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Bezpečnostné informácie
Používajte iba napájací zdroj a sieťovú šnúru dodávané s týmto zariadením, alebo náhradný napájací zdroj a sieťovú 
šnúru autorizované výrobcom.
Sieťovú šnúru zapojte do správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza v blízkosti zariadenia a je ľahko 
dostupná.

 UPOZORNENIE—MOŽNÉ PORANENIE: Sieťovú šnúru nevykrúcajte, nezväzujte, nekrčte ani na ňu 
neumiestňujte ťažké predmety. Nevystavujte šnúru obrusovaniu alebo tlaku. Nezatláčajte sieťovú šnúru 
medzi predmety, akými sú napr. nábytok alebo steny. Pri nesprávnom používaní sieťovej šnúry môže 
dôjsť k riziku požiaru alebo poraneniu elektrickým prúdom. Pravidelne vizuálne kontrolujte sieťovú šnúru 
a pokúste sa vyhľadať akékoľvek znaky nesprávneho používania. Pred kontrolou odpojte sieťovú šnúru od 
elektrickej siete.

Servisné opravy a opravy iné ako opísané v návode na použitie prenechajte na profesionálnych servisných 
technikov.
Toto zariadenie je navrhnuté, otestované a schválené tak, aby sa zhodovalo s prísnymi celosvetovými 
bezpečnostnými štandardmi pri používaní špecifi ckých komponentov Lexmark. Bezpečnostné charakteristiky 
niektorých dielov nemusí byť vždy zreteľné. Spoločnosť Lexmark nie je zodpovedná za používanie iných náhradných 
dielov.

 UPOZORNENIE—RIZIKO PORANENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM: Počas búrky nenastavujte toto zariadenie 
a nevykonávajte žiadne elektrické alebo káblové prepojenia, akými sú napríklad zapojenie sieťovej šnúry 
alebo telefónnej prípojky.

USCHOVAJTE TENTO NÁVOD.
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Úvod

Vyhľadanie informácií o tlačiarni

Publikácie

Pozrite Pre

Príručka Rýchle nastavenie 
(Quick Setup)

Pokyny k úvodným nastaveniam dodávané s tlačiarňou.

Vytlačená príručka Začíname 
(Getting Started)

Ďalšie pokyny k nastaveniam dodávané s tlačiarňou.
Poznámka: Nie všetky produkty sa dodávajú s vytlačenými publikáciami.

Elektronický Návod na použitie 
(User‘s Guide)

Kompletné pokyny pre používanie tlačiarne. Elektronická verzia sa nainštaluje 
automaticky so softvérom tlačiarne.

Zákaznícka podpora

Popis Kde hľadať

Telefónna podpora Telefónne čísla a prevádzková doba podpory sú 
rozdielne v každej krajine alebo oblasti. 
Navštívte našu web stránku www.lexmark.com (resp. www.

lexmark.sk). Vyberte krajinu alebo oblasť a potom zvoľte 
odkaz Customer Support (Zákaznícka podpora). 
Poznámka: Podrobnosti o kontaktovaní spoločnosti 
Lexmark sú uvedené na záručnom liste dodávanom s 
tlačiarňou.
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Popis Kde hľadať

E-mailová podpora E-mailová podpora je rozdielna v každej krajine alebo 
oblasti a niekedy nemusí byť dostupná. 
Navštívte našu web stránku 
www.lexmark.com (resp. 
www.lexmark.sk). Vyberte krajinu alebo oblasť a 
potom zvoľte odkaz Customer Support (Zákaznícka 
podpora). 
Poznámka: Podrobnosti o kontaktovaní spoločnosti 
Lexmark sú uvedené na záručnom liste dodávanom s 
tlačiarňou.

Obmedzená záruka

Popis Kde hľadať

Limited Warranty information 
(Informácie o záruke)
Spoločnosť Lexmark International, Inc. poskytuje 
obmedzenú záruku, v rámci ktorej bude tlačiareň 
bezplatne opravená pri chybe materiálu a spracovania 
počas 12 mesiacov (24 mesiacov pre Slovensko) po 
dátume zakúpenia.

Záruka je rozdielna v každej krajine alebo oblasti. 
Podrobnosti sú uvedené na záručnom liste dodávanom 
s tlačiarňou.

Zapíšte si nasledovné informácie (uvedené na dodacom liste a na zadnej strane tlačiarne) a majte ich pripravené pri 
kontaktovaní spoločnosti Lexmark, čím urýchlite čas obsluhy:

Označenie typu zariadenia. •

Sériové číslo. •

Dátum kúpy. •

Obchod, v ktorom ste zariadenie kúpili. •
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Nastavenie tlačiarne

Obchádzanie bezpečnostných výstražných hlásení počas 

inštalácie softvéru

Aplikácie tretích strán, vrátane antivírových, bezpečnostných a fi rewall programov môžu upozorniť na práve 
inštalovaný softvér tlačiarne. Pre správne fungovanie tlačiarne povoľte inštaláciu softvéru na počítač.

Nastavenie tlačiarne iba ako kopírky

Nasledovné pokyny použite v prípade, že nechcete prepojiť tlačiareň s počítačom.

Poznámka: Ak chcete prepojiť tlačiareň s počítačom, použite dokumentáciu k nastaveniam a dodávaný disk CD so 
softvérom tlačiarne.

Rozbaľte tlačiareň.1 

1

2

3

2

1

3

4

1 Tlačové kazety
Poznámka: Obsah, akým je napr. počet tlačových kaziet, sa môže líšiť.

2 Sieťová šnúra

3 CD disk so softvérom tlačiarne

4 Príručka Rýchle nastavenie (Quick Setup)
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Odstráňte všetok lepiaci a obalový materiál bol zo všetkých oblastí tlačiarne.2 

Vysuňte výstupný zásobník papiera a potom zdvihnite podperu papiera.3 

12

Vysuňte vodiace lišty papiera.4 

Zapojte sieťovú šnúru a potom sa uistite, že je tlačiareň zapnutá.5 

2

1
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Otvorte tlačiareň a potom zatlačte na páčky.6 

Odstráňte pásku z čiernej tlačovej kazety, vložte kazetu do ľavého nosiča a zatvorte kryt nosiča čiernej kazety.7 
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Odstráňte pásku z farebnej tlačovej kazety, vložte kazetu do pravého nosiča a zatvorte kryt nosiča farebnej 8 
kazety.

Zatvorte tlačiareň a vložte papier.9 

1

2
3
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Stlačte a pridržte tlačidlo 10  na tri sekundy.

 Vytlačí sa zarovnávacia strana.

Položte vytlačenú stranu na sklenenú plochu skenera.11 

Stlačte tlačidlo 12 .
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Odstráňte vytlačenú zarovnávaciu stranu.13 

Poznámky:

Zarovnávacia strana môže byť odlišná od strany zobrazenej na obrázku. •

Pruhy na zarovnávacej strane sú bežné a neznamenajú problém. •

Pochopenie častí tlačiarne

1

2

3

4

5
6

7

Použite Pre

1 Podpera papiera Vloženie papiera.

2 Ovládací panel tlačiarne Ovládanie tlačiarne.

3 Výstupný zásobník papiera Uloženie papiera po výstupe.

4 Horný kryt Prístup k sklenenej ploche skenera.

5 Ochrana podávača papiera Zabraňuje padnutiu predmetov do otvoru pre papier.
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Použite Pre

6 Vodiaca lišta papiera Udržanie zarovnaného papiera pri podávaní.

7 Sklenená plocha skenera Kopírovanie, skenovanie, faxovanie alebo vyberanie dielu.

1

2

3

4

5

Použite Pre

1 Skener Prístup k tlačovým kazetám.

2 Podpera skenera Podopieranie skenera.

3 Nosič tlačovej kazety Inštalácia, výmena alebo odobratie tlačovej kazety.

4 Napájací zdroj s konektorom Pripojenie tlačiarne k zdroju napájania.

5 USB konektor Prepojenie tlačiarne s počítačom pomocou USB kábla.
Poznámka: USB konektora sa nedotýkajte; neplatí pri zapájaní alebo 
odpájaní USB alebo inštalačného kábla.
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Používanie ovládacieho panela tlačiarne

1

2

3

4

5

6

7

8

Stlačte Pre

1 Spustenie farebného kopírovania dokumentu alebo fotografi e.
Vloženie alebo vysunutie papiera.

2 Spustenie čiernobieleho kopírovania dokumentu alebo fotografi e.

3 Spustenie farebného kopírovania fotografi e 4 x 6 (10 x 15 cm).

4 Skenovanie dokumentu alebo fotografi í do počítača.

5 Vloženie alebo vysunutie papiera.

6 Zapnutie alebo vypnutie tlačiarne. •

Zrušenie práve prebiehajúcej tlačovej úlohy, úlohy kopírovania alebo skenovania. •

Resetovanie tlačiarne. •

7 Zrušenie práve prebiehajúcej tlačovej úlohy, úlohy kopírovania alebo skenovania.

8 Nastavenie počtu kópií.
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1

2

3

Stlačte Pre

1 Displej Zobrazenie počtu kópií pre tlač.

2

Indikátor 

Zobrazenie, či je potrebné vymeniť farebnú tlačovú kazetu.  •

Zobrazenie, či chýba alebo je poškodená farebná tlačová kazeta.  •

3

Indikátor 

Zobrazenie, či je potrebné vymeniť čiernu alebo fotografi ckú tlačovú kazetu.  •

Zobrazenie, či chýba alebo je poškodená čierna alebo fotografi cká tlačová  •
kazeta.
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Softvér tlačiarne

Inštalácia softvéru tlačiarne

Operačný systém Windows

Zatvorte všetky otvorené softvérové programy.1 

Vložte CD disk so softvérom tlačiarne.2 

V hlavnom inštalačnom okne kliknite na 3 Install.

Vykonajte pokyny na monitore počítača.4 

Operačný systém Macintosh

Zatvorte všetky otvorené softvérové programy.1 

Vložte CD disk so softvérom tlačiarne.2 

Na pracovnej ploche Finder dvakrát kliknite na ikonu CD disku tlačiarne, ktorá sa objaví automaticky.3 

 Dvakrát kliknite na ikonu 4 Install.

 Vykonajte pokyny na monitore počítača.5 

Pomocou World Wide Web

 Prejdite na web stránku Lexmark: 1 www.lexmark.com.

 Na domovskej stránke prechádzajte cez výber ponúk a kliknite na 2 Drivers & Downloads.

 Vyberte tlačiareň a ovládač tlačiarne pre váš operačný systém.3 

 Vykonaním pokynom na monitore počítača stiahnite ovládač a nainštalujte softvér tlačiarne.4 

Inštalácia voliteľného ovládača XPS (iba užívatelia Windows 

Vista)

Ovládač XML Paper Specifi cation (XPS) je voliteľný ovládač tlačiarne navrhnutý pre využívanie rozšírených funkcií, 
ktoré sú dostupné iba pre užívateľov Windows Vista. Za účelom využívania funkcií XPS je nutné nainštalovať ovládač 
XPS ako dodatočný ovládač po nainštalovaní bežného ovládača tlačiarne.

Poznámky:

Pred inštalovaním ovládača XPS musíte do počítača nainštalovať tlačiareň. •

Pred inštaláciou ovládača XPS musíte nainštalovať záplatu Microsoft QFE Patch a potom rozbaliť súbory  •
ovládačov z inštalačného disku CD. Za účelom inštalácie záplaty musíte mať na počítači administrátorské práva.

Inštalácia záplaty Microsoft QFE Patch a rozbalenie ovládača:

Vložte inštalačný disk CD a po zobrazení pomocníka Setup Wizard kliknite na 1 Cancel.

K2 liknite na   Computer.
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Dvakrát k3 liknite na ikonu CD alebo DVD mechaniky a potom dvakrát kliknite na Drivers.

Dvakrát k4 liknite na xps a potom dvakrát kliknite na súbor setupxps.

 Súbory ovládača XPS sa skopírujú do počítača a spustia sa všetky potrebné súbory Microsoft XPS. Vykonaním 
pokynov na monitore počítača dokončite inštaláciu záplaty.

Inštalácia ovládača XPS:

K1 liknite na   Control Panel.

Pod Hardware and Sound kliknite na 2 Printer a potom kliknite na Add a Printer.

V dialógovom okne Add Printer kliknite na 3 Add a local printer.

V rozbaľovacej ponuke „Use an existing port“ zvoľte 4 Virtual printer port for USB a potom kliknite na Next.

K5 liknite na Have disk.

 Zobrazí sa dialógové okno Install From Disk.

K6 liknite na Browse a na počítači prejdite na súbory ovládača XPS:

Ka liknite na Computer a potom dvakrát kliknite na (C:).

Dvakrát kb liknite na Drivers a potom dvakrát kliknite na Printer.

Dvakrát kc liknite na priečinok s modelovým označením vašej tlačiarne a potom dvakrát kliknite na 
Drivers.

Dvakrát kd liknite na xps a potom kliknite na Open.

V dialógovom okne e Install From Disk kliknite na OK.

V ďalších dvoch zobrazených dialógových oknách k7 liknite na Next.

 Podrobnosti o ovládači XPS sú uvedené v súbore XPS readme na inštalačnom disku CD. Tento súbor sa 
nachádza v priečinku xps spolu s dávkovým súborom setupxps (D:\Drivers\xps\readme).

Používanie softvéru tlačiarne v systéme Windows

Pri nastavení tlačiarne prostredníctvom disku CD so softvérom tlačiarne sa nainštaluje aj každý potrebný softvér. 
Môžete nainštalovať aj niektoré dodatočné programy. Nasledovná tabuľka poskytuje prehľad rôznych softvérových 
programov a s čím dokážu pomôcť.

Poznámka: Nie všetky nasledovné programy sú dostupné pri každej tlačiarni. Napr. ak ste zakúpili tlačiareň, ktorá 
nedokáže skenovať alebo faxovať, tak tlačiareň tieto funkcie nebude podporovať.

Použite Pre

LexmarkTM Productivity Studio alebo 
Lexmark FastPics

Skenovanie, kopírovanie, faxovanie, odosielanie e-mailu, alebo tlač  •
fotografi e alebo dokumentu.

Prenos fotografi í. •

Vytváranie pohľadníc. •

Úprava nastavení pre tlačiareň. •
Lexmark Fax Solutions Software Odosielanie faxu. •

Príjem faxu. •

Pridanie, editovanie, alebo vymazanie kontaktov v zabudovanom  •
adresári.

Prístup k nástroju Lexmark Fax Setup Utility. Pomocou Lexmark Fax  •
Setup Utility nastavíte čísla rýchlej voľby (Speed Dial) a skupinového 
vytáčania (Group Dial), nastavíte zvonenie (Ringing) a odpovedanie 
(Answering) a vytlačíte históriu faxov a reporty stavu.
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Použite Pre

Printing Preferences Ak pri otvorenom dokumente zvolíte File  Print, zobrazí sa dialógové 
okno Printing Preferences. Dialógové okno umožňuje zvoliť možnosti pre 
tlačovú úlohu, akými sú napr.:

Výber počtu kópií pre tlač. •

Tlač dvojstranných kópií. •

Výber typu papiera. •

Pridanie vodotlače. •

Vylepšenie obrázkov. •

Uloženie nastavení. •
Lexmark Wireless Setup Utility Nastavenie bezdrôtovej tlačiarne na bezdrôtovej sieti. •

Zmena bezdrôtových nastavení tlačiarne. •

Používanie softvéru tlačiarne v systéme Macintosh

Použite Pre

Dialógové okno Print Úprava nastavení tlače a plánovanie tlačových úloh.

Dialógové okno Printer Services Prístup k nástroju tlačiarne. •

Riešenie problémov. •

Objednávanie atramentu alebo spotrebného materiálu. •

Kontaktovanie spoločnosti Lexmark. •

Zobrazenie verzie softvéru tlačiarne nainštalovaného v počítači. •

Aplikácie sa nainštalujú aj počas inštalácie softvéru tlačiarne. Tieto aplikácie sa uložia v priečinku tlačiarne, ktorý sa 
zobrazí na pracovnej ploche Finder po inštalácii.

 Na pracovnej ploche Finder dvakrát kliknite na priečinok tlačiarní.1 

 Dvakrát kliknite na ikonu aplikácie, ktorú si želáte používať.2 

Použite Pre

Lexmark All-In-One Center Skenovanie fotografi í a dokumentov. •

Úprava nastavení pre skenované úlohy. •
Lexmark Fax Setup Utility Úprava nastavení pre faxové úlohy. •

Vytvorenie a editovanie zoznamu Speed Dial. •
Lexmark Network Card Reader Zobrazenie obsahu pamäťových zariadení vložených v sieťovej  •

tlačiarni.

Prenos fotografi í a dokumentov z pamäťového zariadenia do  •
počítača po sieti.
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Použite Pre

Lexmark Printer Utility Pomoc pri inštalácii kazety. •

Tlač testovacej strany. •

Tlač zarovnávacej strany. •

Čistenie trysiek tlačovej kazety. •

Objednávanie atramentu alebo spotrebného materiálu. •

Registrácia tlačiarne. •

Kontaktovanie zákazníckej podpory. •
Lexmark Wireless Setup Assistant Nastavenie tlačiarne na bezdrôtovej sieti.

Poznámka: Vaša tlačiareň sa nemusí dodávať s uvedenými aplikáciami, závisí to od funkcií zakúpenej tlačiarne.
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Vkladanie papiera a originálnych dokumentov

Vkladanie papiera

Uistite sa, že:1 

Používate papier navrhnutý pre atramentové tlačiarne. •

Pri používaní fotografi ckého, lesklého alebo ťažkého matného papiera ho vkladáte lesklou alebo  •
tlačiteľnou stranou smerom k vám. (Ak si nie ste istý, na ktorú stranu sa má tlačiť, pozrite si pokyny 
dodávané s papierom.)

Papier ešte nebol používaný, alebo nie je poškodený. •

V prípade používania špeciálneho papiera postupujete podľa pokynov dodávaných s takýmto papierom. •

Netlačíte papier do tlačiarne silou. •

Pred prvým vložením papiera stlačte papier a posuňte ho k ľavej strane podpery papiera.2 

Vložte papier zvisle do stredu podpery papiera a nastavte vodiace lišty papiera tak, aby sa dotýkali okrajov 3 
papiera.

 Poznámka: Za účelom predchádzania zaseknutí papiera sa uistite, či sa papier po nastavení vodiacej lišty 
neohýba.

Vkladanie rôznych typov papiera

Vložte max. Dbajte na to, aby

100 listov štandardného papiera Ste používali papier navrhnutý pre atramentové tlačiarne. •

Bol papier vložený pri pravej strane podpery papiera. •

Vodiace lišty papiera boli pri ľavom okraji papiera. •
25 listov ťažkého matného papiera
25 listov fotografi ckého papiera
25 listov lesklého papiera

Lesklá alebo tlačiteľná strana papiera smerovala k vám. (Ak si nie  •
ste istý, na ktorú stranu sa má tlačiť, pozrite si pokyny dodávané s 
papierom.)

Bol papier vložený pri pravej strane podpery papiera. •

Vodiace lišty papiera boli pri ľavom okraji papiera. •

Poznámka: Fotografi e vyžadujú dlhší čas na schnutie. Vyberte každú 
fotografi u pri výstupe a usušte ju, aby ste predišli rozmazaniu atramentu.
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Vložte max. Dbajte na to, aby

10 obálok Tlačená strana obálok smerovala k vám. •

Oblasť známky bola v ľavom hornom rohu. •

Obálky boli navrhnuté pre použitie v atramentovej tlačiarni. •

Boli kartičky vložené pri pravej strane podpery papiera. •

Vodiace lišty papiera boli pri ľavom okraji kartičiek. •

Výstraha—Možné poškodenie: Nepoužívajte obálky, ktoré majú 
kovové spony, motúzovú väzbu, ani kovový hrebeň.
Poznámky:

– Nevkladajte obálky s otvormi, perforáciami, výrezmi alebo hlbokými 
reliéfmi.

– Nepoužívajte obálky s odkrytými samolepiacimi jazýčkami.

– Obálky vyžadujú dlhší čas na schnutie. Vyberte každú obálku pri 
výstupe a usušte ju, aby ste predišli rozmazaniu atramentu.

25 listov štítkov Tlačená strana štítkov smerovala k vám. •

Horná časť štítkov vstupovala do tlačiarne ako prvá. •

Lepiaca plocha štítkov nepresahovala 1 mm za okraj štítku. •

Ste používali listy s plnými štítkami. Čiastočné listy (s oblasťami  •
nechránenými chýbajúcimi štítkami) môžu spôsobiť odlepovanie 
štítkov počas tlače, čo môže mať za následok zaseknutie papiera.

Boli štítky vložené pri pravej strane podpery papiera. •

Vodiace lišty papiera boli pri ľavom okraji štítkov. •

Poznámka: Štítky vyžadujú dlhší čas na schnutie. Vyberte každý štítok pri 
výstupe a usušte ho, aby ste predišli rozmazaniu atramentu.

50 priehľadných fólií Drsná strana priehľadných fólií smerovala k vám. •

Každý pásik smeroval nadol smerom k zásobníku papiera v prípade,  •
že majú priehľadné fólie odstrániteľný pásik.

Ste pred vkladaním odstránili všetky prídavné listy z priehľadných  •
fólií.

Vodiace lišty papiera boli pri ľavom okraji priehľadných fólií. •

Poznámky:

Neodporúčajú sa používať priehľadné fólie s papierovým  •
podkladom.

Priehľadné fólie vyžadujú dlhší čas na schnutie. Vyberte každú fóliu  •
pri výstupe a usušte ju, aby ste predišli rozmazaniu atramentu.
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Vložte max. Dbajte na to, aby

10 nažehľovacích fólií Ste vykonali pokyny dodávané s nažehľovacími fóliami. •

Tlačená strana nažehľovacích fólií smerovala k vám. •

Bola nažehľovacia strana vložená pri pravej strane podpery papiera. •

Vodiace lišty papiera boli pri ľavom okraji nažehľovacej strany. •

Poznámka: Pre čo najlepšie výsledky vkladajte iba jednu nažehľovaciu 
fóliu súčasne.

25 korešpondenčných lístkov
25 kartotékových lístkov
25 fotografi í
25 pohľadníc

Tlačená strana smerovala k vám. •

Boli kartičky vložené pri pravej strane podpery papiera. •

Vodiace lišty papiera boli pri ľavom okraji kartičiek. •

Poznámka: Fotografi e vyžadujú dlhší čas na schnutie. Vyberte každú 
fotografi u pri výstupe a usušte ju, aby ste predišli rozmazaniu atramentu.

papier s užívateľskou veľkosťou Tlačená strana papiera smerovala k vám. •

Veľkosť papiera bola v nasledovných rozmeroch: •

Šírka:

– 76,2–215,9 mm

Dĺžka:

– 127,0–355,6 mm

Papier bol vložený v strede podpery papiera. •

Vodiace lišty papiera boli pri ľavom okraji papiera. •
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Vložte max. Dbajte na to, aby

„banerový“ papier

Ste pred vložením „banerového“ papiera vybrali všetky papiere  •
z podpery papiera.

Ste odtrhli iba toľko strán, koľko je potrebné na vytlačenie banera. •

Ste umiestnili požadovaný stoh papiera za tlačiareň a vsunuli prvý  •
list.

Začiatočný okraj banera vstupoval do tlačiarne prvý. •

Bol papier vložený v strede podpery papiera. •

Vodiace lišty papiera boli pri okrajoch papiera. •

Vkladanie originálnych dokumentov na sklenenú plochu 

skenera

Môžete kopírovať, skenovať a tlačiť fotografi e, textové dokumenty, články z časopisov, noviny a iné publikácie. 
Dokument je možné naskenovať aj pre fax.

Poznámka: Maximálna oblasť skenovania na sklenenej ploche je 216 x 297 mm.
Otvorte horný kryt.1 
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Položte originálny dokument smerom nadol na sklenenú plochu skenera do ľavého horného rohu.2 

Poznámka: Fotografi e je potrebné vkladať podľa obrázka.

Zatvorením horného krytu predchádzajte tmavým okrajom na naskenovanom obrázku.3 
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Tlač

Tlač základných dokumentov

Tlač dokumentu

Vložte papier.1 

Pre tlač vykonajte niektoré z nasledovného:2 

V systéme Windows

Pri otvorenom dokumente v programe Windows kliknite na a File  Print.

Kliknite na b Properties, Preferences, Options alebo Setup.

Zvoľte kvalitu tlače, počet kópií pre tlač, typ používaného papiera a spôsob tlače strán.c 

Kliknutím na d OK zatvorte všetky dialógové okná softvéru tlačiarne.

Kliknite na e OK alebo Print.

V systéme Macintosh

Pri otvorenom dokumente v aplikácii Macintosh kliknite na a File  Print.

V rozbaľovacej ponuke Printer vyberte tlačiareň.b 

V rozbaľovacej ponuke volieb tlače zvoľte kvalitu tlače, počet kópií pre tlač, typ používaného papiera c 
a spôsob tlače strán.

Kliknite na d Print.

Tlač web stránok

Ak ste zvolili inštaláciu softvéru Lexmark Toolbar pre webovský prehliadač, tak môžete túto lištu nástrojov využiť na 
vytvorenie web stránky prijateľnej pre tlačiareň.

Poznámky:

Pre systém Windows tento softvér podporuje Microsoft Internet Explorer 5.5 alebo novší, alebo kompatibilnú  •
verziu Firefox.

Pre systém Macintosh tento softvér podporuje kompatibilnú verziu Firefox. •

Vložte papier.1 

Otvorte web stránku pomocou podporovaného prehliadača.2 
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Vyberte voľbu tlačiarne pre tlač stránky.3 

Pred tlačou je tiež možné upraviť nastavenia alebo zobraziť náhľad stránky.

Tlač viacerých kópií dokumentu

V systéme Windows

Pri otvorenom dokumente kliknite na 1 File  Print.

Kliknite na 2 Properties, Preferences, Options alebo Setup.

V časti Copies na záložke Print Setup zadajte počet požadovaných kópií.3 

Kliknutím na 4 OK zatvorte všetky dialógové okná softvéru tlačiarne.

Kliknite na 5 OK alebo Print.

V systéme Macintosh

Pri otvorenom dokumente kliknite na 1 File  Print.

V rozbaľovacej ponuke Printer vyberte tlačiareň.2 

Do políčka Copies zadajte počet požadovaných kópií.3 

Kliknite na 4 Print.

Tlač zoradených kópií

Ak tlačíte niekoľko kópií dokumentu, môžete zvoliť tlač každej kópie ako jednej série (zoradenej), alebo tlač kópií 
ako skupiny strán (nezoradenej).

Zoradené       Nezoradené

V systéme Windows

Pri otvorenom dokumente kliknite na 1 File  Print.

Kliknite na 2 Properties, Preferences, Options alebo Setup.

V časti Copies na záložke Print Setup zadajte počet požadovaných kópií a označte 3 Collate Copies.

Kliknutím na 4 OK zatvorte všetky dialógové okná softvéru tlačiarne.

Kliknite na 5 OK alebo Print.

Poznámka: Voľba zoraďovania je dostupná iba pri tlači viacerých kópií.

V systéme Macintosh

Pri otvorenom dokumente kliknite na 1 File  Print.

Do políčka Copies zadajte počet požadovaných kópií a označte 2 Collated.
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Kliknite na 3 Print.

Poznámka: Aby ste predišli rozmazávaniu pri tlači fotografi í, vyberte každú fotografi u na výstupe a nechajte ju pred 
založením uschnúť.

Tlač poslednej strany ako prvej v poradí (opačné poradie strán)

V systéme Windows

Pri otvorenom dokumente kliknite na 1 File  Print.

Kliknite na 2 Properties, Preferences, Options alebo Setup.

V časti Copies na záložke Print Setup označte 3 Print Last Page First.

Kliknutím na 4 OK zatvorte všetky dialógové okná softvéru tlačiarne.

Kliknite na 5 OK alebo Print.

V systéme Macintosh

Pri otvorenom dokumente kliknite na 1 File  Print.

V rozbaľovacej ponuke Printer vyberte tlačiareň.2 

Vykonajte nasledovné:3 

V systéme Mac OS X verzie 10.5

V rozbaľovacej ponuke volieb tlače zvoľte a Layout.

Zvoľte b Reverse Page Orientation.

V systéme Mac OS X verzie 10.4

V rozbaľovacej ponuke volieb tlače zvoľte a Paper Handling.

V ponuke Page Order zvoľte b Reverse.

V systéme Mac OS X verzie 10.3

V rozbaľovacej ponuke volieb tlače zvoľte a Paper Handling.

Zvoľte b Reverse Page Orientation.

Kliknite na 4 Print.

Tlač viacerých strán na jeden list (N-Up)

V systéme Windows

Pri otvorenom dokumente kliknite na 1 File  Print.

Kliknite na 2 Properties, Preferences, Options alebo Setup.

Na záložke 3 Advanced zvoľte N-up v rozbaľovacej ponuke Print Layout.

Zvoľte počet strán pre tlač na každej strane.4 

 Ak si želáte nastaviť okolo každej strany okraj, zvoľte Print Page Borders.
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Kliknutím na 5 OK zatvorte všetky dialógové okná softvéru tlačiarne.

Kliknite na 6 OK alebo Print.

V systéme Macintosh

Pri otvorenom dokumente kliknite na 1 File  Print.

V rozbaľovacej ponuke volieb tlače zvoľte 2 Layout.

V rozbaľovacej ponuke Pages per Sheet zvoľte počet strán pre tlač na jednom liste. •

V oblasti Layout Direction kliknite na ikonu, ktorá zobrazuje poradie strán pre tlač na jednom liste. •

Ak si želáte nastaviť okolo každej strany okraj, zvoľte možnosť v rozbaľovacej ponuke Border. •

Kliknite na 3 Print.

Pozastavenie tlačových úloh

Pomocou priečinka tlačiarní v systéme Windows

Vykonajte nasledovné:1 

V systéme Windows Vista

Ka liknite na .

Kb liknite na Control Panel.

Pod c Hardware and Sound kliknite na Printer.

V systéme Windows XP

Ka liknite na Start.

Kb liknite na Printers and Faxes.

V systéme Windows 2000

Ka liknite na Start.

Kb liknite na Settings  Printers.

Pravým tlačidlom kliknite na tlačiareň a zvoľte 2 Pause Printing.

Pomocou lišty nástrojov v systéme Windows

Dvakrát kliknite na ikonu tlačiarne na lište nástrojov.1 

Pravým tlačidlom kliknite na názov dokumentu a zvoľte 2 Pause.
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V systéme Macintosh

Počas tlače dokumentu kliknite na ikonu tlačiarne na dokovacej lište.1 

Zobrazí sa dialógové okno tlačovej fronty.

Vykonajte nasledovné:2 

Ak si želáte pozastaviť určitú tlačovú úlohu, vyberte názov dokumentu a kliknite na  • Hold.

Ak si želáte pozastaviť všetky tlačové úlohy vo fronte, v závislosti od verzie používaného operačného  •
systému kliknite na Pause Printer alebo Stop Jobs.

Zrušenie tlačových úloh

Pomocou ovládacieho panela tlačiarne

Stlačte .

Pomocou tlačového stavového okna tlačiarne

Pri odoslaní tlačovej úlohy sa tlačové stavové okno automaticky otvorí v spodnej pravej časti obrazovky. Kliknutím 
Cancel Printing zrušíte tlačovú úlohu.

Pomocou priečinka tlačiarní v systéme Windows

Vykonajte nasledovné:1 

V systéme Windows Vista

Ka liknite na .

Kb liknite na Control Panel.

Pod c Hardware and Sound kliknite na Printer.

V systéme Windows XP

Ka liknite na Start.

Kb liknite na Printers and Faxes.

V systéme Windows 2000

Ka liknite na Start.

Kb liknite na Settings  Printers.

Pravým tlačidlom kliknite na názov tlačiarne a zvoľte 2 Open.

Vykonajte nasledovné:3 

Ak si želáte pozastaviť určitú tlačovú úlohu, pravým tlačidlom kliknite na názov dokumentu a zvoľte  •
Cancel.

Ak si želáte pozastaviť všetky tlačové úlohy vo fronte, kliknite na  • Printer  Cancel All Documents.
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Pomocou lišty nástrojov v systéme Windows

Dvakrát kliknite na ikonu tlačiarne na lište nástrojov.1 

Vykonajte nasledovné:2 

Ak si želáte pozastaviť určitú tlačovú úlohu, pravým tlačidlom kliknite na názov dokumentu a zvoľte  •
Cancel.

Ak si želáte pozastaviť všetky tlačové úlohy vo fronte, kliknite na  • Printer  Cancel All Documents.

V systéme Macintosh

Počas tlače dokumentu kliknite na ikonu tlačiarne na dokovacej lište.1 

V dialógové okno tlačovej fronty vyberte úlohu, ktorú chcete zrušiť a kliknite na 2 Delete.

Tlač špeciálnych dokumentov

Výber kompatibilných typov špeciálnych papierov

Ťažký matný papier • —Fotografi cký papier s matným povrchom používaný pre tlač vysokokvalitných 
grafi ckých objektov.

Fotografi cký/Lesklý papier • —Fotografi cký papier so špeciálnou povrchovou úpravou. Používa sa najmä pre 
tlač fotografi í s kontrastnými, ostrými obrázkami.

Fotografi cký papier Lexmark • —Vynikajúci „každodenný“ ťažký atramentový fotografi cký papier navrhnutý pre 
používanie v tlačiarňach Lexmark, ale kompatibilný so všetkými značkovými atramentovými tlačiarňami. Hoci nie 
príliš drahý, poskytuje výbornú obrazovú kvalitu a vynikajúcu hodnotu.

Fotografi cký papier Lexmark Premium • —Vysoko lesklý, ťažký, kvalitný fotografi cký papier navrhnutý najmä pre 
prácu s atramentmi Lexmark evercolorTM pre pútavé, farebne bohaté výsledky. Je výborný pre detailné fotografi e, 
ktoré sa budú rámovať, ukladať do fotoalbumu, alebo zdieľať s priateľmi a rodinnými príslušníkmi.

Fotografi cký papier Lexmark PerfectFinish • TM—Vysokokvalitný fotografi cký papier špecifi cky navrhnutý pre 
atramentové tlačiarne Lexmark, ale kompatibilný so všetkými atramentovými tlačiarňami. Využíva sa najmä pre 
tlač profesionálnych kvalitných fotografi í s lesklým povrchom. Najvhodnejšie je používanie spolu so značkovým 
atramentom Lexmark evercolorTM 2, ktorý vytvorí fotografi e odolné voči vyblednutiu a vode.

Priehľadné fólie • —Priezračné, umelohmotné médiá využívané najmä pre spätné projektory.

Štítky • —Veľmi hrubý papier pre tlač robustnejších položiek, napr. pohľadníc.

Nažehľovacie fólie • —Typ média, na ktoré sa vytlačí opačný obraz a je ho možné zažehliť do vlákien.

Tlač fotografi í alebo obrázkov na web stránke

Vložte fotografi cký papier lesklou alebo tlačiteľnou stranou smerom k vám. (Ak si nie ste istý, na ktorú stranu 1 
sa má tlačiť, pozrite si pokyny dodávané s papierom.)

Vykonajte nasledovné:2 

V systéme Windows

Ak ste nainštalovali Lexmark FastPics alebo Lexmark Productivity Studio, tak sa po nainštalovaní  •
pamäťovej karty alebo karty Flash spustí nainštalovaná aplikácia.

Za účelom prenosu fotografi í vykonajte pokyny na monitore počítača. •
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V systéme Macintosh

Podľa potreby upravte nastavenia v dialógovom okne Page Setup.a 

Pri otvorenej fotografi i zvoľte 1 File  Page Setup.
V rozbaľovacej ponuke „Format for“ vyberte tlačiareň.2 

V rozbaľovacej ponuke Paper Size vyberte veľkosť vloženého papiera.3 

Zvoľte orientáciu.4 

Kliknite na 5 OK.
Podľa potreby upravte nastavenia v dialógovom okne Print.b 

Pri otvorenej fotografi i zvoľte 1 File  Print.
V rozbaľovacej ponuke Printer vyberte tlačiareň.2 

Pre Mac OS X verzie 10.4 alebo novší kliknite na 3 Advanced. Inak pokračujte na nasledovný krok.
V rozbaľovacej ponuke Copies & Pages zadajte do políčka Copies počet kópií.4 

V rovnakej rozbaľovacej ponuke zvoľte 5 Quality & Media.
V rozbaľovacej ponuke Paper Type zvoľte typ používaného papiera. •

V ponuke Print Quality zvoľte  • Automatic alebo Best.

Kliknite na 3 Print.

Tlač obálok

Vložte obálky do tlačiarne.1 

Vykonajte nasledovné:2 

V systéme Windows

Pri otvorenom dokumente kliknite na a File  Print.

Kliknite na b Properties, Preferences, Options alebo Setup.

V zozname Media Type záložky Print Setup zvoľte c Plain.

V zozname Paper Size zvoľte veľkosť obálok.d 

 Poznámka: Za účelom tlače na obálky s užívateľskou veľkosťou zvoľte Custom Size a zadajte výšku 
a šírku obálky.

Zvoľte orientáciu e Portrait alebo Landscape.

Kliknutím na f OK zatvorte všetky otvorené dialógové okná softvéru tlačiarne.

Kliknite na g OK alebo Print.
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V systéme Macintosh

Podľa potreby upravte nastavenia v dialógovom okne Page Setup.a 

Pri otvorenej fotografi i zvoľte 1 File  Page Setup.
V rozbaľovacej ponuke „Format for“ vyberte veľkosť obálky. Ak sa žiadna veľkosť nezhoduje 2 
s veľkosťou obálky, tak nastavte užívateľskú veľkosť.
Zvoľte orientáciu.3 

Kliknite na 4 OK.
Podľa potreby upravte nastavenia v dialógovom okne Print.b 

Pri otvorenej fotografi i zvoľte 1 File  Print.
V rozbaľovacej ponuke Printer vyberte tlačiareň, ktorú si želáte používať.2 

Kliknite na 3 Print.

Poznámky:

Väčšina obálok používa orientáciu na výšku (Landscape). •

Dbajte na to, aby bola rovnaká orientácia nastavená aj v softvérovej aplikácii. •

Tlač na nálepky

Vložte nálepky do tlačiarne.1 

Vykonajte nasledovné:2 

V systéme Windows

Pri otvorenom dokumente kliknite na a File  Print.

Kliknite na b Properties, Preferences, Options alebo Setup.

V rozbaľovacej ponuke Paper Size záložky Print Setup zvoľte veľkosť papiera, ktorá sa zhoduje s veľkosťou c 
listu s nálepkami. Ak sa žiadna veľkosť nezhoduje s veľkosťou listu so štítkami, tak nastavte užívateľskú 
veľkosť.

 V prípade potreby zvoľte príslušný typ média v rozbaľovacej ponuke Media Type.

Kliknutím na d OK zatvorte všetky otvorené dialógové okná softvéru tlačiarne.

Kliknite na e OK alebo Print.

V systéme Macintosh

Podľa potreby upravte nastavenia v dialógovom okne Page Setup.a 

Pri otvorenom dokumente zvoľte 1 File  Page Setup.
V rozbaľovacej ponuke „Format for“ vyberte tlačiareň, ktorú si želáte používať.2 

V rozbaľovacej ponuke Paper Size záložky Print Setup zvoľte veľkosť papiera, ktorá sa zhoduje 3 
s veľkosťou listu s nálepkami. Ak sa žiadna veľkosť nezhoduje s veľkosťou listu so štítkami, tak 
nastavte užívateľskú veľkosť.

Podľa potreby upravte nastavenia v dialógovom okne Print.b 

Pri otvorenom dokumente zvoľte 1 File  Print.
V rozbaľovacej ponuke Printer vyberte tlačiareň, ktorú si želáte používať.2 

V rozbaľovacej ponuke volieb tlače zvoľte 3 Quality & Media.
V rozbaľovacej ponuke Paper Type vyberte typ papiera.4 

V ponuke Print Quality vyberte kvalitu tlače inú než Quick Print.5 
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Rady pre vkladanie listov s nálepkami

Uistite sa, že horná časť nálepiek vstupuje do tlačiarne ako prvá. •

Uistite sa, že lepiaca plocha štítkov nepresahuje 1 mm za okraj listu s nálepkami. •

Uistite sa, že vodiace lišty papiera sa opierajú o okraj listu s nálepkami. •

Používate listy s plnými nálepkami. Čiastočné listy (s oblasťami nechránenými chýbajúcimi nálepkami) môžu  •
spôsobiť odlepovanie nálepiek počas tlače, čo môže mať za následok zaseknutie papiera.

Poznámka: Nálepky vyžadujú dlhší čas na schnutie. Vyberte každý list s nálepkami pri výstupe a usušte ho, aby ste 
predišli rozmazaniu atramentu.

Tlač na papier užívateľskej veľkosti

Pred pokračovaním na nasledovné pokyny vložte papier s užívateľskou veľkosťou do tlačiarne. Podrobnosti sú 
uvedené v časti „Vkladanie papiera“.

V systéme Windows

Pri otvorenom dokumente kliknite na 1 File  Print.

Kliknite na 2 Properties, Preferences, Options alebo Setup.

 Zobrazí sa záložka Print Setup.

V časti Paper Options zoznamu „Paper size“ zvoľte 3 Custom Size.

 Zobrazí sa dialógové okno Defi ne Custom Paper Size.

Vyberte merné jednotky, ktoré sa majú používať (palce alebo milimetre).4 

Kliknutím na 5 OK zatvorte všetky otvorené dialógové okná softvéru tlačiarne.

Vytlačte dokument.6 

V systéme Macintosh

Pri otvorenom dokumente zvoľte 1 File  Page Setup.

V rozbaľovacej ponuke Paper Size zvoľte 2 Manage Custom Sizes.

Vytvorte užívateľskú veľkosť.3 

Kliknite na +.a 

V ponuke Page Size zadajte šírku (Width) a výšku (Height) papiera.b 

V ponuke Printer Margins vyberte tlačiareň, ktorú si želáte používať. Okraje sa nastavia podľa zvolenej c 
tlačiarne.

 Ak si želáte nastaviť okraje, zvoľte User defi ned a zadajte okraje do oblasti Printer Margins.

V zozname užívateľských veľkostí v ľavej časti dialógového okna dvakrát kliknite na d Untitled a zadajte 
názov pre nastavenú užívateľskú veľkosť papiera.

Kliknite na e OK.

Znova otvorte ponuku Page Size a vyberte názov užívateľskej veľkosti papiera, ktorú ste pridali v kroku 3d.4 

Kliknite na 5 Print.
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Tlač iných špeciálnych dokumentov

Pri nainštalovaní ovládača tlačiarne sa nainštaluje aj určitý softvér tlačiarne, ktorý vám môže pomôcť pri tlači 
špeciálnych dokumentov, akými sú napr. brožúry, plagáty, nažehľovacie fólie, priehľadné fólie a banery. Podrobnosti 
o tlači takýchto dokumentov sú uvedené v Pomocníkovi (Help) nainštalovanom spolu so zvolenými programami 
alebo aplikáciami.

V systéme Windows

Vykonajte nasledovné:1 

V systéme Windows Vista  • kliknite na   All Programs a zo zoznamu vyberte priečinok programu 
tlačiarne.

V systéme Windows XP  • kliknite na Start  Programs alebo All Programs a zo zoznamu vyberte 
priečinok programu tlačiarne.

Kliknite na program, ktorý si želáte používať.2 

V systéme Macintosh

Na pracovnej ploche Finder dvakrát kliknite na priečinok tlačiarne.1 

 Ak nie je možné nájsť na pracovnej ploche priečinok tlačiarne:

Prejdite na mechaniku Mac OS X, na ktorú ste nainštalovali softvér tlačiarne.a 

Zvoľte b Library  Printers  YYYY  Lexmark a vyberte model vašej tlačiarne.

 YYYY je rok uvedenia tlačiarne na trh.

 Dvakrát kliknite na aplikáciu, ktorú si želáte používať.2 

Uloženie a vymazanie nastavení tlače

V systéme Windows

Pri otvorenom dokumente kliknite na 1 File  Print.

Kliknite na 2 Properties, Preferences, Options alebo Setup.

Vykonajte úpravy nastavení.3 

Kliknite na 4 Profi les a potom kliknite na Save your current settings.

Vyberte voľné miesto pre vaše nastavenie a priraďte mu názov.5 

 Poznámka: Prvé miesto obsahuje predvolené nastavenia od výroby (Factory Default Settings), ktoré nie je 
možné meniť ani vymazať.

Kliknite na 6 Save.

Zatvorte všetky otvorené dialógové okná softvéru.7 

Poznámky:

Za účelom obnovenia nastavení tlače kliknite na  • Profi les  Restore a Profi le a vyberte názov profi lu, ktorý 
chcete použiť.

Za účelom vymazania nastavenia kliknite na  • Profi les  Delete Profi les. Zvoľte nastavenie, ktoré si želáte 
vymazať a kliknite na Delete.
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V systéme Macintosh

Rozbaľovacia ponuka Presets umožňuje uložiť často používané nastavenia tlače. Po uložení nastavení tlače do 
profi lu Preset nie je nutné upravovať nastavenia tlače pre každú tlačovú úlohu.

Pri otvorenom dokumente zvoľte 1 File  Page Setup.

V rozbaľovacej ponuke volieb tlače vyberte a upravte nastavenie.2 

V rozbaľovacej ponuke Presets zvoľte 3 Save As.

 Zobrazí sa dialógové okno Save Preset.

Zadajte názov pre Preset.4 

Kliknite na 5 OK.
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Kopírovanie

Vytvorenie kópie

Vložte papier.1 

Položte originálny dokument skenovanou stranou nadol na sklenenú plochu skenera.2 

Ak si želáte vytlačiť viac než jednu kópiu, stláčajte 3 , kým sa na displeji nezobrazí požadovaný počet kópií.

Stlačením 4  spustíte farebné kopírovanie, alebo stlačením  spustíte čiernobiele kopírovanie.

Kopírovanie fotografi í 10 x 15 cm (4 x 6 palcov)

Vložte fotografi u s rozmermi 10 x 15 cm lesklou alebo tlačiteľnou stranou smerom k vám. (Ak si nie ste istý, na 1 
ktorú stranu sa má tlačiť, pozrite si pokyny dodávané s papierom.) 

Položte fotografi u skenovanou stranou nadol do spodného pravého rohu na sklenenú plochu skenera. 2 

Ak si želáte vytlačiť viac než jednu kópiu, stláčajte 3 , kým sa na displeji nezobrazí požadovaný počet kópií.

Stlačte 4 .
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Skenovanie

Skenovanie originálnych dokumentov

Je možné skenovať a následne tlačiť fotografi e, textové dokumenty, články časopisov, noviny a iné publikácie. 
Rovnako je možné naskenovať dokument za účelom jeho odfaxovania.

Pomocou ovládacieho panela tlačiarne

Otvorte horný kryt a položte originálny dokument skenovanou stranou nadol na sklenenú plochu skenera. 1 

Zatvorte horný kryt, aby ste predišli vytvoreniu tmavých okrajov na naskenovanom obrázku.2 

Uistite sa, že je tlačiareň prepojená s počítačom a že sú tlačiareň aj počítač zapnuté.3 

Na ovládacom paneli stlačte 4 .

Vykonajte pokyny na monitore počítača.5 

V systéme Windows

Otvorte horný kryt a položte originálny dokument skenovanou stranou nadol na sklenenú plochu skenera. 1 

Zatvorte horný kryt, aby ste predišli vytvoreniu tmavých okrajov na naskenovanom obrázku.2 

Vykonajte nasledovné:3 

V systéme Windows Vista  • kliknite na   All Programs a zo zoznamu vyberte priečinok programu 
tlačiarne.

V systéme Windows XP  • kliknite na Start  Programs alebo All Programs a zo zoznamu vyberte 
priečinok programu tlačiarne.

Kliknite na 4 Lexmark Productivity Studio.

Na hlavnej obrazovke kliknite na 5 Scan.

Vykonajte pokyny na monitore počítača.6 
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V systéme Macintosh

Otvorte horný kryt a položte originálny dokument skenovanou stranou nadol na sklenenú plochu skenera. 1 

Zatvorte horný kryt, aby ste predišli vytvoreniu tmavých okrajov na naskenovanom obrázku.2 

Na pracovnej ploche Finder dvakrát kliknite na priečinok tlačiarne.3 

Dvakrát kliknite na 4 XXXX Series Center, kde XXXX je model tlačiarne.

V zozname „What is being scanned?“ („Čo sa práve skenuje?“) vyberte typ dokumentu, ktorý sa chystáte 5 
skenovať.

Kliknite na 6 Scan.

Zrušenie skenovaných úloh

Pomocou ovládacieho panela tlačiarne

Práve skenovanú úlohu zo sklenenej plochy skenera zrušíte stlačením  na ovládacom paneli tlačiarne.

V systéme Windows

Skenovanú úlohu spustenú pomocou nástroja Lexmark Productivity Studio alebo Lexmark FastPics zrušíte 
otvorením softvéru a vykonaním pokynov na monitore počítača.

V systéme Macintosh

Na pracovnej ploche Finder dvakrát kliknite na priečinok tlačiarne.1 

Dvakrát kliknite na ikonu tlačiarne.2 

V dialógovom okne Progress kliknite na 3 Cancel.
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Faxovanie
Táto časť je aplikovateľná iba pre užívateľov systému Windows.

Pred odoslaním faxu sa uistite, že:

Tlačiareň je prepojená s počítačom, ktorý je vybavený aktívnym faxovým modemom a že sú tlačiareň aj počítač  •
zapnuté.

Softvér Lexmark Fax Solutions a Lexmark Productivity Studio sú nainštalované v počítači. Inštalácia týchto  •
programov je voliteľná. Ak ste tieto programy nenainštalovali, odinštalujte a preinštalujte softvér tlačiarne. 
Dbajte na to, aby ste nainštalovali programy Lexmark Fax Solutions a Lexmark Productivity Studio.

Odosielanie faxu

Položte originálny dokument stranou nadol na sklenenú plochu skenera.1 

Vykonajte nasledovné:2 

V systéme Windows Vista  • kliknite na   All Programs a zo zoznamu vyberte priečinok programu 
tlačiarne.

V systéme Windows XP  • kliknite na Start  Programs alebo All Programs a zo zoznamu vyberte 
priečinok programu tlačiarne.

Kliknite na 3 Lexmark Productivity Studio.

Na úvodnej obrazovke Welcome Screen kliknite na 4 Fax.

Vyberte voľbu 5 Document.

Kliknite na 6 Start.

Zadajte informácie o príjemcovi a kliknite na 7 Next.

 Poznámka: Faxové číslo môže obsahovať maximálne 64 čísiel, čiarky, bodky a/alebo symboly: * # + - ( ).

Zadajte informácie o stránke v pozadí a kliknite na 8 Next.

V prípade, že si želáte odfaxovať ďalšie dokumenty, pridajte ich teraz a kliknite na 9 Next.

Pre odoslanie faxu:10 

Okamžite—vyberte voľbu  • Send now.

V naplánovanom čase: •

Vyberte voľbu a Delay sending until.
Nastavte čas a dátum.b 

Ak si želáte vytlačiť kópiu faxu, zvoľte 11 Print a copy of your fax.

Kliknite na 12 Send.

Automatický príjem faxu

Vykonajte nasledovné:1 

V systéme Windows Vista  • kliknite na   All Programs a zo zoznamu vyberte priečinok programu 
tlačiarne.

V systéme Windows XP  • kliknite na Start  Programs alebo All Programs a zo zoznamu vyberte 
priečinok programu tlačiarne.

Kliknite na 2 Lexmark Productivity Studio.

V oblasti Settings v ľavej časti okna Welcome kliknite na 3 Set up and manage faxes.
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V ponuke „I Want To“ kliknite na 4 Adjust speed dial list and other fax settings.

Kliknite na záložku 5 Ringing and Answering.

V oblasti „Automatically answer incoming calls as a fax“ zvoľte 6 On v rozbaľovacom zozname Auto Answer.

Funkciu Auto Answer v naplánovanom čase zapnete alebo vypnete zvolením požadovaných nastavení 7 
v rozbaľovacích ponukách.

Počet zvonení, po ktorom tlačiareň automaticky prijíma faxy, nastavíte zvolením nastavenia „Pick-up on the“ 8 
v rozbaľovacej ponuke z oblasti „Answering on your phone line type“.

Kliknutím na 9 OK uložíte vykonané nastavenie.
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Údržba tlačiarne

Údržba tlačových kaziet

Inštalácia tlačových kaziet

Otvorte tlačiareň a zatlačte na páčky nosičov kaziet.1 

Vyberte opotrebovanú tlačovú kazetu alebo kazety.2 

Ak inštalujete nové tlačové kazety, odstráňte pásku zo zadnej a spodnej časti čiernej kazety, vložte kazetu do 3 
ľavého nosiča a zatvorte kryt nosiča kazety.

 Výstraha—Možné poškodenie: Nedotýkajte sa pozlátených kontaktov na zadných alebo kovových tryskách 
v spodnej časti kazety.
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Odstráňte pásku zo zadnej a spodnej časti farebnej kazety, vložte kazetu do pravého nosiča a zatvorte kryt 4 
nosiča kazety.

 Výstraha—Možné poškodenie: Nedotýkajte sa pozlátených kontaktov na zadných alebo kovových tryskách 
v spodnej časti kazety.

Zatvorte tlačiareň, pričom dbajte na to, aby ste sa nedotýkali spodnej časti skenera.5 

1

2
3

Odstránenie použitých tlačových kaziet

Uistite sa, že tlačiareň je zapnutá.1 

Zdvihnite skener a zatlačením na páčku nosiča kazety zdvihnite kryt nosiča kazety.2 
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 Nosič tlačovej kazety sa posunie a zastaví v zavádzacej pozícii, ak tlačiareň nie je zaneprázdnená.

Vyberte opotrebovanú tlačovú kazetu.3 

Poznámka: V prípade odoberania obidvoch kaziet zopakujte kroky 3 a 4 pre druhú kazetu.

Repasované tlačovej kazety

Záruka nezahŕňa opravu porúch alebo poškodení spôsobených repasovanou tlačovou kazetou. Spoločnosť Lexmark 
neodporúča používanie repasovanej tlačovej kazety. Opätovné naplnenie (repasovanie) kazety môže ovplyvniť 
kvalitu tlače a môže spôsobiť poškodenie tlačiarne. Pre čo najlepšie výsledky používajte spotrebný materiál 
Lexmark.

Používanie pravých tlačových kaziet Lexmark

Tlačiarne, tlačové kazety a fotografi cký papier Lexmark sú navrhnuté tak, aby spolu vytvárali prvotriednu kvalitu 
tlače.

Ak sa zobrazí hlásenie Out of Original Lexmark Ink, originálny atrament Lexmark v označenej kazete 
(kazetách) sa minul.

Ak ste presvedčený, že ste zakúpili novú, pravú tlačovú kazetu Lexmark, ale zobrazí sa hlásenie Out of Original 
Lexmark Ink:

Na hlásení kliknite na 1 Learn More.

Kliknite na 2 Report a non-Lexmark print cartridge.

Aby ste predišli opätovnému zobrazovaniu hlásenia pre označenú kazetu (kazety):

Vymeňte kazetu(y) za novú tlačovú kazetu(y) Lexmark. •

Ak tlačíte z počítača, kliknite na hlásení na  • Learn more, zaškrtnite túto voľbu a kliknite na Close.

Ak používate tlačiareň bez počítača, stlačte  • Cancel.

Záruka Lexmark nepokrýva poškodenie spôsobené atramentom alebo tlačovými kazety inými než Lexmark.

Utieranie trysiek a kontaktov tlačovej kazety

Vyberte tlačovú kazetu(y).1 

Navlhčite čistú a nezaprášenú handričku vo vode a potom položte handričku na rovný povrch.2 
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Jemne pridržte handričku na tryskách približne tri sekundy a potom ich otrite v smere podľa obrázka.3 

Čistú časť handričky jemne pridržte pri kontaktoch približne tri sekundy a potom ich otrite v smere podľa 4 
obrázka.

Pomocou ďalších čistých častí handričky zopakujte krok 3 a 4 a potom nechajte trysky a kontakty úplne 5 
zaschnúť.

Založte tlačové kazety naspäť a znova vytlačte dokument.6 

Ak sa kvalita tlače nezlepší, vyčistite tlačové trysky a pokúste sa znova vytlačiť dokument. 7 

Zopakujte krok 9 maximálne dvakrát.8 

Ak nie je kvalita tlače stále uspokojivá, vymeňte tlačovú kazetu(y) za nové.9 

Skladovanie tlačových kaziet

Novú kazetu uchovávajte vo svojom balení, kým ju nenainštalujete. •

Nevyberajte kazetu z tlačiarne s výnimkou jej výmeny, čistenia alebo uskladnenia vo vzduchotesnom puzdre.  •
Kazety netlačia správne, ak sa nechajú odkryté dlhšiu dobu.

Čistenie sklenenej plochy skenera

Navlhčite čistú a nezaprášenú handričku vo vode.1 

Jemne vyčistite sklenenú plochu skenera.2 

Poznámka: Pred položením dokumentu na sklenenú plochu skenera sa uistite, či je atrament alebo korekčná 
tekutina zaschnutá.
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Čistenie exteriéru tlačiarne

Uistite sa, že je tlačiareň vypnutá a odpojená od elektrickej zásuvky.1 

UPOZORNENIE—RIZIKO PORANENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM: Za účelom predchádzania poranenia 
elektrickým prúdom odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvke a pred pokračovaním odpojte všetky 
káble zapojené v tlačiarni.

Vyberte papier z podpery papiera a výstupného zásobníka papiera.2 

Navlhčite čistú a nezaprášenú handričku vo vode.3 

 Výstraha—Možné poranenie: Nepoužívajte čistiace prostriedky alebo saponátové čistidlá určené pre 
čistenie domácnosti, pretože môžu poškodiť povrch tlačiarne.

Čistite iba vonkajší povrch tlačiarne, pričom dbajte na to, aby ste odstránili všetky zvyšky atramentu, ktoré sa 4 
nazhromaždili vo výstupnom zásobníku papiera.

 Výstraha—Možné poranenie: Čistením interiéru pomocou navlhčenej handričky môže poškodiť tlačiareň.

Pred spustením novej tlačovej úlohy sa uistite sa, že sú podpera papiera a výstupný zásobník papiera suché.5 

Objednávanie náhradných dielov

Objednávanie tlačových kaziet

Modely Lexmark 2600 Series

Položka Číslo dielu Priemerná výdrž kazety pri štandardnej strane1

Čierna kazeta 14A Hodnoty počtov strán kapacít kaziet sú uvedené na web 
stránke www.lexmark.sk/pageyields.

Čierna kazeta2 14

Farebná kazeta 15A

Farebná kazeta2 15

Fotografi cká kazeta 31 Neaplikovateľné

1 Hodnoty dosiahnuté nepretržitou tlačou. Deklarovaná hodnota podľa normy ISO/IEC 24711.
2 Licencovaný návratový program kaziet (Licensed Return Program Cartridge).

Modely Lexmark 2690 Series

Položka Číslo dielu Priemerná výdrž kazety pri štandardnej strane1

Čierna kazeta 4A Hodnoty počtov strán kapacít kaziet sú uvedené na web 
stránke www.lexmark.sk/pageyields.

Čierna kazeta2 4

Farebná kazeta 5A

Farebná kazeta2 5

Fotografi cká kazeta 31 Neaplikovateľné

1 Hodnoty dosiahnuté nepretržitou tlačou. Deklarovaná hodnota podľa normy ISO/IEC 24711.
2 Licencovaný návratový program kaziet (Licensed Return Program Cartridge).
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Objednávanie papiera a iného spotrebného materiálu

Podrobnosti o objednávaní náhradných dielov alebo vyhľadaní najbližšieho predajcu sú uvedené na web stránke 
www.lexmark.sk.

Pre čo najlepšie výsledky pri tlači fotografi í alebo iných vysokokvalitných obrázkov používajte fotografi cký papier 
Lexmark Photo Paper alebo Lexmark Perfectfi nish Photo Paper. 

Papier Veľkosť papiera

Lexmark Photo Paper Letter •

A4 •

4 x 6 in. •

10 x 15 cm •

Lexmark PerfectFinish Photo Paper Letter •

A4 •

4 x 6 in. •

10 x 15 cm •

L •

USB kábel Číslo dielu 1021294
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Riešenie problémov

Používanie softvéru riešení problémov s tlačiarňou (iba 

Windows) 

Softvér Lexmark Service Center poskytuje pomocníka s riešením problémov krok za krokom a obsahuje odkazy na 
úlohy údržby tlačiarne a zákaznícku podporu.

Softvér Lexmark Service Center otvoríte pomocou jedného z nasledovných spôsobov:

Spôsob 1 Spôsob 2

Ak sa zobrazí v chybovom hlásení dialógového okna, 
kliknite na odkaz For additional assistance, use the 

Lexmark Service Center. 

Vykonajte nasledovné:1 

V systéme Windows Vista kliknite na  •   All 

Programs a zo zoznamu vyberte priečinok 
programu tlačiarne.

V systéme Windows XP  • kliknite na Start  

Programs alebo All Programs a zo zoznamu 
vyberte priečinok programu tlačiarne.

Zvoľte 2 Lexmark Service Center.

Riešenie problémov s nastavením

Sieťové tlačidlo nesvieti

Nasledovné sú možné riešenia. Pokúste sa vykonať jedno alebo dve riešenia z nasledovného:

STLAČTE SIEŤOVÉ TLAČIDLO

Uistite sa, že je tlačiareň zapnutá stlačením .

ODPOJTE A ZNOVA ZAPOJTE SIEŤOVÚ ŠNÚRU

Stlačením 1  vypnite tlačiareň.

Odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky v stene2 

Odpojte zdroj napájania od tlačiarne.3 

Zapojte šnúru do napájacieho konektora na tlačiarni.4 

2

1

Zapojte šnúru do elektrickej zásuvky.5 
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Zapojte šnúru do elektrickej zásuvky, do ktorej sú zapojené ďalšie elektrické spotrebiče.6 

Ak indikátor 7  nesvieti, stlačte .

Softvér sa nenainštaluje

Ak nastanú problémy počas inštalácie, alebo ak sa tlačiareň nezobrazí v zozname priečinka Printers alebo ako 
možnosť pri odosielaní tlačovej úlohy, môžete sa pokúsiť odinštalovať a znova nainštalovať softvér tlačiarne.

Nasledovné sú možné riešenia. Pokúste sa vykonať jedno alebo viacero riešení z nasledovného:

SKONTROLUJTE PODPORU OPERAČNÉHO SYSTÉMU

Podporované sú nasledovné operačné systémy: Windows Vista, Windows XP, Windows 2000 so Service Pack 3 
alebo novším a Mac OS X verzie 10.5, 10.4 a 10.3. 

SKONTROLUJTE, ČI POČÍTAČ VYHOVUJE MINIMÁLNYM SYSTÉMOVÝM POŽIADAVKÁM UVEDENÝM NA BALENÍ.

SKONTROLUJTE USB PREPOJENIE

Vizuálne skontrolujte poškodenie USB kábla. Ak je kábel poškodený, vymeňte ho za nový.1 

Pevne zapojte obdĺžnikovú koncovku USB kábla do USB konektora na počítači. 2 

Pevne zapojte štvorcovú koncovku USB kábla do zadnej časti tlačiarne.3 

 USB konektor je označený symbolom  USB.

ZNOVA ZAPOJTE ZDROJ NAPÁJANIA

Stlačením 1  vypnite tlačiareň.

Odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky.2 

Jemne vytiahnite sieťovú šnúru z tlačiarne.3 

Zapojte sieťovú šnúru naspäť do tlačiarne.4 

Zapojte sieťovú šnúru do elektrickej zásuvky.5 

Stlačením 6  zapnite tlačiareň.

DOČASNE VYPNITE BEZPEČNOSTNÉ PROGRAMY V SYSTÉME WINDOWS

Zatvorte všetky otvorené programy.1 

Vypnite všetky bezpečnostné programy.2 

Vykonajte nasledovné:3 

V systéme Windows Vista  • kliknite na .

V systéme Windows XP  • kliknite na Start.

Kliknite na 4 Computer alebo My Computer.

Dvakrát kliknite na ikonu mechaniky CD alebo DVD.5 
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V prípade potreby dvakrát kliknite na 6 setup.exe.

Vykonaním pokynov na monitore počítača nainštalujte softvér.7 

Po skončení inštalácie znova zapnite bezpečnostný softvér.8 

Strana sa nevytlačí

Nasledovné sú možné riešenia. Pokúste sa vykonať jedno alebo viacero riešení z nasledovného:

SKONTROLUJTE HLÁSENIA

Pri zobrazení chybového hlásenia sa pokúste chybu odstrániť pred opätovnou tlačou.

SKONTROLUJTE NAPÁJANIE

Ak nesvieti indikátor , tak sa uistite, že je sieťová šnúra správne zapojená v tlačiarni a zapojená vo funkčnej 
elektrickej zásuvke, v ktorej sa používajú aj iné elektrické zariadenia.

VYBERTE A POTOM VLOŽTE PAPIER

SKONTROLUJTE ATRAMENT

Skontrolujte hladinu atramentov a v prípade potreby nainštalujte tlačovú kazetu.

SKONTROLUJTE TLAČOVÉ KAZETY

Vyberte tlačové kazety.1 

Dbajte na to, aby ste odstránili nálepku a pásku.2 

1 2

1 2

Založte tlačové kazety naspäť.3 

SKONTROLUJTE PREDVOLENÉ NASTAVENIA A NASTAVENIE POZASTAVENIA

V systéme Windows

Vykonajte nasledovné:1 

V systéme Windows Vista

Ka liknite na .

Kb liknite na Control Panel.
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Pod Hardware and Sound kc liknite na Printer.

V systéme Windows XP

Ka liknite na Start.

Kb liknite na Printers and Faxes.

V systéme Windows 2000

Ka liknite na Start.

Kb liknite na Settings  Printers.

Dvakrát kliknite na tlačiareň.2 

Kliknite na 3 Printer.

Uistite sa, či nie je zaškrtnutá voľba Pause Printing. •

Ak nie je znak zaškrtnutia zobrazený pri Set As Default Printer, musíte zvoliť tlačové zariadenie pri  •
každom súbore, ktorý chcete vytlačiť.

V systéme Macintosh

Pre Mac OS X verzie 10.5

Na pracovnej ploche Finder kliknite na 1   System Preferences  Print & Fax.

V rozbaľovacej ponuke Default Printer skontrolujte, či je tlačiareň nastavená ako predvolená.2 

 Ak tlačiareň nie je predvolenou tlačiarňou, tak je potrebné zvoliť tlačiareň pre každý súbor, ktorý si želáte 
vytlačiť.

 Ak si želáte nastaviť tlačiareň ako predvolenú, tak vyberte tlačiareň v rozbaľovacej ponuke Default Printer.

Kliknite na 3 Open Print Queue.

 Zobrazí sa dialógové okno tlačovej fronty.

 Uistite sa, že tlačová úloha nie je pozastavená. Ak tlačová úloha je pozastavená:

Ak si želáte obnoviť určitú tlačovú úlohu, vyberte názov dokumentu a potom kliknite na  • Resume.

Ak si želáte obnoviť všetky tlačové úlohy vo fronte, kliknite na  • Resume Printer.

Pre Mac OS X verzie 10.4 alebo starší

Na pracovnej ploche Finder kliknite na 1 Go  Utilities  Print Center alebo Printer Setup Utility.

 Zobrazí sa dialógové okno Printer List.

Dvakrát kliknite na tlačiareň.2 

 Zobrazí sa dialógové okno tlačovej fronty.

 Uistite sa, že tlačová úloha nie je pozastavená.  •

 Ak tlačová úloha je pozastavená:

Ak si želáte obnoviť určitú tlačovú úlohu, vyberte názov dokumentu a potom kliknite na  − Resume.

Ak si želáte obnoviť všetky tlačové úlohy vo fronte, kliknite na  − Start Jobs.

Ak tlačiareň nie je vypísaná tučným písmom, tak nie je predvolenou tlačiarňou. Je potrebné zvoliť  •
tlačiareň pre každý súbor, ktorý si želáte vytlačiť.
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 Ak si želáte nastaviť tlačiareň ako predvolenú:

Prejdite naspäť na dialógové okno Printer List a vyberte tlačiareň.a 

Kliknite na b Make Default.

ODPOPJTE A ZNOVA ZAPOJTE ZDROJ NAPÁJANIA

Stlačením 1  vypnite tlačiareň.

Odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky.2 

Jemne vytiahnite sieťovú šnúru z tlačiarne.3 

Zapojte sieťovú šnúru naspäť do tlačiarne.4 

Zapojte sieťovú šnúru do elektrickej zásuvky.5 

Stlačením 6  zapnite tlačiareň.

ODINŠTALUJTE A ZNOVA NAINŠTALUJTE SOFTVÉR

Ak nastanú problémy počas inštalácie, alebo ak sa tlačiareň nezobrazí v zozname priečinka Printers alebo ako 
možnosť pri odosielaní tlačovej úlohy, môžete sa pokúsiť odinštalovať a znova nainštalovať softvér tlačiarne.

Odobratie a preinštalovanie softvéru

Ak tlačiareň nepracuje správne, alebo ak sa zobrazí chybové hlásenie komunikácie počas pokusu o používanie 
tlačiarne, bude pravdepodobne potrebné odstrániť a znova nainštalovať softvér.

V systéme Windows

Vykonajte nasledovné:1 

V systéme Windows Vista  • kliknite na .

V systéme Windows XP  • kliknite na Start.

Kliknite na 2 Programs alebo All Programs a zo zoznamu vyberte priečinok programu tlačiarne.

Zvoľte 3 Uninstall.

Podľa pokynov na monitore počítača odstráňte softvér tlačiarne.4 

Pred inštalovaním softvéru tlačiarne reštartujte počítač.5 

Kliknite na 6 Cancel vo všetkých oknách New Hardware Found.

Vložte inštalačný disk CD a potom podľa pokynov na monitore počítača preinštalujte softvér.7 

 Ak sa inštalačná obrazovka nezobrazí automaticky po reštartovaní počítača, vykonajte nasledovné:

V systéme Windows Vista

Ka liknite na .

Vyhľadajte rámček Start Search.b 

Zadajte c D:\setup, kde písmeno D predstavuje písmeno CD alebo DVD mechaniky.
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V systéme Windows XP

Ka liknite na Start  Run.

Zadajte b D:\setup, kde písmeno D predstavuje písmeno CD alebo DVD mechaniky.

V systéme Macintosh

Zatvorte všetky otvorené softvérové aplikácie programy.1 

Na pracovnej ploche Finder dvakrát kliknite na priečinok tlačiarne.2 

Dvakrát kliknite na ikonu 3 Uninstaller.

Podľa pokynov na monitore počítača odstráňte softvér tlačiarne.4 

Pred inštalovaním softvéru tlačiarne reštartujte počítač.5 

Vložte inštalačný disk CD a potom podľa pokynov na monitore počítača preinštalujte softvér.6 

Ak sa softvér nenainštaluje správne, navštívením web stránky www.lexmark.sk (resp. www.lexmark.com) 
vyhľadajte najnovší softvér.

Vo všetkých krajinách alebo oblastiach okrem Spojených štátov zvoľte krajinu alebo oblasť.1 

Kliknite na odkazy pre ovládače alebo stiahnuteľné súbory.2 

Zvoľte typ tlačiarne.3 

Zvoľte model tlačiarne.4 

Zvoľte operačný systém.5 

Zvoľte súbor, ktorý chcete stiahnuť a vykonajte pokyny na počítačovom monitore.6 

Aktivovanie portu USB

Uistite sa, že USB port je v počítači aktivovaný:

Vykonajte nasledovné:1 

V systéme Windows Vista

Ka liknite na   Control Panel.

Kb liknite na System and Maintenance  System.

Kc liknite na Device Manager.

V systéme Windows Vista

Ka liknite na Start.

Kb liknite na Control Panel  Performance and Maintenance  System.

Na c záložke Hardware kliknite na Device Manager.

V systéme Windows 2000

Ka liknite na Start.

Kb liknite na Settings  Control Panel  System.

Na c záložke Hardware kliknite na Device Manager.
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Kliknite na znak plus (+) vedľa 2 Universal Serial Bus Controller.

 Ak sú USB Host Controller a USB Root Hub uvedené v zozname, tak je USB port aktivovaný.

Podrobnosti sú uvedené v dokumentácii počítača.

Riešenie problémov s napájaním tlačiarne

Tlačiareň a počítač si nedokážu vymieňať údaje.

Nasledovné sú možné riešenia. Pokúste sa vykonať jedno alebo viacero riešení z nasledovného:

SKONTROLUJTE SPRÁVNOSŤ ZAPOJENIA ZDROJA NAPÁJANIA TLAČIARNE

Stlačením 1  vypnite tlačiareň.

Odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky.2 

Jemne vytiahnite sieťovú šnúru z tlačiarne.3 

Zapojte sieťovú šnúru naspäť do tlačiarne.4 

Zapojte sieťovú šnúru do elektrickej zásuvky.5 

Stlačením 6  zapnite tlačiareň.

SKONTROLUJTE, ČI TLAČIAREŇ NIE JE V REŽIME SPÁNKU

Ak sieťový indikátor pomaly bliká, tak tlačiareň je v režime spánku.

Odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky.1 

Počkajte desať sekúnd a zapojte sieťovú šnúru naspäť do tlačiarne.2 

Stlačením 3  zapnite tlačiareň.
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Vyhlásenia

Informácie o produkte

Názov produktu:

Lexmark 2600 Series

Typ zariadenia:

4433

Model(y):

001

Vyhlásenie o vydaní

Január 2008

Nasledujúci odsek sa nevzťahuje na krajiny, v ktorých si nasledovné ustanovenia vzájomne odporujú 

s miestnymi zákonmi: SPOLOČNOSŤ LEXMARK INTERNATIONAL, INC., POSKYTUJE TOTO VYHLÁSENIE „TAK 
AKO JE“ BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, BUĎ VÝSLOVNÉ ALEBO V SKRYTOM ZMYSLE, ZAHRŇUJÚCE, ALE 
NIE OHRANIČENÉ, NA ZÁRUKY PREDAJA V SKRYTOM ZMYSLE VHODNÉ NA ŠPECIFICKÉ ÚČELY. Niektoré štáty 
nepripúšťajú možnosť odvolania sa na záruky v niektorých prípadoch na výslovné záruky alebo na záruky v skrytom 
zmysle; preto sa toto vyhlásenie nemusí na vás vzťahovať.

Táto publikácia môže obsahovať technické nepresnosti alebo typografi cké chyby. V tejto publikácii sa pravidelne 
vykonávajú zmeny uvedených informácií; tieto zmeny budú zahrnuté v novších vydaniach. Zlepšenia alebo zmeny v 
produktoch alebo programoch môžu byť vykonané kedykoľvek.

Odkazy v tejto publikácii na produkty, programy alebo služby nezahŕňajú fakt, že výrobca má za účelom poskytnúť 
vyhlásenie vo všetkých krajinách. Akékoľvek vyjadrenie k produktu, programu alebo službám nemá v úmysle 
prehlásiť alebo tvrdiť, že môže byť použitý iba tento produkt, program alebo služby. Akýkoľvek funkčný ekvivalent 
produktu, programu alebo službe, ktorý neporušuje žiadne existujúce duševné vlastníctvo môže byť použitý. 
Hodnotenie a overenie operácií v súlade s inými produktmi, programami alebo službami, okrem výslovne určených 
výrobcom sú na zodpovednosť užívateľa.

Za účelom technickej podpory Lexmark navštívte web stránku support.lexmark.com.

Informácie o náhradných dieloch a stiahnuteľných súboroch sú uvedené na web stránke spoločnosti Lexmark: www.

lexmark.sk (resp. www.lexmark.com).

Ak nemáte prístup k internetu, môžete kontaktovať spoločnosť Lexmark poštou:

Lexmark International, Inc.

Bldg 004-2/CSC

740 New Circle Road NW

Lexington, KY 40550

© 2008 Lexmark International, Inc.

Všetky práva vyhradené.
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PRÁVA VLÁDY SPOJENÝCH ŠTÁTOV AMERICKÝCH

Tento softvér je komerčný počítačový softvér a každá pridružená dokumentácia je dokumentácia exkluzívne 
vyvinutá zo súkromných zdrojov.

Obchodné značky

Lexmark a logo Lexmark s diamantom sú obchodné značky spoločnosti Lexmark International, Inc., registrovanej 
v USA a/alebo iných krajinách. 

evercolor and PerfectFinish sú obchodné značky spoločnosti Lexmark International, Inc.

Ostatné obchodné značky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Licenčné vyhlásenie

Nasledovný dokument je možné zobraziť v priečinku \Drivers\XPS na disku CD s inštalačným softvérom: Zopen.PDF.

 Vyhlásenie o zhode Federal Communications Commission (FCC) 

Toto zariadenie bolo testované a spĺňa podmienky triedy B pre digitálne zariadenia podľa časti 15 pravidiel FCC. 
Prevádzka musí spĺňať nasledujúce dve podmienky: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať nežiaduce rušenie a (2) 
toto zariadenie musí prijať akýkoľvek prijatý zásah vrátane zásahov, ktoré môžu spôsobiť nežiaduce operácie.

FCC obmedzenia triedy B sú určené na poskytovanie náležitej ochrany proti nežiaducemu rušeniu v domácom 
prostredí. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádio frekvenčnú energiu a ak nie je inštalované v 
súlade s návodom, môže spôsobovať nežiaduce rušenie rádio komunikácie. Avšak nie je zaručené, že pri patričnej 
inštalácii nenastane rušenie. Ak toto zariadenie spôsobuje nežiaduce rušenie rádiovému alebo televíznemu príjmu, 
ktoré môže byť zistené zapnutím a vypnutím zariadenia, odporúčame užívateľovi napraviť spôsobované rušenie 
nasledovnými opatreniami:

Zmeňte polohu alebo miesto prijímacej antény. •

Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom. •

Zariadenie zapojte do zásuvky iného okruhu ako je zapojený prijímač. •

Poraďte sa so svojím predajcom alebo servisným technikom o ďalších riešeniach. •

Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za rádio alebo televízne rušenie spôsobené používaním iných než 
odporučených káblov alebo neautorizovanou zmenou alebo zásahom do tohto zariadenia. Neautorizované zmeny 
alebo zásahy môžu zrušiť užívateľské právo na obsluhu tohto zariadenia.

Poznámka: Zhodu s FCC predpismi pri elektromagnetickom rušení triedy B výpočtové zariadenia zaistíte 
používaním vhodne tieneného a uzemneného kábla ako napríklad Lexmark číslo produktu 1021294 pre USB 
pripojenie. Používanie náhradných nie vhodne tienených a uzemnených káblov môže spôsobiť nedodržanie FCC 
predpisov.

Akékoľvek otázky ohľadom tohto vyhlásenia o zhode smerujte na: 

Director of Lexmark Technology & Services

Lexmark International, Inc.

740 West New Circle Road

Lexington, KY   40550

(859) 232-3000
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 Vystavenie vyžarovaniu rádiových frekvencií

Nasledovné vyhlásenie je aplikovateľné, ak má tlačiareň nainštalovanú bezdrôtovú sieťovú kartu.

Vyžarovaná výstupná sila tohto zariadenia je ďaleko pod obmedzeniami vyžarovania rádiových frekvencií 
stanovených pravidlami FCC. Za účelom vyhoveniu požiadavkám na zariadenie v oblasti vyžarovania rádiových 
frekvencií stanovených pravidlami FCC je nutné medzi anténou a osobami dodržiavať minimálnu vzdialenosť 20 cm.
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Zhoda so smernicami Európskej Únie (EÚ)

Tento produkt je v súlade s požiadavkami na ochranu podľa rady EÚ smerníc 2004/108/EC a 2006/95/EC 
na priblíženie a harmonizáciu zákonov členských štátov súvisiacich s elektromagnetickou kompatibilitou 
a bezpečnosťou elektrických zariadení určených na použitie v rámci určitých napäťových obmedzení.

Vyhlásenie o zhode s požiadavkami smernice bolo podpísané riaditeľom výrobnej a technickej podpory spoločnosti 
Lexmark International, S.A., Boigny, Francúzsko.

Tento produkt spĺňa obmedzenia EN 55022 a bezpečnostné požiadavky EN 60950.

Vyhlásenie o zhode so smernicami Európskej Únie (EÚ) pre rádiové 

zariadenia

Nasledovné vyhlásenia sú aplikovateľné, ak má tlačiareň nainštalovanú bezdrôtovú sieťovú kartu.

Tento produkt je v súlade s požiadavkami na ochranu podľa rady EÚ smerníc 2004/108/EC, 2006/95/EC a 1999/5/EC na 
priblíženie a harmonizáciu zákonov členských štátov súvisiacich s elektromagnetickou kompatibilitou, bezpečnosťou 
elektrických zariadení určených na použitie v rámci určitých napäťových obmedzení a na rádiových zariadeniach 
a telekomunikačných koncových zariadeniach.

Táto zhoda je označená symbolom CE.

Výstražný znak označuje, že v určitých členských štátoch existujú určité obmedzenia.

Vyhlásenie o zhode s požiadavkami smernice bolo podpísané riaditeľom výrobnej a technickej podpory spoločnosti 
Lexmark International, S.A., Boigny, Francúzsko.

Aplikujú sa nasledovné obmedzenia:

Krajina/Oblasť Obmedzenie

Všetky krajiny/oblasti Toto zariadenie je určené iba pre používanie v interiéri. Toto zariadenie sa nesmie 
používať v exteriéri.

L‘Italia Si fa presente inoltre che l‘uso degli apparati in esame è regolamentato da:
D.Lgs 1.8.2003, n.259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) e  •
105 (libero uso), per uso privato;

D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell‘accesso R-LAN alle reti e ai servizi di  •
telecomunicazioni.
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Tento produkt spĺňa obmedzenia EN 55022; bezpečnostné požiadavky EN 60950; požiadavky na rádiové spektrum 
ETSI EN 300 328; a EMC požiadavky EN 55024, ETSI EN 301 489-1 a ETSI EN 301 489-17.

Česky výrobek je ve shodě se

Dansk Lexmark International, Inc.
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento 
základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

 erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige

Deutsch Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit
den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie
1999/5/EG befindet.

Ελληνική ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

English Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with
the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Español Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los
requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva
1999/5/CE.

Eesti Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi
1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.

Suomi Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten
vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.

Français Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux
exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Magyar Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvetõ
követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.

Íslenska Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og
aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

Italiano Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo questo prodotto è conforme ai requisiti
essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Latviski Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK
būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir
kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.

Malti Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet
essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.

Nederlands Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de
essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Norsk Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende
krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Polski Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z
zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy
1999/5/EC.
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Português A Lexmark International Inc. declara que este este produto está conforme com os requisitos essenciais
e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.

Slovensky Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a
všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.

Slovensko Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi
relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Svenska Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Úrovne emisií hluku

Nasledovné opatrenia boli prijaté v súlade s ISO 7779 a hlásené v súlade s ISO 9296.

Poznámka: Niektoré režimy sa nemusia vzťahovať na váš produkt.

1-meter priemerný tlak zvuku, dBA

Tlač 53

Skenovanie 34

Kopírovanie 44

Pripravená nepočuteľné

Práva na zmenu hodnôt vyhradené. Aktuálne hodnoty je možné nájsť na www.lexmark.com (resp. www.lexmark.sk).
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Smernica WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment)

Logo WEEE označuje špecifi cké recyklačné programy a procedúry pre elektronické produkty v krajinách Európskej 
únie. Vyzývame vás na recykláciu našich produktov. V prípade ďalších otázok o možnostiach recyklácie navštívte 
stránku spoločnosti Lexmark na adrese www.lexmark.com (resp. www.lexmark.sk) a hľadajte telefónne číslo 
miestneho obchodného zastúpenia spoločnosti.

Likvidácia zariadenia

Tlačiareň ani spotrebný materiál nelikvidujte rovnakým spôsobom ako odpad v domácnosti. Ohľadom likvidácie 
a možností recyklovania sa obráťte na miestne úrady.

Informácie o teplotách

Okolitá teplota 15–32° C

Transportná -40–60° C

Skladovacia teplota 1–60° C

Spotreba energie

Spotreba energie zariadenia

Nasledovná tabuľka uvádza charakteristiky príkonu zariadenia.

Poznámka: Niektoré režimy sa nemusia vzťahovať na váš produkt.

Režim Popis Príkon (W)

Tlač Zariadenie generuje výstup kópií z elektronických vstupov. 14,97

Kopírovanie Zariadenie generuje výstup kópií z originálnych dokumentov. 13,79

Skenovanie Zariadenie skenuje kópie dokumentov. 7,24

Pripravená Zariadenie čaká na tlač úlohy. 5,80

Šetrič energie Zariadenie je v režime šetrenia energie. n/a

Vypnutá Zariadenie je zapojené v elektrickej zásuvke, ale je vypnuté. 5,63

Úrovne príkonu uvedené v predchádzajúcej tabuľke predstavujú priemerné merania. Okamžitá spotreba môže byť 
podstatne vyššia ako priemer.

Práva na zmenu hodnôt vyhradené. Aktuálne hodnoty je možné nájsť na www.lexmark.com (resp. www.lexmark.sk).
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Šetrič energie

Ako súčasť ENERGY STAR programu je táto tlačiareň vyrobená s režimom šetriacim energiou nazvaným šetrič 
energie. Režim šetriča energie je ekvivalent spiaceho režimu EPA. Režim šetriča energie šetrí energiu znížením 
spotreby energie počas doby nečinnosti. Časový interval medzi poslednou operáciou a aktivovaním šetriča energie 
sa nazýva časové oneskorenie šetriča (Power Saver Timeout).

Predvolené nastavenie časového oneskorenia šetriča (Power Saver Timeout) (v minútach): 60

Režim vypnutia

Táto tlačiareň disponuje režimom vypnutia, ktorý stále spotrebováva malé množstvo elektrickej energie. Za účelom 
úplného odstavenia spotreby energie tlačiarne odpojte zdroj napájania od elektrickej siete.

Celková spotreba elektrickej energie

Občas je užitočné vyrátať celkovú spotrebu elektrickej energie. Keďže spotreba elektrickej energie sa uvádza vo 
Watoch, spotreba tlačiarne by sa mala vynásobiť časom, ktorý tlačiareň strávila v jednotlivých režimoch za účelom 
vyrátania celkovej spotreby elektrickej energie. Celková spotreba elektrickej energie je súčet spotreby elektrickej 
energie v každom z režimov.
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Vyhlásenie o záruke

Toto vyhlásenie o záruke platí v prípade, že produkt bol zakúpený pre vlastné použitie a nie na ďalší predaj od 
spoločnosti Lexmark alebo predajcu Lexmark, označovaného v tomto vyhlásení ďalej ako „Predajca“. 

Toto vyhlásenie je plne platné pre produkty Lexmark, ofi ciálne distribuované autorizovanými distribútormi na území 
Slovenskej republiky a zakúpené u Predajcov, ktorí sú registrovaní spoločnosťou Lexmark.   

Záruka

Spoločnosť Lexmark zaručuje, že tento produkt:

–Je vyrobený z nových dielov alebo nových a opravených starých dielov, ktoré majú vlastnosti ako nové diely.

–Neobsahuje žiadne materiálové kazy ani kazy spôsobené pracovnou silou. 

Ak tento produkt počas záručnej doby nepracuje podľa záruky, kontaktujte predajcu alebo spoločnosť Lexmark za 
účelom bezplatnej opravy. Ak je tento produkt voliteľný doplnok alebo dodatočné zariadenie, toto vyhlásenie platí len 
v prípade, že je voliteľný doplnok alebo dodatočné zariadenie používané s produktmi, na ktoré je určené. K získaniu 
záruky môžete byť vyzvaný doniesť voliteľný doplnok alebo dodatočné zariadenie spolu s produktom. Ak odovzdáte 
tento produkt inej osobe, záručný servis v zmysle vyhlásenia je dostupný tejto osobe po zvyšok záručnej doby. 
Novému užívateľovi by ste mali odovzdať originálne potvrdenie o zakúpení produktu a toto vyhlásenie.

Záručný servis

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dátumom originálneho zakúpenia ako je zobrazené na potvrdení o 
zakúpení. ( ak nie je zmluvne dohodnuté inak )

K získaniu záručného servisu môžete byť vyzvaný preukázať dôkaz o zakúpení. Záručný servis bude vykonaný v 
autorizovanom servise alebo na mieste inštalácie (platí iba na produkty určené spoločnosťou Lexmark). Môžete 
byť požiadaný o doručenie produktu do autorizovaného servisu alebo doručiť vhodne zabalené na miesto určené 
spoločnosťou Lexmark. Nesiete plnú zodpovednosť za stratu alebo poškodenie produktu počas dopravy do 
autorizovaného servisu alebo na určené servisné miesto.

Ak záručný servis vyžaduje výmenu produktu alebo časti produktu, vymenená časť sa stáva majetkom spoločnosti 
Lexmark. Vymenená časť môže byť nový alebo opravený diel. 

Výmena nie je k dispozícii, ak produkt, ktorý predkladáte na opravu je poškodený, zmenený, ak je potrebná oprava 
nevzťahujúca sa na záručný servis alebo zničený pred opravou. Taktiež takýto produkt musí byť zbavený akejkoľvek 
právnej viazanosti alebo nariadenia, ktoré zamedzuje jeho výmene. Pred odovzdaním tohto produktu na záručný 
servis, odstráňte všetky programy, dáta a odstrániteľné úložné médiá.

Za účelom získania podrobnejších informácií o zárukách a najbližších autorizovaných servisných strediskách 
Lexmark vo vašej oblasti kontaktujte spoločnosť Lexmark na web stránke www.mojlexmark.sk

Vzdialená technická podpora na tento produkt je poskytovaná v priebehu záručnej doby. Spoločnosť Lexmark 
poskytuje rôzne programy predĺženej záruky, ktoré obsahujú aj predĺženie technickej podpory. Pre produkty mimo 
záručnej doby môže byť technická podpora poskytnutá za poplatok.
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Rozsah záruky

Záruka sa nevzťahuje na opravy chýb spôsobených:

Modifi káciami alebo úpravami. −

Nehodou alebo nesprávnym používaním. −

Nevhodným fyzikálnym alebo prevádzkovým prostredím. −

Údržbou vykonanou inou než osobou, ktorá je autorizovaná spoločnosťou Lexmark. −

Používaním produktu po životnosti. −

Používaním tlačových médií mimo špecifi kácií spoločnosti Lexmark. −

Používaním spotrebného materiálu (atrament, toner a iný spotrebný materiál) iného než Lexmark. −

Používaním iných než Lexmark produktov, komponentov, dielov, materiálov, softvéru alebo rozhraní. −

PODĽA ROZSAHU POVOLENIA ZO ZÁKONA NEVYTVÁRA SPOLOČNOSŤ LEXMARK A ANI INÍ DODÁVATELIA 

TRETÍCH STRÁN ALEBO PREDAJCOVIA ŽIADNE INÉ ZÁRUČNÉ PODMIENKY, VÝSLOVNÉ ALEBO SKRYTÉ, 

TÝKAJÚCE SA TOHTO ZARIADENIA A VÝSLOVNE POPIERAJÚ SKRYTÉ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY PREDAJA, 

VHODNÉ PRE IBA URČITÝ ÚČEL A KVALITU SPOKOJNOSTI. VŠETKY VÝSLOVNÉ A SKRYTÉ ZÁRUKY, VRÁTANE 

SKRYTÝCH ZÁRUK PREDAJA VHODNÉ NA ŠPECIFICKÉ ÚČELY SÚ OBMEDZENÉ V TRVANÍ ZÁRUČNEJ DOBY. 

ŽIADNE ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO SKRYTÉ, NEBUDÚ PO UPLYNUTÍ TEJTO DOBY UZNANÉ. VYHRADZUJEME 

SI PRÁVO NA ZMENY VŠETKÝCH INFORMÁCIÍ, TECHNICKÝ ÚDAJOV, CIEN A SLUŽIEB BEZ PREDOŠLÉHO 

UPOZORNENIA.
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Obmedzenie záruky

Váš výhradný opravný prostriedok pod týmto Vyhlásením o záruke je zverejnený v tejto časti.

Za účelom akejkoľvek reklamácie ohľadom výkonu alebo nedostatočného výkonu spoločnosti Lexmark alebo 
Predajcu tohto produktu pod týmto Vyhlásením o záruke, môžete získať náhradu škody až do sumy zverejnenej v 
nasledujúcom odseku.

Ručenie spoločnosti Lexmark za spôsobené škody akéhokoľvek druhy je obmedzené do výšky sumy, ktorú ste zaplatili za 
produkt, ktorý spôsobil škodu. Toto obmedzenie ručenia sa nevzťahuje na reklamácie ohľadom telesných zranení alebo škôd 
na nehnuteľnosti alebo hmotnom osobnom majetku, za ktorý je spoločnosť Lexmark právne zodpovedná. SPOLOČNOSŤ 
LEXMARK NEBUDE V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÁ ZA STRATENÉ ZISKY, STRATENÉ ÚSPORY, NÁHODNÉ ŠKODY ALEBO INÉ 
EKONOMICKÉ ŠKODY. Toto je pravda, aj v prípade, že sa obrátite na spoločnosť Lexmark alebo Predajcu v prípade vzniku takýchto 
škôd. Spoločnosť Lexmark nie je zodpovedná za akúkoľvek reklamáciu založenú na reklamácii tretej strany.

Toto obmedzenie záruk sa taktiež vzťahuje na akúkoľvek spoločnosť zaoberajúcu sa vývojom materiálu dodávaného 
do spoločnosti Lexmark. Obmedzenia záruk spoločnosti Lexmark a spoločností zaoberajúcimi sa vývojom nie sú 
kumulovateľné. Tieto obmedzenia sú určené aj pre spoločnosti zaoberajúce sa vývojom.
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