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Aan de slag met LexPrint

Wat is LexPrint?
LexPrint is een gratis toepassing waarmee u eenvoudig foto's kunt afdrukken vanaf uw iPad, iPhone of iPod touch met
een Lexmark printer die is verbonden met hetzelfde draadloze netwerk. U kunt met deze toepassing webpagina's en
foto's uit een fotoalbum afdrukken of foto's die u onlangs hebt gemaakt met de camera van uw mobiele telefoon,
afhankelijk van de functies van de telefoon. U kunt de afdrukinstellingen ook aanpassen vanaf uw mobiele apparaat.

Afhankelijk van het model van uw Lexmark printer moet u mogelijk LexPrint Listener downloaden op onze website op
www.lexmark.com/lexprint.

Startscherm van LexPrint gebruiken

Op uw iPhone of iPod touch

LexPrintLexPrint

1

2

3

4

Tik op Functie

1 Informatiepictogram Het versienummer en de copyrightgegevens van LexPrint weergeven.

2 Foto's Foto's weergeven en selecteren welke foto's u wilt afdrukken.

3 Camera Een foto nemen en direct afdrukken.

Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar op de iPhone en bepaalde modellen van de
iPod touch. Controleer of de camera is ingeschakeld.

Aan de slag met LexPrint

3

http://www.lexmark.com/lexprint


Tik op Functie

4 Instellingen De printer, afdrukkwaliteit, afgedrukte grootte, opties voor afbeeldingen
vergroten/verkleinen en het aantal exemplaren selecteren.

Op uw iPad

PhotosPhotosContent

iPad 3:10 PM 100%

4 3

21

ContentContent

Photos
Print from your photo album.

Internet
Print from a web page.

Tik op Functie

1 Inhoudsknop Foto's weergeven in en afdrukken vanuit het fotoscherm of de internetbrowser starten en
afdrukken vanaf een webpagina.

2 Informatiepictogram Het versienummer en de copyrightgegevens van LexPrint weergeven of de website van
LexPrint openen www.lexmark.com/lexprint.
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Tik op Functie

3 Instellingenpictogram De printer, afdrukkwaliteit, afgedrukte grootte, opties voor afbeeldingen
vergroten/verkleinen en het aantal exemplaren selecteren.

4 Fotoalbumpictogram Foto's weergeven en selecteren welke foto u wilt afdrukken vanuit de fotoalbums.

Fotoviewer gebruiken

Op uw iPhone of iPod touch

Photo PreviewPhoto PreviewPhoto Albums

1 2 3

Tik op Functie

1 Startpictogram Naar het startscherm van LexPrint.

2 Afdrukpictogram De huidige foto afdrukken op basis van de gewenste instellingen.

3 Instellingenpictogram De printer, afdrukkwaliteit, afgedrukte grootte, opties voor afbeeldingen
vergroten/verkleinen en het aantal exemplaren selecteren.
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Op uw iPad

PhotosPhotosContent

iPad 3:10 PM 100%

3 2 1

Tik op Functie

1 Fotoalbumpictogram Foto's weergeven en selecteren welke foto u wilt afdrukken vanuit de fotoalbums.

2 Afdrukpictogram De huidige foto afdrukken op basis van de gewenste instellingen.

3 Instellingenpictogram De printer, afdrukkwaliteit, afgedrukte grootte, opties voor afbeeldingen
vergroten/verkleinen en het aantal exemplaren selecteren.
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Minimale systeemvereisten

Hardware
LexPrint

• iPad

• iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS of iPhone 4 met iPhone OS 3 of hoger

• iPod touch (eerste, tweede of derde generatie) met iPhone OS 3 of hoger

LexPrint Listener

• Windows
800 MHz processor
256 MB RAM
20 MB beschikbare ruimte op de vaste schijf

• Macintosh
PowerPC- (G5, G4, or G3) of Intel-processor
256 MB RAM
20 MB beschikbare ruimte op de vaste schijf

• Linux
500 MHz processor
256 MB RAM
20 MB beschikbare ruimte op de vaste schijf

Ondersteunde besturingssystemen
LexPrint Listener

• Windows
Windows 7
Windows Vista met Service Pack 2
Windows XP met Service Pack 1 of later
Windows 2000 met Service Pack 4

• Macintosh
Macintosh Intel OS X versie 10.6.0 of later
Macintosh Intel OS X versie 10.5.0 of later
Macintosh Intel OS X versie 10.4.4 of later
Macintosh PowerPC OS X versie 10.5.0 of later
Macintosh PowerPC OS X versie 10.4.0 tot versie 10.4.3

• Linux
Linux Ubuntu 9.10, 9 LTS, 8.10 LTS en 8
Linux openSUSE 11, 10.3 en 10.2
Linux Fedora 12, 11 en 10
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Ondersteunde printers
Met LexPrint kunnen mobiele apparaten communiceren met Lexmark printers op hetzelfde netwerk.

• Voor bepaalde printermodellen die Direct Image en Zeroconf of Bonjour ondersteunen, kunt u rechtstreeks
afdrukken vanaf uw mobiele apparaat zonder LexPrint Listener te gebruiken. Bezoek www.lexmark.com/lexprint
om te controleren of uw printer deze functies ondersteunt.

• Voor andere Lexmark printers kunt u vanaf uw mobiele apparaat afdruktaken naar de printer verzenden als de
printersoftware en LexPrint Listener zijn geïnstalleerd op de computer waarop de printer is aangesloten.

Opmerking: De toepassing die Rendezvous werd genoemd in Mac OS X 10.2, wordt nu Bonjour genoemd door Apple
Inc.

LexPrint installeren
Voordat u LexPrint installeert, moet u het volgende controleren:

• Uw mobiele apparaat voldoet aan de minimale systeemvereisten.

• U beschikt over een actieve internetverbinding.

Uw mobiele apparaat gebruiken
1 Open de App Store op uw mobiele apparaat.

2 Tik op Search  in het startscherm van App Store.

3 Typ LexPrint in het zoekveld en tik op Search (Zoeken).

4 Tik op LexPrint > Free (Gratis).

5 Tik Install App (App installeren) of Install (Installeren).

6 U moet mogelijk uw iTunes-accountgegevens opgeven om door te gaan met de installatie.

Een computer gebruiken
1 Sluit uw mobiele apparaat aan op de computer.

2 Open iTunes op de computer en klik op iTunes Store.

3 Typ in het zoekveld LexPrint en druk op Return of Enter.

4 Ga in het gedeelte met toepassingen naar LexPrint en klik op GET APP.

5 U moet mogelijk uw iTunes-accountgegevens opgeven om door te gaan met de installatie.

6 Wacht tot de download is voltooid.

7 Selecteer uw mobiele apparaat in het linkerdeelvenster van iTunes.

8 Klik op de tab Applications (Toepassingen) en selecteer Sync Applications (Toepassingen synchroniseren).

9 Selecteer LexPrint in de lijst en klik op Apply (Toepassen).

Opmerking: Er wordt een foutbericht weergegeven als uw mobiele apparaat niet is gesynchroniseerd met de computer.
Volg de aanwijzingen op het scherm of raadpleeg de iTunes-documentatie om het probleem op te lossen. Ga naar de
ondersteuningspagina van Apple op www.apple.com/support voor meer informatie.

Aan de slag met LexPrint

8

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


LexPrint Listener installeren
Voordat u LexPrint Listener installeert, moet u het volgende controleren:

• Uw computer voldoet aan de minimale systeemvereisten.

• U beschikt over een actieve internetverbinding (om LexPrint Listener te downloaden).

1 Ga naar de downloadpagina van LexPrint Listener op www.lexmark.com/lexprint.

2 Selecteer de juiste LexPrint Listener-software voor uw besturingssysteem en kies de optie voor downloaden.

3 Volg de aanwijzingen op het scherm om LexPrint Listener te installeren.

Opmerking: LexPrint Listener is een achtergrondtoepassing en wordt niet weergegeven op uw scherm.

Controleren of LexPrint Listener wordt uitgevoerd:

• Macintosh-gebruikers: open de Activity Monitor en controleer of LexPrint Listener voorkomt in de lijst met
processen.

• Windows-gebruikers: open Services bij Systeembeheer in het Configuratiescherm en controleer of LexPrint Listener
voorkomt in de lijst met processen.

• Linux-gebruikers: open een terminalvenster en type ps -aef | grep lexprintd. Druk op Enter en
controleer of /usr/local/lexmark/lexprint/lexprintd voorkomt in de lijst met processen.

Printers selecteren
Nadat u LexPrint hebt geïnstalleerd, moet u een printer selecteren om af te drukken vanaf uw mobiele apparaat.

1 Tik op  op het hoofdscherm van uw mobiele apparaat.

2 Tik op  in het startscherm van LexPrint.

3 Tik op Printer en selecteer de printer in de lijst.

Opmerking: LexPrint vernieuwt automatisch de lijst met gevonden printers. zie “Apparaat kan de printer niet
vinden” op pagina 14 als uw printer niet wordt weergegeven in de lijst.

Software verwijderen

LexPrint verwijderen van uw mobiele apparaat

1 Houd  ingedrukt op het startscherm van uw mobiele apparaat.

2 Tik op "x" in de linkerbovenhoek van het pictogram.

3 Tik op Verwijderen.

LexPrint Listener verwijderen in Macintosh
1 Dubbelklik in de Finder op het pictogram van de vaste schijf waarop de toepassing is geïnstalleerd.

2 Ga naar:

Bibliotheek > Printers > Lexmark > Hulpprogramma's

Aan de slag met LexPrint
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3 Verwijder LexPrint Listener.

4 Blader in de Finder naar:

Bibliotheek > LaunchAgents

5 Verwijder com.lexmark.lexprint.plist.

De toepassing is volledig verwijderd de volgende keer dat u de computer opnieuw opstart.

LexPrint Listener verwijderen in Windows
1 Klik op  of Start.

2 Klik op Alle programma's of Programma's en selecteer de programmamap van de printer in de lijst.

Opmerking: LexPrint Listener-bestanden worden in de programmamap met printers gemaakt tijdens de installatie.

3 Selecteer Lexmark LexPrint verwijderen.

4 Als het verwijderen is voltooid, moet u de computer opnieuw opstarten.

Opmerking: als u wilt controleren of de toepassing volledig is verwijderd, opent u de programmamap met printers
en zoekt u LexPrint Listener.

LexPrint Listener verwijderen in Linux
1 Open een terminalvenster.

2 LexPrint Listener verwijderen:

• Als u een Ubuntu-gebruiker bent, typt u sudo dpkg -r lexmark-lexprint-listener.

• Als u een Fedora- of openSUSE-gebruiker bent, typt u rpm -e lexmark-lexprint-listener.

3 Druk op Enter.

Aan de slag met LexPrint
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Afdrukken
Controleer het volgende voor u LexPrint:

• Controleer of de printer, de computer en de iPad, iPhone of iPod touch zich op hetzelfde netwerk bevinden.

• Als de printer is aangesloten op een Macintosh-computer, moet de printer zijn gedeeld en de status gereed hebben.

• Ga naar www.lexmark.com/lexprint en controleer of LexPrint Listener vereist is voor uw printermodel.

Opmerking: Als het printermodel niet wordt vermeld in de lijst, controleert u op LexPrint Listener is geïnstalleerd
op de computer waarop de printer is aangesloten.

Webpagina's afdrukken (alleen iPad)
1 Tik in het fotoscherm van LexPrint op Inhoud en kies Internet.

2 Tik op  om een voorbeeld van de webpagina weer te geven in het scherm Afdrukvoorbeeld.

Als u de afdrukinstellingen wilt aanpassen, tikt u op .

3 Tik op .

Opmerking: Bij grote afdruktaken kan de verwerking enige tijd duren.

Opgeslagen foto's afdrukken

Vanaf uw iPhone of iPod touch

1 Tik in het hoofdscherm van LexPrint op  en selecteer een fotoalbum.

2 Tik op de foto die u wilt afdrukken om deze te openen in het scherm Afdrukvoorbeeld foto.

Als u de afdrukinstellingen wilt aanpassen, tikt u op .

Opmerkingen:

• Met WYSIWYG-afdrukken, kunt u een exacte kopie afdrukken van de afbeelding die wordt weergegeven in het
venster Afdrukvoorbeeld foto.

• Tik ergens op de afbeelding om de foto op volledig scherm weer te geven.

• Als u door een vergrote afbeelding wilt schuiven, maakt u met een vinger een verticale of horizontale
veegbeweging over het scherm.

• Knijp met twee vingers in de foto om in of uit te zoomen.

• U kunt maar één foto per keer afdrukken.

3 Schud uw mobiele apparaat of tik op .

Opmerking: Bij grote afdruktaken kan de verwerking enige tijd duren.

Vanaf uw iPad
1 Tik in het fotoscherm van LexPrint op  en kies Opgeslagen of Fotobibliotheek.

2 Tik op de foto die u wilt afdrukken om deze te openen in het scherm Foto's.

Afdrukken
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Als u de afdrukinstellingen wilt aanpassen, tikt u op 

Opmerkingen:

• Tik ergens op de afbeelding om de foto op volledig scherm weer te geven.

• Als u door een vergrote afbeelding wilt schuiven, maakt u met een vinger een verticale of horizontale
veegbeweging over het scherm.

• Knijp met twee vingers in de foto om in of uit te zoomen.

• Als u de afbeelding wilt bijsnijden, moet u in- of uitzoomen en vervolgens op Toepassen tikken. De bijgesneden
afbeelding wordt automatisch opgeslagen in de map LexPrint.

• U kunt maximaal twaalf foto's tegelijk afdrukken.

3 Tik op 

Opmerking: Bij grote afdruktaken kan de verwerking enige tijd duren.

Foto's rechtstreeks afdrukken vanaf uw iPhone of iPod touch met
camera

1 Tik op  in het startscherm van LexPrint.

2 Tik op  om een foto te maken.

Opmerkingen:

• Als u op Opnieuw tikt nadat u een foto hebt gemaakt, wordt het opnamescherm opnieuw weergegeven en
wordt de gemaakte foto verwijderd.

• Als u op Annuleren tikt, wordt het hoofdscherm van LexPrint weergegeven.

• Deze functie is mogelijk alleen beschikbaar op bepaalde modellen van de iPod touch.

3 Tik op Gebruiken om de foto te openen in het scherm Afdrukvoorbeeld foto.

Als u de afdrukinstellingen wilt aanpassen, tikt u op .

Opmerkingen:

• Met WYSIWYG-afdrukken, kunt u een exacte kopie afdrukken van de afbeelding die wordt weergegeven in het
venster Afdrukvoorbeeld foto.

• Tik ergens op de afbeelding om de foto op volledig scherm weer te geven.

• Als u door een vergrote afbeelding wilt schuiven, maakt u met een vinger een verticale of horizontale
veegbeweging over het scherm.

• Knijp met twee vingers in de foto om in of uit te zoomen.

• LexPrint slaat de afbeelding automatisch op in Camerarol als u langer dan zeven seconden op het scherm
Afdrukvoorbeeld foto blijft.

4 Schud uw mobiele telefoon of tik op .

Opmerking: Bij grote afdruktaken kan de verwerking enige tijd duren.

Afdrukken
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Afdrukinstellingen aanpassen
1 Tik op  in het startscherm van LexPrint of het fotoscherm.

2 Tik op elk item om de benodigde informatie op te geven. De geselecteerde items in elke lijst worden weergegeven
met een .

My Printer

• Printer: selecteer de printer in de lijst.

Opmerkingen:

– Printers die zijn aangesloten op Macintosh-computers moeten mogelijk zijn gedeeld en de status gereed
hebben voordat LexPrint ze kan vinden.

– LexPrint vernieuwt automatisch de lijst met gevonden printers. zie “Apparaat kan de printer niet vinden”
op pagina 14 als uw printer niet wordt weergegeven in de lijst.

• Afdrukkwaliteit: selecteer Concept, Normaal of Foto.

• Afdrukformaat: selecteer het gewenste formaat van de afgedrukte afbeelding.

• Passend: selecteer de opties voor het vergroten/verkleinen van de afbeelding. Deze optie is niet beschikbaar
als u webpagina's afdrukt.

– Volledige afb. afdr.: verander het formaat van de afbeelding zodat de langste zijde van de afbeelding op de
langste zijde van het gewenste papierformaat past. Dit is standaardoptie.

Opmerking: als u afdrukt op laserprinters, wordt de afbeelding standaard weergegeven in de
linkerbovenhoek van de pagina.

– Pagina vullen: verander het formaat van de afbeelding zodat de kortste zijde van de afbeelding op de kortste
zijde van het gewenste papierformaat past.

Opmerking: als u afdrukt op laserprinters, bevat de afgedrukte pagina witruimten langs de randen.

• Aantal exemplaren: selecteer een aantal van 1 tot 99. Het standaardaantal exemplaren is 1.

Afdrukken
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Problemen oplossen

Voor u problemen gaat oplossen
Gebruik deze controlelijst om de meeste LexPrint-problemen op te lossen:

• Controleer of alle apparaten voldoen aan de minimale systeemvereisten.

• Controleer of de printer, de computer, het toegangspunt (draadloze router) en het mobiele apparaat zijn
ingeschakeld.

• Controleer of de printer, de computer en het mobiele apparaat met hetzelfde netwerk verbonden zijn.

• Controleer of de printer is ingesteld en is geïnstalleerd op de computer.

• Als de printer is aangesloten op een Macintosh-computer, moet de printer zijn gedeeld en de status gereed hebben.

• Controleer in het menu Instellingen van LexPrint of de printer is geselecteerd in de lijst met printers.

LexPrint is niet geïnstalleerd of reageert niet

CONTROLEER OF UW MOBIELE APPARAAT EN DE COMPUTER VOLDOEN AAN DE MINIMALE

SYSTEEMVEREISTEN

Zie “Minimale systeemvereisten” op pagina 7 voor meer informatie.

CONTROLEER DE INTERNETVERBINDING

Als u de toepassing downloadt, wordt  weergegeven op het startscherm met de status van de download en de
installatie. Als de download wordt onderbroken, wordt deze voortgezet de volgende keer dat het apparaat verbinding
maakt met internet.

VERWIJDER DE TOEPASSING EN INSTALLEER DEZE OPNIEUW

Als er problemen optreden tijdens het installeren of als  niet reageert wanneer u erop tikt, moet u de toepassing
verwijderen en opnieuw installeren.

Apparaat kan de printer niet vinden
Als u met de controlelijst Voordat u problemen gaat oplossen het probleem niet kunt oplossen, kunt u een van de
volgende oplossingen controleren:

CONTROLEER OF UW IPAD, IPHONE OF IPOD TOUCH IS VERBONDEN MET EEN DRAADLOOS NETWERK

Controleer of de draadloze functie is ingeschakeld. Raadpleeg de documentatie bij uw mobiele apparaat voor
informatie over het configureren van de draadloze instellingen.

Problemen oplossen
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CONTROLEER DE GEAVANCEERDE BEVEILIGINGSINSTELLINGEN VAN HET DRAADLOZE

TOEGANGSPUNT (DRAADLOZE ROUTER)
• Als u een filter voor MAC-adressen gebruikt om toegang tot uw draadloze netwerk te beperken, moet u het MAC-

adres van uw mobiele apparaat, printer of computer toevoegen aan de lijst van adressen die verbinding mogen
maken met het toegangspunt. Als u een AirPort-basisstation gebruikt, wordt er mogelijk naar het MAC-adres
verwezen met AirPort-id, en is filteren op MAC-adres mogelijk via MAC Address Access Control.

• Als het draadloze toegangspunt is ingesteld zodat een beperkt aantal IP-adressen wordt toegewezen, moet u dit
aanpassen zodat uw apparaten kunnen worden toegevoegd.

Opmerking: raadpleeg de documentatie van het draadloze toegangspunt of neem contact op met de
systeembeheerder als u niet weet hoe u deze wijzigingen moet aanbrengen.

CONTROLEER DE PERSOONLIJKE NAAM VAN DE PRINTER

Controleer of u verbinding maakt met de juiste printer. Een persoonlijke naam van een printer is een unieke naam
die u toewijst aan de printer zodat u deze kunt herkennen op het netwerk.

PLAATS DE APPARATEN DICHTER BIJ HET DRAADLOZE TOEGANGSPUNT.
Het bereik van uw draadloze netwerk is afhankelijk van veel factoren, waaronder de mogelijkheden van uw
toegangspunt en netwerkadapters. Als u problemen ondervindt met het detecteren van uw printer, moet u ervoor
zorgen dat de computer en printer zich niet meer dan 30 meter uit elkaar bevinden.

ALS U VERBINDING WILT MAKEN MET DE PRINTER VIA LEXPRINT LISTENER

• Controleer of de toepassing LexPrint Listener is geïnstalleerd op de computer. Zie “LexPrint Listener installeren”
op pagina 9 voor meer informatie.

• Controleer of LexPrint Listener niet wordt geblokkeerd door uw firewall:

Voor Macintosh-gebruikers
1 Kies Systeemvoorkeuren in het Apple-menu.

2 Klik op Delen of Beveiliging en klik op Firewall.

3 Geef bij de firewallinstellingen op dat LexPrint Listener mag worden uitgevoerd op uw computer.

Voor Windows- en Linux-gebruikers
1 Open uw firewalltoepassing en op de poorten UDP 9195 en TCP 9195.

2 Controleer of de toepassing LexPrint Listener mag worden uitgevoerd op de computer.

• Als de printer is aangesloten op een Macintosh-computer, moet de printer zijn gedeeld en de status gereed
hebben. Raadpleeg de documentatie bij uw besturingssysteem voor meer informatie.

• Als de printer is verbonden met de computer met een USB-kabel, controleert u de kabel op beschadigingen of
losse aansluitingen en gaat u na of de Ethernet-poorten werken.

Problemen oplossen
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• Controleer of de computer en het mobiele apparaat beide met hetzelfde draadloze netwerk verbonden zijn. Het
mobiele apparaat en het toegangspunt moeten zich op hetzelfde subnet bevinden. Neem contact op met uw
systeembeheerder voor meer informatie.

– Als er andere computers of bronnen zijn verbonden met het draadloze netwerk, controleert u of u hiertoe
toegang hebt vanaf uw computer.

– Als de computer is verbonden met een draadloos netwerk, controleert u of de netwerknaam of SSID van het
toegangspunt overeenkomt met de SSID van uw mobiele apparaat en printer. Als de SSID's niet
overeenkomen, moet u instellen dat alle apparaten verbinding maken met slechts één SSID.

– Als de printer is verbonden met een Ethernet-netwerk, controleert u de kabel op beschadigingen of losse
aansluitingen en gaat u na of de Ethernet-poorten werken.

ALS U RECHTSTREEKS VANAF U MOBIELE APPARAAT VERBINDING MAAKT MET DE PRINTER

• Controleert of uw printer Direct Image en Zeroconf of Bonjour ondersteunt. Zie “Ondersteunde printers” op
pagina 8 voor meer informatie.

• Controleer of het mobiele apparaat en het toegangspunt zich op hetzelfde subnet bevinden. Neem contact op
met uw systeembeheerder voor meer informatie.

– Als de printer is verbonden met een draadloos netwerk, controleert u of de netwerknaam of SSID van het
toegangspunt overeenkomt met de SSID van uw mobiele apparaat en printer. Als de SSID's niet
overeenkomen, moet u instellen dat alle apparaten verbinding maken met slechts één SSID.

– Als de printer is verbonden met een Ethernet-netwerk, controleert u de Ethernet-kabel op beschadigingen
of losse aansluitingen en gaat u na of de Ethernet-poorten werken.

Afdruktaak wordt niet afgedrukt
Als u met de controlelijst Voordat u problemen gaat oplossen het probleem niet kunt oplossen, kunt u een van de
volgende oplossingen controleren:

CONTROLEER DE DRAADLOZE VERBINDING

CONTROLEER OF DE PRINTER EN COMPUTER GEEN FOUTSTATUS HEBBEN

Controleer de printer en computer op foutberichten. Printerfouten moeten worden opgelost voordat een afdruktaak
kan worden verwerkt. Raadpleeg de Gebruikershandleiding van de printer voor meer informatie.

Printer drukt willekeurige tekens af

CONTROLEER OF DE TOEPASSING LEXPRINT LISTENER IS GEÏNSTALLEERD OP DE COMPUTER

LexPrint kan communiceren met alle printers als deze voorkomen in de printerwachtrij van de computer waarop de
toepassing LexPrint Listener is geïnstalleerd.

Problemen oplossen
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ALS U AFDRUKT ZONDER EEN COMPUTER, MOET U CONTROLEREN OF UW PRINTER BESCHIKT

OVER DIRECT IMAGE- EN ZEROCONF- OF BONJOUR-FUNCTIES

Met LexPrint kunt u rechtstreeks afdrukken vanaf een mobiel apparaat als de printer afdrukken via Direct Image en
Zeroconf of Bonjour ondersteunt. Zie “Ondersteunde printers” op pagina 8 voor meer informatie.

Printer is bezet of reageert niet
Als u met de controlelijst Voordat u problemen gaat oplossen het probleem niet kunt oplossen, kunt u een van de
volgende oplossingen controleren:

CONTROLEER OF DE PRINTER ZICH NIET IN DE SPAARSTAND BEVINDT

Als het aan/uit-lampje langzaam knippert, bevindt de printer zich in de spaarstand. Druk op  om de printer te
activeren.

Als u de spaarstand van de printer niet wordt uitgeschakeld, moet u de printer uitschakelen en weer inschakelen:

1 Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en wacht 10 seconden.

2 Sluit het netsnoer aan op het stopcontact en schakel de printer in.

Controleer onze website voor updates voor de printersoftware of -firmware als dit probleem blijft bestaan.

DE NETVOEDING WEER AANSLUITEN

1 Schakel de printer uit.

Opmerking: Controleer of de printer zich niet in de spaarstand bevindt Houd  drie seconden ingedrukt om de
printer uit te schakelen.

2 Haal de stekker uit het stopcontact en koppel het netsnoer los van de voeding.

3 Verwijder de voeding uit de printer en plaats de voeding weer terug.

De locatie van de voeding kan verschillen afhankelijk van het model printer. Raadpleeg de
Gebruikershandleiding van de printer voor meer informatie.

4 Sluit het netsnoer weer aan op de voeding en steek de stekker van het netsnoer in een stopcontact.

5 Zet de printer aan.

CONTROLEER OF ER ANDERE AFDRUKTAKEN IN DE AFDRUKWACHTRIJ STAAN

Als er andere afdruktaken in de wachtrij staan, kunt u wachten tot deze taken eerst zijn voltooid of kunt u deze
annuleren voordat u opnieuw probeert af te drukken.

CONTROLEER OF DE PRINTER GEEN FOUTSTATUS HEEFT

Printerfouten moeten worden opgelost voordat een afdruktaak kan worden verwerkt. Raadpleeg de
Gebruikershandleiding van de printer voor meer informatie.

Problemen oplossen
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Kennisgevingen

Uitgavebericht
September 2010

De volgende alinea is niet van toepassing op landen waarin de volgende voorwaarden strijdig zijn met de plaatselijke
wetgeving: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERT DEZE PUBLICATIE IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEERT, ZONDER
ENIGE VORM VAN GARANTIE, NOCH IMPLICIET, NOCH EXPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE
GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Some states do not allow
disclaimer of express or implied warranties in certain transactions; therefore, this statement may not apply to you.

Deze publicatie kan technische onjuistheden of typografische fouten bevatten. De informatie in deze publicatie wordt
regelmatig herzien, wijzigingen zullen in latere uitgaven worden opgenomen. De producten of programma's die worden
beschreven, kunnen te allen tijde worden verbeterd of gewijzigd.

Verwijzingen in deze publicatie naar producten, programma's of diensten houden niet in dat de fabrikant deze
producten op de markt wil brengen in alle landen waar de fabrikant actief is. Een verwijzing naar een product,
programma of dienst betekent niet dat alleen dat product, dat programma of die dienst kan worden gebruikt. In plaats
daarvan kunnen alle functioneel gelijkwaardige producten, programma's of diensten, waarmee geen inbreuk wordt
gemaakt op bestaande intellectuele eigendomsrechten, worden gebruikt. De gebruiker is verantwoordelijk voor de
evaluatie en controle van de werking in combinatie met andere producten, programma's of diensten, met uitzondering
van de producten, programma's of diensten die door de fabrikant zijn aangegeven.

Voor technische ondersteuning van Lexmark gaat u naar support.lexmark.com.

Voor informatie over supplies en downloads gaat u naar www.lexmark.com.

Als u geen toegang hebt tot internet, kunt u ook per post contact opnemen met Lexmark:

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

2010 Lexmark International, Inc.

Alle rechten voorbehouden.

Handelsmerken
Lexmark en Lexmark met het diamantlogo zijn gedeponeerde handelsmerken van Lexmark International, Inc. in de
Verenigde Staten en/of andere landen.

Mac en het Mac-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

Andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve houders.

Kennisgevingen
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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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