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Komma igång med LexPrint

Vad är LexPrint?
LexPrint är en kostnadsfri applikation som gör det möjligt för dig att enkelt skriva ut foton från din iPad, iPhone eller
iPod touch med en Lexmark-skrivare som är ansluten till samma trådlösa nätverk. Den gör det också möjligt för dig att
skriva ut webbsidor, foton från fotoalbumet eller foton som du just tog med kameran på din mobila enhet, beroende
på vilka funktioner den har. Du kan också anpassa utskriftsinställningar från din mobila enhet.

Beroende på vilken Lexmark-skrivarmodell du har kan du behöva ladda ner applikationen LexPrint Listener från vår
webbplats på www.lexmark.com/lexprint.

Använda LexPrints startskärm

På iPhone eller iPod touch

LexPrintLexPrint

1

2

3

4

Tryck på För att

1 Informationsikon Visa LexPrints versionsnummer och upphovsrättsmeddelanden.

2 Foton Visa foton och välja vilket foto du vill skriva ut.

3 Kamera Ta ett foto och skriva ut det direkt.

Obs! Den här funktionen är endast tillgänglig på iPhone och på vissa modeller av iPod touch.
Kontrollera att kameran är aktiverad.
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Tryck på För att

4 Inställningar Välj skrivare, utskriftskvalitet, utskriftsstorlek, bildskalningsalternativ och antal kopior.

På iPad

PhotosPhotosContent

iPad 3:10 PM 100%

4 3

21

ContentContent

Photos
Print from your photo album.

Internet
Print from a web page.

Tryck på För att

1 Knappen Innehåll Visa och skriva ut foton från fotoskärmen eller starta Internet och skriva ut från en webbsida.

2 Informationsikon Visa LexPrints versionsnummer och upphovsrättsmeddelanden eller öppna LexPrint-
webbplatsen www.lexmark.com/lexprint.
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Tryck på För att

3 Inställningsikon Välj skrivare, utskriftskvalitet, utskriftsstorlek, bildskalningsalternativ och antal kopior.

4 Fotoalbumsikon Visa foton och välja vilka foton som ska skrivas ut från fotoalbumen.

Använda fotovisaren

På iPhone eller iPod touch

Photo PreviewPhoto PreviewPhoto Albums

1 2 3

Tryck på För att

1 Startikon Gå till LexPrints startskärm.

2 Utskriftsikon Skriva ut det aktuella fotot baserat på önskade inställningar.

3 Inställningsikon Välj skrivare, utskriftskvalitet, utskriftsstorlek, bildskalningsalternativ och antal kopior.
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På iPad

PhotosPhotosContent

iPad 3:10 PM 100%

3 2 1

Tryck på För att

1 Fotoalbumsikon Visa foton och välja vilka foton som ska skrivas ut från fotoalbumen.

2 Utskriftsikon Skriva ut det aktuella fotot baserat på önskade inställningar.

3 Inställningsikon Välj skrivare, utskriftskvalitet, utskriftsstorlek, bildskalningsalternativ och antal kopior.

Komma igång med LexPrint
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Minimisystemkrav

Maskinvara
LexPrint

• iPad

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

• iPod touch (första, andra eller tredje generationen) med iPhone OS 3 eller senare

LexPrint Listener

• Windows
800 MHz processor
256 MB RAM-minne
20 MB tillgängligt hårddiskutrymme

• Macintosh
PowerPC- (G5, G4 eller G3) eller Intel-processor
256 MB RAM-minne
20 MB tillgängligt hårddiskutrymme

• Linux
500 MHz processor
256 MB RAM-minne
20 MB tillgängligt hårddiskutrymme

Operativsystem som stöds
LexPrint Listener

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

• Macintosh
Macintosh Intel OS X version 10.6.0 eller senare
Macintosh Intel OS X version 10.5.0 eller senare
Macintosh Intel OS X version 10.4.4 eller senare
Macintosh PowerPC OS X version 10.5.0 eller senare
Macintosh PowerPC OS X version 10.4.0 till version 10.4.3

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

Komma igång med LexPrint
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Skrivare som stöds
LexPrint gör det möjligt för din mobila enhet att kommunicera med Lexmark-skrivare som finns i samma nätverk.

• För utvalda skrivarmodeller som har stöd för Direct Image, Zeroconf eller Bonjour kan du skriva ut direkt från den
mobila enheten med skrivaren utan att använda LexPrint Listener. Om du vill kontrollera om din skrivarmodell har
stöd för dessa funktioner går du till www.lexmark.com/lexprint.

• För andra Lexmark-skrivare kan din mobila enhet skicka utskriftsjobb till skrivaren så länge som skrivarprogramvaran
och LexPrint Listener är installerade på datorn som skrivaren är ansluten till.

Obs! Applikationen som kallas Rendezvous i Mac OS X version 10.2 kallas nu Bonjour av Apple Inc.

Installera LexPrint
Innan du installerar LexPrint ser du till att:

• Den mobila enheten uppfyller minimisystemkraven.

• Du har en aktiv Internetanslutning.

Med din mobila enhet
1 Öppna App Store på den mobila enheten.

2 På App Stores startskärm trycker du på Search .

3 I sökfältet anger du LexPrint och trycker sedan på Sök.

4 I sökresultaten trycker du på LexPrint > Free.

5 Tryck på Install App eller Install.

6 Du kan behöva ange kontoinformation för iTunes för att fortsätta med installationen.

Med en dator
1 Anslut den mobila enheten till datorn.

2 Från datorn öppnar du iTunes och klickar sedan på iTunes Store.

3 I sökfältet anger du LexPrint och trycker sedan på Retur eller Enter.

4 I applikationsavdelningen söker du efter LexPrint och klickar sedan på GET APP.

5 Du kan behöva ange kontoinformation för iTunes för att fortsätta med installationen.

6 Vänta tills nedladdningen är färdig.

7 I det vänstra fältet i iTunes-applikationen väljer du din mobila enhet.

8 Klicka på fliken Applikationer och välj Synkronisera applikationer.

9 Välj LexPrint från listan och klicka sedan på Verkställ.

Obs! Ett fel visas om den mobila enheten inte är synkroniserad med datorn. Om du vill lösa problemet följer du
instruktionerna på datorskärmen eller läser iTunes-dokumentationen. Om du vill ha med information kan du gå till
Apples supportsida på www.apple.com/support.

Komma igång med LexPrint
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Installera LexPrint Listener
Innan du installerar LexPrint Listener ser du till att:

• Datorn uppfyller minimisystemkraven.

• Du har en aktiv internetanslutning (för att ladda ner LexPrint Listener).

1 Gå till nedladdningssidan för LexPrint Listener på www.lexmark.com/lexprint.

2 Välj rätt LexPrint Listener-programvara för ditt operativsystem och välj nedladdningsalternativet.

3 Följ instruktionerna på datorskärmen för att installera LexPrint Listener.

Obs! LexPrint Listener är en bakgrundsapplikation som inte visas på datorskärmen.

Så här tar du reda på om LexPrint Listener körs:

• För Macintosh-användare, öppna Aktivitetsmonitorn och titta efter LexPrint Listener i listan över processer.

• För Windows-användare, öppna Tjänster under Administrationsverktyg i Kontrollpanelen och titta efter LexPrint
Listener i listan över processer.

• För Linux-användare, öppna ett terminalfönster och skriv sedan in ps -aef | grep lexprintd. Tryck på
Enter och titta efter /usr/local/lexmark/lexprint/lexprintd i listan över processer.

Välja en skrivare
När du har installerat LexPrint måste du välja en skrivare för att börja skriva ut från din mobila enhet.

1 På den mobila enhetens startskärm trycker du på .

2 På LexPrints startskärm trycker du på .

3 Tryck på Skrivare och välj sedan din skrivare i listan.

Obs! LexPrint uppdaterar automatiskt listan med upptäckta skrivare. Om skrivaren inte visas i listan kan du se
”Enheten känner inte av skrivaren” på sidan 14.

Ta bort programvara

Ta bort LexPrint från den mobila enheten

1 På den mobila enhetens startskärm trycker du på och håller inne .

2 Tryck på ”x” i ikonens övre vänstra hörn.

3 Tryck på Ta bort.

Ta bort LexPrint Listener i Macintosh
1 I Finder på skrivbordet dubbelklickar du på hårddiskikonen där applikationen är installerad.

2 Navigera till:

Bibliotek > Skrivare > Lexmark > Verktyg

3 Ta bort LexPrint Listener.

Komma igång med LexPrint
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4 I Finder går du till:

Bibliotek > LaunchAgents (Starta agenter)

5 Ta bort com.lexmark.lexprint.plist.

Applikationen har tagits bort helt nästa gång du startar om datorn.

Ta bort LexPrint Listener i Windows
1 Klicka på  eller Start.

2 Klicka på Alla program eller Program och välj sedan mappen med skrivarprogrammet i listan.

Obs! LexPrint Listener-filer skapas i skrivarens programmapp under installationen.

3 Välj Avistallera Lexmark LexPrint.

4 När du har utfört avinstallationen startar du om datorn.

Obs! Om du vill kontrollera att applikationen har tagits bort går du in i skrivarens programmapp och tittar efter
LexPrint Listener.

Ta bort LexPrint Listener i Linux
1 Öppna ett terminalfönster.

2 Ta bort LexPrint Listener:

• Om du är en Ubuntu-användare skriver du in sudo dpkg -r lexmark-lexprint-listener.

• Om du är en Fedora- eller openSUSE-användare skriver du in rpm -e lexmark-lexprint-listener.

3 Tryck på Enter.

Komma igång med LexPrint
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Skriva ut
Innan du kör LexPrint gör följande:

• Kontrollera att skrivaren, datorn och iPad-, iPhone- eller iPod touch-enheten är anslutna till samma nätverk.

• Kontrollera att skrivaren befinner sig i delat och färdigt läge, om den är ansluten till en Macintosh-dator.

• Kontrollera om din skrivarmodell kräver LexPrint Listener genom att gå till www.lexmark.com/lexprint.

Obs! Om skrivaren inte finns med i listan ser du till att LexPrint Listener är installerat på den dator som skrivaren
är ansluten till.

Skriva ut webbsidor (endast iPad)
1 På LexPrints fotoskärm trycker du på Innehåll och välj sedan Internet.

2 Tryck på  för att förhandsgranska webbsidan på skärmen Förhandsgranska utskrift.

Om du vill anpassa utskriftsinställningarna trycker du på .

3 Tryck på .

Obs! Om utskriftsjobbet är stort kan det ta ett tag att behandla det.

Skriva ut sparade foton

Från iPhone eller iPod touch

1 På LexPrints startskärmen trycker du på  och väljer sedan ett fotoalbum.

2 Tryck på det foto som du vill skriva ut för att ladda upp det till skärmen för fotoförhandsgranskning.

Om du vill anpassa utskriftsinställningarna trycker du på .

Anmärkningar:

• Med WYSIWYG-utskrift kan du skriva ut en exakt kopia av det foto som du ser på
fotoförhandsgranskningsskärmen.

• Tryck var som helst på fotot för att visa det i helskärmsformat.

• Om du vill panorera över ett förstorat foto använder du ett finger för att flytta vertikalt eller horisontellt över
skärmen.

• Använd två fingrar för att zooma in eller zooma ut fotot.

• Du kan endast skriva ut ett foto i taget.

3 Skaka den mobila enheten eller tryck på .

Obs! Om utskriftsjobbet är stort kan det ta ett tag att behandla det.

Från iPad
1 På LexPrint-fotoskärm trycker du på  och väljer sedan Sparade foton eller Fotobibliotek.

2 Tryck på det foto som du vill skriva ut för att ladda upp det till fotoskärmen.

Skriva ut
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Om du vill anpassa utskriftsinställningarna trycker du på 

Anmärkningar:

• Tryck varsomhelst på fotot för att visa det i helskärmsformat.

• Om du vill panorera över ett förstorat foto använder du ett finger för att flytta vertikalt eller horisontellt över
skärmen.

• Använd två fingrar för att zooma in eller zooma ut fotot.

• Om du vill beskära bilden, zooma in eller zooma ut och tryck sedan på Verkställ. Den beskurna bilden sparas
automatiskt i LexPrint-katalogen.

• Du kan skriva ut upp till 12 foton åt gången.

3 Tryck på 

Obs! Om utskriftsjobbet är stort kan det ta ett tag att behandla det.

Skriva ut foton direkt från iPhone- eller iPod touch-kameran

1 På LexPrints startskärm trycker du på .

2 Tryck på  för att ta ett foto.

Anmärkningar:

• Om du trycker på Ta om efter att du har tagit ett foto kommer du tillbaka till bildtagningsskärmen och det foto
du tog tidigare tas bort.

• Om du trycker på Avbryt kommer du tillbaka till LexPrints huvudskärm.

• Det kan hända att den här funktionen endast är tillgänglig på vissa modeller av iPod touch.

3 Tryck på Använd för att ladda upp fotot till skärmen för fotoförhandsgranskning.

Om du vill anpassa utskriftsinställningarna trycker du på .

Anmärkningar:

• Med WYSIWYG-utskrift kan du skriva ut en exakt kopia av det foto som du ser på
fotoförhandsgranskningsskärmen.

• Tryck varsomhelst på fotot för att visa det i helskärmsformat.

• Om du vill panorera över ett förstorat foto använder du ett finger för att flytta vertikalt eller horisontellt över
skärmen.

• Använd två fingrar för att zooma in eller zooma ut fotot.

• LexPrint sparar automatisk fotot i kamerarullen om du stannar på fotoförhandsgranskningsskärmen i mer än
sju sekunder.

4 Skaka mobiltelefonen eller tryck på .

Obs! Om utskriftsjobbet är stort kan det ta ett tag att behandla det.

Skriva ut
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Anpassa utskriftsinställningarna
1 På LexPrints startskärm eller fotoskärmen trycker du på .

2 Tryck på ett objekt för att ange nödvändig information. Det valda objektet i varje lista visas med en .

My Printer

• Skrivare – Välj skrivare i listan.

Anmärkningar:

– Skrivare som är anslutna till Macintosh-datorer kan behöva vara i delat och färdigt läge för att LexPrint ska
känna av dem.

– LexPrint uppdaterar automatiskt listan med upptäckta skrivare. Om skrivaren inte visas i listan kan du se
”Enheten känner inte av skrivaren” på sidan 14.

• Utskriftskvalitet – Välj Utkast, Normal eller Foto.

• Utskriftsstorlek – Välj önskad storlek på den utskrivna bilden.

• Skala för att passa – Välj alternativ för bildskalning. Detta alternativ är inte tillgängligt för utskrift av webbsidor.

– Skriv ut hela bilden – Ändra storlek på bilden så att den längsta sidan på bilden passar den längsta sidan på
önskad utskriftsstorlek. Det här är standardalternativet.

Obs! När du skriver ut med en laserskrivare visas bilden i det övre vänstra hörnet av sidan som standard.

– Fyll hela sidan – Ändra storlek på bilden så att den kortaste sidan på bilden passar den kortaste sidan på
önskad utskriftsstorlek.

Obs! När du skriver ut med en laserskrivare visas vita områden längs kanterna av sidan.

• Antal kopior – Välj en siffra mellan 1 och 99. Standardantalet är 1.

Skriva ut
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Felsökning

Innan du felsöker
Använd den här checklistan för att lösa de flesta LexPrint-problemen:

• Kontrollera att alla enheter uppfyller minimisystemkraven.

• Kontrollera att skrivaren, datorn, åtkomstpunkten (trådlös router) och den mobila enheten är på.

• Se till att skrivaren, datorn och den mobila enheten är anslutna till samma nätverk.

• Kontrollera att skrivaren har konfigurerats och installerats på datorn.

• Om skrivaren är ansluten till en Macintosh-dator kontrollerar du att skrivaren befinner sig i delat och färdigt läge.

• På inställningsmenyn i LexPrint kontrollerar du att skrivaren är vald i listan med skrivare.

LexPrint installerades inte eller svarar inte

KONTROLLERA ATT DIN MOBILA ENHET OCH DATORN UPPFYLLER MINIMISYSTEMKRAVEN

Om du vill ha mer information kan du se ”Minimisystemkrav” på sidan 7.

KONTROLLERA INTERNETANSLUTNINGEN

När du har börjat ladda ned applikationen visas  på startskärmen och visar status för nedladdning och installation.
Om nedladdningen avbryts kommer den att återupptas nästa gång som enheten ansluts till internet.

TA BORT OCH INSTALLERA OM APPLIKATIONEN

Om du stöter på problem under installationen eller om  inte svarar när du trycker på den kan du prova att ta
bort och installera om applikationen.

Enheten känner inte av skrivaren
Om du inte lyckas åtgärda problemet med hjälp av checklistan ”Innan du felsöker” kan du prova följande:

KONTROLLERA ATT DIN IPAD, IPHONE ELLER IPOD TOUCH ÄR ANSLUTEN TILL ETT TRÅDLÖST

NÄTVERK

Kontrollera om den trådlösa funktionen är på. Se dokumentationen som medföljde den mobila enheten om hur du
konfigurerar de trådlösa inställningarna.

Felsökning
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KONTROLLERA DE AVANCERADE SÄKERHETSINSTÄLLNINGARNA FÖR ÅTKOMSTPUNKTEN (TRÅDLÖS

ROUTER).
• Om du använder MAC-adressfiltrering för att begränsa åtkomsten till det trådlösa nätverket måste du lägga till

MAC-adresserna till din mobila enhet, skrivare eller dator i listan över adresser som får ansluta till
åtkomstpunkten. Om du använder en AirPort-basstation kan MAC-adressen hänvisas till som AirPort ID och du
kan få åtkomst till MAC-adressfiltrering via MAC Address Access Control (Åtkomstkontroll för MAC-adress).

• Om den trådlösa åtkomstpunkten ställs in för att utfärda ett begränsat antal IP-adresser måste du ändra detta
så att det går att lägga till enheterna.

Obs! Om du inte vet hur man gör dessa ändringar kan du läsa i dokumentationen som medföljde åtkomstpunkten
eller kontakta systemadministratören.

KONTROLLERA SKRIVARENS KORTNAMN

Se till att ansluta till rätt skrivare. Ett kortnamn för skrivaren är ett unikt namn som du tilldelar skrivaren så att du
kan identifiera den i nätverket.

FLYTTA ENHETERNA NÄRMARE ÅTKOMSTPUNKTEN

Det trådlösa nätverkets räckvidd beror på många faktorer, till exempel åtkomstpunktens och nätverkskortens
egenskaper. Om du har problem med att känna av skrivaren kan du prova att placera enheterna och skrivaren max
30 meter från varandra.

OM DU FÖRSÖKER ANSLUTA SKRIVAREN GENOM LEXPRINT LISTENER

• Se till att LexPrint Listener är installerad på datorn. Om du vill ha mer information kan du se ”Installera LexPrint
Listener” på sidan 9.

• Se till att brandväggsprogrammet inte blockerar LexPrint Listener:

För Macintosh-användare
1 På Apple-menyn väljer du Systeminställningar.

2 Klicka på Delning eller Säkerhet och klicka sedan på Brandvägg.

3 Konfigurera brandväggsinställningarna för att tillåta att LexPrint Listener körs på datorn.

För Windows- och Linux-användare
1 Öppna brandväggsprogrammet och öppna sedan UDP 9195- och TCP 9195-portarna.

2 Kontrollera att LexPrint Listener är tillåten att köras på datorn.

• Om skrivaren är ansluten till en Macintosh-dator kontrollerar du att skrivaren befinner sig i delat och färdigt läge.
Om du vill ha mer information kan du se dokumentationen som medföljde operativsystemet.

• Om skrivaren är ansluten till datorn via en USB-kabel kontrollerar du att kabeln inte är skadad och att
anslutningarna inte är lösa samt att USB-portarna fungerar.

Felsökning
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• Se till att datorn och den mobila enheten är anslutna till samma nätverk. Den mobila enheten och åtkomstpunkten
måste finnas på samma subnät. Om du vill ha mer information kan du kontakta systemadministratören.

– Om det finns andra datorer eller resurser i ditt trådlösa nätverk kontrollerar du om du kan få åtkomst till dem
från din dator.

– Om datorn är ansluten till ett trådlöst nätverk kontrollerar du nätverksnamnet eller SSID för åtkomstpunkten
och jämför det med den mobila enhetens och skrivarens SSID. Om SSID inte överensstämmer ställer du in alla
enheter på att endast ansluta till ett SSID.

– Om datorn är ansluten till ett Ethernet-nätverk kontrollerar du att kabeln inte är skadad och att anslutningarna
inte är lösa samt att Ethernet-portarna fungerar.

OM DU FÖRSÖKER ANSLUTA SKRIVAREN FRÅN DEN MOBILA ENHETEN

• Kontrollera att skrivaren stödjer Direct Image och Zeroconf eller Bonjour. Om du vill ha mer information kan du
se ”Skrivare som stöds” på sidan 8.

• Kontrollera att den mobila enheten och åtkomstpunkten finns på samma subnät. Om du vill ha mer information
kan du kontakta systemadministratören.

– Om skrivaren är ansluten till ett trådlöst nätverk kontrollerar du nätverksnamnet eller SSID för
åtkomstpunkten och jämför det med den mobila enhetens och skrivarens SSID. Om SSID inte överensstämmer
ställer du in alla enheter på att endast ansluta till ett SSID.

– Om skrivaren är ansluten till ett Ethernet-nätverk kontrollerar du att Ethernet-kabeln inte är skadad och att
anslutningarna inte är lösa samt att Ethernet-portarna fungerar.

Utskriftsjobbet skrivs inte ut
Om du inte lyckas åtgärda problemet med hjälp av checklistan ”Innan du felsöker” kan du prova något eller några av
följande alternativ:

KONTROLLERA DEN TRÅDLÖSA ANSLUTNINGEN

SE TILL ATT SKRIVAREN OCH DATORN INTE BEFINNER SIG I FELLÄGE

Kontrollera om det finns några fel på skrivaren eller datorn. Skrivarfel måste åtgärdas innan ett utskriftsjobb kan
sättas igång. Om du vill ha mer information kan du se skrivarens Användarhandbok.

Skrivaren skriver ut slumpmässiga tecken

SE TILL ATT LEXPRINT LISTENER-APPLIKATIONEN ÄR INSTALLERAD PÅ DATORN.
LexPrint kan kommunicera med alla skrivare så länge som skrivaren finns i skrivarkön i datorn där LexPrint Listener-
applikationen är installerad.

Felsökning
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OM DU SKRIVER UT UTAN EN DATOR SER DU TILL ATT SKRIVAREN HAR DIRECT IMAGE- OCH

ZEROCONF- ELLER BONJOUR-FUNKTION

LexPrint kan skriva ut direkt från en mobil enhet så länge som skrivaren stöder Direct Image-utskrift och Zeroconf
eller Bonjour. Om du vill ha mer information kan du se ”Skrivare som stöds” på sidan 8.

Skrivaren är upptagen eller svarar inte
Om du inte lyckas åtgärda problemet med hjälp av checklistan ”Innan du felsöker” kan du prova något/några av följande
alternativ:

SE TILL ATT SKRIVAREN INTE ÄR I ENERGISPARLÄGE

Om strömbrytaren blinkar långsamt är skrivaren i energisparläge. Tryck på  för att aktivera skrivaren.

Om skrivaren inte lämnar energisparläget återställer du strömanslutningen:

1 Koppla bort nätsladden från vägguttaget och vänta i 10 sekunder.

2 Sätt i nätsladden i vägguttaget och sätt sedan på skrivaren.

Om problemet kvarstår kontrollerar du om det finns några uppdateringar på vår webbplats för skrivarprogrammet
eller den fasta programvaran.

ANSLUT SKRIVARENS NÄTDEL IGEN

1 Stäng av skrivaren.

Obs! Se till att skrivaren inte är i energisparläge. Håll  nedtryckt i tre sekunder för att stänga av skrivaren.

2 Dra ut nätsladden från vägguttaget och dra sedan ut nätsladden från nätdelen.

3 Koppla bort nätdelen från skrivaren och anslut den sedan igen.

Nätdelens plats kan variera beroende på skrivarmodell. Om du vill ha mer information kan du se skrivarens
Användarhandbok.

4 Anslut nätsladden till nätdelen igen och sätt sedan in nätsladden i vägguttaget igen.

5 Sätt på skrivaren.

SÖK EFTER ANDRA UTSKRIFTSJOBB I UTSKRIFTSKÖN

Om det finns andra utskriftsjobb i kön kan du antingen vänta tills dessa jobb skrivs ut eller avbryta dem innan du
försöker att skriva ut igen.

SE TILL ATT SKRIVAREN INTE ÄR I FELLÄGE

Skrivarfel måste åtgärdas innan ett utskriftsjobb kan sättas igång. Om du vill ha mer information kan du se skrivarens
Användarhandbok.

Felsökning
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Meddelanden

Utgåvemeddelande
September 2010

Följande stycke gäller inte i länder där sådana villkor inte är förenliga med gällande lagstiftning: LEXMARK
INTERNATIONAL, INC., TILLHANDAHÅLLER DENNA SKRIFT I BEFINTLIGT SKICK UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER,
UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR
SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. Vissa länder tillåter inte friskrivning av uttryckliga eller
underförstådda garantier i vissa transaktioner, därför gäller detta meddelande kanske inte för dig.

Denna skrift kan innehålla tekniska felaktigheter eller tryckfel. Innehållet är föremål för periodiska ändringar, sådana
förändringar införlivas i senare utgåvor. Förbättringar eller förändringar av de produkter eller programvaror som
beskrivs kan när som helst ske.

Hänvisningar till produkter, program och tjänster i det här dokumentet innebär inte att tillverkaren avser att göra dessa
tillgängliga i alla länder. Hänvisningar till olika produkter, program eller tjänster innebär inte att endast dessa produkter,
program eller tjänster kan användas. Andra produkter, program eller tjänster med likvärdiga funktioner där ingen
konflikt föreligger vad gäller upphovsrätt kan användas istället. Det är upp till användaren att utvärdera och kontrollera
funktionen i samverkan med produkter, program eller tjänster andra än de som uttryckligen anges av tillverkaren.

För Lexmarks tekniska support kan du gå till support.lexmark.se.

Om du vill ha information om förbrukningsartiklar och nedladdningar kan du gå till www.lexmark.se.

Om du inte har tillgång till Internet kan du kontakta Lexmark via post:

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

2010 Lexmark International, Inc.

Med ensamrätt.

Varumärken
Lexmark och Lexmark med diamantformad logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är
registrerade i USA och/eller andra länder.

Mac och Mac-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder.

Alla övriga varumärken tillhör respektive ägare.

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

Meddelanden
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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.

Meddelanden
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