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Hitta information om skrivaren
Installationsblad

Beskrivning Finns här

I Installationsbladet finns anvisningar om hur du instal-
lerar maskin- och programvara.

Du hittar detta dokument i skrivarförpackningen eller på
Lexmarks webbplats på www.lexmark.se.

Häftet Komma igång eller Installationslösningar

Beskrivning Finns här

Häftet Komma igång innehåller anvisningar om hur du
installerar maskin- och programvara (i Windows opera-
tivsystem), och en del grundläggande anvisningar om
hur man använder skrivaren.

Obs! Om skrivaren har stöd för Macintosh-operativ-
system kan du se Mac-hjälpen:

1 I Finder dubbelklickar du på mappen Lexmark 350
Series.

2 Dubbelklicka på ikonen för skrivarikonen Hjälp.

I häftet Installationslösningar får du information om
hur du löser problem med installation av skrivaren.

Obs! Dessa dokument levereras inte med alla skrivare.
Om du inte fick något av häftena Komma igång eller
Installationslösningar kan du se Användarhandboken
istället.

Du hittar detta dokument i skrivarförpackningen eller på
Lexmarks webbplats på www.lexmark.se.

Hitta information om skrivaren
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Användarhandbok

Beskrivning Finns här

I Användarhandboken hittar du anvisningar om hur du
använder skrivaren och annan information såsom:

• Använda programmet (i Windows operativsystem)

• Fylla på papper

• Skriva ut

• Arbeta med foton

• Skanna (om det stöds av skrivaren)

• Kopiera (om det stöds av skrivaren)

• Faxa (om det stöds av skrivaren)

• Underhålla skrivaren

• Ansluta skrivaren till ett nätverk (om det stöds av
skrivaren)

• Felsöka problem med utskrift, kopiering, skanning,
faxning, pappersstopp och felmatningar

Obs! Om skrivaren har stöd för Macintosh-operativ-
system kan du se Mac-hjälpen:

1 I Finder dubbelklickar du på mappen Lexmark 350
Series.

2 Dubbelklicka på ikonen för skrivarikonen Hjälp.

När du installerar skrivarprogrammet installeras även
Användarhandboken.

1 Klicka på Start  Program eller Alla program 
Lexmark 350 Series.

2 Klicka på Användarhandboken.

Om länken till Användarhandboken inte finns på skriv-
bordet följer du de här instruktionerna:

1 Sätt i cd-skivan.
Installationsskärmen visas.

Obs! Om det behövs klickar du på Start  Kör och
skriv in D:\setup, där D är bokstaven för cd-rom-
enheten.

2 Klicka på Visa Användarhandboken (inklusive
Felsökning vid installation).

3 Klicka på Ja.
En ikon för Användarhandboken visas på skrivbordet
och Användarhandboken visas på skärmen.

Du hittar också dokumentet på Lexmarks webbplats på
www.lexmark.se.

Hjälp

Beskrivning Finns här

I hjälpen får du anvisningar om hur du använder
programmet om skrivaren kan anslutas till en dator.

I ett Lexmark-program klickar du på Hjälp, Tips 
Hjälp, eller Hjälp  Hjälpämnen.

Lexmark Utskriftsassistent

Beskrivning Finns här

Programmet Lexmark Utskriftsassistent ingår på cd-
skivan. Det installeras med andra program, om skrivaren
ansluts till en dator.

Så här öppnar du Lexmark Utskriftsassistent:

1 Klicka på Start  Program eller Alla program 
Lexmark 350 Series.

2 Välj Lexmark Utskriftsassistent.

Hitta information om skrivaren
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Kundsupport

Beskrivning Finns här (Nordamerika) Finns här (resten av världen)

Telefonsupport Ring oss på

• USA: 1-800-332-4120
Måndag-fredag (08.00 -23.00 EST)
Lördag (12:00-18:00 EST)

• Kanada: 1-800-539-6275
Måndag-fredag (09.00 -21.00 EST)
Lördag (12:00-18:00 EST)

• Mexiko: 001-888-377-0063
Måndag-fredag (08.00 -20.00 EST)

Obs! Supportnummer och -tider kan ändras utan
föregående meddelande. I den tryckta garantiin-
formationen som medföljde skrivaren finns infor-
mation om de senaste telefonnumren.

Telefonnummer och supporttider kan variera
mellan olika länder och regioner.

Besök vår webbplats på www.lexmark.se.
Välj ett land eller en region och välj sedan
länken Kundsupport.

Obs! Ytterligare information om hur du kan
kontakta Lexmark finns i den tryckta garantin
som medföljde skrivaren.

E-postsupport Om du vill ha support via e-post besöker du vår
webbplats: www.lexmark.se.

1 Klicka på KUNDSUPPORT.

2 Klicka på Teknisk support.

3 Välj skrivarserie.

4 Välj skrivarmodell.

5 I avsnittet för supportalternativ klickar du på
E-postsupport.

6 Fyll i formuläret och klicka på Skicka fråga.

E-postsupporten varierar mellan olika länder
och regioner, och kanske inte är tillgänglig i
vissa fall.

Besök vår webbplats på www.lexmark.se.
Välj ett land eller en region och välj sedan
länken Kundsupport.

Obs! Ytterligare information om hur du kan
kontakta Lexmark finns i den tryckta garantin
som medföljde skrivaren.

Begränsad garanti

Beskrivning Finns här (USA) Finns här (resten av världen)

Information om begränsad garanti
Lexmark International, Inc. tillhan-
dahåller en begränsad garanti om
att denna skrivare ska vara fri från
defekter med avseende på material
och utförande under tolv månader
från och med det datum då
produkten först införskaffades.

Du kan läsa om begränsningarna och
villkoren för denna begränsade garanti i
meddelandet om begränsad garanti som
medföljer skrivaren och som även finns på
www.lexmark.se.

1 Klicka på KUNDSUPPORT.

2 Klicka på Information om garanti.
3 I avsnittet om begränsad garanti klickar

du på Bläckstråleskrivare & Allt-i-ett-
skrivare.

4 Bläddra genom webbsidan för att läsa
garantin.

Garantiinformationen varierar
mellan olika länder och regioner.
Se den tryckta garantin som
medföljde skrivaren.

Hitta information om skrivaren
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Skriv ned följande information (finns på kvittot och på baksidan av skrivaren) och ha den bredvid dig när du kontaktar
oss så kan vi hjälpa dig snabbare:

• Produkttypens nummer

• Serienummer

• Inköpsdatum

• Butik där produkten köptes

Hitta information om skrivaren
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Installera skrivaren
Skrivaren kan användas som en fristående produkt eller med en anslutning till en dator. Om du vill installera skrivaren
kan du se Installationsbladet som medföljde produkten.

Justera bläckpatronen för bättre utskriftskvalitet
1 Fyll på fotopapper med den glansiga eller utskrivbara sidan mot dig. (Läs instruktionerna som medföljer papperet

om du är osäker på vilken sida som är den utskrivbara.) Mer information finns i ”Fylla på papper” på sidan 19.

Obs! Du får bäst resultat om du använder fotopapperet som du vill skriva ut på.

2 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Verktyg visas på displayen.

3 Tryck på .

4 Tryck på eller  upprepade gånger tills Underhåll visas.

5 Tryck på .

6 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Justera bläckpatron visas.

7 Tryck på .

En justeringssida skrivs ut.

Efter att du har justerat patronen skriver du ut fotot igen. Om utskriftskvaliteten inte har förbättrats rensar du
bläckpatronernas munstycken.

Kontrollera innehållet i förpackningen

Namn Beskrivning

1 Färgpatron Bläckpatron som ska installeras i skrivaren

2 Nätdelen Ansluts till nätporten på baksidan av skrivaren

Installera skrivaren
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Namn Beskrivning

3 CD-skiva med installationsprogram • Installationsprogram för skrivaren

• Hjälp

• Användarhandboken i elektroniskt format

4 Komma igång eller häftet Installationslösningar Tryckt häfte som fungerar som en handbok

Obs! Den fullständiga Användarhandboken finns på cd-
skivan med installationsprogram som levererades med
skrivaren.

5 Installationsanvisningar Anvisningar om att installation av maskin- och
programvara för skrivaren samt information om felsökning
vid installation

6 4 x 6 tum (10 x 15 cm) fotopapper Papper till skrivaren

Obs! USB-kabel säljs separat

Installera skrivaren
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Lära dig mer om skrivaren

Förstå skrivarens delar

Använd För att

1 Pappersstödet Hålla papperet rakt vid inmatningen.

2 Pappersfacket Fylla på papper.

3 Handtaget Bära skrivaren.

4 Åtkomstluckan Komma åt bläckpatronen.

5 Utmatningsfacket Hålla papper när det matas ut.

6 PictBridge-porten Ansluta en PictBridge-aktiverad digitalkamera, en flash-enhet eller en Bluetooth-
adapter till skrivaren.

Obs! Bluetooth-adapter säljs separat.

7 Minneskortplatser Sätta i minneskort.

8 Lampan Kontrollera om skrivaren läser ett minneskort. Lampan blinkar när enheten läses.

9 Kontrollpanelen Styra skrivaren.

10 Displayen Visa foton eller menyer, eller kontrollera skrivarens status.
Displayen lutar för enkel avläsning.

Lära dig mer om skrivaren
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Använd För att

1 Nätporten Ansluta skrivaren till en strömkälla med nätdelen.

2 USB-port Ansluta skrivaren till en dator med en USB-kabel.

Använda kontrollpanelens knappar

Tryck på För att

1 Stänga av eller sätta på skrivaren.

2 Använda reducering av röda ögon för fotot på displayen när det skrivs ut. En ikon visas längst
ned på displayen för att visa att reducering av röda ögon kommer utföras. Tryck på  igen för
att avbryta korrigeringen.

3 Starta ett färgutskriftsjobb med de aktuella inställningarna.

Lära dig mer om skrivaren
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Tryck på För att

4 • Navigera bland menyalternativen på huvudmenyn.

• Navigera bland alternativen i undermenyerna.

• Navigera från ett foto till ett annat när du visar foton.

5 • Öppna undermenyer och utföra uppgifter på en meny.

• Välja ett foto som ska visas på displayen. Tryck på  igen för att avmarkera fotot.

• Mata ut papper. (Håll  nedtryckt i tre sekunder.)

6 • Navigera genom en menys undermenyer.

• Minska antalet kopior som ska skrivas ut när du förhandsgranskar ett foto.

7 • Navigera bland menyalternativen på huvudmenyn.

• Navigera bland alternativen i undermenyerna.

• Navigera från ett foto till ett annat när du visar foton.

8 • Spara det nuvarande valet i en undermeny och gå tillbaka till föregående display.

• Pausa eller stoppa ett bildspel under en visning.

• Stoppa och avbryta jobbet och mata ut papperet när du skriver ut ett foto eller en juste-
ringssida.

9 • Ta fram menyn för fotoredigering på skärmen för förhandsgranskning av foton eller skärmen
för fotoval.

• Ta fram menyn Utskriftsinställningar på skärmen Förhandsgranska utskrift.

10 • Navigera genom en menys undermenyer.

• Öka antalet kopior som ska skrivas ut när du förhandsgranskar ett foto.

Använda kontrollpanelens menyer

Använda menyn Visa och välj
1 Sätt i ett minneskort eller en flash-enhet. För mer information kan du se ” Sätta i ett minneskort” på sidan 20

eller ” Sätta i en flash-enhet” på sidan 21.

2 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Visa och välj visas på displayen.

3 Tryck på .

4 Följ instruktionerna på displayen.

Härifrån Kan du

Visa och välja • Välja ett eller flera foton för visning och/eller utskrift.

• Välja antal kopior att skriva ut.

Tryck på  för att gå till skärmen Förhandsgranska utskrift.

Förhandsgranskning Visa förhandsgranskning av foto/n som ska skrivas ut.

Du kan också trycka på  för att justera utskriftsinställningarna, inklusive inställningar för
pappersstorlek, fotostorlek, layout, utskriftskvalitet, papperstyp och passfoto.

Lära dig mer om skrivaren
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Använda menyn Skriva ut foton
På den här menyn kan du välja en grupp foton att skriva ut.

1 Sätt i ett minneskort eller en flash-enhet. För mer information kan du se ” Sätta i ett minneskort” på sidan 20
eller ” Sätta i en flash-enhet” på sidan 21.

2 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Skriva ut foton visas på displayen.

3 Tryck på .

Härifrån Kan du

Skriva ut kameraval Skriva ut DPOF-val (Digital Print Order Format). Det här alternativet visas endast när
det finns en giltig DPOF-fil på minneskortet. För mer information kan du se ” Skriva ut
foton från en digitalkamera med hjälp av DPOF” på sidan 27.

Skriva ut alla N foton Skriva ut alla foton på en minnesenhet. N är det totala antalet foton som ska skrivas
ut. Kan du välja:

• Foto/n på papper för att visa tillgängliga pappersstorlekar.

• Indexutskrift för att skriva ut en indexsida med foton. För mer information kan du
se ” Skriva ut en indexsida över foton” på sidan 27.

• Kopior per foto för att välja antal kopior som ska skrivas ut per foto.

• Andra utskriftsinställningar för att välja en pappersstorlek, fotostorlek, layout,
utskriftskvalitet och papperstyp.

Skriva ut foton efter datum Skriva ut foton som tagits inom vissa datum. För mer information kan du se ” Skriva ut
foton efter datum” på sidan 25.

Skriva ut fotointervall Välja första och sista fotot i ett intervall som ska skrivas ut. För mer information kan du
se ” Skriva ut foton efter intervall” på sidan 26.

Använda menyn Överföra
Du kan överföra foton från ett minneskort till en flash-enhet eller en dator (om skrivaren är ansluten till en dator).
Fotona på minneskortet behålls.

1 Sätt i ett minneskort. För mer information kan du se ” Sätta i ett minneskort” på sidan 20.

2 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Överföra visas på displayen.

3 Tryck på .

4 Om du vill överföra foton till en USB flash-enhet sätter du i enheten.

5 Tryck på  eller  för att välja USB flash-enhet eller Dator (om skrivaren är ansluten till en dator).

6 Tryck på .

7 Följ instruktionerna på skrivarens display.

Lära dig mer om skrivaren
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Använda menyn Bildspel
Med menyn Bildspel kan du visa foton som sparats på ett minneskort eller en flash-enhet.

1 Sätt i ett minneskort eller en flash-enhet. För mer information kan du se ” Sätta i ett minneskort” på sidan 20
eller ” Sätta i en flash-enhet” på sidan 21.

2 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Bildspel visas på displayen.

3 Tryck på .

4 Tryck på  för att fortsätta.

Varje foto visas i några sekunder.

5 Om du vill gå till föregående eller nästa foto manuellt trycker du på  eller .

6 Tryck på en av följande knappar:

• Tryck på  för att välja ett foto eller foton att skriva ut efter bildspelet.

• Tryck på  för att pausa bildspelet. Tryck på  igen för att avbryta bildspelet.

• Tryck på  för att rotera fotot på displayen.

När bildspelet avbrutits visas det foto eller de foton du valt för utskrift under bildspelet om du trycker på .

Använda menyn Verktyg
1 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Verktyg  visas på displayen.

2 Tryck på .

Härifrån Kan du

Enhetens standardinställningar Välja:

• Språk för att ändra språkinställningen.

• Land för att ställa in standard för den tomma pappersstorleken och det datum-
format som används i ditt land.

• Energisparläge för att ställa in tiden innan skrivaren, om den inte används,
övergår till ett lågenergiläge. I energisparläget är displayen och bakgrunds-
ljuset avstängda. Tryck på valfri knapp för att återställa strömmen till skrivaren.

Utskriftsinställningar Välja en pappersstorlek, fotostorlek, layout, utskriftskvalitet och papperstyp.

Lära dig mer om skrivaren
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Härifrån Kan du

Underhåll Välja:

• Visa bläcknivå för att visa en grafik som visar bläcknivån i bläckpatronen. Mer
information finns i “Visa bläcknivån” i kapitlet “Underhålla skrivaren” i Använ-
darhandboken på cd-skivan.

• Rengöra bläckpatronernas munstycken för att rengöra bläckpatronernas
munstycken. Mer information finns i “Rengöra bläckpatronens munstycken” i
kapitlet “Underhålla skrivaren” i Användarhandboken på cd-skivan.

• Justera bläckpatron för att justera bläckpatronen. För mer information kan
du se ”Justera bläckpatronen för bättre utskriftskvalitet” på sidan 9.

• Skriva ut testsida för att skriva ut en testsida. Om du vill ha mer information
kan du se “Skriva ut en testsida” i kapitlet “Underhålla skrivaren” i Användar-
handboken på cd-skivan.

• Återställ standardinställningarna för att återställa standardinställningarna
till fabriksinställningar.

Bluetooth Välja:

• Aktivera Bluetooth för att aktivera eller inaktivera Bluetooth-kommunikation.
För mer information kan du se ”Använda Bluetooth-teknik” på sidan 35.

• Avkänningsläge för att sätta på eller stänga av avkänningsläget. För mer
information kan du se ”Använda Bluetooth-teknik” på sidan 35.

• Enhetens namn för att visa enhetens namn och UAA-numret (Universally
Administered Address) som automatiskt tilldelats din Bluetooth-aktiverade
enhet.

• Enhetens adress för att visa 48-bits-adressen för din Bluetooth-aktiverade
enhet.

Anpassa Välja:

• Skärmsläckare för att sätta igång skärmsläcksfunktionen efter 30 sekunder,
efter en minut eller för att stänga av funktionen.

• Byt ut skärmsläcksfoton för att välja upp till fyra foton att använda som
skärmsläckare.

• Tips för att sätta på eller stänga av tips. Tips är meddelanden på kontrollpa-
nelens display som ger mer information om det nuvarande valet.

Använda menyn Fotoredigering
När du visar ett foto trycker du på  för att öppna menyn Fotoredigering.

Härifrån Kan du

Ljusstyrka Justera ljusstyrkan på ett foto. För mer information kan du se ” Justera ljusstyrkan i foton”
på sidan 30.

Beskära Beskära ett foto. För mer information kan du se ” Beskära foton” på sidan 29.

Automatisk förbättring Förbättra ett foto automatiskt. För mer information kan du se ” Förbättra foton automatiskt”
på sidan 31.

Röda ögon-reducering Minska effekten av röda ögon som orsakats av ljusreflektion.

Lära dig mer om skrivaren
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Härifrån Kan du

Färgeffekt Välja om du vill skriva ut ett foto i svartvitt, Sepia, Antique Brown eller Antique Gray. För
mer information kan du se ” Använda färgeffekter på foton” på sidan 33.

Rotera Rotera ett foto i steg om 90 grader medsols eller motsols.

Ramar Välja en stil eller färg som ramar in ett foto. För mer information kan du se ” Lägga till ramar
till foton” på sidan 32.

Använda menyn Pictbridge
Standardinställningarna för menyn PictBridge utgör utskriftsinställningar om inga val har angetts för digitalkameran
innan. Om du vill göra kameraval finns information i dokumentationen till kameran.

1 Anslut en PictBridge-aktiverad digitalkamera. För mer information kan du se ” Ansluta en PictBridge-aktiverad
digitalkamera” på sidan 22.

2 Tryck på  för att öppna menyn PictBridge.

3 Tryck på  eller  för att navigera mellan följande alternativ:

Härifrån Kan du

Pappersstorlek Välja en pappersstorlek.

Fotostorlek Välja en fotostorlek.

Layout Välja en fotolayout.

Utskriftskvalitet Välja en utskriftskvalitet.

Papperstyp Välja en papperstyp. För mer information kan du se ”Använda papperstyper som stöds” på
sidan 19.

4 Tryck på  eller  för att göra ett val.

5 Tryck på  för att skriva ut.

Lära dig mer om skrivaren
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Lära dig mer om programvaran
Skrivarprogramvaran kan endast öppnas från en dator. Om du vill ha mer information om hur du installerar skrivaren
med en dator kan du se Installationsbladet som följde med produkten.

Använd För att Öppna programvaran

Utskriftsassistenten Hitta information om felsökning, underhåll
och bläckpatronsbeställning.

Från skrivbordet:

1 Klicka på Start  Program eller Alla
program  Lexmark 350 Series.

2 Välj Utskriftsassistent.

Utskriftsegenskaper Välja de bästa utskriftsinställningarna för
fotot du ska skriva ut med hjälp av en dator.

1 Med fotot öppet i ett program klickar du på
Arkiv  Skriv ut.

2 I dialogrutan Skriv ut klickar du på
Egenskaper, Inställningar, Alternativ eller
Format.

Fast Pics • Överföra foton från en minnesenhet till
en dator. Mer information finns i
”Överföra foton från en minnesenhet till
en dator” på sidan 34.

• Redigera och skriva ut foton som sparats
på datorn. Mer information finns i ”Skriva
ut foton med hjälp av Fast Pics” i kapitlet
”Skriva ut foton” i Användarhandboken
som finns på cd-skivan.

Sätt i ett minneskort eller en flash-enhet. Mer
information finns i ” Sätta i ett minneskort” på
sidan 20 eller ” Sätta i en flash-enhet” på
sidan 21.

Lära dig mer om programvaran
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Fylla på papper

Fylla på papper
Anmärkningar:

• Fyll på fotopapper eller glansigt papper med den glansiga sidan mot dig. (Om du är osäker på vilken sida som
är den utskrivbara kan du se anvisningarna som medföljde papperet.)

• Kontrollera att papperet inte är använt eller skadat.

• Tryck inte ned papperet i skrivaren.

1 Skjut pappersstödet mot papperfackets vänstra kant.

2 Fyll på papperet vertikalt mot pappersfackets högerkant och släpp försiktigt på pappersstödet.

1

2

Använda papperstyper som stöds
Du kan använda följande papperstyper i skrivaren:

• Lexmark Perfectfinish fotopapper

• Lexmark fotopapper

• Fotopapper/glansigt papper

Anmärkningar:

• Använd Lexmark Perfectfinish fotopapper eller Lexmark fotopapper för bästa resultat.

• Använd inte Lexmark Premium fotopapper. Din bläckpatron är inte kompatibel med den här papperstypen.

Din skrivare har stöd för följande pappersstorlekar:

• A6-kort: 4,1 x 5,8 tum (105 x 148 mm)

• Hagaki-vykort: 3,9 x 5,8 tum (100 x 148 mm)

• 3,5 x 5 tum (8,89 x 12,7 cm)

• 4 x 6 tum

• 4 x 8 tum

• 10 x 15 cm

• 10 x 20 cm

• L foto (89 x 127 mm)

Obs! Lägg inte i fler än 25 ark i pappersfacket.

Fylla på papper
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Ansluta fotolagringsnheter

Sätta i ett minneskort
Ett minneskort kan användas för att spara foton som är tagna med en digitalkamera eller en mobiltelefonkamera.
Med skrivaren kan du visa, redigera och skriva ut foton som lagrats på ett minneskort. Mer information finns i ”Skriva
ut fotografier” på sidan 24 eller ”Redigera fotografier” på sidan 29.

Med skrivaren kan du även överföra foton:

• Från ett minneskort till en dator. För mer information kan du se ”Överföra foton från en minnesenhet till en dator”
på sidan 34.

• Från ett minneskort till en flash-enhet. För mer information kan du se ” Överföra foton från ett minneskort till en
flash-enhet” på sidan 34.

1 Sätta i ett minneskort.

• Sätt i kortet med märkesnamnsetiketten vänd uppåt.

• Om det finns en pil på kortet ser du till att den pekar mot skrivaren.

Kortplats Minneskort

Övre kortplats • xD Picture Card

• SD (Secure Digital)

• miniSD (med adapter) *

• microSD (med adapter) *

• RS-MMC (med adapter) *

• MultiMedia Card

• Memory Stick

• Memory Stick PRO

• Memory Stick Duo (med adapter) eller Memory Stick PRO Duo (med adapter) *

• TransFlash (med adapter) *

Nedre kortplats CompactFlash typ I och II

* Se till att du ansluter minneskortet till adaptern som medföljde kortet innan du sätter in det i kortplatsen.

2 Vänta tills lampan på skrivaren lyser. Lampan blinkar för att visa att kortet läses eller överför data.

Varning – risk för skador: Du får inte ta ut minneskortet eller vidröra skrivaren i området för minneskortet när lampan
blinkar.

Ansluta fotolagringsnheter
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Om skrivaren inte läser minneskortet tar du bort kortet och sätter tillbaka det igen.

Obs! Skrivaren läser bara en medieenhet åt gången. Om du sätter in mer än ett minneskort blir du uppmanad att
välja vilket kort du vill använda och ta bort det andra.

Sätta i en flash-enhet
En flash-enhet kan användas för att spara foton som är tagna med en digitalkamera eller en mobiltelefonkamera.
Med skrivaren kan du visa, redigera och skriva ut foton som lagrats på en flash-enhet. För mer information kan du se
”Skriva ut fotografier” på sidan 24 eller ”Redigera fotografier” på sidan 29.

Med skrivaren kan du även överföra foton:

• Från en flash-enhet till en dator. För mer information kan du se ”Överföra foton från en minnesenhet till en dator”
på sidan 34.

• Från ett minneskort till en flash-enhet. För mer information kan du se ” Överföra foton från ett minneskort till en
flash-enhet” på sidan 34.

1 Sätt i en flash-enhet i PictBridge-porten på skrivarens framsida.

Anmärkningar:

• En adapter kan vara nödvändig om flash-enheten inte passar i porten.

• Skrivaren läser bara en medieenhet åt gången. Om du sätter in mer än en minnesenhet blir du uppmanad
att välja vilken enhet du vill använda och ta bort den andra.

2 Vänta tills skrivaren har läst flash-enheten.

Ansluta fotolagringsnheter
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Ansluta en PictBridge-aktiverad digitalkamera
PictBridge är en teknik som finns tillgänglig i de flesta digitalkameror och som gör det möjligt för dig att skriva ut
direkt från digitalkameran utan att behöva använda en dator. Du kan ansluta en PictBridge-aktiverad digitalkamera
till skrivaren och använda antingen skrivaren eller kameran för att styra utskriften av foton.

1 Sätt in ena änden av USB-kabeln i kameran.

Obs! Använd endast den USB-kabel som medföljde kameran.

2 Sätt in den andra änden av kabeln i PictBridge-porten i skrivarens främre del.

Anmärkningar:

• Kontrollera att den PictBridge-aktiverade digitalkameran är inställd på rätt USB-läge. För mer information
kan du se kamerans dokumentation.

• Skrivaren läser bara en medieenhet åt gången.

3 Om anslutningen till PictBridge har lyckats visas följande på displayen: Kamera ansluten. Läs på
kamerans display eller i kamerans användarhandbok för ytterligare
information. Om du vill använda kameran för att styra utskrift av foton kan du läsa instruktionerna i kamerans
dokumentation.

4 Om inga alternativ har angetts på digitalkameran i förväg, kan du använda skrivaren för att styra utskrift av foton.
Tryck på  för att visa PictBridge-menyn på kontrollpanelens display. För mer information kan du se ” Använda
menyn Pictbridge” på sidan 17.

Ansluta fotolagringsnheter
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Visa fotografier

Visa ett bildspel på kontrollpanelens display
Om du vill visa ett bildspel med fotona på minneskortet eller flash-enheten kan du se ”Använda menyn Bildspel” på
sidan 15.

Visa fotografier
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Skriva ut fotografier
Du kan använda följande papperstyper i skrivaren:

• Lexmark Perfectfinish fotopapper

• Lexmark fotopapper

• Fotopapper/glansigt papper

Anmärkningar:

• Använd Lexmark Perfectfinish fotopapper eller Lexmark fotopapper för bästa resultat.

• Använd inte Lexmark Premium fotopapper. Din bläckpatron är inte kompatibel med den här papperstypen.

Skriva ut fotografier med kontrollpanelen

Skriva ut ett foto eller valda foton
Följ dessa instruktioner för att visa foton, och välja ett eller fler foton att redigera och skriva ut.

1 Fyll på fotopapper med den glansiga eller utskrivbara sidan mot dig. (Läs instruktionerna som medföljer papperet
om du är osäker på vilken sida som är den utskrivbara.) För mer information kan du se ”Fylla på papper” på
sidan 19.

2 Sätt i ett minneskort eller en flash-enhet. För mer information kan du se ” Sätta i ett minneskort” på sidan 20 eller
” Sätta i en flash-enhet” på sidan 21.

3 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Visa och välj visas på displayen.

4 Tryck på .

5 Tryck på  för att fortsätta.

6 Tryck på  eller  för att navigera mellan fotona.

7 Tryck på  för att välja ett foto att skriva ut.

8 Om du vill redigera fotot trycker du på:

a Tryck på . För mer information kan du se ” Använda menyn Fotoredigering” på sidan 16.

b Gör redigeringsändringarna.

c Tryck på  för att spara dina ändringar och sedan gå tillbaka till skärmen för fotoval.

9 Tryck på  eller  för att välja antal kopior du vill skriva ut.

Obs! Om du trycker på  när antalet kopior är inställt till 1 avmarkeras bilden. Om du trycker på  när bilden
inte är markerad så markeras den.

10 Du kan välja fler foton att skriva ut och redigera genom att upprepa steg 6 till steg 9.

11 Tryck på  för att gå till skärmen Förhandsgranska utskrift.

12 Om du vill justera utskriftsinställningarna:

a Tryck på .

b Gör dina val.

Skriva ut fotografier
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c Tryck på  för att spara dina val och gå tillbaka till skärmen Förhandsgranska utskrift.

13 Tryck på  för att skriva ut.

Obs! Undvik att röra vid utskriftsytan med fingrarna eller skarpa föremål för att förhindra att utskriften blir smetig
eller repas. För bästa resultat tar du bort varje utskrift som matas ut från pappersutmatningsfacket och låter dem
torka i minst 24 timmar innan du buntar, visar eller förvarar dem.

Skriva ut alla foton
Följ dessa instruktioner för att skriva ut alla foton som sparats på minneskortet eller flash-enheten.

1 Fyll på fotopapper med den glansiga eller utskrivbara sidan mot dig. (Läs instruktionerna som medföljer papperet
om du är osäker på vilken sida som är den utskrivbara.) För mer information kan du se ”Fylla på papper” på
sidan 19.

2 Sätt i ett minneskort eller en flash-enhet. För mer information kan du se ” Sätta i ett minneskort” på sidan 20 eller
” Sätta i en flash-enhet” på sidan 21.

3 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Skriva ut foton visas på displayen.

4 Tryck på .

5 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Skriva ut alla N foton är markerat. (N är det totala antalet
foton som ska skrivas ut.)

6 Tryck på .

7 Tryck på  eller  för att välja fotostorlek, pappersstorlek och antal kopior att skriva ut per foto.

8 Tryck på .

9 Om du vill justera utskriftsinställningarna:

a Tryck på .

b Gör dina val.

c Tryck på  för att spara dina val och gå tillbaka till skärmen Förhandsgranska utskrift.

10 Tryck på  för att skriva ut.

Obs! Undvik att röra vid utskriftsytan med fingrarna eller skarpa föremål för att förhindra att utskriften blir smetig
eller repas. För bästa resultat tar du bort varje utskrift som matas ut från pappersutmatningsfacket och låter dem
torka i minst 24 timmar innan du buntar, visar eller förvarar dem.

Skriva ut foton efter datum
Följ dessa instruktioner för att skriva ut foton som tagits inom vissa datum.

1 Fyll på fotopapper med den glansiga eller utskrivbara sidan mot dig. (Läs instruktionerna som medföljer papperet
om du är osäker på vilken sida som är den utskrivbara.) För mer information kan du se ”Fylla på papper” på
sidan 19.

2 Sätt i ett minneskort eller en flash-enhet. För mer information kan du se ” Sätta i ett minneskort” på sidan 20 eller
” Sätta i en flash-enhet” på sidan 21.

3 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Skriva ut foton visas på displayen.

4 Tryck på .

Skriva ut fotografier
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5 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Skriva ut foton efter datum är markerat.

6 Tryck på .

7 Tryck på  eller  för att välja ett tidigare eller senare startdatum.

8 Tryck på  eller  för att välja ett tidigare eller senare slutdatum.

9 Tryck på  för att spara det datumintervall du har valt.

10 Tryck på  eller  för att välja fotostorlek, pappersstorlek och antal kopior att skriva ut per foto.

11 Tryck på .

12 Om du vill justera utskriftsinställningarna:

a Tryck på .

b Gör dina val.

c Tryck på  för att spara dina val och gå tillbaka till skärmen Förhandsgranska utskrift.

13 Tryck på  för att skriva ut.

Obs! Undvik att röra vid utskriftsytan med fingrarna eller skarpa föremål för att förhindra att utskriften blir smetig
eller repas. För bästa resultat tar du bort varje utskrift som matas ut från pappersutmatningsfacket och låter dem
torka i minst 24 timmar innan du buntar, visar eller förvarar dem.

Skriva ut foton efter intervall
Följ dessa instruktioner för att välja första och sista fotot i ett intervall som ska skrivas ut.

1 Fyll på fotopapper med den glansiga eller utskrivbara sidan mot dig. (Läs instruktionerna som medföljer papperet
om du är osäker på vilken sida som är den utskrivbara.) För mer information kan du se ”Fylla på papper” på
sidan 19.

2 Sätt i ett minneskort eller en flash-enhet. För mer information kan du se ” Sätta i ett minneskort” på sidan 20 eller
” Sätta i en flash-enhet” på sidan 21.

3 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Skriva ut foton visas på displayen.

4 Tryck på .

5 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Skriva ut fotointervall är markerat.

6 Tryck på .

7 Tryck på  för att fortsätta.

8 Tryck på  eller  för att navigera till det första fotot i intervallet som ska skrivas ut.

9 Tryck på .

10 Tryck på  eller  för att navigera till det sista fotot i intervallet som ska skrivas ut.

11 Tryck på .

12 Tryck på  eller  för att välja fotostorlek, pappersstorlek och antal kopior att skriva ut per foto.

13 Tryck på .

Skriva ut fotografier
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14 Om du vill justera utskriftsinställningarna:

a Tryck på .

b Gör dina val.

c Tryck på  för att spara dina val och gå tillbaka till skärmen Förhandsgranska utskrift.

15 Tryck på  för att skriva ut.

Obs! Undvik att röra vid utskriftsytan med fingrarna eller skarpa föremål för att förhindra att utskriften blir smetig
eller repas. För bästa resultat tar du bort varje utskrift som matas ut från pappersutmatningsfacket och låter dem
torka i minst 24 timmar innan du buntar, visar eller förvarar dem.

Skriva ut en indexsida över foton
Följ dessa instruktioner för att skriva ut miniatyrbilder av alla foton som sparats på minneskortet eller flash-enheten.

1 Fyll på fotopapper med den glansiga eller utskrivbara sidan mot dig. (Läs instruktionerna som medföljer papperet
om du är osäker på vilken sida som är den utskrivbara.) För mer information kan du se ”Fylla på papper” på
sidan 19.

2 Sätt i ett minneskort eller en flash-enhet. För mer information kan du se ” Sätta i ett minneskort” på sidan 20 eller
” Sätta i en flash-enhet” på sidan 21.

3 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Skriva ut foton visas på displayen.

4 Tryck på .

5 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Skriva ut alla N foton är markerat. (N är det totala antalet
foton som ska skrivas ut.)

6 Tryck på .

7 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Indexutskrift är markerat.

8 Tryck på .

En indexsida över bilderna visas på displayen.

9 Tryck på  för att skriva ut.

Obs! Undvik att röra vid utskriftsytan med fingrarna eller skarpa föremål för att förhindra att utskriften blir smetig
eller repas. För bästa resultat tar du bort varje utskrift som matas ut från pappersutmatningsfacket och låter dem
torka i minst 24 timmar innan du buntar, visar eller förvarar dem.

Skriva ut foton från en digitalkamera med hjälp av DPOF
DPOF (Digital Print Order Format) är en funktion som är tillgänglig i vissa digitalkameror. Om kameran har stöd för
DPOF kan du ange vilka fotografier som ska skrivas ut, och hur många av varje, medan minneskortet fortfarande sitter
i kameran. Skrivaren känner igen dessa inställningar när du sätter i minneskortet i skrivaren.

Obs! Om du angett en fotostorlek med minneskortet i kameran, kontrollerar du att papperet som finns i skrivaren
inte är mindre än storleken som angetts för DPOF-alternativet.

1 Fyll på fotopapper, med den glansiga eller utskrivbara sidan mot dig. (Läs instruktionerna som medföljer papperet
om du är osäker på vilken sida som är den utskrivbara.) För mer information kan du se ”Fylla på papper” på
sidan 19.

2 Sätt i ett minneskort. För mer information kan du se ” Sätta i ett minneskort” på sidan 20.

Skriva ut fotografier
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3 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Skriva ut foton visas på displayen.

4 Tryck på .

5 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Skriv ut kameraval är markerat. Det här alternativet visas endast
när det finns en giltig DPOF-fil på minneskortet.

6 Tryck på .

7 Tryck på  för att skriva ut.

Obs! Undvik att röra vid utskriftsytan med fingrarna eller skarpa föremål för att förhindra att utskriften blir smetig
eller repas. För bästa resultat tar du bort varje utskrift som matas ut från pappersutmatningsfacket och låter dem
torka i minst 24 timmar innan du buntar, visar eller förvarar dem.

Skriva ut foton från en digitalkamera med hjälp av PictBridge-
menyn
PictBridge är en teknik som finns tillgänglig i de flesta digitalkameror och som gör det möjligt för dig att skriva ut
direkt från digitalkameran utan att behöva använda en dator. Du kan ansluta en PictBridge-aktiverad digitalkamera
till skrivaren och använda PictBridge-menyn på skrivaren för att skriva ut foton.

1 Fyll på fotopapper, med den glansiga eller utskrivbara sidan mot dig. (Läs instruktionerna som medföljer papperet
om du är osäker på vilken sida som är den utskrivbara.) För mer information kan du se ”Fylla på papper” på
sidan 19.

2 Anslut en PictBridge-aktiverad digitalkamera. För mer information kan du se ” Ansluta en PictBridge-aktiverad
digitalkamera” på sidan 22.

3 Om inga alternativ har angetts på digitalkameran i förväg, trycker du på  för att komma åt PictBridge-menyn
på skrivaren. För mer information kan du se ” Använda menyn Pictbridge” på sidan 17.

4 När du har angett dina val trycker du på  för att skriva ut.

Obs! Undvik att röra vid utskriftsytan med fingrarna eller skarpa föremål för att förhindra att utskriften blir smetig
eller repas. För bästa resultat tar du bort varje utskrift som matas ut från pappersutmatningsfacket och låter dem
torka i minst 24 timmar innan du buntar, visar eller förvarar dem.

Skriva ut fotografier
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Redigera fotografier
Du kan använda följande papperstyper i skrivaren:

• Lexmark Perfectfinish fotopapper

• Lexmark fotopapper

• Fotopapper/glansigt papper

Anmärkningar:

• Använd Lexmark Perfectfinish fotopapper eller Lexmark fotopapper för bästa resultat.

• Använd inte Lexmark Premium fotopapper. Din bläckpatron är inte kompatibel med den här papperstypen.

Beskära foton
1 Fyll på fotopapper med den glansiga eller utskrivbara sidan mot dig. (Läs instruktionerna som medföljer papperet

om du är osäker på vilken sida som är den utskrivbara.) För mer information kan du se ”Fylla på papper” på
sidan 19.

2 Sätt i ett minneskort eller en flash-enhet. För mer information kan du se ” Sätta i ett minneskort” på sidan 20 eller
” Sätta i en flash-enhet” på sidan 21.

3 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Visa och välj visas på displayen.

4 Tryck på .

5 Tryck på  för att fortsätta.

6 Tryck på  eller  för att navigera mellan fotona.

7 Tryck på  för att välja ett foto att skriva ut.

8 Tryck på .

Menyn Fotoredigering visas.

9 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Beskär visas längst ned på displayen, och ikonen för beskärning
markeras.

10 Tryck på .

11 Använd beskärningsverktygen som visas på displayen. Tryck på  eller  för att välja verktyget och  eller 
för att använda det valda verktyget.

12 Tryck på  för att spara ändringarna och gå tillbaka till menyn Fotoredigering.

13 Tryck på  för att gå tillbaka till skärmen för fotoval.

14 Tryck på  eller  för att välja antal kopior du vill skriva ut.

Obs! Om du trycker på  när antalet kopior är inställt till 1 avmarkeras bilden. Om du trycker på  när bilden
inte är markerad så markeras den.

15 Du kan välja fler foton att skriva ut och redigera genom att upprepa steg 6 till steg 14.

16 Tryck på  för att gå till skärmen Förhandsgranska utskrift.
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17 Om du vill justera utskriftsinställningarna:

a Tryck på .

b Gör dina val.

c Tryck på  för att spara dina val och gå tillbaka till skärmen Förhandsgranska utskrift.

18 Tryck på  för att skriva ut.

Obs! Undvik att röra vid utskriftsytan med fingrarna eller skarpa föremål för att förhindra att utskriften blir smetig
eller repas. För bästa resultat tar du bort varje utskrift som matas ut från pappersutmatningsfacket och låter dem
torka i minst 24 timmar innan du buntar, visar eller förvarar dem.

Justera ljusstyrkan i foton
1 Fyll på fotopapper med den glansiga eller utskrivbara sidan mot dig. (Läs instruktionerna som medföljer papperet

om du är osäker på vilken sida som är den utskrivbara.) För mer information kan du se ”Fylla på papper” på
sidan 19.

2 Sätt i ett minneskort eller en flash-enhet. För mer information kan du se ” Sätta i ett minneskort” på sidan 20 eller
” Sätta i en flash-enhet” på sidan 21.

3 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Visa och välj visas på displayen.

4 Tryck på .

5 Tryck på  för att fortsätta.

6 Tryck på  eller  för att navigera mellan fotona.

7 Tryck på  för att välja ett foto att skriva ut.

8 Tryck på .

Menyn Fotoredigering visas.

9 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Ljusstyrka visas på displayen.

10 Tryck på  eller  för att justera fotots ljusstyrka.

Obs! Bilden på displayen stämmer inte helt överens med hur bilden ser ut när den är utskriven.

11 Tryck på  för att spara dina ändringar och sedan gå tillbaka till skärmen för fotoval.

12 Tryck på  eller  för att välja antal kopior du vill skriva ut.

Obs! Om du trycker på  när antalet kopior är inställt till 1 avmarkeras bilden. Om du trycker på  när bilden
inte är markerad så markeras den.

13 Du kan välja fler foton att skriva ut och redigera genom att upprepa steg 6 till steg 12.

14 Tryck på  för att gå till skärmen Förhandsgranska utskrift.

15 Om du vill justera utskriftsinställningarna:

a Tryck på .

b Gör dina val.

Redigera fotografier

30



c Tryck på  för att spara dina val och gå tillbaka till skärmen Förhandsgranska utskrift.

16 Tryck på  för att skriva ut.

Obs! Undvik att röra vid utskriftsytan med fingrarna eller skarpa föremål för att förhindra att utskriften blir smetig
eller repas. För bästa resultat tar du bort varje utskrift som matas ut från pappersutmatningsfacket och låter dem
torka i minst 24 timmar innan du buntar, visar eller förvarar dem.

Förbättra foton automatiskt
1 Fyll på fotopapper med den glansiga eller utskrivbara sidan mot dig. (Läs instruktionerna som medföljer papperet

om du är osäker på vilken sida som är den utskrivbara.) För mer information kan du se ”Fylla på papper” på
sidan 19.

2 Sätt i ett minneskort eller en flash-enhet. För mer information kan du se ” Sätta i ett minneskort” på sidan 20 eller
” Sätta i en flash-enhet” på sidan 21.

3 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Visa och välj visas på displayen.

4 Tryck på .

5 Tryck på  för att fortsätta.

6 Tryck på  eller  för att navigera mellan fotona.

7 Tryck på  för att välja ett foto att skriva ut.

8 Tryck på .

Menyn Fotoredigering visas.

9 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Automatisk förbättring visas på displayen.

10 Tryck på  eller  för att välja På.

Obs! Bilden på displayen stämmer inte helt överens med hur bilden ser ut när den är utskriven.

11 Tryck på  för att spara dina val och gå sedan tillbaka till skärmen för fotoval.

En ikon visas längst ned på displayen för att visa att fotot automatiskt förbättras när det skrivs ut.

12 Tryck på  eller  för att välja antal kopior du vill skriva ut.

Obs! Om du trycker på  när antalet kopior är inställt till 1 avmarkeras bilden. Om du trycker på  när bilden
inte är markerad så markeras den.

13 Du kan välja fler foton att skriva ut och redigera genom att upprepa steg 6 till steg 12.

14 Tryck på  för att gå till skärmen Förhandsgranska utskrift.

15 Om du vill justera utskriftsinställningarna:

a Tryck på .

b Gör dina val.

c Tryck på  för att spara dina val och gå tillbaka till skärmen Förhandsgranska utskrift.

16 Tryck på  för att skriva ut.

Obs! Undvik att röra vid utskriftsytan med fingrarna eller skarpa föremål för att förhindra att utskriften blir smetig
eller repas. För bästa resultat tar du bort varje utskrift som matas ut från pappersutmatningsfacket och låter dem
torka i minst 24 timmar innan du buntar, visar eller förvarar dem.
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Lägga till ramar till foton
Du kan välja en ramstil och ramfärg som en ram för fotot.

1 Fyll på fotopapper, med den glansiga eller utskrivbara sidan mot dig. (Läs instruktionerna som medföljer papperet
om du är osäker på vilken sida som är den utskrivbara.) För mer information kan du se ”Fylla på papper” på
sidan 19.

2 Sätt i ett minneskort eller en flash-enhet. För mer information kan du se ” Sätta i ett minneskort” på sidan 20 eller
” Sätta i en flash-enhet” på sidan 21.

3 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Visa och välj visas på displayen.

4 Tryck på .

5 Tryck på  för att fortsätta.

6 Tryck på  eller  för att navigera mellan fotona.

7 Tryck på  för att välja ett foto att skriva ut.

8 Tryck på .

Menyn Fotoredigering visas.

9 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Ramar visas på displayen.

10 Tryck på .

11 Tryck på  eller  för att välja en ramstil.

12 Tryck på .

13 Tryck på  eller  för att välja en ramfärg.

14 Tryck på .

15 Tryck på  för att spara dina val och gå tillbaka till skärmen för fotoval.

En ikon visas längst ned på displayen för att visa att fotot får en ram när det skrivs ut.

16 Tryck på  eller  för att välja antal kopior du vill skriva ut.

Obs! Om du trycker på  när antalet kopior är inställt till 1 avmarkeras bilden. Om du trycker på  när bilden
inte är markerad så markeras den.

17 Du kan välja fler foton att skriva ut och redigera genom att upprepa steg 6 till steg 16.

18 Tryck på  för att gå till skärmen Förhandsgranska utskrift.

19 Om du vill justera utskriftsinställningarna:

a Tryck på .

b Gör dina val.

c Tryck på  för att spara dina val och gå tillbaka till skärmen Förhandsgranska utskrift.

20 Tryck på  för att skriva ut.

Obs! Undvik att röra vid utskriftsytan med fingrarna eller skarpa föremål för att förhindra att utskriften blir smetig
eller repas. För bästa resultat tar du bort varje utskrift som matas ut från pappersutmatningsfacket och låter dem
torka i minst 24 timmar innan du buntar, visar eller förvarar dem.
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Använda färgeffekter på foton
Med funktionen Färgeffekt kan du skriva ut ett foto i svartvitt, Sepia, Antique Brown eller Antique Gray.

1 Fyll på fotopapper med den glansiga eller utskrivbara sidan mot dig. (Läs instruktionerna som medföljer papperet
om du är osäker på vilken sida som är den utskrivbara.) För mer information kan du se ”Fylla på papper” på
sidan 19.

2 Sätt i ett minneskort eller en flash-enhet. För mer information kan du se ” Sätta i ett minneskort” på sidan 20 eller
” Sätta i en flash-enhet” på sidan 21.

3 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Visa och välj visas på displayen.

4 Tryck på .

5 Tryck på  för att fortsätta.

6 Tryck på  eller  för att navigera mellan fotona.

7 Tryck på  för att välja ett foto att skriva ut.

8 Tryck på .

Menyn Fotoredigering visas.

9 Tryck på  eller  tills Färgeffekt visas på displayen.

10 Tryck på  eller  för att välja ett färgeffektsalternativ.

11 Tryck på  för att spara dina val och gå sedan tillbaka till skärmen för fotoval.

12 Tryck på  eller  för att välja antal kopior du vill skriva ut.

Obs! Om du trycker på  när antalet kopior är inställt till 1 avmarkeras bilden. Om du trycker på  när bilden
inte är markerad så markeras den.

13 Du kan välja fler foton att skriva ut och redigera genom att upprepa steg 6 till steg 12.

14 Tryck på  för att gå till skärmen Förhandsgranska utskrift.

15 Om du vill justera utskriftsinställningarna:

a Tryck på .

b Gör dina val.

c Tryck på  för att spara dina val och gå tillbaka till skärmen Förhandsgranska utskrift.

16 Tryck på  för att skriva ut.

Obs! Undvik att röra vid utskriftsytan med fingrarna eller skarpa föremål för att förhindra att utskriften blir smetig
eller repas. För bästa resultat tar du bort varje utskrift som matas ut från pappersutmatningsfacket och låter dem
torka i minst 24 timmar innan du buntar, visar eller förvarar dem.
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Överföra fotografier

Överföra foton från en minnesenhet till en dator
Du kan överföra foton från ett minneskort eller en flash-enhet till en dator för att spara utrymme på minnesenheten.

1 Se till att skrivaren är ansluten till en dator och att både skrivaren och datorn är på.

2 Sätt i ett minneskort eller en flash-enhet. För mer information kan du se ” Sätta i ett minneskort” på sidan 20 eller
” Sätta i en flash-enhet” på sidan 21.

Programmet Fast Pics öppnas automatiskt på datorskärmen.

3 I dialogrutan för Fast Pics klickar du på Spara foton till datorn.

Lampan på skrivaren blinkar för att visa att minneskortet överför data till datorn.

4 Följ instruktionerna på datorskärmen för att ange var du vill spara fotona.

Överföra foton från ett minneskort till en flash-enhet
Du kan överföra foton från ett minneskort till en flash-enhet. Fotona på minneskortet behålls.

1 Sätt i ett minneskort. För mer information kan du se ” Sätta i ett minneskort” på sidan 20.

2 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Överför visas på displayen.

3 Tryck på .

4 Sätt i en flash-enhet. För mer information kan du se ” Sätta i en flash-enhet” på sidan 21.

5 Tryck på  eller  för att välja USB-flashenhet.

6 Tryck på .

7 Tryck på  eller  för att navigera mellan följande alternativ:

• Alla foton för att överföra alla foton

• Valda foton för att överföra valda foton

• Fotointervall för att överföra foton efter intervall

• Datumintervall för att överföra foton som tagits inom vissa datum

8 Tryck på  för att välja ett alternativ.

9 Följ instruktionerna på displayen.
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Använda Bluetooth-teknik
Bluetooth är en trådlös teknik som gör att kompatibla produkter kan skicka och ta emot kommunikation. Skrivaren
kommunicerar med Bluetooth-aktiverade enheter genom en Universal Serial Bus (USB) Bluetooth-adapter, som säljs
separat.

Ställa in Bluetooth-läget
1 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Verktyg visas på displayen.

2 Tryck på .

3 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Bluetooth visas.

4 Tryck på .

5 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Aktivera Bluetooth markeras.

6 Tryck på  eller  för att välja På eller Av.

7 Tryck på  eller  upprepade gånger tills Avkänningsläget är markerat.

8 Tryck på  eller  för att välja På eller Av.

9 Tryck på  för att spara dina val.

Skriva ut med hjälp av Bluetooth
Du kan skriva ut foton från en Bluetooth-aktiverad enhet, t.ex. en kameratelefon med hjälp av en USB Bluetooth-
adapter.

1 Fyll på fotopapper med den glansiga eller utskrivbara sidan mot dig. (Läs instruktionerna som medföljer papperet
om du är osäker på vilken sida som är den utskrivbara.) För mer information kan du se ”Fylla på papper” på
sidan 19.

2 Kontrollera att alternativen Aktivera Bluetooth och Avkänningsläge på skrivaren är inställda på På.
För mer information kan du se ” Ställa in Bluetooth-läget” på sidan 35.

3 Sätt i en USB Bluetooth-adapter i PictBridge-porten på skrivarens framsida.

Obs! Bluetooth-adapter säljs separat.
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4 När skrivaren upptäcker Bluetooth-adaptern visas följande meddelande på skrivardisplayen i fem sekunder:
Bluetooth-dongel ansluten.

5 Om du vill skriva ut foton från den Bluetooth-aktiverade enheten, finns information i dokumentationen till
produkten.

Obs! Undvik att röra vid utskriftsytan med fingrarna eller skarpa föremål för att förhindra att utskriften blir smetig
eller repas. För bästa resultat tar du bort varje utskrift som matas ut från pappersutmatningsfacket och låter dem
torka i minst 24 timmar innan du buntar, visar eller förvarar dem.
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Felsökning
• ”Felsökning vid installation” på sidan 37

• ”Felsökning vid utskrift” på sidan 39

• ”Felsökning vid pappersstopp och felaktig inmatning” på sidan 41

• ”Felsökning av enhet” på sidan 42

• ”Felsökning vid felmeddelanden” på sidan 43

• ”Ta bort och installera programmet på nytt” på sidan 45

Felsökning vid installation

Fel språk visas på displayen
1 Tryck på  för att stänga av skrivaren.

2 Tryck på  för att slå på skrivaren igen.

3 Tryck på .

4 Tryck på .

5 Tryck på  för att fortsätta.

6 Tryck på  eller  upprepade gånger tills önskat språk visas på displayen.

7 Tryck på  för att spara dina val.

Strömbrytaren lyser inte
Se till att du har kopplat bort nätsladden från skrivaren och från vägguttaget.

1 Koppla in sladden hela vägen in i nätporten på skrivaren.

2 Koppla in sladden i ett eluttag som andra elektriska apparater har använt.

3 Om strömindikatorn  inte lyser trycker du på .

Programmet installeras inte
Följande operativsystem stöds:

• Windows 2000

• Windows XP
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• Windows Vista

• Mac OS X version 10.3 eller senare

LÖSNING 1
1 Stäng alla program som är öppna.

2 Avaktivera eventuella antivirusprogram.

3 Ta bort CD-skivan med skrivarprogrammet ur CD-ROM-enheten.

4 Starta om datorn.

5 När skrivbordet visas sätter du i CD-skivan med skrivarprogrammet igen. CD-ikonen skapas på skrivbordet.

6 Följ anvisningarna på datorskärmen för att installera programmet.

LÖSNING 2
1 Ta bort CD-skivan med skrivarprogrammet.

2 Starta om datorn.

3 När skrivbordet visas stänger du alla fönster för Ny maskinvara har hittats.

4 Sätt in CD-skivan med skrivarprogrammet igen.

5 Följ instruktionerna på datorskärmen.

LÖSNING 3
1 Kontrollera att det inte finns några synliga skador på USB-kabeln.

2 Koppla in den kvadratiska änden av USB-kabeln ordentligt på skrivarens baksida.

3 Koppla in den rektangulära änden av USB-kabeln ordentligt i datorns USB-port.

USB-porten är märkt med USB-symbolen .

LÖSNING 4
1 Koppla bort USB-kabeln från eventuella andra enheter, t.ex. en USB-hubb eller en switch.

2 Koppla kabeln direkt till skrivaren och datorn.

Det går inte att skriva ut från digitalkamera med PictBridge

LÖSNING 1
Aktivera PictBridge-utskrift på kameran genom att välja rätt USB-läge. Om du vill ha mer information kan du se
digitalkamerans dokumentation.
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LÖSNING 2
1 Koppla ifrån kameran.

2 Anslut en PictBridge-aktiverad digitalkamera till PictBridge-porten. Se digitalkamerans dokumentation för att
avgöra om den är PictBridge-aktiverad.

LÖSNING 3
Använd endast den USB-kabel som medföljde kameran.

Felsökning vid utskrift

Förbättra utskriftskvaliteten
Om du inte är nöjd med utskriftskvaliteten på fotot ser du till att:

• Använda rätt typ av papper för fotot. För bästa resultat använder du Lexmark Perfectfinish fotopapper eller
Lexmark fotopapper.

Obs! Använd inte Lexmark Premium fotopapper. Bläckpatronen är inte kompatibel med den här papperstypen.

• Fyll på fotopapperet med den glansiga eller utskrivbara sidan mot dig. (Läs instruktionerna som medföljer
papperet om du är osäker på vilken sida som är den utskrivbara.)

• Välj Foto som utskriftskvalitet.

Obs! Undvik att röra vid utskriftsytan med fingrarna eller skarpa föremål för att förhindra att utskriften blir smetig
eller repas. För bästa resultat tar du bort varje utskrift som matas ut från pappersutmatningsfacket och låter dem
torka i minst 24 timmar innan du buntar, visar eller förvarar dem.

Om fotot fortfarande inte har tillfredsställande utskriftskvalitet kan du göra på följande sätt:

1 Justera bläckpatronen. Mer information finns i ”Justera bläckpatronen för bättre utskriftskvalitet” på sidan 9.

Om utskriftskvaliteten inte har förbättrats går du vidare till steg 2.

2 Rengör bläckpatronernas munstycken. Mer information finns i ”Rengöra bläckpatronens munstycken” i kapitlet
”Underhålla skrivaren” i Användarhandboken som finns på cd-skivan.

Om utskriftskvaliteten inte har förbättrats går du vidare till steg 3.

3 Ta bort och sätt in bläckpatronen igen. Mer information finns i ”Ta bort en använd bläckpatron” och ”Installera
bläckpatronen” i kapitlet ”Underhålla skrivaren” i Användarhandboken som finns på cd-skivan.

Om utskriftskvaliteten inte har förbättrats går du vidare till steg 4.

4 Torka av munstyckena och kontakterna. Mer information finns i ”Torka av bläckpatronernas munstycken och
kontakter” i kapitlet ”Underhålla skrivaren” i Användarhandboken som finns på cd-skivan.

Om du fortfarande inte är nöjd med utskriftskvaliteten byter du ut bläckpatronen. Mer information finns i ”Beställa
förbrukningsartiklar” i kapitlet ”Underhålla skrivaren” i Användarhandboken som finns på cd-skivan.

Fotot skrivs inte ut

LÖSNING 1
Om ett felmeddelande visas kan du se ”Felsökning vid felmeddelanden” på sidan 43.
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LÖSNING 2
Om lampan  inte lyser kan du se ”Strömbrytaren lyser inte” på sidan 37.

LÖSNING 3
Ta bort och fyll på papperet igen. Mer information finns i ”Fylla på papper” på sidan 19.

LÖSNING 4
Kontrollera bläcknivån och installera en ny bläckpatron vid behov. Mer information finns i ”Installera
bläckpatronen” i kapitlet ”Underhålla skrivaren” i Användarhandboken som finns på cd-skivan.

LÖSNING 5
Om skrivaren är ansluten till datorn via en annan enhet:

1 Koppla bort USB-kabeln från eventuella andra enheter, t.ex. en USB-hubb eller en switch.

2 Koppla kabeln direkt till skrivaren och datorn.

LÖSNING 6
1 Tryck på  för att stänga av skrivaren.

2 Koppla bort nätsladden från vägguttaget.

3 Koppla bort den andra änden av nätsladden från skrivaren.

4 Anslut nätsladden till skrivaren igen.

5 Anslut nätsladden till vägguttaget.

6 Tryck på  för att sätta på skrivaren igen.

Utskriftshastigheten är låg

LÖSNING 1
Stäng alla program som du inte använder på datorn.

LÖSNING 2
Försök att minska mängden, och storleken på, grafik och bilder i dokumentet.

LÖSNING 3
Du bör överväga att skaffa mer Random Access Memory (RAM-minne) till datorn.

LÖSNING 4
Ta bort så många oanvända teckensnitt som möjligt från systemet.
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LÖSNING 5
1 I programmet klickar du på Arkiv  Skriv ut.

2 Klicka på Egenskaper, Inställningar, Alternativ eller Format.

3 Klicka på Kvalitet/Kopior.

4 Från området Kvalitet/Hastighet väljer du Normal.

LÖSNING 6
1 Avinstallera skrivarens programvara och installera sedan om den. För mer information kan du se ”Ta bort och

installera programmet på nytt” på sidan 45.

2 Om programvaran fortfarande inte installeras på rätt sätt kan du besöka vår webbplats på www.lexmark.se
för att hämta den senaste programvaran.

a I alla länder och områden förutom USA måste du välja ditt land eller område.

b Klicka på länkarna för drivrutiner och nedladdning.

c Välj skrivarserie.

d Välj skrivarmodell.

e Välj operativsystem.

f Välj den fil du vill ladda ned och följ anvisningarna på skärmen.

Ofullständiga fotoutskrifter
Minneskortet, flash-enheten eller den Pictbridge-aktiverade kameran som du satte in är tom eller innehåller filer som
inte kan läsas av skrivaren.

LÖSNING 1
Använd ett annat minneskort, flash-enhet eller Pictbridge-aktiverad kamera.

LÖSNING 2
Kontrollera att pappersstorleken som används överensstämmer med den storlek du valt.

Felsökning vid pappersstopp och felaktig inmatning

Pappersstopp i skrivaren
1 Tryck på  för att stänga av skrivaren.

2 Ta ett stadigt tag i papperet och dra ut det försiktigt.

3 Tryck på  för att sätta på skrivaren igen.
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Pappersstopp i pappersfacket
1 Tryck på  för att stänga av skrivaren.

2 Ta ett stadigt tag i papperet och dra ut det försiktigt.

3 Tryck på  för att sätta på skrivaren igen.

Felsökning av enhet

Enheten kan inte sättas in
Se till att den typ av minneskort, flash-enhet, PictBridge-kamera eller Bluetooth-adapter du använder kan användas
i skrivaren. Mer information finns i ”Ansluta fotolagringsnheter” på sidan 20.

Ingenting händer när en enhet sätts in

LÖSNING 1
Ta bort och sätt in minneskortet, flash-enheten, den PictBridge-aktiverade kameran eller Bluetooth-adaptern
snabbt.

LÖSNING 2
Mer information finns i ”Ansluta fotolagringsnheter” på sidan 20.

LÖSNING 3
Kontrollera att det inte finns några synliga skador på minneskortet, flash-enheten, den PictBridge-aktiverade
kameran eller Bluetooth-adaptern.

LÖSNING 4
Mata bara in en enhet i taget.

LÖSNING 5
Kontrollera kabelanslutningarna.

1 Kontrollera att det inte finns några synliga skador på USB-kabeln.

2 Koppla in den kvadratiska änden av USB-kabeln ordentligt på skrivarens baksida.

3 Koppla in den rektangulära änden av USB-kabeln ordentligt i datorns USB-port.

USB-porten är märkt med  USB-symbolen.

Felsökning

42



Felsökning vid felmeddelanden

Justeringsfel

LÖSNING 1
1 Ta bort bläckpatronen.

2 Se till att etiketten och tejpen har tagits bort helt.

3 Sätt i bläckpatronen igen.

4 Tryck på  för att justera bläckpatronen.

LÖSNING 2
Fyll på fotopapper med den glansiga eller utskrivbara sidan mot dig. (Läs instruktionerna som medföljer papperet
om du är osäker på vilken sida som är den utskrivbara.)

Fyll endast på med nytt papper. Skrivaren läser eventuella tecken på använt papper, vilket kan orsaka att ett
meddelande om justeringsfel visas.

Stopp i hållaren

1 Öppna åtkomstluckan.

2 Ta bort eventuella föremål som hindrar bläckpatronshållarens väg.

3 Se till att bläckpatronslocket är stängt.

4 Stäng åtkomstluckan.

5 Tryck på .

Felsökning
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Bläckpatronsfel

1 Ta bort bläckpatronen.

2 Koppla bort nätsladden från eluttaget.

3 Anslut nätsladden till eluttaget igen.

4 Om knappen  inte lyser trycker du på .

5 Sätt i patronen igen.

6 Om bläckpatronsfelet återkommer installerar du en ny bläckpatron. Mer information finns i ”Installera
bläckpatronen” i kapitlet ”Underhålla skrivaren” i Användarhandboken som finns på cd-skivan.

Bläckpatron saknas

Bläckpatronen saknas eller har inte installerats på rätt sätt. Mer information finns i ”Installera bläckpatronen” i kapitlet
”Underhålla skrivaren” i den Användarhandbok som finns på cd-skivan.

Luckan öppen

Kontrollera att åtkomstluckan är stängd.

Ogiltig enhet

Kameran som du anslöt till skrivaren kommunicerar inte med hjälp av PictBridge.

1 Koppla ifrån kameran från skrivaren.

2 Kontrollera om kameran är PictBridge-aktiverad. Om du vill ha mer information kan du se kamerans
dokumentation.

Ogiltig bildfil

Minneskortet eller flash-enheten som du matade in är tomt eller innehåller filer som inte kan läsas av skrivaren.

Använd ett annat minneskort eller flash-enhet. För mer information kan du se ” Sätta i ett minneskort” på sidan 20
eller ” Sätta i en flash-enhet” på sidan 21.

Bläcknivå

Meddelande Bläcknivå

Färgpatronen måste snart bytas. 25 % full

Färgpatronen måste snart bytas. 15 % full

Färgpatronen måste bytas mycket snart. 5 % full

Obs! Dessa meddelanden och procentvärden gäller eventuellt inte för den första bläckpatronen som levererades
med skrivaren.
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1 Installera en ny bläckpatron vid behov.

Om du vill beställa förbrukningsartiklar, finns information i “Beställa förbrukningsartiklar” i kapitlet “Underhålla
skrivaren” i Användarhandboken på cd-skivan.

2 Tryck på  för att fortsätta.

Pappersstopp

Se ”Felsökning vid pappersstopp och felaktig inmatning” på sidan 41.

Slut på papper

1 Fyll på fotopapper, med den glansiga eller utskrivbara sidan mot dig. (Läs instruktionerna som medföljer papperet
om du är osäker på vilken sida som är den utskrivbara.) Mer information finns i ”Fylla på papper” på sidan 19.

2 Tryck på .

PictBridge-fel

LÖSNING 1
Kontrollera att den PictBridge-aktiverade digitalkameran har anslutits på rätt sätt till skrivaren. För mer information
kan du se ” Ansluta en PictBridge-aktiverad digitalkamera” på sidan 22.

LÖSNING 2
Kameran som du har anslutit är inte i PictBridge-läge. Om du vill ha mer information kan du se kamerans
dokumentation.

Ta bort och installera programmet på nytt
Om skrivaren inte fungerar som den ska, eller om ett kommunikationsfel visas när du försöker att använda skrivaren
kan du behöva avinstallera och installera om skrivarprogrammet.

1 Klicka på Start  Program eller Alla program  Lexmark 350 Series.

2 Välj Avinstallera.

3 Följ instruktionerna på datorskärmen för att ta bort skrivarprogrammet.

4 Starta om datorn innan du installerar om skrivarprogrammet.

5 Klicka på Avbryt på alla skärmmeddelanden om Ny maskinvara har hittats.

6 Sätt i cd:n och följ instruktionerna på datorskärmen för att installera om programmet.

Felsökning
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Meddelanden

Meddelanden
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