275
– Dukungan dalam Bahasa Inggris:

Senin–Jumat (08:00 -23:00 EST),
Sabtu (Tengah Hari-18:00 EST)

– Dukungan dalam Bahasa Prancis:
Senin–Jumat (09:00 -19:00 EST)

• Meksiko: 01‑800‑253‑9627
– Senin–Jumat (08:00 -20:00 EST)

Perhatikan: Nomor telepon dan jam kerja
dapat berubah tanpa pemberitahuan. Untuk
mengetahui nomor telepon terbaru yang
tersedia, lihat dokumen cetak tentang
pernyataan jaminan yang disertakan bersama
printer.

Nomor telepon dan jam kerja
bervariasi berdasarkan negara atau
wilayah.
Kunjungi situs web kami di
www.lexmark.com. Pilih negara atau
wilayah, kemudian pilih link Customer
Support (Dukungan Pelanggan).
Perhatikan: Untuk informasi
tambahan mengenai cara
menghubungi Lexmark, lihat
dokumen cetak tentang jaminan yang
disertakan bersama printer.
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Uraian Lokasi (Amerika Utara) Lokasi (wilayah lain di seluruh dunia)

Dukungan melalui e-mail Untuk dukungan melalui e-mail, kunjungi situs
web kami: www.lexmark.com.
1 Klik CUSTOMER SUPPORT.
2 Klik Technical Support.
3 Pilih kelompok (family) printer Anda.
4 Pilih model printer Anda.
5 Dari bagian Support Tools, klik e-Mail

Support.
6 Isi formulir yang disediakan, kemudian klik

Submit Request.

Dukungan e-mail bervariasi
berdasarkan negara atau wilayah,
dan mungkin tidak tersedia dalam
beberapa kasus.
Kunjungi situs web kami di
www.lexmark.com. Pilih negara atau
wilayah, kemudian pilih link Customer
Support (Dukungan Pelanggan).
Perhatikan: Untuk informasi
tambahan mengenai cara
menghubungi Lexmark, lihat
dokumen cetak tentang jaminan yang
disertakan bersama printer.

Jaminan Terbatas

Uraian Lokasi (AS) Lokasi (wilayah lain di seluruh
dunia)

Informasi Jaminan Terbatas
Lexmark International, Inc.
memberikan jaminan terbatas
bahwa printer ini bebas dari cacat
bahan dan pengerjaan selama
jangka waktu 12 bulan setelah
tanggal pembelian asli.

Untuk melihat pembatasan dan
persyaratan jaminan terbatas ini, lihat
Pernyataan Jaminan Terbatas yang
disertakan bersama printer ini atau yang
tercantum di www.lexmark.com.
1 Klik CUSTOMER SUPPORT.
2 Klik Warranty Information.
3 Dari bagian Statement of Limited

Warranty, klik Inkjet & All‑In‑One
Printers.

4 Untuk melihat teks jaminan, gulirlah
halaman web tersebut.

Informasi jaminan bervariasi
menurut negara atau wilayah.
Lihat dokumen cetak tentang
jaminan yang disertakan
bersama printer.

Catatlah informasi berikut (tercantum pada kuitansi dari toko dan di bagian belakang printer), dan siapkan
informasi ini bila menghubungi dukungan pelanggan agar Anda dapat dilayani lebih cepat:
• Nomor Jenis Mesin
• Nomor seri
• Tanggal pembelian
• Toko tempat pembelian

Pendahuluan
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Mengenal bagian-bagian printer

Mengenal bagian-bagian printer

Gunakan tombol Untuk

1 Port PictBridge Menghubungkan flash drive atau kamera digital
berkemampuan PictBridge ke printer.

2 Slot kartu memori Memasukkan kartu memori.

3 Panel kontrol Mengoperasikan printer.

4 Baki keluar kertas Menampung kertas ketika keluar.

5 Pembatas kertas Pengumpan Dokumen Otomatis
(ADF)

Menjaga kertas tetap lurus ketika dimasukkan ke
dalam ADF.

6 Automatic Document Feeder (Pengumpan
Dokumen Otomatis atau ADF)

Memindai, menyalin, atau mengefaks dokumen multi-
halaman berukuran letter, legal, dan A4.

7 Baki keluar Pengumpan Dokumen Otomatis
(ADF)

Menampung kertas saat keluar dari ADF.

8 Pembatas kertas Menjaga agar kertas tetap lurus ketika dimasukkan ke
dalam printer.

9 Penyokong kertas Masukkan kertas.

10 Penghenti kertas Pengumpan Dokumen Otomatis
(ADF)

• Menghentikan kertas saat keluar dari ADF.
• Menyokong kertas berukuran A4 dan ukuran legal

ketika keluar dari ADF.

11 Kaca pemindai Memindai, menyalin, mengefaks atau menghapus
sesuatu.

12 Penutup atas Mengakses kaca pemindai.

Mengenal bagian-bagian printer
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Gunakan tombol Untuk

1 Unit pemindai Mengakses kartrid cetak.

2 Wadah kartrid cetak Memasang, mengganti, atau mengeluarkan kartrid cetak.

3 Port USB Menghubungkan printer ke komputer dengan menggunakan kabel USB.

4 Port EXT Menghubungkan perangkat tambahan, seperti modem data/faks, telepon, atau
mesin penjawab ke printer.
Perhatikan: Untuk mengakses port ini, lepaskan sumbatnya.

5 Port LINE Menghubungkan printer ke saluran telepon aktif untuk mengirim dan menerima
faks. Printer harus terhubung ke saluran telepon ini untuk dapat menerima
panggilan faks masuk.
Perhatikan: Jangan hubungkan perangkat tambahan lain ke port LINE, dan
jangan hubungkan modem DSL (digital subscriber line), ISDN (integrated services
digital network), atau modem kabel ke printer.

6 Catu daya dengan port Menghubungkan printer ke sumber daya listrik.

Mengenal bagian-bagian printer
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Penyiapan Faks

Mempersiapkan printer untuk fungsi faks
AWAS—BAHAYA SENGATAN LISTRIK: Jangan menggunakan fitur faks pada saat terjadi badai petir.
Jangan melakukan pemasangan produk ini atau membuat sambungan listrik/kabel, seperti kabel listrik
atau telepon, pada saat terjadi badai petir.

Menggunakan adaptor RJ11
Negara/wilayah

• Inggris
• Irlandia
• Finlandia
• Norwegia
• Denmark

• Italia
• Swedia
• Belanda
• Prancis
• Portugal

Untuk menghubungkan printer ke mesin penjawab atau perangkat telekomunikasi lainnya, gunakan adaptor
saluran telepon yang disertakan dalam kemasan printer.

1 Hubungkan salah satu ujung kabel telepon ke port Line  pada printer.

2 Hubungkan adaptor ke saluran telepon yang disertakan bersama printer.

Perhatikan: Yang ditunjukkan adalah adaptor Inggris. Adaptor Anda mungkin berbeda, namun pasti
sesuai dengan lubang telepon yang digunakan di tempat Anda.

3 Hubungkan saluran telepon dari perangkat telekomunikasi yang dikehendaki ke lubang sebelah kiri pada
adaptor.

Penyiapan Faks
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Jika perangkat telekomunikasi Anda menggunakan saluran telepon tipe Amerika Serikat (RJ11), ikuti langkah-
langkah berikut untuk menghubungkan perangkat:

1 Lepaskan sumbat dari port EXT di bagian belakang printer.

Perhatikan: Setelah sumbat ini dilepaskan, perangkat apa pun yang khusus untuk negara atau wilayah
tersebut dan dihubungkan ke printer dengan menggunakan adaptor sebagaimana ditunjukkan pada
gambar, tidak akan berfungsi dengan benar.

2 Hubungkan perangkat telekomunikasi Anda langsung ke port EXT di bagian belakang printer.

Peringatan—Dapat Menimbulkan Kerusakan: Jangan menyentuh kabel atau printer di area yang
ditunjukkan apabila printer sedang aktif mengirim atau menerima faks.

Negara/wilayah

• Arab Saudi
• Uni Emirat Arab
• Mesir
• Bulgaria
• Republik Ceska
• Belgia
• Australia
• Afrika Selatan
• Yunani

• Israel
• Hungaria
• Polandia
• Rumania
• Rusia
• Slovenia
• Spanyol
• Turki

Penyiapan Faks
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Untuk menghubungkan mesin penjawab atau perangkat telekomunikasi lain ke printer:

1 Lepaskan sumbat dari bagian belakang printer.

Perhatikan: Setelah sumbat ini dilepaskan, perangkat apa pun yang khusus untuk negara atau wilayah
tersebut dan dihubungkan ke printer dengan menggunakan adaptor sebagaimana ditunjukkan pada
gambar, tidak akan berfungsi dengan benar.

2 Hubungkan perangkat telekomunikasi Anda langsung ke port EXT di bagian belakang printer.

Peringatan—Dapat Menimbulkan Kerusakan: Jangan menyentuh kabel atau printer di area yang
ditunjukkan apabila printer sedang aktif mengirim atau menerima faks.

Negara/wilayah

• Jerman
• Austria
• Swiss

Penyiapan Faks
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Ada sumbat yang terpasang pada port EXT pada printer. Sumbat ini perlu agar printer berfungsi dengan
benar.

Perhatikan: Jangan melepaskan sumbat. Jika dilepaskan, perangkat telekomunikasi lain di rumah Anda
(seperti telepon atau mesin penjawab) mungkin tidak berfungsi.

Memilih koneksi faks
Anda dapat menghubungkan printer dengan peralatan lain seperti telepon, mesin penjawab, atau modem
komputer. Jika ada masalah, lihat “Pemecahan masalah penyiapan” pada halaman 43.

Perhatikan: Printer ini adalah perangkat analog yang fungsinya paling baik jika dihubungkan langsung ke
soket di dinding. Perangkat lain (seperti telepon atau mesin penjawab) dapat dipasang melalui printer,
sebagaimana dijelaskan dalam langkah-langkah penyiapan. Jika Anda menginginkan koneksi digital seperti
ISDN, DSL, atau ADSL, diperlukan perangkat pihak-ketiga (seperti filter DSL).

Anda tidak perlu menghubungkan printer ke komputer, tapi Anda perlu menghubungkan printer ke saluran
telepon untuk dapat mengirim dan menerima faks.

Anda dapat menghubungkan printer ke peralatan lain. Lihat tabel berikut untuk menentukan cara terbaik
menyiapkan printer.

Peralatan Kegunaan Lihat bagian ini

• Printer
• Kabel telepon

Mengirim dan menerima faks tanpa
menggunakan komputer.

“Menghubungkan printer langsung ke soket
telepon di dinding” pada halaman 14

• Printer
• Telepon
• Dua kabel telepon

• Menggunakan saluran faks sebagai
saluran telepon biasa.

• Mengirim dan menerima faks tanpa
menggunakan komputer.

“Menghubungkan printer ke telepon” pada
halaman 17

• Printer
• Telepon
• Mesin penjawab
• Tiga kabel telepon

Menerima pesan suara masuk dan faks
masuk.

“Menghubungkan printer ke mesin
penjawab” pada halaman 13

Penyiapan Faks
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Peralatan Kegunaan Lihat bagian ini

• Printer
• Telepon
• Modem komputer
• Tiga kabel telepon

Mengirim faks dengan menggunakan
komputer atau printer.

“Menghubungkan printer ke komputer
dengan menggunakan modem” pada
halaman 16

Menghubungkan printer ke mesin penjawab
Hubungkan mesin penjawab ke printer agar Anda dapat menerima pesan suara dan faks.

Perhatikan: Langkah-langkah penyiapan dapat bervariasi, bergantung pada negara atau wilayah Anda. Untuk
informasi lebih jauh tentang cara menghubungkan printer ke perangkat telekomunikasi, lihat topik yang terkait,
"Menggunakan adaptor RJ11."

1 Pastikan Anda memiliki yang berikut:
• Telepon
• Mesin penjawab
• Tiga kabel telepon
• Soket telepon di dinding

2 Hubungkan salah satu kabel telepon ke port LINE  pada printer, kemudian hubungkan ke soket telepon
yang aktif di dinding.

3 Lepaskan sumbat pelindung dari port EXT  pada printer.

Penyiapan Faks
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4 Hubungkan kabel telepon kedua dari telepon ke mesin penjawab.

5 Hubungkan kabel telepon ketiga dari mesin penjawab ke port EXT  pada printer.

Menghubungkan printer langsung ke soket telepon di dinding
Hubungkan printer secara langsung ke soket telepon di dinding, agar Anda dapat mengirim dan menerima
faks tanpa menggunakan komputer.

1 Pastikan Anda memiliki kabel telepon dan soket telepon di dinding.

2 Hubungkan salah satu ujung kabel telepon ke port LINE  pada printer.

3 Hubungkan ujung lain dari kabel telepon ke soket telepon yang berfungsi baik di dinding.

Penyiapan Faks
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Menghubungkan printer langsung ke soket telepon dinding di Jerman
Hubungkan printer secara langsung ke soket telepon di dinding, agar Anda dapat mengirim dan menerima
faks tanpa menggunakan komputer.

1 Pastikan Anda memiliki kabel telepon (disertakan bersama produk) dan soket telepon di dinding.

2 Hubungkan salah satu ujung kabel telepon ke port LINE  pada printer.

3 Hubungkan ujung lain dari kabel telepon ke slot N pada soket telepon di dinding yang berfungsi baik.

4 Jika Anda ingin menggunakan saluran yang sama untuk komunikasi faks dan telepon, hubungkan saluran
telepon lain (tidak disertakan) antara telepon dan slot F pada soket telepon di dinding yang berfungsi baik.

Penyiapan Faks
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5 Jika Anda ingin menggunakan saluran telepon yang sama untuk merekam pesan pada mesin penjawab,
hubungkan saluran telepon lain (tidak disertakan) antara mesin penjawab dan slot N lain pada soket
telepon di dinding.

Menghubungkan printer ke komputer dengan menggunakan modem
Hubungkan printer ke komputer yang dilengkapi modem agar dapat mengirim faks dari aplikasi perangkat
lunak.

Perhatikan: Langkah-langkah penyiapan dapat bervariasi, bergantung pada negara atau wilayah Anda. Untuk
informasi lebih jauh tentang cara menghubungkan printer ke perangkat telekomunikasi, lihat topik yang terkait,
"Menggunakan adaptor RJ11."

1 Pastikan Anda memiliki yang berikut:
• Telepon
• Komputer yang dilengkapi modem
• Dua kabel telepon
• Soket telepon di dinding

2 Hubungkan satu kabel telepon ke port LINE  pada printer, kemudian hubungkan ke soket telepon yang
aktif di dinding.

Penyiapan Faks
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3 Lepaskan sumbat pelindung dari port EXT  pada printer.

4 Hubungkan kabel telepon kedua dari modem komputer ke port EXT  pada printer.

Menghubungkan printer ke telepon
Hubungkan telepon ke printer agar saluran faks dapat digunakan sebagai saluran telepon biasa. Kemudian
tempatkan printer di tempat telepon berada, agar Anda dapat membuat salinan atau mengirim dan menerima
faks tanpa menggunakan komputer.

Perhatikan: Langkah-langkah penyiapan dapat bervariasi, bergantung pada negara atau wilayah Anda. Untuk
informasi lebih jauh tentang cara menghubungkan printer ke perangkat telekomunikasi, lihat topik yang terkait,
"Menggunakan adaptor RJ11."

1 Pastikan Anda memiliki yang berikut:
• Telepon
• Dua kabel telepon
• Soket telepon di dinding

2 Hubungkan salah satu kabel telepon ke port LINE  pada printer, kemudian hubungkan ke soket telepon
yang aktif di dinding.

Penyiapan Faks
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3 Lepaskan sumbat pelindung dari port EXT  pada printer.

4 Hubungkan kabel telepon lain ke telepon, kemudian colokkan kabel tersebut ke port EXT  pada printer.

Menyiapkan printer untuk mengefaks dari sistem PBX
Jika printer digunakan di perusahaan atau kantor, printer ini mungkin terhubung ke sistem telepon Private
Branch Exchange (PBX). Biasanya, apabila memutar nomor faks, printer akan menunggu sampai ia
mengenali nada pilih, kemudian memutar nomor faks tersebut. Namun, metode pemutaran ini mungkin tidak
berfungsi jika sistem telepon PBX tersebut menggunakan nada pilih yang tidak dikenal oleh sebagian besar
mesin faks. Dengan fitur "Memutar dari sistem PBX", printer dapat memutar nomor faks tanpa harus
menunggu sampai ia mengenali nada pilih.

1 Dari desktop, klik dua kali ikon Productivity Studio.

2 Dari area Settings (Setelan) pada Welcome Screen (Layar Selamat Datang), klik Fax History and Settings
(Riwayat dan Setelan Faks).

3 Dari menu "I Want To" (Saya Ingin), klik Adjust speed dial list and other fax settings (Ubah daftar putar
cepat dan setelan faks lainnya).

4 Klik tombol Dialing and Sending (Memutar dan Mengirim).

5 Dari bagian “Dialing on your phone line” (Memutar pada saluran telepon Anda), pilih Behind PBX (Dalam
Sistem PBX) dari daftar drop-down Dialing Method (Metode Pemutaran).

6 Klik OK untuk menyimpan setelan tersebut.

Penyiapan Faks
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Menggunakan layanan telepon digital
Modem faks ini adalah perangkat analog. Untuk menggunakan layanan telepon digital, printer dapat
disambungkan ke perangkat tertentu.
• Jika Anda menggunakan layanan telepon ISDN, hubungkan printer ke port telepon analog (port dengan

R-interface) pada adaptor terminal ISDN. Untuk informasi lebih jauh dan untuk meminta port R-interface,
hubungi penyedia layanan ISDN Anda.

• Jika Anda menggunakan DSL, sambungkan ke filter atau router DSL yang mendukung penggunaan
analog. Untuk informasi lebih jauh, hubungi penyedia layanan DSL.

• Jika Anda menggunakan layanan telepon PBX, pastikan printer dihubungkan ke sambungan analog pada
PBX. Jika tidak ada, pertimbangkan untuk memasang saluran telepon analog untuk mesin faks ini. Untuk
informasi lebih jauh tentang pemakaian faks apabila menggunakan layanan telepon PBX, lihat topik yang
terkait, "Menyiapkan printer untuk mengefaks dari sistem PBX."

Penyiapan Faks
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Menggunakan Faks
ADF Kaca pemindai

Gunakan ADF untuk:
• Dokumen multi halaman A4 atau ukuran letter.
• Dokumen ukuran legal.

Gunakan kaca pemindai untuk dokumen satu halaman,
benda kecil (seperti kartu pos atau foto), transparansi, kertas
foto atau media yang tipis (seperti kliping majalah).

Perhatikan: Jika Anda ingin mengubah setelan faks:
• Dengan menggunakan panel kontrol, lihat “Memahami menu Fax (Faks)” pada halaman 34.
• Dengan menggunakan komputer, lihat “Menyesuaikan setelan dengan menggunakan Fax Setup Utility”

pada halaman 31.

AWAS—BAHAYA SENGATAN LISTRIK: Jangan menggunakan fitur faks pada saat terjadi badai petir.
Jangan melakukan pemasangan produk ini atau membuat sambungan listrik/kabel, seperti kabel listrik
atau telepon, pada saat terjadi badai petir.

Menggunakan Faks
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Memasukkan dokumen asli pada kaca pemindai
Anda dapat memindai dan selanjutnya mencetak foto, dokumen teks, artikel majalah, koran, dan publikasi
lainnya. Anda dapat memindai dokumen untuk difaks.

1 Pastikan komputer dan printer dalam keadaan hidup.

2 Buka penutup atas.

3 Tempatkan benda atau dokumen asli menghadap ke bawah pada kaca pemindai, di sudut kiri bawah.

4 Tutup penutup atas untuk menghindari munculnya pinggiran gelap pada gambar hasil pindai.

Menggunakan Faks

21



Memasukkan dokumen asli ke Pengumpan Dokumen
Otomatis
Anda dapat memasukkan hingga 15 lembar dokumen asli ke dalam Pengumpan Dokumen Otomatis
(Automatic Document Feeder atau ADF) untuk dipindai, disalin, dan difaks. Anda dapat memasukkan kertas
berukuran A4, letter, atau legal ke dalam Pengumpan Dokumen Otomatis (ADF).

Catatan:

• Gunakan hanya kertas baru yang tidak kusut dan tidak menggulung.
• Jangan masukkan kartu pos, foto, benda berukuran kecil, transparansi, kertas foto, atau media yang tipis

(seperti kliping majalah) ke dalam Automatic Document Feeder (ADF). Benda-benda ini harus
ditempatkan pada kaca pemindai.

1 Jika menggunakan kertas berukuran A4 atau letter, tariklah penghenti kertas Pengumpan Dokumen
Otomatis (ADF).

2 Aturlah letak pembatas kertas pada Pengumpan Dokumen Otomatis (ADF) agar sesuai dengan lebar
dokumen asli.

3 Kipas-kipaskan dokumen asli.

4 Masukkan dokumen asli menghadap ke bawah dan dengan ujung atas masuk lebih dahulu ke dalam
Pengumpan Dokumen Otomatis (ADF) hingga terdengar bunyi bip.
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Document Loaded (Dokumen Sudah Masuk) muncul pada tampilan, dan dokumen diumpankan ke dalam
Pengumpan Dokumen Otomatis (ADF).

Perhatikan: Fungsi pratinjau tidak dapat digunakan apabila menggunakan Pengumpan Dokumen Otomatis
(ADF). Anda dapat melakukan pratinjau satu halaman pada satu waktu apabila menggunakan pemindai.

Kapasitas kertas Pengumpan Dokumen Otomatis (ADF)

Jumlah kertas maksimum Pastikan

15 lembar:
• Kertas ukuran letter
• Kertas A4
• Kertas ukuran legal

• Anda mengatur letak pembatas kertas pada Pengumpan Dokumen Otomatis
(ADF) agar sesuai dengan lebar dokumen asli.

• Dokumen asli dimasukkan dengan menghadap ke bawah, ujung atas masuk lebih
dahulu, hingga terdengar bunyi bip.

• Ukuran kertas berada dalam batas-batas berikut:
Lebar:
– 210,0 mm‑215,9 mm
– 8,25 inci‑8,5 inci

Panjang:
– 279,4 mm‑355,6 mm
– 11,0 inci‑14,0 inci

• Media pra-cetak dibiarkan hingga benar-benar kering sebelum dimasukkan ke
dalam Pengumpan Dokumen Otomatis (ADF).

• Anda tidak menggunakan media yang dicetak dengan partikel tinta logam.
• Anda menghindari desain timbul.
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Mengirim faks

Memasukkan nomor faks
1 Dari panel kontrol, tekan Fax Mode (Mode Faks).

2 Masukkan nomor faks dengan menggunakan:

Kotak teks Masukkan nomor faks dengan menggunakan papan
tombol.

Catatan:

• Anda dapat menyertakan nomor kartu telepon
sebagai bagian dari nomor faks.

• Masukkan maksimum 64 digit dalam satu nomor faks.
• Tekan Redial/Pause (Putar Ulang/Jeda) untuk

menyisipkan jeda tiga-detik pada nomor yang sedang
Anda masukkan untuk menunggu saluran luar atau
memasuki sistem penjawab terotomasi.

Speed Dial (Putar Cepat) atau Group Dial (Putar
Kelompok)

a Tekan Phone Book (Buku Telepon).
b Masukkan nomor Speed Dial (Putar Cepat) dan/atau

Group Dial (Putar Kelompok).
• Tekan  atau  berulang kali hingga muncul

nomor Speed Dial (Putar Cepat) atau Group Dial
(Putar Kelompok) yang dikehendaki.

• Gunakan papan tombol untuk memasukkan
nomor entri Speed Dial (Putar Cepat) (1-89) atau
entri Group Dial (Putar Kelompok) (90-99).

Catatan:

• Untuk petunjuk mengenai cara menambahkan
entri Speed Dial (Putar Cepat) atau Group Dial
(Putar Kelompok) dengan menggunakan
komputer, lihat “Menyiapkan Speed Dial (Putar
Cepat)” pada halaman 40.

• Untuk petunjuk mengenai cara menambahkan
entri Speed Dial (Putar Cepat) atau Group Dial
(Putar Kelompok) dengan menggunakan panel
kontrol, lihat “Menggunakan Phone Book (Buku
Telepon)” pada halaman 30.

3 Jika Anda ingin mengirimkan faks ke sekelompok nomor (faks broadcast):
a Tekan .
b Ulangi langkah 2, dengan menggunakan kombinasi metode-metode sebelumnya, hingga Anda

berhasil memasukkan maksimum 30 nomor faks.
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Mengirim faks menggunakan perangkat lunak
Anda dapat memindai dokumen ke komputer, kemudian mengefaksnya ke orang lain dengan menggunakan
perangkat lunak.

1 Masukkan dokumen asli menghadap ke bawah ke dalam Pengumpan Dokumen Otomatis (ADF).

2 Dari desktop, klik dua kali ikon Productivity Studio.

3 Dari jendela kanan pada layar Welcome (Selamat Datang), klik Fax (Faks).

4 Pilih opsi Document (Dokumen).

5 Klik Start (Mulai).

6 Masukkan data penerima, kemudian klik Next (Berikutnya).

Perhatikan: Nomor faks dapat berisi hingga 64 angka, koma, titik, spasi, dan/atau simbol berikut: * # + ‑
( ).

7 Masukkan data halaman sampul, kemudian klik Next (Berikutnya).

8 Jika ada dokumen lain yang akan dikirimkan bersama faks, tambahkan dokumen itu sekarang, kemudian
klik Next (Berikutnya).

9 Untuk mengirim faks:
• Segera—Pilih opsi Send Now (Kirim Sekarang).
• Pada waktu yang dijadwalkan:

a Pilih opsi Delay sending until (Tunda pengiriman hingga).
b Tetapkan tanggal dan waktu.

10 Jika Anda ingin salinan kertas dari faks tersebut, pilih Print a copy of your fax (Cetak salinan faks).

11 Klik Send (Kirim).

Mengirim faks menggunakan panel kontrol
1 Pastikan printer dalam keadaan hidup.

2 Masukkan dokumen asli menghadap ke bawah pada ADF atau pada kaca pemindai.

Perhatikan: Jangan masukkan kartu pos, foto, benda berukuran kecil, transparansi, kertas foto, atau
media yang tipis (seperti kliping majalah) ke dalam ADF. Benda-benda ini harus ditempatkan pada kaca
pemindai.

3 Dari panel kontrol, tekan Fax Mode (Mode Faks).

4 Masukkan nomor faks atau tekan Phone Book (Buku Telepon) untuk memilih nomor dari daftar Speed
Dial (Putar Cepat) atau Group Dial (Putar Kelompok). Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Memasukkan
nomor faks” pada halaman 24.

Perhatikan: Untuk menyiapkan Speed Dial (Putar Cepat), lihat “Menyiapkan Speed Dial (Putar Cepat)”
pada halaman 40.

5 Jika Anda ingin mengirimkan faks ke sekelompok nomor (faks broadcast):
a Tekan .
b Ulangi langkah 4 dan tekan  hingga maksimum 30 nomor faks telah dimasukkan.

6 Tekan Start Color (Mulai Warna) atau Start Black (Mulai Hitam).
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Mengirim faks sambil mendengarkan panggilan (On Hook Dial)
Dengan fitur pemutaran manual, Anda dapat memutar nomor telepon sambil mendengarkan panggilan
tersebut melalui pengeras suara pada printer. Fitur ini berguna bila Anda harus menavigasi sistem penjawab
terotomasi atau memasukkan nomor kartu telepon sebelum mengirim faks.

1 Dari panel kontrol, tekan Fax Mode (Mode Faks).

2 Tekan .

3 Tekan  atau  berulang kali hingga On Hook Dial (Memutar tanpa Mengangkat Gagang Telepon)
muncul, kemudian tekan . Kini Anda dapat mendengar nada pilih saluran telepon tersebut.

4 Masukkan nomor faks. Untuk informasi lebih jauh, lihat topik yang terkait, "Memasukkan nomor faks."

Perhatikan: Tekan angka pada papan tombol untuk menggunakan sistem penjawab otomatis.

5 Tekan Start Color (Mulai Warna) atau Start Black (Mulai Hitam).

Mengirim faks broadcast pada waktu yang dijadwalkan
Anda dapat mengirim faks ke sejumlah penerima sekaligus yang maksimum terdiri dari 30 orang atau
kelompok atau gabungan keduanya.

1 Masukkan dokumen asli menghadap ke bawah pada ADF atau pada kaca pemindai.

Perhatikan: Jangan masukkan kartu pos, foto, benda berukuran kecil, transparansi, kertas foto, atau
media yang tipis (seperti kliping majalah) ke dalam ADF. Benda-benda ini harus ditempatkan pada kaca
pemindai.

2 Dari panel kontrol, tekan Fax Mode (Mode Faks).

3 Tekan .

4 Tekan  atau  berulang kali hingga Delay Fax (Tunda Faks) muncul.

5 Tekan .

6 Tekan  atau  berulang kali hingga Delay Until (Tunda Hingga) muncul.

7 Tekan .

8 Masukkan waktu untuk mengirimkan faks.

9 Tekan .

10 Jika printer tidak disetel dalam mode 24 jam, tekan  atau  berulang kali untuk memilih AM atau PM.

11 Tekan  untuk menyimpan setelan Anda.

12 Masukkan nomor faks, atau tekan Phone Book (Buku Telepon) untuk memilih nomor dari daftar Speed
Dial (Putar Cepat) atau Group Dial (Putar Kelompok). Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Memasukkan
nomor faks” pada halaman 24.

13 Jika perlu, ulangi langkah 12 dan tekan  hingga maksimum 30 nomor faks telah dimasukkan.

14 Tekan Start Color (Mulai Warna) atau Start Black (Mulai Hitam).

Perhatikan: Pada waktu yang ditentukan, nomor-nomor faks tersebut akan diputar dan faks dikirim ke semua
nomor yang sudah ditentukan tersebut. Jika faks tidak berhasil dikirimkan ke suatu nomor pada daftar
broadcast, maka nomor tersebut akan diputar lagi.
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Menerima faks

Menerima faks secara manual
1 Pastikan lampu Auto Answer (Jawab Otomatis) tidak menyala.

2 Untuk menerima faks jika Anda belum menetapkan kode jawab manual:
• Tekan Start Color (Mulai Warna) atau Start Black (Mulai Hitam).

atau
• Tekan * 9 * pada telepon setelah Anda menjawab panggilan dan mendengar nada faks.

3 Untuk menerima faks jika Anda telah menetapkan kode jawab manual, masukkan kode tersebut pada
telepon setelah Anda menjawab panggilan dan mendengar nada faks.

Perhatikan: Untuk informasi tentang cara menyiapkan kode jawab manual, lihat topik yang terkait,
"Menetapkan kode jawab faks manual."

4 Tutuplah telepon. Printer akan menerima faks.

Menetapkan kode jawab faks manual
1 Dari desktop, klik dua kali ikon Productivity Studio.

2 Dari area Settings (Setelan) di jendela kiri pada layar Welcome (Selamat Datang), klik Setup and manage
faxes (Penyiapan dan pengelolaan faks).

3 Dari menu "I Want To" (Saya Ingin), klik Adjust speed dial list and other fax settings (Ubah daftar putar
cepat dan setelan faks lainnya).

4 Klik tab Ringing and Answering (Dering dan Cara Menjawab).

5 Dari bagian “Answering on your phone line type” (Menjawab pada jenis saluran telepon Anda), masukkan
kode yang akan digunakan.

Perhatikan: Kode ini dapat berisi hingga 7 angka, koma, titik, dan/atau simbol berikut: * # + ‑ ( ).

6 Klik OK untuk menyimpan setelan tersebut.

Menggunakan Caller ID (Identitas Pemanggil) dari panel kontrol
Caller ID (Identitas Pemanggil) adalah layanan yang disediakan perusahaan telepon yang berfungsi
mengenali nomor telepon (dan mungkin juga nama) orang yang melakukan panggilan. Jika Anda
berlangganan, layanan ini dapat digunakan dengan printer ini. Bila Anda menerima faks, nomor telepon orang
yang mengirimkan faks akan muncul pada tampilan.

Perhatikan: Caller ID (Identitas Pemanggil) hanya tersedia di negara dan kawasan tertentu.

Printer ini mendukung dua pola Caller ID (Identitas Pemanggil) yang berbeda: Pola 1 (FSK) dan Pola 2
(DTMF). Bergantung pada negara atau wilayah tempat tinggal Anda serta perusahaan telekomunikasi yang
Anda gunakan, Anda mungkin perlu mengganti pola ini untuk menampilkan informasi Caller ID (Identitas
Pemanggil).

1 Dari panel kontrol, tekan Fax Mode (Mode Faks).

2 Tekan  atau  berulang kali hingga Tools (Alat Bantu) muncul.

3 Tekan .
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4 Tekan  atau  berulang kali hingga Device Setup (Penyiapan Perangkat) muncul.

5 Tekan .

6 Tekan  atau  berulang kali hingga Caller ID Pattern (Pola Identitas Pemanggil) muncul.

7 Tekan .

8 Tekan  atau  berulang kali hingga muncul setelan yang diinginkan.

9 Tekan  untuk menyimpan setelan tersebut.

Menggunakan Caller ID (Identitas Pemanggil) dari perangkat lunak
Caller ID (Identitas Pemanggil) adalah layanan yang disediakan perusahaan telepon yang berfungsi
mengenali nomor telepon atau nama orang yang melakukan panggilan. Jika Anda berlangganan, layanan ini
dapat digunakan dengan printer ini. Bila Anda menerima faks, nomor telepon atau nama orang yang
mengirimkan faks akan muncul pada tampilan.

Catatan:

• Caller ID (Identitas Pemanggil) hanya tersedia di negara dan kawasan tertentu.
• Jumlah pola ditentukan oleh setelan negara atau wilayah dan yang akan ditunjukkan hanyalah jumlah

pola yang ditentukan untuk negara atau wilayah yang dipilih saja.

Printer ini mendukung dua pola Caller ID (Identitas Pemanggil) yang berbeda: Pola 1 (FSK) dan Pola 2
(DTMF). Bergantung pada negara atau wilayah tempat tinggal Anda serta perusahaan telekomunikasi yang
Anda gunakan, Anda mungkin perlu mengganti pola ini untuk menampilkan informasi Caller ID (Identitas
Pemanggil).

1 Dari desktop, klik dua kali ikon Productivity Studio.

2 Dari area Settings (Setelan) pada Welcome Screen (Layar Selamat Datang), klik Fax History and Settings
(Riwayat dan Setelan Faks).

3 Dari menu "I Want To" (Saya Ingin), klik Adjust speed dial list and other fax settings (Ubah daftar putar
cepat dan setelan faks lainnya).

4 Klik tab Ringing and Answering (Dering dan Cara Menjawab).

5 Dari bagian “Answering on your phone line type” (Menjawab pada jenis saluran telepon Anda), pilih nomor
pola yang dikehendaki dari daftar drop-down “Caller ID pattern” (Pola Identitas Pemanggil).

6 Klik OK untuk menyimpan setelan tersebut.

Menerima faks secara otomatis
1 Dari desktop, klik dua kali ikon Productivity Studio.

2 Dari area Settings (Setelan) di jendela kiri pada layar Welcome (Selamat Datang), klik Setup and manage
faxes (Penyiapan dan pengelolaan faks).

3 Dari menu "I Want To" (Saya Ingin), klik Adjust speed dial list and other fax settings (Ubah daftar putar
cepat dan setelan faks lainnya).

4 Klik tab Ringing and Answering (Dering dan Cara Menjawab).

5 Dari bagian “Automatically answer incoming calls as a fax” (Otomatis jawab panggilan masuk sebagai
faks), pilih On (Aktif)  dari daftar drop-down Auto Answer (Jawab Otomatis).
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6 Untuk menghidupkan dan mematikan fitur Auto Answer (Jawab Otomatis) pada waktu yang dijadwalkan,
pilih setelan yang dikehendaki dari daftar drop-down yang ada.

7 Untuk menetapkan jumlah dering telepon sebelum printer otomatis menerima faks, pilih setelan dari daftar
drop-down “Pick‑up on the” (Jawab pada) pada bagian “Answering on your phone line type” (Menjawab
pada jenis saluran telepon Anda).

8 Klik OK untuk menyimpan setelan tersebut.

Menerima faks dengan mesin penjawab
Perhatikan: Anda harus menyiapkan perangkat sebagaimana ditunjukkan dalam topik yang terkait,
“Menghubungkan printer ke mesin penjawab” pada halaman 13.

Untuk menerima faks dengan mesin penjawab yang terhubung ke printer:

1 Pastikan Auto Answer (Jawab Otomatis) dihidupkan.

Perhatikan: Sebuah indikator, berupa handset telepon dengan disertai kata FAX di bawahnya, ditampilkan
di sudut kiri atas tampilan apabila Auto Answer (Jawab Otomatis) dihidupkan.

2 Pastikan Anda telah menetapkan jumlah dering telepon sebelum menerima faks secara otomatis. Untuk
informasi lebih lanjut, lihat “Menetapkan jumlah dering sebelum menerima faks secara otomatis” pada
halaman 40.
Bila terdeteksi dering telepon, mesin penjawab akan menjawab panggilan tersebut.
• Jika printer mendeteksi adanya faks, printer akan menerima faks dan memutuskan mesin penjawab.
• Jika printer tidak mendeteksi faks, mesin penjawab akan menerima panggilan tersebut.

3 Setel mesin penjawab agar menjawab panggilan masuk sebelum diambil alih oleh printer.
Misalnya, jika mesin penjawab disetel agar menjawab panggilan setelah tiga dering, maka setel printer
agar menjawab panggilan setelah lima dering.

Meneruskan faks
Gunakan fitur penerusan faks jika Anda akan meninggalkan tempat, tapi masih ingin menerima faks. Ada tiga
setelan penerusan faks:
• Off (Non aktif) —(Default).
• Forward (Teruskan)— Printer akan mengirimkan faks ke nomor faks yang ditentukan.
• Print & forward (Cetak & teruskan)— Printer akan mencetak faks kemudian mengirimkannya ke nomor

yang ditentukan.

Untuk menyiapkan setelan penerusan faks:

1 Dari desktop, klik dua kali ikon Productivity Studio.

2 Dari area Settings (Setelan) di jendela kiri pada layar Welcome (Selamat Datang), klik Setup and manage
faxes (Penyiapan dan pengelolaan faks).

3 Dari menu "I Want To" (Saya Ingin), klik Adjust speed dial list and other fax settings (Ubah daftar putar
cepat dan setelan faks lainnya).

4 Klik tab Ringing and Answering (Dering dan Cara Menjawab).

5 Dari area “Forward received faxes to another number” (Teruskan faks masuk ke nomor lain), pilih setelan
yang dikehendaki dari daftar drop-down “Fax forwarding” (Penerusan Faks).
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6 Masukkan nomor tujuan penerusan faks.

Catatan:

• Anda dapat menyertakan nomor kartu telepon sebagai bagian dari nomor faks.
• Nomor faks dapat berisi hingga 64 angka, koma, titik, dan/atau simbol berikut: * # + ‑ ( ).

7 Klik OK untuk menyimpan setelan tersebut.

Menggunakan Phone Book (Buku Telepon)

Menggunakan Phone Book (Buku Telepon) panel kontrol
Phone Book (Buku Telepon) panel kontrol adalah direktori entri Speed Dial (Putar Cepat) (1–89) dan entri
Group Dial (Putar Kelompok) (90-99).

Untuk mengakses entri Phone Book (Buku Telepon):

1 Dari panel kontrol, tekan Phone Book (Buku Telepon).

2 Tekan  atau  berulang kali hingga muncul entri yang diinginkan.
atau
Gunakan papan tombol untuk memasukkan angka entri Speed Dial (Putar Cepat) atau Group Dial (Putar
Kelompok).

Untuk mengakses menu Phone Book (Buku Telepon):

1 Dari panel kontrol, tekan Fax Mode (Mode Faks).

2 Tekan .

3 Tekan  atau  berulang kali hingga Phone Book (Buku Telepon) muncul.

4 Tekan .

5 Tekan  atau  berulang kali hingga muncul setelan yang diinginkan.

6 Tekan , kemudian ikuti petunjuk pada tampilan.

Gunakan ini Untuk

View (Lihat) Melihat entri Phone Book (Buku Telepon).

Add (Tambah) Membuat entri Speed Dial (Putar Cepat) atau Group Dial (Putar Kelompok) baru.

Remove (Hapus) Menghapus entri Speed Dial (Putar Cepat) atau Group Dial (Putar Kelompok).

Modify (Ubah) Mengedit entri Speed Dial (Putar Cepat) atau Group Dial (Putar Kelompok).

Print (Cetak) Mencetak semua entri Speed Dial (Putar Cepat) dan Group Dial (Putar Kelompok) yang
tercantum dalam Phone Book (Buku Telepon).

Perhatikan: Untuk petunjuk mengenai cara menambahkan entri Speed Dial (Putar Cepat) atau Group Dial
(Putar Kelompok) ke dalam Phone Book (Buku Telepon) dengan menggunakan komputer, lihat “Menyiapkan
Speed Dial (Putar Cepat)” pada halaman 40.
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Menggunakan Phone Book (Buku Telepon) komputer
Buku alamat dari sistem operasi Anda akan muncul sebagai Phone Books (Buku Telepon).

Untuk mengakses entri Phone Book (Buku Telepon):

1 Dari desktop, klik dua kali ikon Productivity Studio.

2 Dari Welcome Screen (Layar Sambutan), klik Fax History and Settings (Riwayat dan Setelan Faks).

3 Dari menu "I Want To" (Saya Ingin), klik View phonebook (Lihat buku telepon).

4 Untuk mengubah Phone Book (Buku Telepon), pilih opsi, masukkan informasi baru, kemudian klik OK.

Gunakan ini Untuk

New Contact (Kontak Baru) Membuat entri Phone Book (Buku Telepon) baru.

New Group (Kelompok Baru) Membuat entri Group Phone Book (Buku Telepon
Kelompok) baru.

Edit Mengedit entri Phone Book (Buku Telepon).

Delete (Hapus) Menghapus entri Phone Book (Buku Telepon).

Add Contact to Speed Dial list (Tambahkan Kontak ke
daftar Putar Cepat)

Menambahkan entri Phone Book (Buku Telepon) ke
daftar Speed Dial (Putar Cepat) atau Group Dial (Putar
Kelompok).

Perhatikan: Untuk informasi lebih jauh tentang cara menyiapkan entri Speed Dial (Putar Cepat) dan/atau
Group Dial (Putar Kepompok) dalam jumlah banyak, lihat “Menyiapkan Speed Dial (Putar Cepat)” pada
halaman 40.

Mengubah setelan faks

Menyesuaikan setelan dengan menggunakan Fax Setup Utility
Anda dapat menyesuaikan setelan faks dalam Fax Setup Utility. Setelan ini berlaku pada faks yang Anda
kirim atau terima.

1 Dari desktop, klik dua kali ikon Productivity Studio.

2 Klik Fax History and Settings (Riwayat dan Setelan Faks).
Muncul layar Fax Solutions Software.

3 Klik Adjust speed dial list and other fax settings (Ubah daftar putar cepat dan setelan faks lainnya).
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Muncul layar berikut.
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4 Klik setiap tab, kemudian ubahlah setelan sebagaimana diperlukan.

Tab Options (Opsi)

Dialing and Sending (Memutar dan Mengirim) • Memilih format saluran telepon yang akan
digunakan.

• Memasukkan prefiks pemutaran.
• Memilih volume suara pemutaran.
• Memasukkan nama dan nomor faks Anda.

Catatan:

– Anda dapat menyertakan nomor kartu telepon
sebagai bagian dari nomor faks.

– Masukkan maksimum 64 digit dalam satu
nomor faks.

• Memilih berapa kali mesin ini harus melakukan
upaya putar ulang serta jangka waktu antar setiap
upaya tersebut jika faks tidak dapat dikirim pada
upaya pertama.

• Memilih apakah akan memindai keseluruhan
dokumen sebelum memutar nomor.
Perhatikan: Pilih After Dial (Setelah Memutar) jika
Anda mengirimkan faks yang besar atau faks
berwarna multi-halaman.

• Memilih kecepatan kirim dan kualitas cetak
maksimum untuk faks keluar.

• Dari baris “Automatic fax conversion” (Konversi
faks otomatis), pilih ON agar sesuai dengan setelan
resolusi mesin faks penerima.

Ringing and Answering (Dering dan Cara Menjawab) • Memilih opsi-opsi panggilan masuk.
• Memilih opsi-opsi jawab otomatis.
• Memilih apakah Anda ingin meneruskan faks, atau

mencetak kemudian meneruskannya.
• Memasukkan nomor penerusan faks.
• Mengelola faks yang diblokir.

Fax Printing/Reports (Pencetakan/Laporan Faks) • Secara otomatis memperkecil faks masuk agar
sesuai dengan ukuran kertas yang tersedia, atau
mencetaknya pada dua lembar kertas.

• Memilih apakah akan mencetak footer (tanggal,
jam dan nomor halaman) pada setiap halaman
yang diterima.

• Memilih sumber kertas.
• Memilih apakah akan mencetak pada kedua sisi

kertas.
• Memilih kapan akan mencetak laporan aktivitas

dan konfirmasi faks.

Speed Dial (Putar Cepat) Membuat, menambahkan, mengedit, atau menghapus
entri dari daftar Speed Dial (Putar Cepat), termasuk
entri Group Dial (Putar Kelompok).
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Tab Options (Opsi)

Cover Page (Halaman Sampul) Memilih dan menyesuaikan halaman sampul faks dan
pesan pada halaman tersebut.

5 Klik OK setelah Anda selesai mengubah setelan.

6 Tutuplah Fax Setup Utility.

Memahami menu Fax (Faks)
Untuk mengakses dan menavigasi menu Fax (Faks):

1 Dari panel kontrol, tekan Fax Mode (Mode Faks).
Layar default faks akan muncul.

2 Jika Anda tidak ingin mengubah setelan, masukkan nomor faks dan tekan Start Color (Mulai Warna) atau
Start Black (Mulai Hitam).

3 Jika Anda ingin mengubah setelan, tekan .

4 Tekan  atau  berulang kali hingga muncul pilihan menu yang diinginkan.

5 Tekan .

6 Tekan  atau  berulang kali hingga muncul pilihan submenu atau setelan yang diinginkan.

7 Tekan .

Perhatikan: Menekan  akan memilih sebuah setelan. Sebuah * akan muncul di sebelah setelan yang
dipilih.

8 Untuk memasuki submenu dan setelan lain, ulangi langkah 6 dan langkah 7 sebagaimana perlu.

9 Jika perlu, tekan  berulang kali untuk kembali ke menu sebelumnya dan memilih setelan lainnya.

10 Tekan Start Color (Mulai Warna) atau Start Black (Mulai Hitam).

Gunakan ini Untuk

Quality* (Kualitas) Mengubah kualitas faks yang sedang dikirim.

Phone Book (Buku Telepon) Menambah, mengedit, dan mencetak nama serta
nomor faks perorangan atau kelompok.

On Hook Dial (Memutar tanpa Mengangkat Gagang
Telepon)

Memutar nomor telepon sambil mendengarkan
panggilan tersebut melalui pengeras suara pada
printer. Fitur ini berguna bila Anda harus
menavigasi sistem penjawab terotomasi sebelum
mengirim faks.

Delay Fax (Tunda Faks) Memasukkan waktu tertentu untuk mengirim faks.
Perhatikan: Pastikan tanggal dan waktu sudah
dimasukkan dengan benar sebelum menentukan
waktu pengiriman faks.

Auto Answer (Jawab Otomatis) Menjawab semua panggilan telepon yang masuk.

Lighter/Darker* (Memperterang/Mempergelap) Mengubah kecerahan faks yang sedang dikirim.
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Gunakan ini Untuk

Fax Setup (Penyiapan Faks) • Mencetak riwayat faks atau laporan status
transmisi.

• Mengubah setelan untuk menerima faks.
• Memilih opsi-opsi pencetakan faks.
• Mengubah setelan untuk mengirim faks.
• Memblokir faks dari nomor yang ditentukan.

Alat Bantu • Perawatan
– Melihat level tinta.
– Membersihkan kartrid.
– Menjajarkan kartrid.
– Mencetak halaman percobaan.

• Penyiapan Perangkat—Mengubah setelan
penyiapan printer.

• Setelan Default—Mengubah setelan printer.

Menyetel Auto Answer (Jawab Otomatis) ke On (Aktif)
1 Dari desktop, klik dua kali ikon Productivity Studio.

2 Dari Welcome Screen (Layar Sambutan), klik Fax History and Settings (Riwayat dan Setelan Faks).

3 Dari menu "I Want To" (Saya Ingin), klik Adjust speed dial list and other fax settings (Ubah daftar putar
cepat dan setelan faks lainnya).

4 Klik tab Ringing and Answering (Dering dan Cara Menjawab).

5 Dari daftar drop-down Auto Answer (Jawab Otomatis), pilih On (Aktif).

6 Klik OK untuk menyimpan setelan tersebut.

Lampu Auto Answer (Jawab Otomatis) pada panel kontrol akan menyala. Apabila printer mendeteksi dering
sejumlah yang Anda tentukan, printer akan secara otomatis menerima faks masuk tersebut.

Menyiapkan header faks
Sewaktu penyiapan awal printer, Anda diminta memasukkan nama, nomor faks, tanggal, dan waktu. Informasi
ini digunakan untuk membuat header faks untuk faks yang Anda kirim.

Jika Anda belum memasukkan informasi ini:

1 Dari panel kontrol, tekan Fax Mode (Mode Faks).

2 Tekan .

3 Tekan  atau  berulang kali hingga Fax Setup (Penyiapan Faks)  muncul.

4 Tekan .

5 Tekan  atau  berulang kali hingga Dialing and Sending (Memutar dan Mengirim) muncul.

6 Tekan .

7 Tekan  atau  berulang kali hingga Your Fax Name (Nama Faks Anda)  muncul.
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8 Tekan .

9 Masukkan nama Anda dengan menggunakan papan tombol.

Perhatikan: Anda dapat memasukkan maksimum 20 karakter.

10 Tekan  untuk menyimpan setelan tersebut.

11 Tekan  atau  berulang kali hingga Your Fax Number (Nomor Faks Anda)  muncul.

12 Tekan .

13 Masukkan nomor faks Anda dengan menggunakan papan tombol.

Perhatikan: Anda dapat memasukkan maksimum 64 nomor.

14 Tekan  untuk menyimpan setelan tersebut.

15 Tekan  dua kali.

16 Tekan  atau  berulang kali hingga Tools (Alat Bantu)  muncul.

17 Tekan .

18 Tekan  atau  berulang kali hingga Device Setup (Penyiapan Perangkat) muncul.

19 Tekan .

20 Tekan  atau  berulang kali hingga Date/Time (Tanggal/Waktu)  muncul.

21 Tekan .

22 Masukkan tanggal dengan menggunakan papan tombol.

23 Tekan .

24 Masukkan waktu dengan menggunakan papan tombol.

25 Tekan .

26 Jika angka jam yang Anda masukkan adalah 12 atau kurang, tekan  atau  berulang kali hingga AM,
PM, atau 24hr (24 jam) muncul.

27 Tekan  untuk menyimpan setelan tersebut.

Menyiapkan footer faks
1 Dari panel kontrol, tekan Fax Mode (Mode Faks).

2 Tekan .

3 Tekan  atau  berulang kali hingga Fax Setup (Penyiapan Faks)  muncul.

4 Tekan .

5 Tekan  atau  berulang kali hingga Fax Printing (Pencetakan Faks) muncul.

6 Tekan .

7 Tekan  atau  berulang kali hingga Fax Footer (Footer Faks) muncul.

8 Tekan .

9 Tekan  atau  berulang kali hingga On (Aktif)  muncul.
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10 Tekan .

11 Sewaktu penyiapan awal printer, Anda diminta memasukkan tanggal dan waktu. Jika Anda belum
memasukkan informasi ini:
a Tekan  dua kali.
b Tekan  atau  berulang kali hingga Tools (Alat Bantu)  muncul.
c Tekan .
d Tekan  atau  berulang kali hingga Device Setup (Penyiapan Perangkat) muncul.
e Tekan .
f Tekan  atau  berulang kali hingga Date/Time (Tanggal/Waktu)  muncul.
g Tekan .
h Masukkan tanggal dengan menggunakan papan tombol.
i Tekan .
j Masukkan waktu dengan menggunakan papan tombol.
k Tekan .
l Jika angka jam yang Anda masukkan adalah 12 atau kurang, tekan  atau  berulang kali hingga

AM, PM, atau 24hr (24 jam) muncul.
m Tekan  untuk menyimpan setelan tersebut.

Memblokir faks sampah
1 Dari desktop, klik dua kali ikon Productivity Studio.

2 Dari jendela kiri pada layar Welcome (Selamat Datang), klik Fax (Faks).
Fax Solutions Software muncul.

3 Klik Tools (Alat Bantu)   Preferences and Settings (Preferensi dan Setelan).

4 Klik tab Receiving Faxes (Menerima Faks).

5 Dari area “Block Junk Faxes” (Blokir Faks Sampah), pilih kotak centang di samping Enable Fax Blocking
(Aktifkan Pemblokiran Faks).

6 Jika Anda ingin memblokir faks dari nomor telepon tertentu:
a Klik Manage Block List (Kelola Daftar Blokiran).
b Klik New (Baru).
c Masukkan nomor telepon pada bidang isian Fax Identifier (Pengenal Faks) serta nama kontak yang

berkaitan dengannya dalam bidang isian Notes (Catatan).

Catatan:

• Anda dapat menyertakan nomor kartu telepon sebagai bagian dari nomor faks.
• Nomor faks dapat berisi hingga 64 angka, koma, titik, dan/atau simbol berikut: * # + ‑ ( ).
• Anda dapat memblokir faks dari 50 nomor telepon maksimum.

7 Klik OK untuk menyimpan setelan tersebut.
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Memblokir perubahan yang tidak dikehendaki pada setelan faks
Fitur ini akan mencegah agar pengguna jaringan tidak mengubah setelan faks.

1 Dari panel kontrol, tekan Settings (Setelan).

2 Tekan  atau  berulang kali hingga Device Setup (Penyiapan Perangkat) muncul.

3 Tekan .

4 Tekan  atau  berulang kali hingga Host Fax Settings (Setelan Faks Induk) muncul.

5 Tekan .

6 Tekan  atau  hingga Block (Blokir) muncul.

7 Tekan .

Menggunakan Fax Solutions Software
Gunakan perangkat lunak ini untuk mengubah cara mengirim dan menerima faks. Setelah disimpan, setelan
ini akan berlaku pada setiap faks yang dikirim atau diterima. Anda juga dapat menggunakan perangkat lunak
ini untuk membuat dan mengedit daftar Speed Dial (Putar Cepat).

1 Bukalah program ini melalui salah satu metode berikut:

Metode 1 Metode 2

a Lakukan salah satu dari yang berikut:
• Pada Windows Vista, klik .
• Pada Windows XP dan sebelumnya, klik Start

(Mulai).
b Klik Programs (Program) atau All Programs

(Semua Program) Lexmark X5400 Series.
c Klik Fax Solutions.

a Lakukan salah satu dari yang berikut:
• Pada Windows Vista, klik .
• Pada Windows XP dan sebelumnya, klik Start

(Mulai).
b Klik Programs (Program) atau All Programs

(Semua Program) Lexmark X5400 Series.
c Klik Productivity Studio.

Layar Productivity Studio muncul.
d Klik tab Fax (Faks).

2 Apabila Fax Solutions Software muncul, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar, gunakan menu “I Want
To” (Saya Ingin) untuk:

• Mengirim faks.
• Mengubah daftar Speed Dial (Putar Cepat) dan setelan faks lainnya.
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• Menampilkan dan menggunakan Phonebook (Buku Telepon), sehingga Anda dapat menambahkan
kontak atau kelompok baru, mengedit atau menghapus kontak atau kelompok, dan menambahkan
kontak atau kelompok ke daftar Speed Dial (Putar Cepat).

• Menampilkan beberapa contoh halaman sampul yang dapat Anda pilih. Anda juga dapat
menambahkan logo perusahaan pada contoh halaman sampul.

3 Untuk mengakses pilihan pada menu “I Want To,” klik pilihan tersebut.

4 Jika perlu, klik pilihan pada toolbar untuk:

Klik Untuk

Fax (Faks) • Mengirim faks.
• Meneruskan faks.
• Menampilkan, mencetak, atau mengubah faks.
• Menghapus faks.
• Mengulang upaya mengirim faks.

Tools (Alat Bantu) • Mengakses dan menggunakan Phonebook (Buku Telepon).
• Menampilkan beberapa contoh halaman sampul yang dapat Anda pilih.
• Menampilkan riwayat faks.
• Mengubah preferensi perangkat lunak untuk daftar faks.
• Menyesuaikan setelan faks.

Help (Bantuan) Mencari informasi tentang penggunaan faks, setelan faks, dan seterusnya.

Untuk informasi tentang mengubah setelan faks, lihat “Menyesuaikan setelan dengan menggunakan Fax
Setup Utility” pada halaman 31.

5 Setelah mengubah setelan, klik OK.

6 Tutuplah Fax Solutions Software.

Menyiapkan prefiks pemutaran
Anda dapat menambahkan prefiks ke bagian awal setiap nomor yang diputar. Prefiks dapat berisi hingga 8
angka, koma, titik, dan/atau simbol berikut: * # + ‑ ( ).

1 Dari desktop, klik dua kali ikon Productivity Studio.

2 Dari area Settings (Setelan) di jendela kiri pada layar Welcome (Selamat Datang), klik Setup and manage
faxes (Penyiapan dan pengelolaan faks).

3 Dari menu "I Want To" (Saya Ingin), klik Adjust speed dial list and other fax settings (Ubah daftar putar
cepat dan setelan faks lainnya).

4 Klik tab Dialing and Sending (Memutar dan Mengirim).

5 Masukkan prefiks yang harus diputar sebelum memutar nomor telepon.

6 Klik OK untuk menyimpan setelan tersebut.
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Menyetel dering berbeda
Dering berbeda adalah layanan yang disediakan sebagian perusahaan telepon yang menetapkan lebih dari
satu nomor telepon pada satu saluran telepon. Jika Anda berlangganan layanan ini, Anda dapat memrogram
printer agar mengeluarkan pola dering dan nomor telepon berbeda untuk faks masuk.

1 Dari desktop, klik dua kali ikon Productivity Studio.

2 Dari area Settings (Setelan) di jendela kiri pada layar Welcome (Selamat Datang), klik Setup and manage
faxes (Penyiapan dan pengelolaan faks).

3 Dari menu "I Want To" (Saya Ingin), klik Adjust speed dial list and other fax settings (Ubah daftar putar
cepat dan setelan faks lainnya).

4 Klik tab Ringing and Answering (Dering dan Cara Menjawab).

5 Dari bagian “Answering on your phone line type” (Menjawab pada jenis saluran telepon Anda), pilih setelan
yang dikehendaki dari daftar drop-down “Distinctive ring pattern” (Pola Dering Berbeda).

6 Klik OK untuk menyimpan setelan tersebut.

Menetapkan jumlah dering sebelum menerima faks secara otomatis
1 Dari desktop, klik dua kali ikon Productivity Studio.

2 Dari Welcome Screen (Layar Sambutan), klik Fax History and Settings (Riwayat dan Setelan Faks).

3 Dari menu "I Want To" (Saya Ingin), klik Adjust speed dial list and other fax settings (Ubah daftar putar
cepat dan setelan faks lainnya).

4 Klik tab Ringing and Answering (Dering dan Cara Menjawab).

5 Dari daftar drop-down “Pick‑up on the” (Jawab pada), pilih setelan yang dikehendaki.

6 Dari daftar drop-down Auto Answer (Jawab Otomatis), pilih On (Aktif).

7 Klik OK untuk menyimpan setelan tersebut.

Lampu Auto Answer (Jawab Otomatis) pada panel kontrol akan menyala. Apabila printer mendeteksi dering
sejumlah yang Anda tentukan, printer akan secara otomatis menerima faks masuk tersebut.

Menyiapkan Speed Dial (Putar Cepat)
1 Dari desktop, klik dua kali ikon Productivity Studio.

2 Dari area Settings (Setelan) pada Welcome Screen (Layar Selamat Datang), klik Fax History and Settings
(Riwayat dan Setelan Faks).

3 Dari menu "I Want To" (Saya Ingin), klik Adjust speed dial list and other fax settings (Ubah daftar putar
cepat dan setelan faks lainnya).

4 Klik tab Speed Dial (Putar Cepat).

5 Untuk menambahkan nomor faks ke daftar Speed Dial (Putar Cepat):
a Klik baris kosong berikutnya yang tersedia dalam daftar.
b Masukkan nomor faks.
c Tempatkan kursor pada bidang isian Contact Name (Nama Kontak).
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d Masukkan nama kontak.
e Tambahkan nomor faks sebagaimana diperlukan, dengan mengikuti langkah-langkah di atas, pada

baris 2-89.

6 Untuk menambahkan kelompok faks:
a Gulirlah ke bawah, kemudian klik baris 90.

Sebuah kotak entri baru akan muncul.
b Klik baris kosong berikutnya yang tersedia dalam daftar.
c Masukkan maksimum 30 nomor faks untuk kelompok tersebut.
d Tempatkan kursor pada bidang isian Contact Name (Nama Kontak).
e Masukkan nama kontak.
f Ulangi langkah-langkah ini untuk menambahkan kelompok lain dengan menggunakan baris 91 - 99

sebagaimana diperlukan.

7 Klik OK untuk menyimpan entri tersebut.

Catatan:

• Anda dapat menyertakan nomor kartu telepon sebagai bagian dari nomor faks.
• Nomor faks dapat berisi hingga 64 angka, koma, titik, spasi, dan/atau simbol berikut: * # + ‑ ( ).

Mencetak laporan aktivitas faks
1 Dari desktop, klik dua kali ikon Productivity Studio.

2 Dari jendela kiri pada layar Welcome (Selamat Datang), klik Fax (Faks).
Fax Solutions Software muncul.

3 Klik Tools (Alat Bantu)   Create Report (Buat Laporan).

4 Dari daftar drop-down Display (Tampilan), pilih Sent and Outgoing Faxes (Faks yang Sudah dan Akan
Dikirim), Received (Yang Diterima), atau Incoming Faxes (Faks Masuk).

5 Pilih rentang tanggal.

6 Klik Print (Cetak).
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Memesan Kartrid

Memesan kartrid cetak
Model Lexmark X5400 Series

Produk Nomor komponen Rata-rata jumlah halaman standar yang dihasilkan
kartrid adalah hingga1

Kartrid hitam 28A 175

Kartrid hitam2 28 175

Kartrid hitam produksi tinggi 34 500

Kartrid warna 29A 150

Kartrid warna2 29 150

Kartrid warna produksi tinggi 35 475

Kartrid foto 31 Tidak berkenaan
1 Nilai-nilai ini diperoleh dengan mencetak secara terus menerus. Nilai jumlah produksi yang diumumkan ini sesuai
dengan ISO/IEC 24711.
2 Kartrid Program Pengembalian Berlisensi
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Pemecahan Masalah

Pemecahan masalah penyiapan

Bahasa yang muncul pada layar tampilan keliru
Berikut adalah beberapa solusi yang mungkin. Cobalah salah satu dari yang berikut:

UBAH PEMILIHAN BAHASA SEWAKTU PENYIAPAN AWAL

Setelah Anda memilih bahasa, Language (Bahasa) muncul lagi pada tampilan. Untuk mengubah pilihan:

1 Tekan  atau  berulang kali hingga bahasa yang dikehendaki muncul pada layar tampilan.

2 Tekan  untuk menyimpan.

PILIH BAHASA LAIN SETELAH PENYIAPAN AWAL

1 Dari panel kontrol, tekan Copy Mode (Mode Salin).

2 Tekan .

3 Tekan  atau  berulang kali hingga Tools (Alat Bantu) muncul.

4 Tekan .

5 Tekan  atau  berulang kali hingga Device Setup (Penyiapan Perangkat) muncul.

6 Tekan .

7 Tekan  atau  berulang kali hingga Language (Bahasa) muncul.

8 Tekan .

9 Tekan  atau  berulang kali hingga bahasa yang dikehendaki muncul pada layar tampilan.

10 Tekan  untuk menyimpan.

Tombol Power (Daya) tidak menyala
Berikut adalah beberapa solusi yang mungkin. Cobalah salah satu dari yang berikut:

TEKAN TOMBOL DAYA

Pastikan printer dalam keadaan hidup dengan menekan  .
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LEPASKAN KABEL DAYA, KEMUDIAN PASANG LAGI

1 Lepaskan kabel daya dari stopkontak di dinding, kemudian dari printer.

2 Colokkan kabel sampai benar-benar masuk ke port catu daya pada printer.

3 Colokkan kabel ke stopkontak listrik yang terbukti bisa digunakan oleh perangkat listrik lain.

4 Jika lampu  tidak menyala, tekan .

Perangkat lunak tidak dapat diinstal
Berikut adalah beberapa solusi yang mungkin. Cobalah salah satu (atau lebih) pilihan berikut:

PERIKSA SISTEM OPERASI ANDA

Yang didukung adalah sistem operasi berikut: Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, dan Mac OS
X.

Perhatikan: Pengguna Windows 2000 harus menggunakan Service Pack 3 atau lebih baru.

PERIKSA PERSYARATAN SISTEM ANDA

Periksa apakah komputer Anda memenuhi persyaratan sistem minimum yang tercantum dalam boks
printer.

PERIKSA KONEKSI USB
1 Periksa apakah ada kerusakan yang tampak nyata pada kabel USB.

2 Colokkan dengan kuat ujung kabel USB yang berbentuk bujur sangkar ke bagian belakang printer.

3 Colokkan dengan kuat ujung kabel USB yang berbentuk empat persegi panjang ke port USB pada
komputer.
Port USB ditandai dengan simbol USB .

ULANGI PENGINSTALAN PERANGKAT LUNAK

1 Matikan, kemudian hidupkan ulang komputer.

2 Klik Cancel (Batal) pada semua layar New Hardware Found.

3 Masukkan CD, kemudian ikuti petunjuk pada layar komputer untuk menginstal ulang perangkat lunak.
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ULANG PEMASANGAN CATU DAYA

1 Tekan  untuk mematikan printer.

2 Lepaskan kabel daya dari stopkontak listrik.

3 Dengan perlahan, lepaskan catu daya dari printer.

4 Sambungkan lagi catu daya ke printer.

5 Colokkan kabel daya ke stopkontak di dinding.

6 Tekan  untuk menghidupkan printer.

LUMPUHKAN SEMUA PROGRAM ANTI-VIRUS

1 Tutup semua perangkat lunak yang terbuka.

2 Lumpuhkan semua program anti-virus.

3 Klik dua kali ikon My Computer.
Pada Windows XP, klik Start (Mulai) untuk mengakses ikon My Computer.

4 Klik dua kali ikon drive CD–ROM.

5 Jika perlu, klik dua kali setup.exe.

6 Ikuti instruksi pada layar komputer untuk menginstal perangkat lunak.

HAPUS PERANGKAT LUNAK, KEMUDIAN INSTAL KEMBALI

Hapus perangkat lunak printer, kemudian instal ulang. Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Menghapus dan
menginstal kembali perangkat lunak” pada halaman 45.

Menghapus dan menginstal kembali perangkat lunak
Jika printer tidak berfungsi sebagaimana mestinya, atau jika muncul pesan eror komunikasi ketika Anda
mencoba menggunakan printer, Anda mungkin perlu menghapus dan menginstal ulang perangkat lunak
printer.

1 Klik Programs (Program) atau All Programs (Semua Program) Lexmark X5400 Series.

2 Pilih Uninstall (Hapus Instalasi).

3 Ikuti instruksi pada layar komputer untuk menghapus perangkat lunak tersebut.

4 Hidupkan ulang komputer sebelum menginstal ulang perangkat lunak printer.

5 Klik Cancel (Batal) pada semua layar New Hardware Found.

6 Masukkan CD, kemudian ikuti petunjuk pada layar komputer untuk menginstal ulang perangkat lunak.

Perhatikan: Jika layar penginstalan tidak muncul secara otomatis setelah komputer dihidupkan ulang, klik
Start (Mulai)  Run (Jalankan), kemudian ketikkan D:\setup, di mana D adalah huruf pengenal drive CD
ROM.
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Jika perangkat lunak masih tidak dapat diinstal dengan benar, kunjungi situs web kami di
www.lexmark.com untuk mendapatkan perangkat lunak terbaru.

1 Di semua negara atau wilayah kecuali Amerika Serikat, pilih negara atau wilayah Anda.

2 Klik link untuk driver atau download.

3 Pilih kelompok (family) printer Anda.

4 Pilih model printer Anda.

5 Pilih sistem operasi Anda.

6 Pilih file yang akan di-download, kemudian ikuti petunjuk pada layar komputer.

Pemecahan masalah faks

Tidak dapat mengirim atau menerima faks
Berikut adalah beberapa solusi yang mungkin. Cobalah salah satu (atau lebih) pilihan berikut:

PERIKSA PESAN

Jika muncul pesan eror, ikuti petunjuk pada tampilan.

PASTIKAN PRINTER DALAM KEADAAN HIDUP

Jika lampu  tidak menyala, lihat “Tombol Power (Daya) tidak menyala” pada halaman 43.

PERIKSA SAMBUNGAN KABEL

Pastikan sambungan kabel untuk perangkat keras berikut sudah kencang, jika ada:
• Catu daya
• Telepon
• Handset
• Mesin penjawab

PERIKSA SOKET TELEPON DI DINDING

1 Colokkan telepon ke soket telepon di dinding.

2 Dengarkan apakah ada nada pilih.

3 Jika tidak ada nada pilih, colokkan telepon lain ke soket tersebut.

4 Jika masih tidak ada nada pilih, colokkan telepon ke soket dinding yang lain.

5 Jika terdengar nada pilih, hubungkan printer ke soket tersebut.
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TINJAULAH DAFTAR PERIKSA LAYANAN TELEPON DIGITAL

Modem faks ini adalah perangkat analog. Untuk menggunakan layanan telepon digital, printer dapat
disambungkan ke perangkat tertentu.
• Jika Anda menggunakan layanan telepon ISDN, hubungkan printer ke port telepon analog (port dengan

R-interface) pada adaptor terminal ISDN. Untuk informasi lebih jauh dan untuk meminta port R-interface,
hubungi penyedia layanan ISDN Anda.

• Jika Anda menggunakan DSL, sambungkan ke filter atau router DSL yang mendukung penggunaan
analog. Untuk informasi lebih jauh, hubungi penyedia layanan DSL.

• Jika Anda menggunakan layanan telepon PBX, pastikan printer dihubungkan ke sambungan analog
pada PBX. Jika tidak ada, pertimbangkan untuk memasang saluran telepon analog untuk mesin faks
ini. Untuk informasi lebih jauh mengenai cara mengefaks dengan menggunakan layanan telepon PBX,
lihat “Menyiapkan printer untuk mengefaks dari sistem PBX” pada halaman 18.

PERIKSA NADA PILIH
• Lakukan panggilan percobaan ke nomor telepon yang menjadi tujuan pengiriman faks untuk

memastikan apakah nomor tersebut berfungsi baik.
• Jika saluran telepon tersebut sedang digunakan perangkat lain, tunggulah sampai perangkat tersebut

selesai sebelum mulai mengirim faks.
• Jika menggunakan fitur On Hook Dial (Memutar tanpa Mengangkat Gagang), besarkan volume untuk

memeriksa nada pilih.

PUTUSKAN SAMBUNGAN KE PERANGKAT LAIN UNTUK SEMENTARA

Untuk memastikan printer berfungsi dengan benar, sambungkan printer langsung ke saluran telepon.
Lepaskan mesin penjawab, komputer yang dilengkapi modem, atau alat pembagi saluran telepon.

PERIKSA APAKAH ADA KEMACETAN KERTAS

Periksa apakah ada kertas yang macet, kemudian perbaiki jika ada.

LUMPUHKAN CALL WAITING (PANGGILAN TUNGGU) UNTUK SEMENTARA

Fitur Call Waiting (Panggilan Tunggu) dapat mengganggu pengiriman faks. Lumpuhkan fitur ini sebelum
mengirim atau menerima faks. Hubungi perusahaan telepon Anda untuk mendapatkan urutan kode untuk
melumpuhkan sementara fitur Call Waiting (Panggilan Tunggu).

APAKAH ANDA MENGGUNAKAN LAYANAN VOICE MAIL (SURAT SUARA)?
Layanan surat suara yang ditawarkan melalui perusahaan telepon setempat dapat mengganggu
pengiriman faks. Untuk memfungsikan surat suara sekaligus memfungsikan printer agar menjawab
panggilan:
• Lihat “Menyetel dering berbeda” pada halaman 40. Setelan yang bisa dipilih di antaranya adalah dering

tunggal, dering dua kali, dering tiga kali, dan sembarang dering.
• Pertimbangkan untuk menambahkan saluran telepon lain untuk printer tersebut.
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PERIKSA KODE NEGARA

Pastikan kode negara sudah ditetapkan untuk negara atau wilayah tempat Anda menggunakan printer:

1 Dari panel kontrol, tekan Fax Mode (Mode Faks).

2 Tekan .

3 Tekan  atau  berulang kali hingga Tools (Alat Bantu) muncul.

4 Tekan .

5 Tekan  atau  berulang kali hingga Device Setup (Penyiapan Perangkat) muncul.

6 Tekan .

7 Tekan  atau  berulang kali hingga Country Code (Kode Negara) muncul.

8 Tekan .

9 Tekan  atau  berulang kali hingga muncul negara atau wilayah tempat Anda menggunakan printer
ini.

10 Tekan  untuk menyimpan setelan tersebut.

APAKAH MEMORI PRINTER PENUH?
Ubah setelan ke Scan after Dial (Pindai setelah Memutar).

1 Dari panel kontrol, tekan Fax Mode (Mode Faks).

2 Tekan .

3 Tekan  atau  berulang kali hingga Fax Setup (Penyiapan Faks) muncul.

4 Tekan .

5 Tekan  atau  berulang kali hingga Dialing and Sending (Memutar dan Mengirim) muncul.

6 Tekan .

7 Tekan  atau  berulang kali hingga Scan (Pindai) muncul.

8 Tekan .

9 Tekan  atau  berulang kali hingga After Dial (Setelah Memutar) muncul.

10 Tekan .

Dapat mengirim, tapi tidak dapat menerima faks
Berikut adalah beberapa penyebab dan solusi yang mungkin. Cobalah salah satu (atau lebih) pilihan berikut:

MASUKKAN KERTAS

Masukkan kertas untuk mencetak faks yang tersimpan dalam printer.
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PERIKSA TOMBOL AUTO ANSWER (JAWAB OTOMATIS)
Jika lampu Auto Answer (Jawab Otomatis) menyala:
• Printer akan menjawab panggilan setelah telepon berdering sejumlah yang ditentukan sebelumnya.
• Jika Anda menggunakan dering berbeda, lihat “Menyetel dering berbeda” pada halaman 40.

PERIKSA TINTA

Periksa level tinta, kemudian pasang kartrid baru jika perlu.

PERIKSA APAKAH FAX FORWARDING (PENERUSAN FAKS) DIPILIH

1 Dari panel kontrol, tekan Fax Mode (Mode Faks).

2 Tekan .

3 Tekan  atau  berulang kali hingga Penyiapan Faks muncul.

4 Tekan .

5 Tekan  atau  berulang kali hingga Ringing and Answering (Dering dan Cara Menjawab) muncul.

6 Tekan .

7 Tekan  atau  berulang kali hingga Fax Forward (Penerusan Faks) muncul.

8 Tekan .

9 Tekan  atau  berulang kali untuk menampilkan setelan Fax Forwarding (Penerusan Faks) yang
berlaku.

10 Untuk mematikan Fax Forwarding (Penerusan Faks), tekan  atau  berulang kali hingga Non-aktif
muncul.

11 Tekan  untuk menyimpan setelan tersebut.

Dapat menerima, tapi tidak dapat mengirim faks

Periksa pemilihan mode Untuk memastikan printer diset untuk fungsi faks, tekan Fax
Mode (Mode Faks).

Periksa penempatan dokumen Masukkan dokumen asli menghadap ke bawah dalam ADF atau
di sudut kiri atas kaca pemindai.
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Periksa setelan Dial Prefix (Prefiks Pemutaran) 1 Dari panel kontrol, tekan Fax Mode (Mode Faks).
2 Tekan .
3 Tekan  atau  berulang kali hingga Fax Setup (Penyiapan

Faks)  muncul.
4 Tekan .
5 Tekan  atau  berulang kali hingga Dialing and Sending

(Memutar dan Mengirim) muncul.
6 Tekan .
7 Tekan  atau  berulang kali hingga Dial Prefix (Prefiks

Pemutaran) muncul.
8 Tekan .
9 Untuk mengganti setelan, tekan  atau  berulang kali

hingga Create (Buat)  muncul.
10 Tekan .
11 Masukkan prefiks yang harus diputar sebelum memutar

nomor telepon.
12 Tekan .

Periksa nomor Speed Dial (Putar Cepat) • Periksa dan pastikan bahwa Speed Dial (Putar Cepat) sudah
diprogram untuk nomor yang akan diputar. Lihat
“Menyiapkan Speed Dial (Putar Cepat)” pada halaman 40.

• Sebagai alternatif, putar nomor telepon secara manual.

Pastikan printer mendeteksi nada pilih. • Lihat “Mengirim faks sambil mendengarkan panggilan (On
Hook Dial)” pada halaman 26.

• Periksa setelan Dial Method (Metode Pemutaran).
1 Dengarkan apakah ada nada pilih. Jika Anda mendengar

nada pilih tapi printer memutuskan panggilan tanpa
memutar, ini berarti printer tidak mengenali nada pilih
tersebut.

2 Dari panel kontrol, tekan Fax Mode (Mode Faks).
3 Tekan .
4 Tekan  atau  berulang kali hingga Fax Setup

(Penyiapan Faks)  muncul.
5 Tekan .
6 Tekan  atau  berulang kali hingga Dialing and Sending

(Memutar dan Mengirim) muncul.
7 Tekan .
8 Tekan  atau  berulang kali hingga Dial Method

(Metode Pemutaran)  muncul.
9 Tekan .

10 Tekan  atau  berulang kali hingga Dial Behind PBX
(Putar dari Sistem PBX)  muncul.

11 Tekan  untuk menyimpan setelan ini.

Pemecahan Masalah

50



Printer menerima faks kosong
Berikut adalah beberapa penyebab dan solusi yang mungkin. Cobalah salah satu (atau lebih) pilihan berikut:

PERIKSA DOKUMEN ASLI

Mintalah pengirim untuk memeriksa apakah dokumen aslinya sudah dimasukkan dengan benar.

PERIKSA TINTA

Periksa level tinta, kemudian pasang kartrid cetak baru jika perlu.

PERIKSA KARTRID

1 Lepaskan kartrid cetak.

2 Pastikan stiker dan pita sudah dilepaskan.

3 Pasang lagi kartrid cetak.

Faks yang diterima memiliki kualitas cetak yang buruk
Berikut adalah beberapa penyebab dan solusi yang mungkin. Cobalah salah satu (atau lebih) pilihan berikut:

TINJAU ULANG DAFTAR PERIKSA UNTUK PENGIRIM
• Periksa apakah kualitas dokumen aslinya memuaskan.
• Kirim ulang faks. Bisa jadi ada masalah pada kualitas koneksi saluran telepon yang digunakan.
• Tingkatkan resolusi pindai faks.

PERIKSA TINTA

Periksa level tinta, kemudian pasang kartrid cetak baru jika perlu.

Informasi Identitas Pemanggil tidak muncul

POLA CALLER ID (IDENTITAS PEMANGGIL) MUNGKIN TIDAK DISETEL DENGAN BENAR

Printer ini mendukung dua pola Caller ID (Identitas Pemanggil) yang berbeda: Pola 1 (FSK) dan Pola 2
(DTMF). Bergantung pada negara atau wilayah tempat tinggal Anda serta perusahaan telekomunikasi yang
Anda gunakan, Anda mungkin perlu mengganti pola ini agar printer dapat menampilkan informasi Caller ID
(Identitas Pemanggil). Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Menggunakan Caller ID (Identitas Pemanggil) dari
perangkat lunak” pada halaman 28.
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Fax Error (Eror Faks)
Mesin faks tidak lagi dapat berkomunikasi.

Kirim ulang faks. Bisa jadi ada masalah pada kualitas koneksi saluran telepon yang digunakan.

Fax Mode Unsupported (Mode Faks Tidak Didukung)
Mesin faks yang dituju tidak mendukung jenis faks yang Anda kirim. Jika mesin yang dituju tidak mendukung:
• Resolusi pindai Anda - turunkan resolusi pindai.

1 Dari panel kontrol, tekan Fax Mode (Mode Faks).
2 Tekan .
3 Tekan  atau  berulang kali hingga Quality (Kualitas) muncul.
4 Tekan .
5 Tekan  atau  berulang kali hingga muncul kualitas yang lebih rendah.
6 Tekan .

• Kertas berukuran legal - format ulang dokumen pada kertas berukuran letter.

Remote Fax Error (Kesalahan Faks Lawan)
Berikut adalah beberapa penyebab dan solusi yang mungkin. Cobalah salah satu (atau lebih) pilihan berikut:

PERIKSA SALURAN TELEPON

Kirim ulang faks. Bisa jadi ada masalah pada kualitas koneksi saluran telepon yang digunakan.

TURUNKAN KECEPATAN TRANSMISI

1 Dari panel kontrol, tekan Fax Mode (Mode Faks).

2 Tekan .

3 Tekan  atau  berulang kali hingga Penyiapan Faks muncul.

4 Tekan .

5 Tekan  atau  berulang kali hingga Dialing and Sending (Memutar dan Mengirim) muncul.

6 Tekan .

7 Tekan  atau  berulang kali hingga Max Send Speed (Kecepatan Kirim Maksimum) muncul.

8 Tekan .

9 Tekan  atau  berulang kali hingga muncul kualitas yang lebih rendah.

10 Tekan .

Catatan:

• Makin rendah kecepatan pengiriman, makin panjang waktu yang dibutuhkan untuk mengirim faks.
• Solusi ini akan menurunkan kecepatan pengiriman untuk faks selanjutnya hingga kecepatan ini

disetel ulang.
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11 Kirim ulang faks.

12 Jika masalah tetap berlangsung, ulangi langkah-langkah sebelumnya untuk mengirim faks pada
kecepatan pengiriman yang lebih rendah berikutnya.

Perhatikan: 2400 bps adalah kecepatan pengiriman paling rendah.

Phone Line Busy (Saluran Telepon Sibuk)
Berikut adalah beberapa penyebab dan solusi yang mungkin. Cobalah salah satu (atau lebih) pilihan berikut:

UBAH SETELAN PUTAR-ULANG

Printer secara otomatis akan memutar ulang nomor sebanyak tiga kali dengan selang waktu 2 menit. Anda
dapat mengubah setelan default agar pemutaran ulang ini dilakukan hingga maksimum lima kali dengan
selang waktu maksimum 8 menit.

Untuk mengubah setelah putar ulang:

1 Dari panel kontrol, tekan Fax Mode (Mode Faks).

2 Tekan .

3 Tekan  atau  berulang kali hingga Penyiapan Faks muncul.

4 Tekan .

5 Tekan  atau  berulang kali hingga Dialing and Sending (Memutar dan Mengirim) muncul.

6 Tekan .

7 Untuk mengubah jumlah putar-ulang yang dilakukan printer:
a Tekan  atau  berulang kali hingga Redial Attempts (Upaya Putar-Ulang) muncul.
b Tekan .
c Tekan  atau  berulang kali hingga muncul setelan yang diinginkan.
d Tekan .

8 Untuk mengubah selang waktu antar setiap upaya putar ulang:
a Tekan  atau  berulang kali hingga Redial Time (Waktu Putar-Ulang) muncul.
b Tekan .
c Tekan  atau  berulang kali hingga muncul setelan yang diinginkan.
d Tekan .

JADWALKAN UNTUK MENGIRIM ULANG FAKS DI LAIN WAKTU

Lihat “Mengirim faks broadcast pada waktu yang dijadwalkan” pada halaman 26.
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Phone Line Error (Eror Saluran Telepon)
Berikut adalah beberapa penyebab dan solusi yang mungkin. Cobalah salah satu (atau lebih) pilihan berikut:

TINJAULAH DAFTAR PERIKSA LAYANAN TELEPON DIGITAL

Modem faks ini adalah perangkat analog. Untuk menggunakan layanan telepon digital, printer dapat
disambungkan ke perangkat tertentu.
• Jika Anda menggunakan layanan telepon ISDN, hubungkan printer ke port telepon analog (port dengan

R-interface) pada adaptor terminal ISDN. Untuk informasi lebih jauh dan untuk meminta port R-interface,
hubungi penyedia layanan ISDN Anda.

• Jika Anda menggunakan DSL, sambungkan ke filter atau router DSL yang mendukung penggunaan
analog. Untuk informasi lebih jauh, hubungi penyedia layanan DSL.

• Jika Anda menggunakan layanan telepon PBX, pastikan printer dihubungkan ke sambungan analog
pada PBX. Jika tidak ada, pertimbangkan untuk memasang saluran telepon analog untuk mesin faks
ini. Untuk informasi lebih jauh mengenai cara mengefaks dengan menggunakan layanan telepon PBX,
lihat “Menyiapkan printer untuk mengefaks dari sistem PBX” pada halaman 18.

PERIKSA SALURAN TELEPON

Jika saluran telepon tersebut sedang digunakan perangkat lain, tunggulah sampai perangkat tersebut
selesai sebelum mulai mengirim faks.

PERIKSA SAMBUNGAN KABEL

Pastikan sambungan kabel untuk perangkat keras berikut sudah kencang, jika ada:
• Catu daya
• Telepon
• Handset
• Mesin penjawab
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Paragraf berikut tidak berlaku di negara-negara di mana ketentuan ini tidak sesuai dengan hukum
setempat: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., MENYEDIAKAN PUBLIKASI INI "SECARA APA ADANYA"
TANPA JAMINAN APA PUN, BAIK YANG TERSURAT MAUPUN YANG TERSIRAT, TERMASUK TAPI
TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN TERSIRAT TENTANG KEMAMPUAN UNTUK DIPERDAGANGKAN
ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. Sebagian negara tidak membolehkan adanya penafian
atas jaminan tersurat atau tersirat dalam transaksi tertentu; karena itu, pernyataan ini mungkin tidak berlaku
bagi Anda.

Publikasi ini dapat mengandung ketidak-akuratan teknis atau kesalahan tipografis. Informasi dalam dokumen
ini diubah secara berkala; perubahan ini akan dimasukkan dalam edisi selanjutnya. Perbaikan atau perubahan
dalam produk atau program yang dijelaskan ini dapat dilakukan kapan saja.

Acuan dalam publikasi ini yang mengacu ke produk, program, atau layanan tertentu tidak berarti bahwa
produsen berniat menyediakan produk, program, atau layanan tersebut di semua negara tempatnya
beroperasi. Semua acuan ke suatu produk, program atau layanan tidak dimaksudkan untuk menyatakan atau
menyiratkan bahwa hanya produk, program, atau layanan tersebut yang dapat digunakan. Sebagai gantinya
dapat digunakan produk, program, atau layanan yang tidak melanggar hak kekayaan intelektual yang ada.
Evaluasi dan verifikasi pengoperasian bersama produk, program atau layanan lain, kecuali yang secara jelas
dimaksudkan oleh produsen, adalah tanggung jawab pengguna.

Untuk dukungan teknis Lexmark, kunjungi support.lexmark.com.

Untuk informasi tentang bahan pakai dan download, kunjungi www.lexmark.com.
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Jika Anda tidak memiliki akses ke Internet, Anda dapat menghubungi Lexmark dengan surat:

Lexmark International, Inc.
Bldg 004-2/CSC
740 New Circle Road NW
Lexington, KY 40550

© 2008 Lexmark International, Inc.

Semua hak dilindungi undang-undang.

Merek dagang
Lexmark dan Lexmark dengan desain berlian adalah merek dagang milik Lexmark International, Inc., yang
terdaftar di Amerika Serikat dan/atau negara lain.

Merek dagang yang lain dimiliki oleh pemiliknya masing-masing.
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