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Introduktion til LexPrint

Hvad er LexPrint?
LexPrint er et gratis program, der gør det muligt at udskrift fotos på enkel vis fra din iPad, iPhone eller iPod touch ved
hjælp af en Lexmark-printer, der er tilsluttet samme trådløse netværk. Det giver dig mulighed for at udskrive websider,
fotos fra fotoalbummet eller fotos, du netop har taget med kameraet i din mobile enhed, afhængig af dets features.
Du kan også tilpasse udskriftsindstillingerne fra mobilenheden.

Afhængigt af Lexmark-printermodellen skal du muligvis hente LexPrint Listener, et program, der kan hentes på vores
websted på www.lexmark.com/Lexprint.

Brug af LexPrint-startskærmen

På din iPhone eller iPod touch

LexPrintLexPrint

1

2

3

4

Tryk på For at

1 Oplysningsikon Vis LexPrint-versionsnummeret og copyrightoplysninger.

2 Fotos Vis fotos, og vælg det foto, du vil udskrive.

3 Kamera Tag et billede, og udskriv det med det samme.

Bemærk! Denne feature er kun tilgængelig i Iphonen og i visse iPod touch-modeller. Kontroller, at
kameraet er aktiveret.
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Tryk på For at

4 Indstillinger Vælg printer, udskriftskvalitet, udskriftsstørrelse, indstillinger for billedskalering og antal kopier.

På din iPad

PhotosPhotosContent

iPad 3:10 PM 100%

4 3

21

ContentContent

Photos
Print from your photo album.

Internet
Print from a web page.

Tryk på For at

1 Knappen indhold Se og udskriv fotos fra skærmbilledet fotos eller start internettet og udskriv fra en webside.

2 Oplysningsikon Vis LexPrint versionsnummeret og copyrightmeddelelser eller åben LexPrint websiden
www.lexmark.com/lexprint.
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Tryk på For at

3 Ikonet Indstillinger Vælg printer, udskriftskvalitet, udskriftsstørrelse, indstillinger for billedskalering og antal
kopier.

4 Fotoalbum-ikon Få vist fotos og vælg hvilket foto, du vil udskrive fra fotoalbummene.

Brug af fotofremvisning

På din iPhone eller iPod touch

Photo PreviewPhoto PreviewPhoto Albums

1 2 3

Tryk på For at

1 Ikonet Hjem Gå til LexPrint-startskærmen.

2 Ikonet Udskriv Udskriv det aktuelle foto ud fra dine ønskede indstillinger.

3 Ikonet Indstillinger Vælg printer, udskriftskvalitet, udskriftsstørrelse, indstillinger for billedskalering og antal
kopier.
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På din iPad

PhotosPhotosContent

iPad 3:10 PM 100%

3 2 1

Tryk på For at

1 Fotoalbum-ikon Få vist fotos og vælg hvilket foto, du vil udskrive fra fotoalbummene.

2 Ikonet Udskriv Udskriv det aktuelle foto ud fra dine ønskede indstillinger.

3 Ikonet Indstillinger Vælg printer, udskriftskvalitet, udskriftsstørrelse, indstillinger for billedskalering og antal
kopier.
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Minimumsystemkrav

Hardware
LexPrint

• iPad

• iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS eller iPhone 4 med iPhone OS 3 eller nyere

• iPod touch (første, anden eller tredje generation) med iPhone OS 3 eller nyere

LexPrint Listener

• Windows
800 MHz processor
256 MB RAM
20 MB ledig plads på harddisken

• Macintosh
PowerPC- (G5, G4 eller G3) eller Intel-processor
256 MB RAM
20 MB ledig plads på harddisken

• Linux
500 MHz processor
256 MB RAM
20 MB ledig plads på harddisken

Understøttede operativsystemer
LexPrint Listener

• Windows
Windows 7
Windows Vista med Service Pack 2
Windows XP med Service Pack 1 eller nyere
Windows 2000 med Service Pack 4

• Macintosh
Macintosh Intel OS X version 10.6.0 eller nyere
Macintosh Intel OS X version 10.5.0 eller nyere
Macintosh Intel OS X version 10.4.4 eller nyere
Macintosh PowerPC OS X version 10.5.0 eller nyere
Macintosh PowerPC OS X version 10.4.0 til version 10.4.3

• Linux
Linux Ubuntu 9.10, 9 LTS, 8.10 LTS og 8
Linux openSUSE 11, 10.3 og 10.2
Linux Fedora 12, 11 og 10

Introduktion til LexPrint
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Understøttede printere
LexPrint gør det muligt for din mobilenhed at kommunikere med Lexmark-printere fundet på samme netværk.

• For udvalgte printermodeller, der understøtter Direct Image og Zeroconf eller Bonjour, kan du udskrive direkte fra
mobilenheden til printeren uden LexPrint Listener. Kontroller om din printermodel understøtter disse features ved
at besøge www.lexmark.com/lexprint.

• For andre Lexmark-printere kan din mobilenhed sende udskriftsjob til din printer, så længe printersoftwaren og
LexPrint Listener er installeret på computeren, hvor printeren er tilsluttet.

Bemærk! Programmet, som kaldes Rendezvous i Mac OS X version 10.2 kaldes nu Bonjour af Apple Inc.

Installation af LexPrint
Inden du installerer LexPrint, skal du sørge for, at:

• Din mobilenhed opfylder minimumssystemkravene.

• Du har en aktiv internetforbindelse.

Brug din mobilenhed
1 Åbn App Store på mobilenheden.

2 Tryk på Search  i App Store-startskærmen.

3 Indtast LexPrint i søgefeltet, og tryk derefter på Søg.

4 Blandt søgeresultaterne skal du trykke på LexPrint > Gratis > Installer.

5 Tryk på Installer App eller Installer.

6 Du skal muligvis angive dine iTunes-kontooplysninger for at fortsætte installationen.

Bruge en computer
1 Tilslutte din mobilenhed til en computer.

2 Åbn iTunes på computeren, og klik derefter på iTunes Store.

3 Indtast LexPrint i søgefeltet, og tryk derefter på Retur eller Enter.

4 Find LexPrint i programafsnittet, og klik derefter på GET APP.

5 Du skal muligvis angive dine iTunes-kontooplysninger for at fortsætte installationen.

6 Vent, mens overførslen fuldføres.

7 Vælg din mobilenhed i venstre rude i programmet iTunes.

8 Klik på fanen Applications, og vælg derefter Sync Applications.

9 Vælg LexPrint på listen, og klik derefter på Apply.

Bemærk! Der vises en fejl, hvis mobilenheden ikke er synkroniseret med computeren. Følg vejledningen på skærmen
for at fjerne løse problemet, eller se dokumentationen til iTunes. Du kan få flere oplysninger på Apple-supportsiden
www.apple.com/support.

Introduktion til LexPrint
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Installation af LexPrint Listener
Inden du installerer LexPrint Listener, skal du sørge for, at:

• Computeren opfylder minimumssystemkravene.

• Du har en aktiv internetforbindelse (til at hente LexPrint Listener).

1 Gå til overførselssiden for LexPrint Listener på www.lexmark.com/lexprint.

2 Vælg den korrekte LexPrint Listener-software til operativsystemet, og vælg derefter overførselsindstillingen.

3 Følg vejledningen på skærmen for at installere LexPrint Listener.

Bemærk! LexPrint Listener er et baggrundsprogram og vises ikke på skærmen.

Sådan ser du, om LexPrint Listener kører:

• Macintosh-brugere skal åbne Aktivitetsovervågning og derefter finde LexPrint Listener på listen over processer.

• Windows-brugere skal åbne Tjenester under Administration i Kontrolpanel og derefter finde LexPrint Listener på
listen over processer.

• Linux-brugere skal åbne et terminalvindue og derefter indtaste ps -aef | grep lexprintd. Tryk på
Enter, og find derefter /usr/local/lexmark/lexprint/lexprintd på listen over processer.

Valg af printer
Når du har installeret LexPrint, skal du vælge en printer for at starte udskrivningen fra din mobilenhed.

1 Tryk på  på startskærmen for mobilenheden.

2 Tryk på  på LexPrint-startsiden.

3 Tryk på Printer, og vælg derefter printeren på listen.

Bemærk! LexPrint opdaterer automatisk listen over registrerede printere. Hvis printeren ikke vises på listen, skal
du se "Enheden kan ikke registrere printeren" på side 14.

Fjernelse af softwaren

Fjerner LexPrint fra din mobilenheden.

1 Tryk og hold  nede på startskærmen for mobilenheden.

2 Tryk på “x” i øverste venstre hjørne af ikonet.

3 Tryk på Slet.

Fjernelse af LexPrint Listener på Macintosh
1 I Finder skal du dobbeltklikke på harddiskikonet, hvor programmet er installeret.

2 Naviger til:

Bibliotek > Printere > Lexmark > Hjælpeprogrammer

3 Slet LexPrint Listener.

Introduktion til LexPrint
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4 I Finder skal du navigere til:

Bibliotek > Start-agenter

5 Slet com.lexmark.lexprint.plist.

Programmet er fuldstændigt fjernet, næste gang du genstarter computeren.

Fjernelse af LexPrint Listener i Windows
1 Klik på  eller Start.

2 Klik på Alle programmer eller Programmer, og vælg derefter mappen med printerprogrammet på listen.

Bemærk! Der oprettes LexPrint Listener-filer i printerprogrammappen under installationen.

3 Vælg Fjern Lexmark LexPrint.

4 Når fjernelsen er fuldført, skal du genstarte computeren.

Bemærk! Du kan kontrollere, om programmet er fjernet, ved at åbne printerprogrammappen og se efter LexPrint
Listener.

Fjernelse af LexPrint Listener i Linux
1 Åbn et terminalvindue.

2 Fjernelse af LexPrint Listener:

• Hvis du er Ubuntu-bruger skal du indtaste sudo dpkg -r lexmark-lexprint-listener.

• Hvis du er Fedora- eller openSUSE-bruger, skal du indtaste rpm -e lexmark-lexprint-listener.

3 Tryk på Enter.

Introduktion til LexPrint
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Udskrivning
Inden du kører LexPrint, skal du gøre følgende:

• Kontroller, at din printer, computer og iPad, iPhone eller iPod touch-enhed er sluttet til samme netværk.

• Printeren er i delt og klar tilstand, hvis den er sluttet til en Macintosh-computer.

• Kontroller om din printermodel kræver LexPrint Listener ved at besøge www.lexmark.com/lexprint.

Bemærk! Hvis den ikke er på listen, så kontroller at LexPrint Listener er installeret på computeren, hvor printeren
er tilsluttet.

Udskrivning af websider (kun iPad)
1 Tryk på Indholdpå LexPrint fotoskærmen og vælg derefterInternet.

2 Tryk  for at få vist websiden på printvisningsskærmen.

Hvis du vil tilpasse dine printindstillinger, tryk .

3 Tryk på .

Bemærk! Hvis udskriftsjobbet er stort, kan det tage længere tid at behandle.

Udskrive gemte fotos.

Fra din iPhone eller iPod touch

1 Tryk på  i LexPrints startskærmbillede, og vælg derefter et fotoalbum.

2 Tryk på det foto, du vil udskrive, for at indlæse det på fotovisningsskærmen.

Hvis du vil tilpasse udskriftsindstillingerne, skal du trykke på .

Bemærkninger:

• Med WYSIWYG-udskrivning, kan du udskrive en nøjagtig kopi af det billede, du kan se på skærmbilledet Vis
foto.

• Tryk et sted på billedet for at se fotoet på fuld skærm.

• Hvis du vil panorere over et forstørret billede, skal du føre en finger lodret eller vandret over skærmen.

• Brug to fingre til at klemme fotoet for at zoome ind eller ud på billedet.

• Du kan kun udskrive ét foto ad gangen.

3 Ryst din mobile enhed eller tryk på .

Bemærk! Det kan tage et stykke tid at behandle udskriftsjobbet, hvis det er stort.

Fra din iPad
1 Tryk på  i LexPrints skærmbillede og vælg derefter Gemte fotos eller fotobibliotek.

2 Tryk på det foto, du vil udskrive, for at indlæse det på fotoskærmen.

Hvis du vil tilpasse udskriftsindstillingerne, skal du trykke på 

Udskrivning
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Bemærkninger:

• Tryk et sted på billedet for at se fotoet på fuld skærm.

• Hvis du vil panorere over et forstørret billede, skal du føre en finger lodret eller vandret over skærmen.

• Brug to fingre til at klemme fotoet for at zoome ind eller ud på billedet.

• Brug to fingre til at klemme fotoet for at beskære billedet og tryk derefter Anvend. Det beskårede billede bliver
automatisk gemt i LexPrint-mappen.

• Du kan udskrive op til 12 fotos ad gangen.

3 Tryk på 

Bemærk! Det kan tage et stykke tid at behandle udskriftsjobbet, hvis det er stort.

Udskrivning af fotos direkte fra din iPhone eller iPod touch-
kamera

1 Tryk på  på LexPrint-startsiden.

2 Tryk på  for at tage et billede.

Bemærkninger:

• Hvis du trykker på Tag igen, når du har taget et billede, vender du tilbage til optagelsesskærmen, og det tidligere
optagede foto slettes.

• Hvis du trykker på Annuller, vender du tilbage til hovedskærmen for LexPrint.

• Denne feature er muligvis kun tilgængelig i visse iPod touch-modeller.

3 Tryk på Brug for at indlæse fotoet på fotovisningsskærmen.

Hvis du vil tilpasse udskriftsindstillingerne, skal du trykke på .

Bemærkninger:

• Med WYSIWYG-udskrivning, kan du udskrive en nøjagtig kopi af det billede, du kan se på skærmbilledet Vis
foto.

• Tryk et sted på billedet for at se fotoet på fuld skærm.

• Hvis du vil panorere over et forstørret billede, skal du føre en finger lodret eller vandret over skærmen.

• Brug to fingre til at klemme fotoet for at zoome ind eller ud på billedet.

• LexPrint gemmer automatisk billedet på kamerarullen, hvis du bliver på fotovisningsskærmen i over syv
sekunder.

4 Ryst din mobiltelefon eller tryk på .

Bemærk! Hvis udskriftsjobbet er stort, kan det tage længere tid at behandle.
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Tilpasning af udskriftsindstillinger
1 Tryk på  i LexPrints startskærmbillede eller fotoskærmen.

2 Tryk på et element for at angive de nødvendige oplysninger. Det valgte element på hver liste vises med en .

My Printer

• Printer - Vælg printeren på listen.

Bemærkninger:

– Printere, der er sluttet til Macintosh-computere, skal muligvis være i delt og klar tilstand, for at LexPrint
kan registrere dem.

– LexPrint opdaterer automatisk listen over registrerede printere. Hvis printeren ikke vises på listen, skal du
se "Enheden kan ikke registrere printeren" på side 14.

• Udskriftskvalitet - Vælg Kladde, Normal eller Foto.

• Udskriftsstørrelse - Vælg din ønskede størrelse for det udskrevne billede.

• Skaler til papir - Vælg indstillinger for billedskalering. Denne indstilling er ikke tilgængelig, hvis du vil udskrive
websider.

– Udskriv hele billedet - Tilpas størrelsen på billedet, så den længste kant på billedet passer med den længste
kant på den ønskede udskriftsstørrelse. Dette er standardindstillingen.

Bemærk! Ved udskrivning til laserprintere vises billedet som standard i øverste venstre hjørne af siden.

– Udfyld hele siden - Tilpas størrelsen på billedet, så den korteste kant på billedet passer med den korteste
kant på den ønskede udskriftsstørrelse.

Bemærk! Ved udskrivning til laserprintere vises blanktegn langs sidens kanter.

• Antal kopier - Vælg et tal mellem 1 og 99. Standardantal kopier er 1.

Udskrivning
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Fejlfinding

Inden du foretager fejlfinding
Brug denne kontrolliste til at løse de fleste LexPrint-problemer:

• Kontroller, at alle enheder opfylder minimumssystemkravene.

• Kontroller, at printeren, computeren, adgangspunktet (trådløs router) og den mobile enhed er tændt.

• Kontroller, at printeren, computeren og den mobile enhed er sluttet til det samme netværk.

• Kontroller, at printeren er konfigureret og installeret på computeren.

• Hvis printeren er sluttet til en Macintosh-computer, skal du kontrollere, at printeren er i delt og klar tilstand.

• Kontroller, at printeren er valgt på listen Printer i menuen Indstillinger i LexPrint.

LexPrint blev ikke installeret eller svarer ikke

KONTROLLER, AT MOBILENHEDEN OG COMPUTEREN OPFYLDER MINIMUMSSYSTEMKRAVENE

Du kan få flere oplysninger ved at se "Minimumsystemkrav" på side 7.

KONTROLLER INTERNETFORBINDELSEN

Når du begynder at hente programmet, vises  på startskærmen med status for overførslen og installationen.
Hvis overførslen afbrydes, genoptages den, næste gang enheden får internetforbindelse.

FJERN OG GENINDSTALLER PROGRAMMET

Hvis der opstod problemer under installationen, eller hvis  ikke svarer, når du trykker på den, kan du prøve at
fjerne og geninstallere programmet.

Enheden kan ikke registrere printeren
Hvis kontrollisten "Inden du foretager fejlfinding" ikke løser problemet, skal du prøve et eller flere af følgende forslag:

KONTROLLER, AT DIN IPAD, IPHONE ELLER IPOD TOUCH ER SLUTTET TIL ET TRÅDLØST NETVÆRK

Kontroller, om den trådløse funktion er slået til. Kig i dokumentationen, der fulgte med mobilenheden, for at få
oplysninger om konfiguration af de trådløse indstillinger.

Fejlfinding
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KONTROLLER DE AVANCEREDE SIKKERHEDSINDSTILLINGER FOR ADGANGSPUNKTET (TRÅDLØS

ROUTER)
• Hvis du bruger MAC-adressefiltrering til at begrænse adgangen til det trådløse netværk, skal du føje MAC-

adresserne for din mobilenhed, printer eller computer til listen over adresser, der har tilladelse til at slutte sig til
det trådløse adgangspunkt. Hvis du benytter en AirPort-base, kan MAC-adressen være betegnet som AirPort
ID, og MAC-adressefiltrering kan åbnes via MAC-adresseadgangskontrol.

• Hvis det trådløse adgangspunkt er indstillet til at udstede et begrænset antal IP-adresser, skal du ændre dette,
så enhederne kan tilføjes.

Bemærk! Hvis du ikke ved, hvordan du skal foretage disse ændringer, skal du se i dokumentationen, der fulgte med
det trådløse adgangspunkt, eller du kan kontakte den person, der er ansvarlig for systemsupport.

KONTROLLER KALDENAVNET FOR PRINTEREN

Kontroller, at du opretter forbindelse til den rette printer. En printers kaldenavn er et entydigt navn, som du tildeler
til printeren, så du kan identificere den med netværket.

FLYT ENHEDERNE TÆTTERE PÅ ADGANGSPUNKTET

Det trådløse netværks rækkevidde afhænger af mange faktorer, herunder funktionaliteten i adgangspunktet og
netværksadaptere. Hvis du har problemer med at registrere printeren, kan du prøve at placere enhederne højst
30 meter fra hinanden.

HVIS DU PRØVER AT OPRETTE FORBINDELSE TIL PRINTEREN VIA LEXPRINT LISTENER

• Kontroller, at LexPrint Listener er installeret på computeren. Du kan få flere oplysninger under "Installation af
LexPrint Listener" på side 9.

• Kontroller, at firewall-programmet ikke blokerer LexPrint Listener:

Til Macintosh-brugere
1 Vælg Systemindstillinger i Apple-menuen.

2 Klik på Deling eller Sikkerhed, og klik derefter på Firewall.

3 Konfigurer firewallindstillingerne, så LexPrint Listener har tilladelse til at køre på computeren.

For Windows- og Linux-brugere
1 Åbn firewallprogrammet, og åbn derefter UDP 9195- og TCP 9195-porten.

2 Kontroller, at LexPrint Listener har tilladelse til at køre på computeren.

• Hvis printeren er sluttet til en Macintosh-computer, skal du kontrollere, at printeren er i delt og klar tilstand. Se
den dokumentation, der fulgte med operativsystemet, for at få yderligere oplysninger.

• Hvis printeren er sluttet til computeren med et USB-kabel, skal du kontrollere, om kablet er beskadiget eller har
løse forbindelser, og sørge for, at USB-portene fungerer.

Fejlfinding
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• Kontroller, at computeren og mobilenheden er sluttet til det samme netværk. Mobilenheden og adgangspunktet
skal være på samme undernet. Kontakt den ansvarlige for systemsupport for at få yderligere oplysninger.

– Hvis der er andre computere eller ressourcer på det trådløse netværk, skal du kontrollere, om du har adgang
til dem fra computeren.

– Hvis computeren er sluttet til et trådløst netværk, skal du kontrollere netværksnavnet eller SSID'et for
adgangspunktet og sammenligne det med SSID'et for mobilenheden og printeren. Hvis SSID'erne ikke
stemmer overens, skal du indstille alle enhederne til kun at oprette forbindelse til ét SSID.

– Hvis computeren er sluttet til et Ethernet-netværk, skal du kontrollere, om kablerne er beskadiget eller har
løse forbindelser, og sørge for, at Ethernet-portene fungerer.

HVIS DU PRØVER AT OPRETTE FORBINDELSE TIL PRINTEREN DIREKTE FRA MOBILENHEDEN

• Kontroller, at printeren understøtter Direct Image og Zeroconf eller Bonjour. Du kan få flere oplysninger under
"Understøttede printere" på side 8.

• Kontroller, at mobilenheden og adgangspunktet er på samme undernet. Kontakt den ansvarlige for
systemsupport for at få yderligere oplysninger.

– Hvis printeren er sluttet til et trådløst netværk, skal du kontrollere netværksnavnet eller SSID'et for
adgangspunktet og sammenligne det med SSID'et for mobilenheden og printeren. Hvis SSID'erne ikke
stemmer overens, skal du indstille alle enhederne til kun at oprette forbindelse til ét SSID.

– Hvis printeren er sluttet til et Ethernet-netværk, skal du kontrollere, om Ethernet-kablet er beskadiget eller
har løse forbindelser, og sørge for, at Ethernet-portene fungerer.

Udskriftsjobbet udskrives ikke
Hvis kontrollisten "Inden du foretager fejlfinding" ikke løser problemet, skal du prøve et eller flere af følgende forslag:

KONTROLLER DEN TRÅDLØSE FORBINDELSE

KONTROLLER, AT HVERKEN PRINTEREN ELLER COMPUTEREN ER I FEJLTILSTAND

Kontroller, om der er fejl på printer eller computer. Printerfejl skal løses, inden et udskriftsjob behandles. Du kan
finde yderligere oplysninger i brugervejledningen til printeren.

Printeren udskriver tilfældige tegn

KONTROLLER, AT LEXPRINT LISTENER-PROGRAMMET ER INSTALLERET PÅ COMPUTEREN

LexPrint kan kommunikere med alle printere, så længe de er i printerkøen på den computer, hvor LexPrint Listener-
programmet er installeret.

HVIS DU UDSKRIVER UDEN EN COMPUTER, SKAL DU KONTROLLERE, AT PRINTEREN HAR DIRECT

IMAGE- OG ZEROCONF- ELLER BONJOUR-FUNKTIONER

LexPrint gør det muligt at udskrive direkte fra en mobilenheden, så længe printeren understøtter Direct Image-
udskrivning og Zeroconf eller Bonjour. Du kan få flere oplysninger ved at se "Understøttede printere" på side 8.

Fejlfinding
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Printeren er optaget eller reagerer ikke
Hvis kontrollisten "Inden du foretager fejlfinding" ikke løser problemet, skal du prøve et eller flere af følgende forslag:

KONTROLLER, AT PRINTEREN IKKE ER I STRØMBESPARENDE TILSTAND

Hvis afbryderknappen blinker langsomt, er printeren i strømbesparende tilstand. Tryk på  for at aktivere printeren.

Hvis printeren ikke kan aktiveres fra strømbesparende tilstand, skal du nulstille strømmen:

1 Tag netledningen ud af stikkontakten, og vent derefter 10 sekunder.

2 Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter printeren.

Hvis dette problem fortsætter, skal du se efter opdateringer til printersoftwaren eller -firmwaren på vores websted.

SLUT PRINTERENS STRØMFORSYNING TIL IGEN.
1 Sluk printeren.

Bemærk! Kontroller, at printeren ikke er i strømbesparende tilstand. Tryk på og hold  inde i tre sekunder for at
slukke printeren.

2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen, og tag derefter ledningen ud af strømforsyningen.

3 Fjern strømforsyningen fra printeren, og indsæt den derefter igen.

Placeringen af strømforsyningen kan variere afhængigt af printermodellen. Du kan finde yderligere oplysninger
i brugervejledningen til printeren.

4 Tilslut netledningen til strømforsyningen igen, og sæt derefter netledningen i stikkontakten på væggen.

5 Tænd printeren.

KONTROLLER, OM DER ER ANDRE UDSKRIFTSJOB I UDSKRIFTSKØEN

Hvis der er andre udskriftsjob i køen, kan du enten vente på, at disse job fuldføres først, eller annullere dem, inden
du prøver at udskrive igen.

KONTROLLER, AT PRINTEREN IKKE ER I FEJLTILSTAND

Printerfejl skal løses, inden et udskriftsjob behandles. Du kan finde yderligere oplysninger i brugervejledningen til
printeren.

Fejlfinding
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Meddelelser

Meddelelse om udgave
September 2010

Det følgende afsnit gælder ikke for lande hvor sådanne undtagelser ikke er tilladt i den lokale lovgivning: LEXMARK
INTERNATIONAL, INC., STILLER DENNE PUBLIKATION TIL RÅDIGHED "SOM DEN ER" UDEN NOGEN GARANTI AF NOGEN
ART; ENTEN UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅET; INKLUSIVE; MEN IKKE BEGRÆNSET TIL , DEN IMPLICERDE GARRANTI
FOR SALG ELLER TIL PASSENDE BRUG TIL ET SPECIFIKT FORMÅL. Nogle lande tillader ikke ansvarsfraskrivelse for
udtrykkeligt eller stiltiende ansvar ved bestemte transaktioner, og derfor er denne erklæring måske ikke gældende for
dig.

Dette dokument kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Der foretages regelmæssige ændringer
af oplysningerne heri. Ændringerne inkluderes i senere udgaver. Forbedringer eller ændringer af de beskrevne
produkter eller programmer kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt.

Henvisninger til produkter, programmer eller tjenester i dette dokument indebærer ikke, at producenten ønsker at
gøre disse tilgængelige i alle de lande, hvor producenten opererer. En henvisning til et produkt, et program eller en
tjeneste angiver eller antyder ikke, at kun dette produkt, dette program eller denne tjeneste kan anvendes. Eventuelle
produkter, programmer eller tjenester med tilsvarende funktionalitet, som ikke er i strid med eksisterende
immaterialret, kan anvendes i stedet. Evaluering og godkendelse af brug i forbindelse med andre produkter,
programmer eller tjenester, undtagen de af producenten udtrykkeligt tildelte, er brugerens ansvar.

Hvis du ønsker teknisk support fra Lexmark, skal du besøge support.lexmark.com.

Hvis du ønsker oplysninger om forbrugsstoffer og overførsler, skal du besøge www.lexmark.com.

Hvis du ikke har adgang til internettet, kan du kontakte Lexmark via e-mail:

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

2010 Lexmark International, Inc.

Alle rettigheder forbeholdes.

Varemærker
Lexmark og Lexmark med det rombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret
i USA og/eller andre lande.

Mac og Mac-logoet er varemærker tilhørende Apple Computer, Inc., der er registreret i USA og andre lande.

Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere.

Meddelelser

18

http://support.lexmark.com
http://www.lexmark.com


Federal Communications Commission (FCC) compliance information statement
This product complies with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. Operation is
subject to the following two conditions:

1 this device may not cause harmful interference, and

2 this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any questions on this statement should be directed to:

Director of Lexmark Technology & Services
Lexmark International, Inc.
740 West New Circle Road
Lexington, KY  40550
(859) 232-3000

For additional compliance information, see the online documentation.

Federal Communications Commission (FCC) compliance information statement
This product complies with Part 68 of the FCC Rules. See the product online documentation for additional compliance
information.
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