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 Важна информация за безопасност
Използвайте само доставените с този продукт захранващо устройство и захранващ кабел, или одобрените от производителя захранващо
устройство и захранващ кабел.
Включвайте захранващия кабел в подходящо заземен електрически контакт, който се намира близо до продукта и е лесно достъпен.
За обслужване и ремонти, различни от посочените в документацията за потребителя, се обръщайте към професионален техник.
Този продукт е разработен, изпробван и одобрен за строги световни стандарти за безопасност с употребата на специфични компоненти на
Lexmark. Функциите за безопасност на някои части е възможно понякога да не са очевидни. Lexmark не отговаря за употребата на подменени
части.

ВНИМАНИЕ: Не настройвайте продукта и не създавайте никакви електрически или кабелни връзки, например със захранващ кабел или
телефон, по време на гръмотевична буря.

ПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ.

Информация за операционната система:
Всички функции и възможности зависят от операционната система. За пълни описания:

• Потребители на Windows — Вижте Ръководсвото за потребителя.

• Потребители на Macintosh — Ако вашият продукт поддържа Macintosh, вижте функцията за помощ "Mac Help", инсталирана със софтуера
за принтера.
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Откриване на информация за принтера

Листовка за Бърза настройка

Описание Къде да намерим

Листовката за Quick Setup (Бърза настройка)
предоставя инструкции за настройка на хардуер
и софтуер.

Можете да намерите този документ в кутията на
принтера или на уебсайта на Lexmark на адрес
www.lexmark.com.

Брошура Getting Started (Как да започнем)

Описание Къде да намерим

Брошурата Getting Started (Как да започнем)
предоставя инструкции за инсталиране на
принтера, както и някои основни инструкции за
използване на принтера.

Забележка: Ако вашият принтер поддържа
операционни системи Macintosh, вижте Mac Help
(Помощ за Мас):

1 От прозореца Finder (Търсач) кликнете два
пъти върху папката Lexmark 3500-4500
Series.

2 Кликнете двукратно върху иконата на
принтера Help (Помощ).

Можете да намерите този документ в кутията на
принтера или на уебсайта на Lexmark на адрес
www.lexmark.com.
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User's Guide (Ръководство за потребителя)

Описание Къде да намерим

User's Guide (Ръководството за потребителя)
предоставя инструкции за използване на принтера
и друга информация, например:

• Използване на софтуера (на операционни
системи Windows)

• Зареждане с хартия

• Отпечатване

• Работа със снимки

• Сканиране (ако се поддържа от принтера)

• Копиране (ако се поддържа от принтера)

• Изпращане на факс (ако се поддържа от
принтера)

• Поддръжка на принтера

• Свързване на принтера към мрежа (ако се
поддържа от принтера)

• Отстраняване на неизправности при печат,
копиране, сканиране, изпращане на факс,
задръстване с хартия и неправилно подадена
хартия

Забележка: Ако вашият принтер поддържа опера-
ционни системи Macintosh, вижте Mac Help (Помощ
за Мас):

1 От прозореца Finder (Търсач) кликнете два
пъти върху папката Lexmark 3500-4500 Series.

2 Кликнете двукратно върху иконата на принтера
Help (Помощ).

Когато инсталирате софтуера на принтера,
Ръководството за потребителя ще бъде също инста-
лирано.

1 Кликнете върху Start (Старт)  Programs
(Програми) или All Programs (Всички
програми)  Lexmark 3500-4500 Series.

2 Кликнете върху User's Guide (Ръководството
за потребителя).

Ако линкът към User's Guide (Ръководство за потре-
бителя) не е на вашия десктоп, следвайте тези
инструкции:

1 Поставете компактдиска.

Появява се инсталационният екран.

Забележка: Ако е необходимо, кликнете върху
Start (Старт)  Стартирайте и след това
напишете D:\setup, като D е буквата на вашето
CD-ROM устройство.

2 Кликнете върху View User's Guide (Преглед на
Ръководството за потребителя).

3 Кликнете върху Yes (Да).

Иконата на User's Guide (Ръководство за потре-
бителя) се появява на десктопа, а User's Guide
(Ръководство за потребителя) се появява на
екрана.

Можете да намерите този документ и на уебсайта
на Lexmark на адрес www.lexmark.com.

Help (Помощ)

Описание Къде да намерим

Функцията Help (Помощ) предоставя инструкции за
използване на софтуера, ако принтерът се свърже
с компютър.

Докато сте в софтуерна програма на Lexmark,
кликнете върху Help (Помощ), Tips (Съвети)  Help
(Помощ) или Help (Помощ)  Help Topics (Теми за
помощ).

Lexmark Solution Center (Център за решения на Lexmark)

Описание Къде да намерим

Софтуерът за Центъра за решения на Lexmark е
включен във вашия компактдиск. Той се инсталира
с другия софтуер, ако вашият принтер се свърже с
компютър.

За да осъществите достъп до Lexmark Solution Center
(Центъра за решения на Lexmark):

1 Кликнете върху Start (Старт)  Programs
(Програми) или All Programs (Всички
програми)  Lexmark 3500-4500 Series.

2 Изберете Lexmark Solution Center (Център за
решения на Lexmark).
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Поддръжка за клиенти

Описание Къде да намерим (Северна
Америка)

Къде да намерим (останалия
свят)

Поддръжка по телефона Обадете ни се на

• САЩ: 1-800-332-4120

Понеделник–Петък (8:00 –
23:00 ч. Източно стандартно
време)

Събота (12:00-18:00 ч. Източно
стандартно време)

• Канада: 1-800-539-6275

Английски Понеделник–Петък
(08:00:00 AM–11:00  ч. Източно
стандартно време)

Събота (12:00-18:00 ч. Източно
стандартно време)

Френски Понеделник–Петък
(09:00 –19:00 ч. Източно
стандартно време)

• Мексико: 001-888-377-0063

Понеделник–Петък (8:00 –
20:00 ч. Източно стандартно
време)

Забележка: Телефонните номера и
работното време на отдела за
поддръжка подлежат на промяна без
предизвестие. За най-новите
телефонни номера вижте отпеча-
таната гаранция, която е доставена с
принтера.

Телефонните номера и часовете
за поддръжка варират според
държавата или региона.

Посетете нашия уебсайт на адрес
www.lexmark.com. Изберете
държава или регион и след това
линка към Поддръжка за клиенти.

Забележка: За допълнителна
информация относно контакта с
Lexmark вижте отпечатаната
гаранция, която е доставена с
принтера.
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Описание Къде да намерим (Северна
Америка)

Къде да намерим (останалия
свят)

Поддръжка по електронната
поща

За поддръжка по електронна поща,
моля, посетете нашия уебсайт:
www.lexmark.com.

1 Кликнете върху CUSTOMER
SUPPORT (Поддръжка за
клиенти).

2 Кликнете върху Technical
Support (Техническа
поддръжка).

3 Изберете семейството, към
което принадлежи принтерът.

4 Изберете модела принтер.

5 От раздела Support Tools
(Поддържащи инструменти)
кликнете върху e-Mail Support
(Поддръжка по електронна
поща).

6 Попълнете формуляра и след
това кликнете върху Submit
Request (Подай запитване).

Поддръжката по електронна поща
варира според държавата или
региона и в някои случаи може да
не е налична.

Посетете нашия уебсайт на адрес
www.lexmark.com. Изберете
държава или регион и след това
линка към Поддръжка за клиенти.

Забележка: За допълнителна
информация относно контакта с
Lexmark вижте отпечатаната
гаранция, която е доставена с
принтера.

Ограничена гаранция

Описание Къде да намерим (САЩ) Къде да намерим (останалия
свят)

Информация за ограничената
гаранция

Lexmark International, Inc.
предоставя ограничена
гаранция, че този принтер няма
да даде дефект на материала и
изработката в срок от 12 месеца
след датата на закупуване.

За да видите ограниченията и
условията на тази ограничена
гаранция, вижте "Декларацията за
ограничена гаранция", доставена с
този принтер, или дадена на адрес
www.lexmark.com.

1 Кликнете върху CUSTOMER
SUPPORT (Поддръжка за
клиенти).

2 Кликнете върху Warranty
Information (Информация за
гаранцията).

3 От раздела Statement of Limited
Warranty (Декларация за
ограничена гаранция) кликнете
върху Inkjet & All-In-One Printers
(Мастиленоструен принтер и
принтери “Всичко в едно”).

4 Превъртете през уеб страницата,
за да видите гаранцията.

Информацията за гаранция
варира според държавата или
региона. Вижте отпечатаната
гаранция, доставена с
принтера.
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Запишете следната информация (намира се на квитанцията от магазина и отзад на принтера) и я дръжте
подръка, когато ни се обаждате, за да можем да ви обслужим по-бързо:

• Номер на типа уред

• Сериен номер

• Дата на закупуване

• Магазин на закупуване
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Инсталиране на принтера

Проверка на съдържанието на кутията

Наименование Описание

1 Черна печатаща касета Касетите, които трябва да се поставят в принтера.

Забележка: Комбинациите от касети варират в
зависимост от закупения продукт.

2 Цветна печатаща касета

3 Захранващ кабел Свързва се към изхода за захранване, който се
намира на гърба на принтера.

Забележка: Вашият захранващ кабел може да
изглежда различно от показания.

4 Компактдиск за инсталиране на софтуер за
Windows

• Инсталационен софтуер за принтера

• Help (Помощ)

• Ръководство за потребителя в електронен
формат

5 Компактдиск за инсталиране на софтуер за
Macintosh

• Инсталационен софтуер за принтера

• Помощ за Мас

6 Как да започнем Книжка, която представлява ръководство.

Забележка: Пълната информация за потребителя
(User's Guide (Ръководство за потребителя) или
Mac Help (Помощ за Mac)) се намират в компакт-
диска с инсталационен софтуер.

7 Листовка за Quick Setup (Бърза настройка) Начални насоки за настройката

8 Кабел за инсталация Свързва временно принтера към компютъра по
време на някои видове инсталации.

 

14



Инсталиране на контролен панел на друг език
Тези указания важат само ако сте получили един или повече допълнителни контролни панели на друг език
с принтера.

1 Повдигнете и свалете контролния панел (ако такъв е инсталиран).

2 Изберете подходящия контролен панел за вашия език.

3 Подравнете щифтовете на контролния панел с дупчиците на принтера и след това го натиснете надолу.
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Свързване на принтера в мрежа

За пълна информация за свързване в мрежа, моля, направете справка в брошурата Getting Started (Как да
започнем), доставена с продукта.

Инсталиране на принтера в мрежа
Следвайте инструкциите за метода на свързване, който искате да използвате. Уверете се, че избраната
мрежа е настроена, работи правилно и всички необходими устройства са включени. За повече информация
относно вашата конкретна мрежа вижте документацията й или се консултирайте с лицето, което я е
настроило.

Вътрешен безжичен сървър за печат
Закупеният от вас принтер може да има вътрешен безжичен сървър за печат, който позволява принтерът
да бъде използван в безжична мрежа. Ако принтерът няма инсталиран вътрешен безжичен сървър за
печат, можете да закупите такъв отделно. Използвайте следните инструкции, за да инсталирате вътрешен
безжичен сървър за печат:

1 Изключете принтера и извадете кабела от контакта в стената.

Предупреждение: Ако не изключите принтера от електрическата мрежа, можете да причините щети
на принтера или на вътрешния безжичен сървър за печат. Преди да продължите, убедете се, че
принтерът е изключен и захранващият кабел е изключен от контакта в стената.

2 Махнете задния капак, като настинете крачетата надолу и изтеглите капака от принтера.

3 Разопаковайте вътрешния безжичен сървър за печат. Запазете опаковката.

Предупреждение: Безкабелните сървъри за печат се повреждат лесно от статично електричество.
Пипнете нещо метално, като рамката на принтера, преди да пипнете безжичния сървър за печат.
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4 Подравнете краищата на вътрешния безжичен сървър за печат с водачите отляво и отдясно и след
това плъзнете безжичния сървър за печат, докато щракне на място.

5 Убедете се, че антената е насочена нагоре.

6 Прикрепете залепващия се етикет с MAC адреса на гърба на принтера. Ще ви трябва по-късно, за да
включите в мрежата принтера.

Вече сте готови да конфигурирате вътрешния безжичен сървър за печат за работа с вашата безжична
мрежа.

Намиране на вашия MAC адрес
За да завършите конфигурацията на мрежовия принтер, може да ви е необходим адресът за достъп до
медия (MAC) на принтера или на сървъра за печат. MAC адресът е поредица от букви и цифри, намиращ
се отзад на вашия принтер.

Ако сте закупили вътрешен безжичен сървър за печат, MAC адресът се намира на залепващ се етикет,
доставен с безжичния сървър за печат. Залепете етикета върху принтера, за да можете да намерите МАС
адреса, когато ви потрябва.
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Разучаване на принтера

Запознаване с частите на принтера

Използвайте За да

1 Поставката за хартия Зареждате хартия.

2 Индикатора Wi-Fi Проверите състоянието на безжичната връзка:

• Изключен означава, че принтерът не е включен или че няма
инсталирана безжична опция.

• Оранжево означава, че принтерът е готов за безжична
връзка, но не е свързан.

• Мига в оранжево означава, че принтерът е конфигуриран, но
не може да комуникира с безжичната мрежа.

• Зелено показва, че принтерът е свързан към безжична
мрежа.

3 PictBridge порта Свържете PictBridge-съвместим цифров фотоапарат или флаш
устройство към принтера.

4 Слотовете за карти с памет Поставите карта с памет.

5 Контролния панел Работите с принтера.

За повече информация вижте “Използване на контролния панел”
на страница 19.

6 Изходната тава за хартия Задържите хартията при излизането й.

7 Защитата на подавача на хартия Предотвратите падането на предмети в гнездото за хартия.

8 Водача на хартия Задържите хартията права при подаване.

9 Горния капак Достигнете стъклото на скенера.

10 Стъклото на скенера Копирате или отстраните елемент.
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Използвайте За да

1 Сканиращия модул Достигнете печатащите касети.

2 Носача на печатащата касета Поставите, смените или извадите печатащата
касета.

3 Lexmark N2050 (вътрешен безжичен сървър за
печат)

Свържете принтера към безжична мрежа.

Забележка: Само 4500 Series включва инста-
лиран вътрешен безжичен сървър за печат.

4 USB порта Свържете принтера към компютър чрез USB
кабел.

5 Захранващия изход с порт Свържете принтера към източник на захранване.

Използване на бутони и менюта на контролния панел

Използване на контролния панел
Дисплеят показва:

• Състояние на принтера

• Съобщения

• Менюта
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1

2

3

4

5

7

6

Натиснете За да

1 • Включите и изключите устройството.

• Прекъснете процес на печат, копиране или сканиране.

2 Copy Mode (Режим "Копиране") Осъществите достъп до основния екран за копиране и да
направите копия.

Забележка: Режимът е избран, когато светне лампичката
на бутона.

3 Scan Mode (Режим "Сканиране") Отворите основния екран за сканиране и да сканирате
документи.

Забележка: Режимът е избран, когато светне лампичката
на бутона.

4 Photo Card (Карта със снимки) Осъществите достъп до основния екран за снимки и да
отпечатате снимки.

Забележка: Режимът е избран, когато светне лампичката
на бутона.

5 Settings (Настройки) Осъществите достъп до основния екран за настройки и
промените настройките на принтера.

Забележка: Другите светлини на бутоните са изключени,
когато този бутон е избран.

6 Lighter / Darker (По-светло / По-тъмно) Настроите яркостта на копие или снимка.

7 Отворите менюто Copy (Копиране), Scan (Сканиране) или
Photo Card (Карта със снимки) в зависимост от избрания
режим.
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321 4 5

Натиснете За да

1 • Се върнете в предишния екран.

• Изтриете буква или число.

2 • Намалите число.

• Изтриете буква или число.

• Превъртате през менюта, подменюта или настройки на дисплея.

3 • Изберете елемент от менюто или подменюто, който се появява на дисплея.

• Заредите или извадите хартия.

4 • Увеличите число.

• Въведете интервал между букви или номера.

• Превъртате през менюта, подменюта или настройки на дисплея.

5 • Отмените текущо печатане, копиране или сканиране.

• Излезете от меню или подменю и да се върнете към основния екран за копиране,
сканиране или фотокартичка.

• Изчистите текущите настройки или съобщения за грешка и да се върнете към
настройките по подразбиране.
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Натиснете За да

1 Start Color (Старт цветно) Започнете цветно копиране, сканиране или задание за печат на снимки
според това кой режим е избран.

2 Start Black (Старт черно) Започнете черно-бяло копиране, сканиране или задание за печат на
снимки според това кой режим е избран.

Използване на менюто Копиране (Copy)
За да осъществите достъп и да се движите из менюто Копиране (Copy), направете следното:

1 От контролния панел натиснете Copy Mode (Режим "Копиране").

Появява се основният екран за копиране.

2 Ако не искате да промените дадена настройка, натиснете Start Color (Старт Цветно) или Start Black
(Старт Черно).

3 Ако искате да промените дадена настройка, натиснете .

4 Натискайте  или , докато се появи желаният елемент от менюто.

5 Натиснете .

6 Натискайте  или , докато се появи желаният елемент от подменюто или желаната настройка.

7 Натиснете .

Забележка: С натискането на  избирате настройка. До избраната настройка се появява знакът *.

8 За да влезете в допълнителни подменюта и настройки, повторете стъпка 6 и стъпка 7 според
необходимостта.

9 Ако е необходимо, натискайте , за да се върнете в предишните менюта и да изберете други
настройки.

10 Натиснете Start Color (Старт цветно) или Start Black (Старт черно).
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Използвайте това За да

Copies* (Копия) Определите колко копия искате да отпечатате.

Resize* (Оразмеряване) • Зададете процента на увеличаване или
намаляване на копието.

• Зададете определен размер на копието.

• Създадете постер, състоящ се от няколко
страници.

Lighter/Darker* (По-светло/По-тъмно) Настроите яркостта на копието.

Quality*(Качество) Настроите качеството на копието.

Paper Setup (Настройка за хартия) Зададете размера и вида на заредената хартия.

Repeat Image* (Повтори изображение) Изберете колко копия от едно изображение да се
отпечатат на една страница.

Collate (Сортиране) Отпечатате едно или повече копия в правилния ред.

N-Up* (N-броя страници в една) Изберете колко страници да се отпечатват на
страница.

Original Size* (Размер на оригинала) Определите размера на оригиналния документ.

Original Type* (Вид на оригинала) Определите вида на оригиналния документ.

* Временна настройка. За информация относно запаметяване на временни и други настройки вижте
“Запаметяване на настройки” на страница 29.

Използване на менюто Сканиране (Scan)
За да осъществите достъп и да се придвижвате в менюто Сканиране (Scan), направете следното:

1 От контролния панел натиснете Scan Mode (Режим Сканиране).

Появява се основният екран за сканиране.

2 Натискайте  или , докато се появи желаното от вас направление за сканиране.

3 Ако не искате да промените дадена настройка, натиснете Start Color (Старт цветно) или Start Black
(Старт черно).

4 Ако искате да промените дадена настройка, натиснете .

5 Натискайте  или , докато се появи желаният елемент от менюто.

6 Натиснете .

7 Натискайте  или , докато се появи желаният елемент от подменюто или желаната настройка.

8 Натиснете .

Забележка: С натискането на  избирате настройка. До избраната настройка се появява знакът *.

9 За да влезете в допълнителни подменюта и настройки, повторете стъпка 7 и стъпка 8 според
необходимостта.
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10 Ако е необходимо, натискайте , за да се върнете в предишните менюта и да изберете други
настройки.

11 Натиснете Start Color (Старт цветно) или Start Black (Старт черно).

Използвайте следното: За да

Quality* (Качество) Настроите качеството на сканиране.

Original Size* (Размер на оригинала) Определите размера на оригиналния документ.

* Временна настройка. За информация относно запаметяване на временни и други настройки вижте
“Запаметяване на настройки” на страница 29.

Използване на менюто Photo Card (Фотокартичка)

1 Ако е необходимо, натиснете Photo Card (Фотокартичка), или поставете карта с памет или флаш
устройство в принтера.

2 Натискайте  или , докато се появи желаният елемент от менюто.

3 Натиснете .

4 Натискайте  или , докато се появи желаният елемент от подменюто или желаната настройка.

5 Натиснете .

Забележка: С натискането на  избирате настройка. До избраната настройка се появява знакът *.

6 За да влезете в допълнителни подменюта и настройки, повторете стъпка 4 и стъпка 5 според
необходимостта.

7 Ако е необходимо, натискайте , за да се върнете в предишните менюта и да изберете други
настройки.

8 Натиснете Start Color (Старт цветно) или Start Black (Старт черно).

Елемент от менюто Действие

Proof Sheet (Пробен лист) Отпечатване и след това сканиране на пробен лист:

• за всички снимки в картата с памет

• за последните 20 снимки

• по дата

Print Photos (Отпечатване на снимки) Отпечатване на снимки директно от карта с памет или
флаш устройство.

Save Photos (Запаметяване на снимки) • Запаметяване на снимки от карта с памет или
флаш устройство в компютъра.

• Копиране на снимки от карта с памет във флаш
устройство.

1 Настройката ще се върне към фабричните стойности по подразбиране, ако картата с памет или флаш
устройството бъдат отстранени.
2 Настройките трябва да се запаметят индивидуално. За повече информация вижте “Запаметяване на
настройките на Paper Size (Размер на хартията), Paper Type (Вид хартия) или Photo Size (Размер снимка):”
на страница 25.
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Елемент от менюто Действие

Lighter / Darker (По-светло / По-тъмно) Настройка на яркостта на отпечатваните снимки.

Photo Effects (Фотоефекти)1 Прилагане на автоматично подобряване на изображе-
нието или създаване на цветови ефекти в снимките.

Paper Setup (Настройка за хартия)1, 2 Задаване на размера и вида на заредената хартия.

Photo Size (Размер на снимка)1, 2 Задаване на желания размер на снимките.

Layout (Оформление)1 Избор без или със полета, центриране по една снимка
на страница или задаване на броя снимки за отпеча-
тване на една страница.

Quality (Качество)1 Настройка на качеството на отпечатваните снимки.

1 Настройката ще се върне към фабричните стойности по подразбиране, ако картата с памет или флаш
устройството бъдат отстранени.
2 Настройките трябва да се запаметят индивидуално. За повече информация вижте “Запаметяване на
настройките на Paper Size (Размер на хартията), Paper Type (Вид хартия) или Photo Size (Размер снимка):”
на страница 25.

Запаметяване на настройките на Paper Size (Размер на хартията), Paper Type (Вид
хартия) или Photo Size (Размер снимка):

1 От контролния панел натиснете Settings (Настройки).

2 Натиснете  или , докато се появи Send Setup (Изпрати настройка).

3 Натиснете .

4 Натискайте  или , докато се появи Paper Size (Размер на хартията).

5 Натиснете .

6 Натискайте  или , докато се появи желаният от вас размер.

7 Натиснете .

8 Натиснете , за да отидете в подменюто Paper Type (Вид хартия).

9 Натиснете .

10 Натискайте  или , докато се появи желаният от вас вид настройка.

11 Натиснете .

12 Натискайте , докато се появи Defaults (По подразбиране).

13 Натиснете .

14 Натискайте  или , докато се появи Photo Print Size (Размер на снимка за печат).

15 Натиснете .

16 Натискайте  или , докато се появи желаната от вас настройка.

17 Натиснете .
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Използване на менюто PictBridge
Менюто с настройките по подразбиране на PictBridge ви позволява да избирате настройки на печата, ако
не сте ги задали преди това в дигиталния фотоапарат. За повече информация относно видовете избор
вижте документацията, доставена с вашия фотоапарат.

1 Свързване на PictBridge-съвместим цифров фотоапарат към принтера.

а Поставете единия край на USB кабела във фотоапарата.

Забележка: Използвайте само USB кабела, доставен с цифровия фотоапарат.

б Поставете другия край на кабела в PictBridge порта на лицевата страна на принтера.

Забележка: PictBridge портът е маркиран с PictBridge символа .

На екрана се появява съобщението PictBridge camera detected. Press  to change settings. (Намерен

е PictBridge цифров фотоапарат. Натиснете , за да промените настройките.).

2 Натискайте  или , докато се появи желаният елемент от менюто.

3 Натиснете .

4 Натискайте  или , докато се появи желаният елемент от подменюто или желаната настройка.

5 Натиснете .

Забележка: С натискането на  избирате настройка. До избраната настройка се появява знакът *.

6 За да влезете в допълнителни подменюта и настройки, повторете стъпка 4 и стъпка 5 според
необходимостта.

7 Ако е необходимо, натискайте , за да се върнете в предишните менюта и да изберете други
настройки.
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Елемент от менюто Действие

Paper Setup (Настройка за хартия)1, 2 Задаване на размера и вида на заредената хартия.

Photo Size (Размер на снимка)1, 2 Определяне на размера на отпечатваните снимки.

Забележка: Ако не сте задали размера на снимките
преди това във цифровия фотоапарат, размерът ще
бъде:

• 4 x 6 (ако Letter е размерът на хартията по подраз-
биране)

• 10 x 15 см (ако А4 е размерът на хартията по
подразбиране и вашата страна не е Япония)

• L (ако А4 е размерът на хартията по подраз-
биране и вашата страна не е Япония)

Layout (Оформление)1 Центриране по една снимка на страница или
задаване на броя снимки за отпечатване на една
страница.

Quality (Качество)1 Настройване качеството на отпечатваните снимки.

1 Настройката ще се върне към стойностите по подразбиране, когато PictBridge-съвместимия цифров
фотоапарат бъде отстранен.
2 Настройките трябва да се запаметят индивидуално. За повече информация вижте “Запаметяване на
настройките на Paper Size (Размер на хартията), Paper Type (Вид хартия) или Photo Size (Размер снимка):”
на страница 25.

Използване на менюто Settings (Настройки)

1 От контролния панел натиснете Settings (Настройки).

2 Натискайте  или , докато се появи желаният елемент от менюто.

3 Натиснете .

4 Натискайте  или , докато се появи желаният елемент от подменюто или желаната настройка.

5 Натиснете .

Забележка: След като изберете стойност на настройката, до избраната настройка се появява знакът
*.

6 За да влезете в допълнителни подменюта и настройки, повторете стъпка 4 и стъпка 5 според
необходимостта.

7 Ако е необходимо, натискайте , за да се върнете в предишните менюта и да направите други
настройки.
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Оттук Можете да

Maintenance (Поддръжка) Изберете:

• Ink Level (Ниво на мастилото), за да видите нивото на
мастилото на цветната касета. Натиснете  или , за
да видите нивото на мастилото на черната (или фото)
касета.

• Clean Cartridges (Почистване на касети), за да
почистите дюзите на печатащата касета. За повече
информация вижте “Почистване на дюзите на
печатащата касета” на страница 83.

• Align Cartridges (Подравняване на касети), за да
подравните касетата. За повече информация вижте
“Подравняване на печатащите касети” на
страница 82.

• Print Test Page (Отпечатай тестова страница), за да
отпечатате тестова страница.

Paper Setup (Настройка за хартия) Изберете размера и вида на заредената хартия.

Device Setup (Настройване на устройството) Изберете:

• Language (Език), за да смените настройката за език.

• Country (Държава), за да настроите размера за
празните листа по подразбиране и формата на датата,
който се използва при вас.

• Clear Settings Timeout (Време на изчакване за
нулиране на настройките), за да промените опцията
за изчакване, преди принтерът, ако е оставен
неизползван, да възстанови фабричните настройки по
подразбиране. За повече информация вижте “Запаме-
тяване на настройки” на страница 29.

• Power Save (Икономичен режим), за да зададете
минутите, след които принтерът (ако не бъде
използван) преминава в икономичен режим.

Defaults (По подразбиране) Изберете:

• Photo Print Size (Размер на снимка за печат), за да
изберете размера на снимките за печат.

• Set Defaults (Задаване на настройки по подраз-
биране), за да промените настройките по подраз-
биране. За повече информация вижте “Запаметяване
на настройки” на страница 29.

Инсталация в мрежа Изберете:

• Print Setup Page (Страница за настройки на печата),
за да отпечатате страница, която показва мрежовите
настройки.

• Reset Network Adapter to Factory Defaults (Връщане в
изходно положение на мрежовата карта към
фабрични настройки по подразбиране), за да
върнете в изходно положение безжичните мрежови
настройки.
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Запаметяване на настройки
В меню на настройките до основната настройка се появява знакът *. За да промените настройката:

1 Натискайте  или , докато се появи желаната от вас настройка.

2 Натиснете :

• За да запаметите повечето настройки. До запаметената настройка се появява знакът *.

• За да изберете временна настройка. До избраната настройка се появява знакът *.

Забележка: Принтерът се връща към основната настройка на временната настройка след две
минути на бездействие или ако принтерът бъде изключен.

Временни настройки

Copy Mode (Режим "Копиране") – Copies (Копия)

– Resize (Оразмеряване)

– Lighter / Darker (По-светло / По-тъмно)

– Quality (Качество)

– Repeat Image (Повтори изображение)

– N-Up (N-броя страници в една)

– Original Size (Размер на оригинала)

– Original Type (Вид на оригинала)

Scan Mode (Режим "Сканиране") – Quality (Качество)

– Original Size (Размер на оригинала)

– Resize (Оразмеряване)

Photo Card (Карта със снимки) Следните настройки на Photo Card (Карта със снимки) няма да
се деактивират след две минути бездействие или ако го
изключите, но ще се върнат към фабричните настройки, ако
извадите карта с памет или флаш-памет.

– Photo Effects (Фотоефекти)

– Photo Size (Размер на снимка)

– Layout (Оформление)

– Quality (Качество)

Промяна на часа на изчакване:

а Натиснете Settings (Настройки).

б Натискайте  или , докато се появи Device Setup (Настройка на устройството).

в Натиснете .

г Натискайте  или , докато се появи Clear Settings Timeout (Време на изчакване за нулиране
на настройките).

д Натиснете .

е Натискайте  или , докато се появи Never (Никога).

ж Натиснете .
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3 За да зададете една или повече временни настройки като нови основни настройки:

а Натиснете Settings (Настройки).

б Натискайте  или , докато се появи Defaults (Основни настройки).

в Натиснете .

г Натискайте  или , докато се появи Set Defaults (Задаване на основните настройки).

д Натиснете .

е Натискайте  или , докато се появи Use Current (Използване на текущите).

ж Натиснете .

 

30



Разучаване на софтуера

Този раздел ви показва как да използвате принтера с операционни системи Windows. Ако използвате
операционна система Macintosh, вижте Mac Help (Помощ за Мас):

1 От прозореца Finder (Търсач) кликнете два пъти върху папката Lexmark 3500-4500 Series.

2 Кликнете два пъти върху иконата на принтера Help (Помощ) .

Използване на софтуера на принтера

Използвайте този софтуер За да

Lexmark Imaging Studio Прегледате, сканирате, копирате, отпечатате или
изпратите документи или снимки по факс.

Solution Center (Център за решения) Намерите информация за отстраняване на неизправ-
ности, поддръжка и поръчка на касети.

Printing Preferences (Предпочитания за печат) Изберете най-добрите настройки за печат за документа,
който отпечатвате.

Toolbar (Панел с инструменти) Създадете удобни за принтера версии на активни уеб
страници.

Използване на Lexmark Imaging Studio
За да отворите поздравителния екран на Lexmark Imaging Studio, използвайте един от тези методи:

Метод 1 Метод 2

От работния плот кликнете два пъти върху
иконата Lexmark Imaging Studio.

1 Кликнете върху Start (Старт)  Programs
(Програми) или All Programs (Всички програми)

 Lexmark 3500-4500 Series.

2 Изберете Lexmark Imaging Studio.

Кликнете върху бутона Lexmark Imaging Studio за задачата, която искате да извършите.

Кликнете върху За Описание

Сканиране • Сканиране на снимка или документ.

• Запазване, редактиране или споделяне на
снимкa или документ.

Копиране • Копиране на снимка или документ.

• Ново разпечатване или уголемяване на
снимката.

Изпращане на факс Изпращане на снимка или документ като факс.
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Кликнете върху За Описание

Изпращане на електронна поща Изпращане на документ или снимка като
прикачен файл към електронно съобщение.

Преглед/Печат на фотобиблиотека Разглеждане, отпечатване или споделяне на
снимки.

Прехвърляне на снимки Изтегляне на снимки от карта с памет, флаш-
памет, компактдиск или цифров фотоапарат,
съвместим с PictBridge, във фотобиблиотека.

Поздравителни фотокартички Създаване на качествени поздравителни
картички от снимки.

Фотопакети Печат на няколко снимки в различни размери.

Слайдшоу Преглед на снимките в слайдшоу.

Плакат Печат на снимките като плакат, състоящ се от
няколко страници.

От горния ляв ъгъл на поздравителния екран,

Кликнете върху За да

Setup and diagnose printer (Настройка и
диагностика на принтера)

• Проверите нивата на мастилото.

• Поръчате печатащи касети.

• Намерите информация по поддръжката.

• Изберете други бутони от Центъра за решения за
повече информация как да променим настройките
на принтера и за отстраняване на неизправности.
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Кликнете върху За да

Setup and manage faxes (Настройка и управление
на факсове)

Зададете настройките на принтера за:

• Dialing and Sending (Набиране и Изпращане)

• Ringing and Answering (Звънене и Отговаряне)

• Fax Printing / Reports (Печат на факса / Доклади)

• Номера за бързо набиране и набиране на група

Използване на Solution Center (Център за решения)
Центърът за решения предлага помощ, както и информация за състоянието на принтера и нивата на
мастилото.

За да отворите Център за решения, използвайте един от следните методи:

Метод 1 Метод 2

1 От десктопа кликнете два пъти върху иконата
Lexmark Imaging Studio.

2 Кликнете върху Setup and diagnose printer
(Настройка и диагностика на принтера).

Центърът за решения се появява при отворен
раздел Maintenance (Поддръжка).

1 Кликнете върху Start (Старт)  Programs
(Програми) или All Programs (Всички
програми)  Lexmark 3500-4500 Series.

2 Изберете Solution Center (Център за
решения).

Центърът за решения се състои от шест раздела:

Оттук Можете да

Printer Status (Състояние на принтера) (главен
диалогов прозорец)

• Видите състоянието на принтера. Например,
докато печатате, състоянието е Busy Printing
(Заето с печатане).

• Видите разпознатия вид хартия.

• Видите нивата на мастилото и да поръчате нови
печатащи касети.

How To (Как да) • Се научите как да:

– Използвате основни функции.

– Печатате, сканирате, копирате и ползвате
факса.

– Печатате обекти като снимки, пликове,
картички, банери, щампи и прозрачно фолио.

• Намерите електронното Ръководство за потре-
бителя за повече информация.

• Видите нивата на мастилото и да поръчате нови
печатащи касети.

Отстраняване на неизправности (Troubleshooting) • Получите съвети за текущото състояние.

• Разрешите проблеми с принтера.

• Видите нивата на мастилото и да поръчате нови
печатащи касети.
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Оттук Можете да

Maintenance (Поддръжка) • Инсталирате нова касета за печат.

Забележка: Изчакайте сканирането да
приключи, преди да инсталирате нова печатаща
касета.

• Прегледате възможностите за закупуване на
нови касети.

• Отпечатате тестова страница.

• Почистите за избягване на хоризонтални линии.

• Подравните за избягване на размазани контури.

• Отстраните други проблеми с мастилото.

• Видите нивата на мастилото и да поръчате нови
печатащи касети.

Contact Information (Информация за връзка) • Разберете как да се свържете с нас по телефона
или чрез Интернет.

• Видите нивата на мастилото и да поръчате нови
печатащи касети.

Advanced (Допълнителни) • Промените вида на прозореца Printing Status
(Състояние на печатането).

• Включите или изключите гласовото известяване.

• Промените мрежовите настройки за печат.

• Споделите информация с нас за това как
използвате принтера.

• Получите информация за версията на програмния
продукт.

• Видите нивата на мастилото и да поръчате нови
печатащи касети.

Забележка: За повече информация кликнете върху Help (Помощ) в долния десен ъгъл на екрана.
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Кликнете върху Printing Preferences (Предпочитания за печат)

Oтваряне на Printing Preferences (Предпочитания за печат)
Printing Preferences (Предпочитания за печат) е софтуерът, който контролира функцията за печатане,
когато принтерът е свързан към компютър. Можете да променяте настройките в Printing Preferences
(Предпочитания за печат) според вида на проекта, който желаете да създадете. Можете да отворите
Printing Preferences (Предпочитания за печат) почти от всяка програма:

1 При отворен документ кликнете върху File (Файл)  Print (Печат).

2 В диалоговия прозорец Print (Печат) кликнете върху Properties (Характеристики), Preferences
(Предпочитания), Options (Опции) или Setup (Настройки).

Използване на разделите Printing Preferences (Предпочитания за печат)
Всички настройки за печат се намират в трите основни раздела на софтуера Printing Preferences
(Предпочитания за печат): Quality/Copies (Качество/Копия), Paper Setup (Настройка за хартия) и Print Layout
(Оформление за печат).

Раздел Възможности

Quality/Copies (Качество/Копия) • Избирате от настройките за Paper Type (Вид хартия) “Use printer
sensor” (Използване сензор на принтера) или “Use my
choice" (Използвай моя избор).

• Избирате за настройката Quality/Speed (Качество/Скорост)
Automatic (Автоматично), Quick Print (Бърз печат), Normal
(Нормално) или Photo (Снимка).

• Избирате да печатате черно-бяло, вместо цветно.

• Задавате броя на копията за отпечатване.

• Избирате да сортирате заданието.

• Определяте да отпечатате последната страница от заданието
като първа.

Paper Setup (Настройка за хартия) • Избирате Paper Size (Размер на хартията) за Paper (Хартия),
Envelope (Плик), Banner (Банер) или Borderless (Без полета).

• Избирате ориентация Portrait (Вертикална) или Landscape
(Хоризонтална).
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Раздел Възможности

Print Layout (Оформление за печат) • Избирате оформление Normal (Нормално), Banner (Банер), Mirror
(Огледално), N-up (N-броя страници в една), Poster (Плакат),
Booklet (Брошура) или Borderless (Без полета).

• Избирате настройка за двустранен печат, за това как да са
обърнати листовете.

Използване на менюто Save Settings (Запамети настройки)
От менюто Save Settings (Запаметяване на настройките) можете да наименувате и да запаметите текущите
настройки на Printing Preferences (Предпочитания за печат)) за използване в бъдеще. Можете да
запаметите до шест комплекта настройки.

Използване на менюто I Want To (Искам да)
Менюто “I Want To” (Искам да) съдържа различни упътвания за задачи (отпечатване на снимка, на плик,
на банер, на постер или печат от двете страни на хартията), които могат да ви помогнат да изберете
подходящите настройки за печат на даден проект.

Използване на менюто Options (Опции)
Използвайте менюто “Options” (Опции), за да променяте настройките на Quality Options (Опции за
качество), Layout Options (Опции за оформление) и Printing Status Options (Опции за състоянието на
печатане). За повече информация за тези настройки отворете диалоговия прозорец на раздела от менюто
и след това кликнете върху бутона Help (Помощ) в диалоговия прозорец.

Менюто “Options” (Опции) също предоставя преки връзки с различни части на Solution Center (Центъра за
решения), както и информация за версията на софтуера.

Използване на лентата с инструменти (Toolbar)
Лентата с инструменти ви позволява да създавате удобни за принтера версии на уеб страници.

Забележка: Панелът с инструменти стартира автоматично, когато работите в интернет с браузъра
Microsoft Windows Internet Explorer версия 5.5 или по-нова.

Кликнете върху За да

• Изберете опции за Page Setup (Настройка на страницата).

• Изберете Options (Опции) и да персонализирате вида на
лентата с инструменти или да изберете различна настройка
за отпечатване на снимки.

• Отворите линкове към уебсайта на Lexmark.

• Осъществите достъп до Help (Помощ) за допълнителна
информация.

• Деинсталирате лентата с инструменти.
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Кликнете върху За да

Normal (Нормално) (по подразбиране) Отпечатате цяла уеб страница с нормално качество.

Quick (Бързо) Отпечатате цяла уеб страница с качество на чернова.

Black and White (Черно-бяло) Отпечатате цяла уеб страница в черно-бяло.

Text Only (Само текст)

A

Отпечатате само текста от уеб страницата.

Photos (Снимки) Отпечатате само снимките или изображенията от уеб страница.

Забележка: До Photos (Снимки) се появява броят снимки или
изображения за отпечатване.

Preview (Преглед) Прегледате уеб страницата преди отпечатване.

Възстановяване на настройките по подразбиране на принтера

Само за потребители на Windows 2000 или Windows XP:

1 Кликнете върху Start (Старт)  Settings (Настройки)  Printers (Принтери) или Printers and Faxes
(Принтери и факсове).

2 Кликнете с десния бутон върху иконата Lexmark 3500-4500 Series.

3 Кликнете върху Printing Preferences (Предпочитания за печат).

4 Кликнете върху менюто Save Settings (Запамети настройки).

5 От раздела Restore (Възстановяване) изберете Factory Settings (Фабрични настройки).
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Само за потребители на Windows Vista:

1 Кликнете върху   Control Panel (Контролен панел)  Принтер.

2 Кликнете с десния бутон върху иконата Lexmark 3500-4500 Series.

3 Кликнете върху Printing Preferences (Предпочитания за печат).

4 Кликнете върху менюто Save Settings (Запамети настройки).

5 От раздела Restore (Възстановяване) изберете Factory Settings (Фабрични настройки).

Забележка: Настройките по подразбиране не могат да се изтрият.
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Зареждане с хартия и оригинални документи

Зареждане с хартия
1 Уверете се, че:

• Използвате хартия, предназначена за мастилено-струйни принтери.

• Ако ползвате фотохартия, гланцирана или плътна матирана хартия, я зареждате с гланцираната
или лицевата страна, обърната към вас. (Ако не сте сигурни коя е лицевата страна, вижте
указанията, приложени към хартията.)

• Хартията не е използвана или повредена.

• Ако използвате специална хартия, следвате приложените към нея инструкции.

• Не използвате сила при поставяне на хартията в принтера.

2 Преди първото зареждане с хартия, плъзнете водачите на хартията към ръбовете на поставката за
хартия.

3 Поставете хартията вертикално в средата на поставката за хартия и настройте водачите на хартията
така, че да опират в краищата на хартията.

1

2

Забележка: За да избегнете задръстване с хартия, уверете се, че хартията не се деформира при
настройката на водачите.

Зареждане на различни видове хартия

Зареждайте до Уверете се, че

100 листа обикновена хартия • Хартията е предназначена за мастиленоструйни принтери.

• Хартията е поставена в средата на поставката за хартия.

• Водачът на хартията опира плътно в краищата на
хартията.

25 листа плътна матирана хартия

25 листа фотохартия

25 листа гланцирана хартия

• Гланцираната страна или лицевата страна на хартията е
обърната към вас. (Ако не сте сигурни коя е лицевата
страна, вижте указанията, приложени към хартията.)

• Хартията е поставена в средата на поставката за хартия.

• Водачът на хартията опира плътно в краищата на
хартията.

Забележка: Снимките изискват повече време за съхнене.
Отстранявайте всяка снимка, веднага когато излезе, и я
оставяйте да изсъхне, за да избегнете зацапване на
мастилото.
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Зареждайте до Уверете се, че

10 плика • Печатната страна на пликовете е обърната към вас.

• Мястото за марка е в горния ляв ъгъл.

• Пликовете са предназначени за печат с мастиленоструйни
принтери.

• Пликовете са поставени в средата на поставката за
хартия.

• Водачът на хартията опира плътно в краищата на
пликовете.

Предупреждение: Не използвайте пликове, които имат
метални скоби, връзки или метални ленти за сгъване.

Бележки:

– Не зареждайте пликове с дупки, перфорации, изрези или
дълбок релеф.

– Не използвайте пликове, които имат непокрито лепило на
капачето на плика.

– Пликовете изискват повече време за съхнене. Отстраня-
вайте всеки плик, веднага когато излезе, и го оставяйте да
изсъхне, за да избегнете зацапване на мастилото.

1

2

25 листа с етикети • Страната за печат на етикетите е обърната към вас.

• Горната част на етикетите влиза първа в принтера.

• Лепилото на етикетите не излиза на повече от 1 мм от края
на етикета.

• Използвате пълни листове с етикети. Непълните листове
(с открити области от липсващи етикети) може да предиз-
викат отлепване на етикетите при печат и засядане на
листа.

• Етикетите са поставени в средата на поставката за хартия.

• Водачът на хартията опира плътно в краищата на
етикетите.

Забележка: Етикетите изискват повече време за съхнене.
Отстранявайте всеки лист с етикети, веднага когато излезе, и
го оставяйте да изсъхне, за да избегнете зацапване на
мастилото.
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Зареждайте до Уверете се, че

50 листа прозрачно фолио • Грапавата страна на листовете фолио е обърната към вас.

• Ако листовете фолио имат лента за отстраняване, всяка
лента е обърната надолу към принтера, а не към вас.

• Прозрачното фолио е поставено в средата на поставката
за хартия.

• Водачът на хартията опира плътно в краищата на
прозрачното фолио.

Бележки:

• Не се препоръчва прозрачно фолио с хартиени подложки.

• Прозрачното фолио изисква повече време за съхнене.
Отстранявайте всяко прозрачно фолио, веднага когато
излезе, и го оставяйте да изсъхне, за да избегнете
зацапване на мастилото.

10 броя щампи • Следвате указанията за зареждане, доставени с щампите.

• Страната за печат на щампите е обърната към вас.

• Щампите са поставени в средата на поставката за хартия.

• Водачът на хартията опира плътно в краищата на щампите.

Забележка: За да получите оптимални резултати, зареждайте
щампите само по една.

25 поздравителни картички

25 индексни картички

25 фотокартички

25 пощенски картички

• Страната за печат на картичките е обърната към вас.

• Картичките са поставени в средата на поставката за
хартия.

• Водачът на хартията опира плътно в краищата на
картичките.

Забележка: Фотокартичките изискват повече време за
съхнене. Отстранявайте всяка фотокартичка, веднага когато
излезе, и я оставяйте да изсъхне, за да избегнете зацапване
на мастилото.
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Зареждайте до Уверете се, че

100 листа хартия с нестандартен размер • Страната за печат на хартията е обърната към вас.

• Хартията отговаря на следните размери:

Ширина:

– 76,2–215,9 мм

– 3.0–8.5 инча

Дължина:

– 127,0–355,6 мм

– 5.0–17.0 инча

• Хартията е поставена в средата на поставката за хартия.

• Водачът на хартията опира плътно в краищата на
хартията.

20 листа банерна хартия

• Сте извадили цялата хартия от поставката за хартия,
преди да заредите банерната хартия.

• Сте откъснали само толкова страници, колкото ви трябват
за отпечатването на банера.

• Сте поставили тестето банерна хартия върху горния капак.

• Водещият край на банерната хартия влиза първи в
принтера.

• Хартията е поставена в средата на поставката за хартия.

• Водачът на хартията опира плътно в краищата на
хартията.
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Зареждане на оригинални документи на стъклото на скенера
Можете да сканирате и след това да отпечатвате снимки, текстови документи, статии от списания,
вестници и други издания. Можете да сканирате документ, за да го изпратите по факс.

1 Уверете се, че компютърът и принтерът са включени.

2 Отворете горния капак.

3 Поставете оригиналния документ или елемент с лицевата страна надолу върху стъклото на скенера в
горния ляв ъгъл.
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4 Затворете горния капак, за да избегнете появяването на тъмни контури на сканираното изображение.
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Отпечатване

Отпечатване на документ
1 Заредете с хартия.

2 При отворен документ кликнете върху File (Файл)  Print (Печат).

3 Кликнете върху Properties (Настройки), Preferences (Предпочитания), Options (Опции) или Setup
(Настройка).

4 Задайте настройките.

5 Кликнете върху OK.

6 Кликнете върху OK или Print (Печат).

Отпечатване на висококачествени графики
1 Заредете с хартия.

2 При отворено изображение кликнете върху File (Файл)  Print (Печат).

3 Кликнете върху Properties (Настройки), Preferences (Предпочитания), Options (Опции) или Setup
(Настройка).

4 Кликнете върху раздела Quality/Copies (Качество/Копия).

5 От раздела Quality/Speed (Качество/Скорост) изберете Photo (Снимка).

6 От раздела Paper Type (Вид хартия) изберете Use printer sensor (Използвай сензора на принтера),
за да избере принтера вида хартия вместо вас.

Забележка: За да изберете ръчно вида хартия, изберете Use my choice (Използвай моя избор).

7 От падащото меню изберете гланцирана или плътна матирана хартия.

8 Кликнете върху OK.

9 Кликнете върху OK или Print (Печат).

Отпечатване на уеб страница
Можете да използвате Toolbar (Лента с инструменти), за да създадете удобна за принтера версия на уеб
страницата.

1 Заредете с хартия.

2 Отворете уеб страница с Microsoft Internet Explorer 5.5 или по-нова версия.

3 Ако искате да проверите или промените вашите настройки за печат:

а От полето с инструменти кликнете върху Lexmark  Page Setup (Формат на страницата).

б Задайте настройките за печат.

в Кликнете върху OK.
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Забележка: За допълнителни опции на настройките за печат, вижте “Кликнете върху Printing
Preferences (Предпочитания за печат)” на страница 35.

4 Ако искате да видите уеб страницата преди отпечатване:

а Кликнете върху Preview (Преглед).

б Използвайте лентата с инструменти, за да превъртате между страниците, да увеличавате или
намалявате, или за да изберете дали да отпечатате текст и изображения или само текст.

в Кликнете върху:

• Print (Печат)
или

• Close (Затвори) и пристъпете към стъпка 5.

5 Ако е необходимо изберете опция за печат от Toolbar (Лента с инструменти):

• Normal (Нормално)

• Quick (Бързо)

• Black and White (Черно-бяло)

• Text Only (Само текст)

Отпечатване на снимки или изображения от уеб страница
1 Заредете с хартия. За постигане на най-добри резултати използвайте фотохартия или плътна матирана

хартия, като гланцираната или лицевата страна трябва да бъде обърната към вас. (Ако не сте сигурни
коя е лицевата страна, вижте указанията, приложени към хартията.)

2 Отворете уебстраница с Microsoft Internet Explorer 5.5 или по-нова версия.

В панела с инструменти (Toolbar), до Photos (Снимки), се появява броят на снимките, валидни за
отпечатване.

3 Ако до Photos (Снимки) не се появи номер:

а От падащото меню на Lexmark изберете Options (Опции).

б Изберете бутона Advanced (Допълнителни).

в Изберете по-малък минимален размер на снимката.

г Кликнете върху OK.

Броят на снимките за отпечатване се появява до Photos (Снимки).

4 Кликнете върху Photos (Снимки).

Появява се диалоговият прозорец Fast Pics (Бързи снимки).

5 Ако искате да отпечатате всички снимки или изображения, използвайки същите настройки, изберете
желания размер, формата на празната хартия в принтера и броя на копията.

6 Ако искате да отпечатвате само по една снимка или изображение:

а Кликнете върху снимките или изображенията, които не искате да отпечатате, за да ги отмените.

б За да направите стандартни промени:
1 Кликнете с десния бутон върху снимката или изображението.

2 Кликнете върху Edit (Промени).
3 Направете вашия избор.

4 Следвайте указанията на екрана.
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5 Когато свършите с правенето на промени, кликнете върху Done (Готово).
6 Изберете желания размер, формата на празната хартия в принтера и броя на копията.

7 Кликнете върху Print Now (Отпечатай сега).

Отпечатване на сортирани копия
Ако отпечатвате няколко копия от документ, можете да изберете да отпечатате всяко копие като
комплект (сортирано) или да отпечатате копията като група от страници (несортирани).

Сортирани Несортирани

1 Заредете с хартия.

2 При отворен документ кликнете върху File (Файл)  Print (Печат).

3 Кликнете върху Properties (Настройки), Preferences (Предпочитания), Options (Опции) или Setup
(Настройка).

4 От раздела Quality/Copies (Качество/Копия) изберете броя на копията, които желаете да отпечатате.

5 Поставете отметка в полето Collate Copies (Сортиране на копията).

6 Ако искате да печатате в обратен ред на страниците, изберете поставете отметка на Print Last Page
First (Отпечатване на последната страница първа).

7 Кликнете върху OK.

8 Кликнете върху OK или Print (Печат).

Отпечатване на последната страница първа (страници в
обратен ред)
1 Заредете хартия.

2 При отворен документ кликнете върху File (Файл) Print (Печат).

3 Кликнете върху Properties (Настройки), Preferences (Предпочитания), Options (Опции) или Setup
(Настройка).

4 От раздела Quality/Copies (Качество/Копия) изберете Print Last Page First (Отпечатай последната
страница първа).

5 Кликнете върху OK.

6 Кликнете върху OK или Print (Печат).

Отпечатване на фолио
1 Заредете фолио.

2 При отворен документ кликнете върху File (Файл) Print (Печат).

3 Кликнете върху OK или Print (Печат).
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Забележка: За да избегнете зацапвания, взимайте всяко фолио, като излезе, и го оставяйте да изсъхне
напълно, преди да го слагате върху другите. Изсъхването на фолиото може да продължи до 15 минути.

Отпечатване на пликове
1 Заредете пликове.

2 От софтуерното приложение кликнете върху File (Файл)  Print (Печат).

3 Кликнете върху Properties (Настройки), Preferences (Предпочитания), Options (Опции) или Setup
(Настройка).

4 От менюто "I Want To" (Искам да) изберете Print on an envelope (Отпечатване върху плик).

5 От списъка Envelope Size (Размер на плика) изберете заредения размер пликове.

6 Изберете Portrait (Вертикална) или Landscape (Хоризонтална).

Бележки:

• При пликове се използва хоризонтална ориентация.

• Уверете се, че сте избрали същата ориентация в софтуерното приложение.

7 Кликнете върху OK.

8 Кликнете върху OK.

9 Кликнете върху OK или Print (Печат).

Отпечатване на картички
1 Заредете поздравителни картички, индексни картички или пощенски картички.

2 От софтуерното приложение кликнете върху File (Файл)  Print (Печат).

3 Кликнете върху Properties (Настройки), Preferences (Предпочитания), Options (Опции) или Setup
(Настройка).

4 Изберете настройка Quality/Speed (Качество/Скорост).

Изберете Photo (Фото) за снимки и поздравителни картички и Normal (Нормално) за друг вид
картички.

5 Изберете раздела Paper Setup (Настройка на хартията).

6 Изберете Paper (Хартия).

7 От списъка Paper Size (Размер на хартията) изберете размер на картата.

8 Кликнете върху OK.

9 Кликнете върху OK или Print (Печат).

Бележки:

• За да избегнете задръствания с хартия, не поставяйте картичките със сила в принтера.

• За да избегнете зацапвания, взимайте всяка картичка, като излезе, и я оставяйте да изсъхне напълно,
преди да я слагате върху другите.
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Отпечатване на няколко страници на един лист
1 Заредете с хартия.

2 При отворен документ кликнете върху File (Файл)  Print (Печат).

3 Кликнете върху Properties (Настройки), Preferences (Предпочитания), Options (Опции) или Setup
(Настройка).

4 От раздела Print Layout (Оформление за печат) изберете N-up (N-броя страници в една).

5 Изберете броя страници за отпечатване на всяка страница.

6 Ако искате всяко изображение на страницата да е оградено от поле, изберете Print Page Borders
(Отпечатване на полета).

7 Кликнете върху OK.

8 Кликнете върху OK или Print (Печат).

Отпечатване на файлове от карта с памет или флаш
устройство

Бележки:

• За да отпечатвате Microsoft Office файлове, убедете се, че принтерът е включен с USB кабел към
компютъра, както и че компютърът и принтерът са включени.

• За да отпечатате снимки, принтерът може да включен или изключен от компютъра.

1 Поставете картата с памет в гнездо за карта или флаш устройството в PictBridge порта на лицевата
страна на принтера.

Ако в картата с памет или флаш устройството има съхранени само Microsoft Office файлове, принтерът
автоматично превключва в режим Print Files (Печат на файлове). Разпознават се само Microsoft Office
файлове, които имат разширения DOC, XLS, PPT, PDF и RTF.

 

49



Забележка: Ако има снимки, съхранени в картата с памет или флаш устройството, се появява
съобщение на екрана Which would you like to print? (Коя искате да отпечатате?).

а Ако е необходимо, натискайте  или , докато се появи Documents (Документ).

б Натиснете .

2 Ако документът, който искате да отпечатате, се намира в подпапка на картата с памет или флаш

устройството, натискайте , докато се появи папката, която желаете.

Забележка: Натиснете , за да се върнете в предишната папка.

3 Натискайте  или , докато не се появи името на документа, който искате да отпечатате.

4 Натиснете Start Color (Старт цветно) или Start Black (Старт черно).
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Работа със снимки

• Уверете се, че настройките на принтера са подходящи за снимките, които искате да отпечатате. За
информация относно задаване на настройките за отпечатване на снимки, вижте “Използване на
менюто Photo Card (Фотокартичка)” на страница 24.

• Следните настройки за отпечатване ще се върнат към фабричната настройка, ако картата с памет или
флаш-паметта бъдат отстранени: Photo Effects (Фотоефекти), Layout (Оформление), Paper Size (Размер
на хартията), Paper Type (Вид на хартията), Photo Size (Размер на снимката) и Quality (Качество).

• За най-добри резултати използвайте луксозна фотохартия Lexmark или фотохартия Lexmark.

• За да избегнете зацапване, не докосвайте повърхността на отпечатана снимка. За най-добри резултати
изваждайте всеки отпечатан лист поотделно от изходната тава за хартия и оставяйте разпечатките
да съхнат най-малко 24 часа, преди да ги съберете накуп, показвате или приберете.

Изтегляне и организиране на снимки

Поставяне на карта с памет

1 Поставяне на карта с памет.

• Поставете картата с марковия етикет, сочещ наляво.

• Ако има стрелка на вашата карта, тя трябва да сочи към принтера.

• Уверете се, че сте свързали картата с памет към адаптера, който е доставен с нея, преди да я
поставите в гнездото.

21

Слотове Карта с памет

1 • xD Picture Card

• Secure Digital

• Mini Secure Digital (с адаптер)

• Micro Secure Digital (с адаптер)

• MultiMedia Card

• Reduced Size MultiMedia Card (с адаптер)

• Memory Stick

• Memory Stick PRO

• Memory Stick Duo (с адаптер) или Memory Stick PRO Duo (с адаптер)

2 • Compact Flash Type I и Type II

• Microdrive

• MultiMedia Card mobile (с адаптер)

• High Capacity Secure Digital (с адаптер)

2 Изчакайте лампичката, намираща се над слота за картата с памет на принтера, да светне. Индикаторът
мига, за да покаже, че картата с памет се чете или предава данни.
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Предупреждение:  Не пипайте кабелите, мрежовия адаптер, картата с памет или принтера на
показаното място, докато печата, чете или пише от картата с памет. Можете да загубите данни. Също
така не изваждайте картата с памет, докато се печата, чете или пише от картата с памет.

Когато принтерът разпознае, че има поставена карта с памет, ще се появи съобщението Memory Card
Detected (Открита е карта с памет).

Ако принтерът не чете картата с памет, я извадете и поставете наново. За повече информация вижте
“Отстраняване на неизправности с карти с памет” на страница 104.

Забележка: Принтерът може да разпознава наведнъж само една карта с памет. Ако поставите повече от
една карта с памет, на дисплея се появява съобщение, което ви подканва да извадите картата с памет,
която не използвате.

Поставяне на флаш устройство

1 Поставете флаш устройството в порта PictBridge на лицевата страна на принтера.

Забележка: Може да е необходим адаптер, ако вашето флаш устройство не приляга директно в порта.

2 Изчакайте принтера да разпознае, че има инсталирано флаш устройство. След като флаш
устройството е разпознато, се появява съобщението USB Flash Drive Detected (Разпознато е USB
флаш устройство).

Ако принтерът не чете флаш устройството, извадете го и го поставете отново.

Предупреждение: Не пипайте кабелите, мрежовия адаптер, картата с памет или принтера в
показаната област, докато печата, чете или пише от флаш устройството. Можете да загубите данни.
Също така не изваждайте флаш устройството, докато се печата, чете или пише от флаш устройството.
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Забележка: Принтерът може да разпознава наведнъж само едно активно медийно устройство. Ако
поставите карта с памет и флаш устройство, на дисплея се появява съобщение, което ви подканва да
определите устройството, което искате да бъде разпознато от принтера.

Прехвърляне на снимки от устройство с памет в компютъра с помощта
на контролния панел
Ако принтерът е свързан директно с компютър или е свързан към компютър през безжична мрежа, можете
да прехвърляте снимки в компютъра от карта с памет или флаш устройство.

Бележки:

• Не можете да прехвърляте снимки от устройство с памет към компютър през външен мрежов адаптер.

• Безжичният компютър може да изисква избор на компютър (и ПИН номер, ако се поиска от компютъра).

1 Поставете картата с памет или флаш устройството, в които се намират желаните за прехвърляне
изображения. За повече информация вижте “Поставяне на карта с памет” на страница 51 или
“Поставяне на флаш устройство” на страница 52.

2 Натискайте  или , докато се появи Save Photos (Запамети снимки).

3 Натиснете .

4 Ако е необходимо, натискайте  или , докато се появи Computer (Компютър).

5 Следвайте указанията от екрана на компютъра.

Прехвърляне на всички снимки от карта с памет с помощта на компютър

1 Поставете картата с памет в принтера с етикета обърнат към контролния панел на принтера. Ако
компютърът е свързан към безжична мрежа, може да се наложи да изберете принтера.

Забележка: За мрежова връзка може да се наложи да отворите приложението и да изберете ръчно
принтера, който искате да използвате.

Софтуерът на Lexmark Imaging Studio автоматично се стартира в компютъра.

2 Кликнете върху Automatically save all photos to “My Pictures” (Автоматично запази всички снимки
в "Мои снимки").

3 Ако искате да изтриете снимките от картата с памет, кликнете върху Yes (Да).

Забележка: Убедете се, че всички снимки са копирани, преди да кликнете Yes (Да), за да изтриете.

4 Кликнете върху Done (Готово). Извадете картата с памет, за да прегледате прехвърлените във
фотобиблиотеката снимки.
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Прехвърляне на избрани снимки от карта с памет с помощта на
компютър

1 Поставете картата с памет в принтера с етикета обърнат към контролния панел на принтера.

Софтуерът на Lexmark Imaging Studio автоматично се стартира в компютъра.

Забележка: За безжична връзка може да се наложи да отворите първо приложението след това да
изберете принтера, който искате да използвате.

2 Кликнете върху Select photos to save (Избери снимки за запаметяване).

3 Кликнете върху Deselect All (Отмени избора на всички).

4 Кликнете, за да изберете снимките, които желаете да прехвърлите.

5 Кликнете върху Next (Напред).

6 Ако искате да запаметите снимките в основната папка, кликнете върху Next (Напред).

7 Ако искате да запаметите снимките в папка, различна от основната:

а Кликнете върху Browse (Разглеждане).

б Изберете желаната папка.

в Кликнете върху OK.

8 Ако искате да определите префикс за всички снимки, които прехвърлихте, поставете отметка в
квадратчето и въведете име.

9 Кликнете върху Next (Напред).

10 Ако искате да изтриете снимките от картата с памет, кликнете върху Yes (Да).

Забележка: Уверете се, че всички снимки са копирани, преди да изберете Yes (Да), за да изтриете.

11 Кликнете върху Done (Готово). Извадете картата с памет, за да прегледате прехвърлените във
фотобиблиотеката снимки.

Прехвърляне на всички снимки от компактдиск или флаш устройство
с помощта на компютър

1 Поставете компактдиск в компютъра или флаш устройство в принтера. За повече информация вижте
“Поставяне на флаш устройство” на страница 52.

Софтуерът на Lexmark Imaging Studio автоматично се стартира в компютъра.

2 Ако използвате Windows XP, се появява екран “What do you want Windows to do?” (Какво искате да
направи Windows?).

Кликнете върху Transfer Photos to your computer using the Lexmark Imaging Studio (Прехвърляне
на снимки в компютъра чрез Lexmark Imaging Studio).

3 Ако използвате Windows 2000:

а От десктопа кликнете два пъти върху иконата Lexmark Imaging Studio.

б Кликнете върху Transfer Photos (Прехвърляне на снимки).

4 Кликнете върху Automatically save all photos to “My Pictures” (Автоматично запази всички снимки
в "My Pictures" (Мои снимки).

5 Извадете компактдиска или флаш устройството, за да прегледате прехвърлените във Photo Library
(Фотобиблиотека) снимки.
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Прехвърляне на избрани снимки от компактдиск или флаш устройство
с помощта на компютър

1 Поставете компактдиск в компютъра или флаш устройство в принтера. За повече информация вижте
“Поставяне на флаш устройство” на страница 52.

Софтуерът на Lexmark Imaging Studio автоматично се стартира в компютъра.

2 Ако използвате Windows XP, се появява екран “What do you want Windows to do?” (Какво искате да
направи Windows?).

Кликнете върху Transfer Photos to your computer using the Lexmark Imaging Studio (Прехвърляне
на снимки в компютъра чрез Lexmark Imaging Studio).

3 Ако използвате Windows 2000:

а От десктопа кликнете два пъти върху иконата Lexmark Imaging Studio.

б Кликнете върху Transfer Photos (Прехвърляне на снимки).

4 Кликнете върху Select photos to save (Избери снимки за запаметяване).

5 Кликнете върху Deselect All (Отмени избора на всички).

6 Кликнете, за да изберете снимките, които желаете да прехвърлите.

7 Ако искате да запаметите снимките в основната папка, кликнете върху Next (Напред).

8 Ако искате да запаметите снимките в папка, различна от основната:

а Кликнете върху Browse (Разглеждане).

б Изберете желаната папка.

в Кликнете върху OK.

9 Ако искате да определите префикс за всички снимки, които прехвърлихте, поставете отметка в
квадратчето и въведете име.

10 Кликнете върху Next (Напред).

11 Извадете компактдиска или флаш устройството, за да прегледате прехвърлените във Photo Library
(Фотобиблиотека) снимки.

Прехвърляне на снимки от карта с памет във флаш-памет

1 Поставете карта с памет, която съдържа изображенията, които искате да прехвърлите. За повече
информация вижте “Поставяне на карта с памет” на страница 51.

2 Поставете флаш-памет в порта PictBridge на лицевата страна на принтера. За повече информация
вижте “Поставяне на флаш устройство” на страница 52.

На дисплея се появява Which device is to be displayed? (Кое устройство да се покаже?).

3 Натискайте  или , докато се появи Camera Card (Карта на фотоапарат) или видът на вашата карта
за фотоапарат.

4 Натиснете .

5 Натискайте  или , докато се появи Save Photos (Запамети снимки).

6 Натиснете .

7 Ако е необходимо, натискайте  или , докато се появи желаната от вас настройка.
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Бележки:

• Ако снимките в картата с памет са направени на повече от една дата, изборът ще включва Last
Date (Последна дата) и Date Range (Период дати).

• За да изберете период дати, натискайте  и след това  или , докато се покаже желаната дата.
Периодите от дати се показват по месец и година, започвайки от последния месец.

• Ако е свързан и компютър, трябва да изберете USB като направление.

8 Натиснете Start Color (Старт цветно) или Start Black (Старт черно).

Бележки:

• Ако няма достатъчно памет във флаш-паметта, на дисплея се появява бележка.

• Не отстранявайте флаш-паметта, докато не се появи съобщение на екрана, показващо, че
копирането е приключило.

Отпечатване на снимки с помощта на контролния панел

Отпечатване на снимки, съхранени в устройство с памет, с помощта на
пробния лист

1 Заредете обикновена хартия формат letter или A4.

2 Поставете картата с памет или флаш-паметта, в които се намират желаните за отпечатване
изображения. За повече информация вижте “Поставяне на карта с памет” на страница 51 или
“Поставяне на флаш устройство” на страница 52.

3 Натискайте  или , докато се появи Proof Sheet (Пробен лист).

4 Натиснете .

5 Натискайте  или , докато се появи Print Proof Sheet (Отпечатване на пробен лист).

6 Натиснете .

7 Натиснете  или , за да определите коя категория снимки искате да отпечатате.

Можете да отпечатате пробен лист:

• За всички снимки в картата с памет

• За последните 20 снимки, ако има 20 или повече снимки на картата

• По дата, ако снимките на картата са правени на няколко дати

8 Натиснете .

9 Натиснете отново .

Отпечатва се един или повече пробни листи.

10 Следвайте указанията от пробния лист, за да изберете кои снимки да се отпечатат, броя копия,
намаляване на ефекта "червени очи", оформление на страницата, опциите за печат и размера на
хартията.

Забележка: Когато правите избор, се уверете, че напълно запълвате кръгчетата.

11 Заредете пробния лист с лицето надолу върху стъклото на скенера. За повече информация вижте
“Зареждане на оригинални документи на стъклото на скенера” на страница 43.
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12 Ако е необходимо, натискайте  или , докато се появи Scan Proof Sheet (Сканиране на пробен
лист).

13 Натиснете .

14 Натиснете Start Color (Старт Цветно) или Start Black (Старт Черно), за да сканирате пробния лист.

15 Заредете фотохартия, с гланцираната или лицевата страна обърната към вас. (Ако не сте сигурни коя
е лицевата страна, вижте указанията, приложени към хартията.) За повече информация вижте
“Зареждане с хартия” на страница 39.

Забележка: Уверете се, че хартията съвпада с размера, който сте избрали в пробния лист.

16 Натиснете Start Color (Старт Цветно) или Start Black (Старт Черно), за да отпечатате вашите снимки.

Предупреждение: Не изваждайте картата с памет, флаш-паметта или не изключвайте принтера, докато
снимките, които сте избрали в пробния лист, се отпечатат. Пробният лист става невалиден, когато картата
с памет или флаш-паметта се извади от принтера, или когато принтерът се изключи.

Отпечатване на всички снимки

1 Заредете фотохартия, с гланцираната или лицевата страна обърната към вас. (Ако не сте сигурни коя
е лицевата страна, вижте указанията, приложени към хартията.) За повече информация вижте
“Зареждане с хартия” на страница 39.

2 Поставете картата с памет или флаш-паметта, в които се намират желаните за отпечатване
изображения. За повече информация вижте “Поставяне на карта с памет” на страница 51 или
“Поставяне на флаш устройство” на страница 52.

3 Натискайте  или , докато се появи Print Photos (Отпечатване на снимки).

4 Натиснете .

5 Натискайте  или , докато се появи Print All Photos (Отпечатване на всички снимки).

6 Натиснете Start Color (Старт Цветно) или Start Black (Старт Черно).

Настройките за печат, които се използват при заданието на печат, се показват последователно във
втория ред на екрана.

7 Натиснете отново Start Color (Старт Цветно) или Start Black (Старт Черно).

Отпечатване на снимки по номер
Можете да отпечатвате снимки, като използвате номерата, зададени за всяка снимка, в пробния лист за
снимки. Ако искате да отпечатвате снимки по номера на снимката, трябва да отпечатате първо пробен
лист. За повече информация вижте “Отпечатване на снимки, съхранени в устройство с памет, с помощта
на пробния лист” на страница 56.

1 Заредете фотохартия с гланцираната или лицевата страна обърната към вас. (Ако не сте сигурни коя
е лицевата страна, вижте указанията, приложени към хартията.) За повече информация вижте
“Зареждане с хартия” на страница 39.

2 Поставете картата с памет или флаш устройството, в които се намират желаните за отпечатване
изображения. За повече информация вижте “Поставяне на карта с памет” на страница 51 или
“Поставяне на флаш устройство” на страница 52.

3 Натискайте  или , докато се появи Print Photos (Отпечатване на снимки).

4 Натиснете .
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5 Натискайте  или , докато се появи Photo Number (Номер на снимка).

6 Натиснете .

7 Натискайте  или , докато се появи желаният от вас номер на снимка.

8 Натиснете , за да изберете снимка.

Забележка: Когато изберете снимка, се появява звездичка (*) вляво на числото на втория ред на
екрана.

9 Ако искате да изберете още снимки, натиснете  или , за да отидете до номера и натиснете 

10 Натиснете Start Color (Старт цветно) или Start Black (Старт черно).

Настройките за печат, които се използват при заданието на печат, се показват по една наведнъж на
втория ред на екрана.

11 Натиснете отново Start Color (Старт цветно) или Start Black (Старт черно).

Отпечатване на снимки по дати

1 Заредете фотохартия с гланцираната или лицевата страна обърната към вас. (Ако не сте сигурни коя
е лицевата страна, вижте указанията, приложени към хартията.) За повече информация вижте
“Зареждане с хартия” на страница 39.

2 Поставете картата с памет или флаш-паметта, в която се намират желаните за отпечатване
изображения. За повече информация вижте “Поставяне на карта с памет” на страница 51 или
“Поставяне на флаш устройство” на страница 52.

3 Натискайте  или , докато се появи Print Photos (Отпечатване на снимки).

4 Натиснете .

5 Натискайте  или , докато се появи Date Range (Период дати).

6 Натиснете .

Датите се показват по месец и година, започвайки от последния месец.

7 Натиснете  или , за да изберете желания от вас месец.

8 Натиснете .

9 Натиснете Start Color (Старт цветно) или Start Black (Старт черно).

Настройките за печат, които ще се използват при заданието за печат, се показват последователно във
втория ред на екрана.

10 Натиснете отново Start Color (Старт Цветно) или Start Black (Старт Черно).

Отпечатване на снимки с цветни ефекти
Можете да използвате контролния панел, за да използвате цветни ефекти за снимките си.
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Забележка: Можете и да отпечатате снимки с цветни ефекти с помощта на пробен лист. За повече
информация вижте “Отпечатване на снимки, съхранени в устройство с памет, с помощта на пробния лист”
на страница 56.

1 Заредете фотохартия, с гланцираната или лицевата страна обърната към вас. (Ако не сте сигурни коя
е лицевата страна, вижте указанията, приложени към хартията.) За повече информация вижте
“Зареждане с хартия” на страница 39.

2 Поставете картата с памет или флаш-паметта, в които се намират желаните за отпечатване
изображения. За повече информация вижте “Поставяне на карта с памет” на страница 51 или
“Поставяне на флаш устройство” на страница 52.

3 Натискайте  или , докато се появи Photo Effects (Фотоефекти).

4 Натиснете .

5 Натискайте  или , докато се появи желаният от вас цветен ефект.

Забележка: Изборът на цветен ефект включва Sepia (Сепия), Antique Grey (Старинно сиво) и Antique
Brown (Старинно кафяво).

6 Натиснете .

Забележка: Цветният ефект се използва за всички снимки, които отпечатвате, докато активната
карта с памет или флаш-памет се извади.

Отпечатване на снимки от цифров фотоапарат с помощта на DPOF
Digital Print Order Format (DPOF) (Формат за поръчка на цифров печат) е функция, налична в някои цифрови
фотоапарати. Ако вашият цифров фотоапарат поддържа DPOF, можете да зададете кои снимки да
отпечатвате, колко броя от всяка, както и да зададете настройките за печат, докато картата с памет още
е във фотоапарата. Принтерът разпознава тези настройки, когато поставите картата с памет в принтера.

Забележка: Уверете се, че настройките за печат на снимките, които избирате, съвпадат с текущите
настройки на принтера. За информация относно смяна на настройките на принтера за снимки, вижте
“Използване на менюто Photo Card (Фотокартичка)” на страница 24.

1 Заредете фотохартия с гланцираната или лицевата страна обърната към вас. (Ако не сте сигурни коя
е лицевата страна, вижте указанията, приложени към хартията.) За повече информация вижте
“Зареждане с хартия” на страница 39.

2 Поставяне на карта с памет. За повече информация вижте “Поставяне на карта с памет” на
страница 51.

3 Натискайте  или , докато се появи Print Photos (Отпечатване на снимки).

4 Натиснете .

5 Натискайте  или , докато се появи Print DPOF (Печат DPOF).

6 Натиснете Start Color (Старт цветно) или Start Black (Старт черно).
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Използване на PictBridge-съвместим цифров фотоапарат за управление
на снимките за отпечатване
Можете да свържете PictBridge-съвместим цифров фотоапарат към принтера и да използвате бутоните на
фотоапарата, за да избирате и отпечатвате снимки.

1 Поставете единия край на USB кабела във фотоапарата.

Забележка: Използвайте само USB кабела, доставен с цифровия фотоапарат.

2 Поставете другия край на кабела в PictBridge порта на лицевата страна на принтера.

Предупреждение: Не пипайте USB кабела, мрежовия адаптер или принтера в показаната област,
докато печата, чете или пише от PictBridge-съвместим цифров фотоапарат. Можете да загубите данни.
Също така не отстранявайте USB кабела или мрежов адаптер, докато печата от PictBridge-съвместим
цифров фотоапарат.
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Бележки:

• Уверете се, че PictBridge-съвместимият цифров фотоапарат е настроен на правилния USB режим.
За повече информация вижте документацията на фотоапарата.

• Принтерът може да разпознава наведнъж само по едно активно медийно устройство. Ако
поставите повече от едно медийно устройство, на дисплея се появява съобщение, което ви
подканва да определите устройството, което искате да бъде разпознато от принтера.

• Ако има поставена карта с памет, когато свързвате PictBridge-съвместим цифров фотоапарат, се
появява съобщение за грешка, което ви казва да отстраните едно от устройствата.

• Ако PictBridge връзката е успешна, на екрана на принтера се появява следното: PictBridge camera

detected. Press  to change settings. (Разпознат е фотоапарат с PictBridge. Натиснете    за
промяна на настройките.) Ако се появи друго съобщение, вижте “Съобщения за грешки” на
страница 106.

• Стойностите, избрани в цялото меню, са настройките, използвани от PictBridge отпечатване, ако
няма изрично зададени от цифровия фотоапарат.

3 Следвайте инструкциите в документацията на фотоапарата за избиране и отпечатване на снимки.

Забележка: Ако принтерът е изключен, докато фотоапаратът е свързан, трябва да откачите фотоапарата
и след това да го свържете отново.

Отпечатване на снимки с помощта на компютъра
Забележка: За да отпечатате снимки или изображения от уеб страница, вижте “Отпечатване на снимки
или изображения от уеб страница” на страница 46.

Преглед / Отпечатване от фотобиблиотеката

1 От десктопа кликнете два пъти върху иконата Lexmark Imaging Studio.

2 Кликнете върху View / Print Photo Library (Преглед/Печат на фотобиблиотека).

3 Кликнете, за да изберете снимките, които желаете да отпечатате.

4 От лентата с приложения на Imaging Studio (Ателие за изображения), която се намира в долната част
на екрана, кликнете върху Photo Prints (Отпечатване на снимки).

5 От падащото меню Quality (Качество) изберете качество на копиране.

6 От падащото меню Paper Size in Printer (Размер на хартията в принтера) изберете размера на хартията.

7 За да изберете многократно отпечатване на снимки или за да изберете размери снимки, различни от
4 x 6 инча (10 x 15 см), изберете от таблицата желаните опции. Използвайте падащия списък в
последната колона, за да видите и изберете други размери.

8 Кликнете върху Print Now (Отпечатай сега) в долния десен ъгъл на екрана.
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Отпечатване на снимки от медийно устройство с помощта на компютъра

1 Заредете фотохартията с гланцираната или лицевата страна, обърната към вас. (Ако не сте сигурни
коя е лицевата страна, вижте указанията, приложени към хартията.) За повече информация вижте
“Зареждане с хартия” на страница 39.

2 Поставете компактдиск или медийно устройство в компютъра.

а Ако използвате Windows XP или Windows Vista се появява екран “What do you want Windows to
do?” (Какво искате да направи Windows?). Кликнете върху Transfer Photos to your computer using
the Lexmark Imaging Studio (Прехвърляне на снимки в компютъра чрез Lexmark Imaging
Studio).

б Ако използвате Windows 2000:
1 От десктопа кликнете два пъти върху иконата Lexmark Imaging Studio.

2 Кликнете върху Transfer Photos (Прехвърляне на снимки).

3 Кликнете върху Select photos to print (Избери снимки за печат).

4 За да отпечатате всички снимки, кликнете върху Print (Печат).

5 За да отпечатате избрани снимки, кликнете върху Deselect All (Отмени избора на всички).

6 Кликнете, за да изберете снимките, които желаете да отпечатате.

7 Кликнете върху Print (Печат).

8 От падащия списък Quality (Качество) изберете качество на копиране.

9 От раздела Paper Size (Размер на хартията) от падащия списък Printer (Принтер) изберете размера на
хартията.

10 За да изберете многократно отпечатване на снимка или за да изберете размери на снимки, различни
от 4 x 6 инча (10 x 15 см), изберете от таблицата желаните опции. Използвайте падащия списък в
последната колона, за да видите и изберете други размери.

11 Кликнете върху Print Now (Отпечатай сега) в долния десен ъгъл на екрана.

12 Извадете компактдиска или медийното устройство.

Отпечатване на фотопакети

1 От десктопа кликнете два пъти върху иконата Lexmark Imaging Studio.

2 Кликнете върху Photo Packages (Фотопакети).

3 Кликнете, за да изберете снимките, които искате да включите във фотопакета.

4 Кликнете върху Next (Напред).

5 От падащия списък Quality (Качество) изберете качество на копиране.

6 От падащия списък Paper Size in Printer (Размер на хартията в принтера) изберете размера на хартията.

7 За да изберете многократно отпечатване на снимки или за да изберете размери снимки, различни от
4 x 6 инча (10 x 15 см), изберете от таблицата желаните опции. Използвайте падащия списък в
последната колона, за да видите и изберете други размери.

8 Кликнете върху Print Now (Отпечатай сега) в долния десен ъгъл на екрана.
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Създаване на фотопроекти

Създаване на поздравителни фотокартички

1 От десктопа кликнете два пъти върху иконата Lexmark Imaging Studio.

2 Кликнете върху Photo Greeting Cards (Поздравителни фотокартички)

3 От раздела Style (Оформление) кликнете, за да изберете оформление за вашата поздравителна
картичка.

4 От раздела Photo (Снимка) изберете и преместете снимка в панела за преглед от дясната страна на
екрана.

5 Кликнете върху полето за текст, за да можете да добавяте текст към вашата поздравителна
фотокартичка.

6 Когато приключите с промяната на текста, кликнете върху OK.

7 Ако искате да направите друга поздравителна фотокартичка като използвате различно оформление
и/или снимка, кликнете върху Add New Card (Добавете нова картичка) и повторете стъпка 3 на
страница 63 до стъпка 6 на страница 63.

8 Ако искате да отпечатате вашата поздравителна фотокартичка, изберете Print your Photo Greeting
Card (Отпечатайте вашата поздравителна картичка) от раздела Share (Сподели).

9 Изберете броя копия от падащото меню Copies (Копия).

10 Изберете качеството на копиране от падащия списък Quality (Качество).

11 Изберете размера хартия от падащия списък Paper Size (Размер на хартията).

Поддържани размери на хартията Размери

A4 210 x 297 милиметра

Letter 8.5 x 11 инча

Поздравителни картички 4 x 8 инча (10.16 x 20.32 сантиметра)

12 Кликнете върху Print Now (Отпечатай сега).

13 Ако искате да изпратите по електронна поща вашата поздравителна фотокартичка, кликнете върху
E-mail your Photo Greeting Card (Изпрати по електронна поща поздравителната картичка) от
раздела Share (Сподели).

14 От полето Send Quality (Качество на изпращането) и Speed (Скорост) на екрана изберете размера на
изображението.

15 Кликнете върху Create E-mail (Създай електронна поща), за да създадете електронно съобщение и
прикачите към него вашите поздравителни фотокартички.

Създаване на слайдшоу от снимки

1 От десктопа кликнете два пъти върху иконата Lexmark Imaging Studio.

2 Кликнете върху Slideshow (Слайдшоу).

3 Кликнете и преместете избраните снимки в панела за преглед от дясната страна на екрана.
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4 Ако искате да сканирате още една снимка, за да я поставите в слайдшоуто:

а Поставете снимката с лицевата страна надолу върху стъклото на скенера.

б Кликнете върху File (Файл)  Add Photo from Scanner (Добавяне на снимка от скенер).

в Повторете тази стъпка, докато всичките ви снимки се сканират.

5 От раздела Settings (Настройки) изберете броя секунди за преглед на всяка снимка от падащия
списък Time to display each photo (Време за преглед на всяка снимка).

6 Ако искате да повторите слайдшоуто, кликнете върху Yes (Да).

7 Кликнете върху View Show (Покажи шоу) в долната част на десния панел. Слайдшоуто започва.
Кликнете върху Exit Slideshow (Излез от слайдшоуто) в екрана за преглед на Slideshow (Слайдшоу),
за да затворите слайдшоуто.

8 От раздела Share (Сподели) кликнете върху Save your slideshow (Запамети слайдшоуто), ако искате
да запаметите слайдшоуто в директорията “My Pictures” (Мои снимки).

9 Въведете име в полето File Name (Име на файл) на диалоговия прозорец.

10 Кликнете върху Save (Запамети).

11 От раздела Share (Изпрати) кликнете върху Print your slideshow (Отпечатай слайдшоу), ако искате
да отпечатате слайдшоуто.

12 От падащото меню Quality (Качество) изберете качество на копиране.

13 От падащото меню Paper Size in Printer (Размер на хартията в принтера) изберете размера на хартията.

14 За да изберете многократно отпечатване на снимки или за да изберете размери снимки, различни от
4 x 6 инча (10 x 15 см), изберете от таблицата желаните опции. Използвайте падащия списък в
последната колона, за да видите и изберете други размери.

15 Кликнете върху Print Now (Отпечатай сега).

Отпечатване на изображение като многостраничен плакат

1 Заредете с хартия.

2 От десктопа кликнете два пъти върху иконата Lexmark Imaging Studio.

3 От Printing Creative Tasks (Отпечатване на творчески задачи) на поздравителния екран кликнете върху
Poster (Плакат).

4 Ако сканирате снимка:

а Поставете снимката с лицевата страна надолу върху стъклото на скенера.

б Кликнете върху File (Файл)  Add Photo from Scanner (Добавяне на снимка от скенер).

5 Ако не сканирате нов обект, отворете папката, която съдържа вашата снимка.

6 Преместете с влачене снимката в секцията за преглед Print a Multi-Page Poster (Печат на
многостраничен плакат).

7 Кликнете върху Next Step (Следваща стъпка) в долната част на левия панел.

8 От падащото меню “Paper size to print poster on” (Размер на хартията за печат на плаката) изберете
размера на хартията.

9 От падащото меню "Print Quality for poster" (Качество на печат на плаката) изберете качеството на
печат.
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10 От падащото меню Poster Size (Размер на плаката) изберете размера на плаката.

11 Ако искате да завъртите плаката така, че да пасне по-добре в страницата, кликнете върху Rotate 90
degrees (Завърти на 90 градуса).

12 Кликнете върху Print Now (Отпечатай сега) в долния десен ъгъл на екрана.
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Копиране

Забележка: Ако искате да промените настройките за копиране, вижте “Използване на менюто Копиране
(Copy)” на страница 22.

Създаване на копие
1 Заредете с хартия.

2 Поставете оригинален документ с лицевата страна надолу върху стъклото на скенера.

3 От контролния панел натиснете Copy Mode (Режим "Копиране").

4 Натиснете Start Color (Старт цветно) или Start Black (Старт черно).

Настройка на качеството на копиране
Качеството определя разделителната способност, която се използва за работа. Разделителната
способност включва броене на точки на всеки инч (dpi). Колкото по-голям е броят на точките, толкова е
по-високо качеството на копиране.

1 Заредете с хартия.

2 Поставете оригинален документ с лицевата страна надолу върху стъклото на скенера.

3 Ако е необходимо, натиснете Copy Mode (Режим Копиране).

4 Натиснете .

5 Натискайте  или , докато се появи Quality (Качество).

6 Натиснете .

7 Натискайте  или , докато се появи желаното от вас качество.

8 Натиснете .

9 Натиснете Start Color (Старт цветно) или Start Black (Старт черно).
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Копиране на снимки
1 Заредете фотохартия с гланцираната или лицевата страна обърната към вас. (Ако не сте сигурни коя

е лицевата страна, вижте указанията, приложени към хартията.)

2 Поставете снимката върху стъклото на скенера в горния ляв ъгъл с лицето надолу. За повече
информация вижте “Зареждане на оригинални документи на стъклото на скенера” на страница 43.

3 От контролния панел натиснете Copy Mode (Режим "Копиране").

4 Натиснете .

5 Натискайте  или , докато се появи Quality (Качество).

6 Натиснете .

7 Натискайте  или , докато се появи Photo (Снимка).

8 Натиснете .

9 Натискайте  или , докато се появи Paper Setup (Настройка за хартия).

10 Натиснете .

11 Натискайте  или , докато се появи Paper Size (Размер на хартията).

12 Натиснете .

13 Натискайте  или , докато се появи желаният от вас размер.

14 Натиснете .

15 Натискайте  или , докато се появи Paper Type (Вид на хартията).

16 Натиснете .

17 Натискайте  или , докато не се появи видът хартия заредена в принтера.

18 Натиснете .

19 Натиснете Start Color (Старт цветно) или Start Black (Старт черно).

Създаване на копия без полета с използване на контролния
панел
1 Заредете фотохартия с гланцираната или лицевата страна обърната към вас. (Ако не сте сигурни коя

е лицевата страна, вижте указанията, приложени към хартията.)

2 Поставете снимката върху стъклото на скенера в горния ляв ъгъл с лицето надолу. За повече
информация вижте “Зареждане на оригинални документи на стъклото на скенера” на страница 43.

3 От контролния панел натиснете Copy Mode (Режим "Копиране").

4 Натиснете .

5 Натискайте  или , докато се появи Personalize (Персонализиране).

6 Натиснете .
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7 Натискайте  или , докато се появи Borderless (Без полета).

8 Натиснете .

9 Натиснете  или , докато се появи Send Setup (Изпрати Настройка).

10 Натиснете .

11 Натискайте  или , докато се появи Paper Size (Размер на хартията).

12 Натиснете .

13 Натискайте  или , докато се появи желаният от вас размер.

14 Натиснете .

15 Натискайте  или , докато се появи Paper Type (Вид на хартията).

16 Натиснете .

17 Натискайте  или , докато се появи Automatic (Автоматично) или Photo (Снимка).

18 Натиснете .

19 Натиснете Start Color (Старт цветно) или Start Black (Старт черно).

Създаване на по-светло или по-тъмно копие
Ако искате да промените изгледа на копието или снимката, можете да ги направите по-светли или по-
тъмни.

1 Заредете с хартия.

Забележка: Ако копирате снимки, използвайте фотохартия или плътна матирана хартия, като
гланцираната или лицевата страна трябва да бъде обърната към вас. (Ако не сте сигурни коя е
лицевата страна, вижте указанията, приложени към хартията.)

2 Поставете оригинален документ с лицевата страна надолу върху стъклото на скенера.

3 От контролния панел натиснете Copy Mode (Режим "Копиране").

4 Натиснете Lighter/Darker (По-светло/по-тъмно).

5 Натиснете  или , за да настроите плъзгача.

6 Натиснете .

7 Натиснете Start Color (Старт цветно) или Start Black (Старт черно).

Сортиране на копия с използване на контролния панел
Ако отпечатвате няколко копия на документ, можете да изберете да отпечатате всяко копие като
комплект (сортирано) или да отпечатате копията като група от страници (несортирани).

Сортирани Несортирани
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1 Заредете с хартия.

2 Поставете оригинален документ с лицевата страна надолу върху стъклото на скенера.

3 От контролния панел натиснете Copy Mode (Режим "Копиране").

4 Натиснете .

5 Натиснете  или  неколкократно, докато се появи Collate (Сортиране).

6 Натиснете .

7 Натискайте  или , докато се появи On (Включено).

Забележка: Можете да сортирате копия само ако не сте направили никакви промени в менюто Resize
(Оразмеряване).

8 Натиснете Start Color (Старт цветно) или Start Black (Старт черно).

Забележка: Ако използвате стъклото на скенера, ще се появи съобщение със запитване за
допълнителни страници.

9 Натиснете , за да продължите да печатате още страници.

10 След последната страница натиснете  или , докато се появи No.

11 Натиснете .

Мултиплициране на изображение на една страница
Можете да отпечатате същото изображение няколко пъти на един и същ лист хартия. Тази опция помага
при създаването на етикети, стикери, листовки, диплянки и т.н.

1 Заредете с хартия.

Забележка:  Ако копирате снимки, използвайте фотохартия или плътна матирана хартия, като
гланцираната или лицевата страна трябва да бъде обърната към вас. (Ако не сте сигурни коя е
лицевата страна, вижте указанията, приложени към хартията.)

2 Поставете оригинален документ с лицевата страна надолу върху стъклото на скенера.

3 От контролния панел натиснете Copy Mode (Режим Копиране).

4 Натиснете .

5 Натискайте  или , докато се появи Repeat Image (Повтори изображение).

6 Натиснете .

7 Натискайте  или , докато се появи броят изображения, които искате да отпечатате на една
страница.

8 Натиснете Start Color (Старт Цветно) или Start Black (Старт Черно).
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Увеличаване или намаляване на изображение
1 Заредете с хартия.

Забележка:  Ако копирате снимки, използвайте фотохартия или плътна матирана хартия, като
гланцираната или лицевата страна трябва да бъде обърната към вас. (Ако не сте сигурни коя е
лицевата страна, вижте указанията, приложени към хартията.)

2 Поставете оригинален документ или снимка с лицевата страна надолу върху стъклото на скенера.

3 От контролния панел натиснете Copy Mode (Режим "Копиране").

4 Натиснете .

5 Натискайте  или , докато се появи Personalize (Персонализиране).

6 Натиснете .

7 Натискайте  или , докато се появи желаната от вас настройка.

Бележки:

• Ако изберете Custom Resize (Нестандартно оразмеряване), натиснете и задръжте  или ,

докато размерът, който желаете, се появи и натиснете .

• Ако изберете Borderless (Без полета), принтерът ще намали или увеличи документа/снимката,
колкото е нужно, за да отпечата копие без полета според големината на хартията, която сте
избрали. За да постигнете оптимални резултати с настройката за оразмеряване, използвайте
фотохартия и задайте вида хартия на Automatic (Автоматично) или Photo (Снимки).

8 Натиснете Start Color (Старт цветно) или Start Black (Старт черно).

Копиране на документ с помощта на компютър
1 Поставете оригинален документ с лицевата страна надолу върху стъклото на скенера.

2 От десктопа кликнете два пъти върху иконата Lexmark Imaging Studio.

3 От левия панел на поздравителния екран, кликнете върху Copy (Копиране).

4 Изберете опцията Document (Документ).

5 Кликнете върху Start (Старт).
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6 От падащото меню Copies (Копия) изберете броя на копията.

7 От падащото меню Quality (Качество) изберете качество на копиране.

8 От падащия списък Paper Size in Printer (Размер на хартията в принтера) изберете размера на хартията.

9 Изберете как искате да бъде отпечатан документа - Color (Цветно), Grayscale (Сиво) и Black and White
(Черно-бяло), като кликнете на съответната опция.

10 За да промените яркостта, използвайте плъзгача за яркост.

11 За да изберете хартия за печат с потребителски размер, въведете номер от 25 до 400 в полето за
размер на печат.

Също така можете да съобразите документа с размера на страницата, като кликнете опцията Fit to
Page (Според размера на страницата).

12 Кликнете върху Copy Now (Копирай сега) в долния десен ъгъл на екрана.

Копиране на снимка с помощта на компютър
1 Поставете снимката с лицевата страна надолу върху стъклото на скенера.

2 От десктопа кликнете два пъти върху иконата Lexmark Imaging Studio.

3 От левия панел на поздравителния екран, кликнете върху Copy (Копиране).

4 Фото (Фотографско).

5 Кликнете върху Start (Старт).

Снимката се появява в десния панел.

6 От падащото меню Quality (Качество) изберете качество на копиране.

7 От падащото меню Paper Size (Размер на хартията) в Printer (Принтер) изберете размера на хартията.

8 За да изберете многократно отпечатване на снимки или за да изберете размери снимки, различни от
4 x 6 инча (10 x 15 см), изберете от таблицата желаните опции. Използвайте падащия списък в
последната колона, за да видите и изберете други размери.

9 Кликнете върху Copy Now (Копирай сега) в долния десен ъгъл на екрана.
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Сканиране

Забележка: Ако искате да промените настройките за сканиране, вижте “Използване на менюто Сканиране
(Scan)” на страница 23.

Сканиране на документ
1 Уверете се, че принтерът е свързан с компютър и че двете устройства са включени.

2 Поставете оригинален документ с лицевата страна надолу върху стъклото на скенера.

3 От контролния панел натиснете Scan Mode (Режим Сканиране).

4 Натискайте  или , докато се появи направлението, към което желаете да сканирате.

5 Натиснете Start Color (Старт цветно) или Start Black (Старт черно).

6 Ако използвате операционна система Macintosh, може да се наложи да кликнете върху Scan
(Сканиране) от диалоговия прозорец Scan (Сканиране) на екрана на компютъра.

7 Ако искате да запаметите сканираните изображения, от софтуерното приложение кликнете върху File
(Файл)  Save As (Запамети като).

8 Въведете името на файла, формата и мястото, където искате да запаметите сканираното
изображение.

9 Кликнете върху Save (Запамети).

Сканиране към компютър по мрежа
1 Уверете се, че:

• Принтерът е свързан с мрежата през сървър за печат и принтерът и компютърът, които получават
сканираното изображение, са включени.

• Принтерът е конфигуриран да сканира по мрежа (Direct IP Printing [Директно IP печатане]).

2 Поставете оригинален документ с лицевата страна надолу върху стъклото на скенера.

3 От контролния панел натиснете Scan Mode (Режим Сканиране).
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4 Натискайте  или , докато се маркира компютърът, към който желаете да сканирате.

5 Натиснете .

6 Натискайте  или , докато се появи желаното от вас направление за сканиране.

7 Натиснете Start Color (Старт цветно) или Start Black (Старт черно).

Сканиране на документ с помощта на компютър
1 Поставете оригинален документ с лицевата страна надолу върху стъклото на скенера.

2 От десктопа кликнете два пъти върху иконата Lexmark Imaging Studio.

3 Кликнете върху Scan (Сканиране).

4 Изберете опцията Document (Документ).

5 Кликнете върху Start (Старт).

Сканираният документ е зареден по подразбиране в програмата за текстообработка. Сега можете да
редактирате документа.

Сканиране на текст за редактиране
Използвайте софтуера за Optical Character Recognition (OCR) (Оптично разпознаване на символи), за да
преобразувате сканирани изображения в текст, който може да се редактира в програма за
текстообработка.

1 Уверете се, че:

• Принтерът е свързан с компютър и двете устройства са включени.

• ABBYY Fine Reader е инсталиран.

2 Поставете оригинален документ с лицевата страна надолу върху стъклото на скенера.

3 От десктопа кликнете два пъти върху иконата Lexmark Imaging Studio.

4 Кликнете върху Scan (Сканиране).
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5 Изберете опцията Document (Документ).

6 Кликнете върху Start (Старт).

Сканираният документ е зареден по подразбиране в програмата за текстообработка. Сега можете да
редактирате документа.

Сканиране на изображения за редактиране
1 Уверете се, че принтерът е свързан с компютър и че двете устройства са включени.

2 Поставете оригинален документ с лицевата страна надолу върху стъклото на скенера.

3 От десктопа кликнете два пъти върху иконата Lexmark Imaging Studio.

4 Кликнете върху Scan (Сканиране).

5 Изберете опцията Photo (Снимка) или Several Photos (Няколко снимки).

6 Кликнете върху Start (Старт).

Можете да редактирате сканираното изображение.

Сканиране на снимка във Photo Library (Фотобиблиотека)
1 Заредете снимката с лицевата страна надолу върху стъклото на скенера.

2 От десктопа кликнете два пъти върху иконата Lexmark Imaging Studio.

3 Кликнете върху View / Print Photo Library (Преглед / Печат на фотобиблиотека).

4 От раздела Добави във фотобиблиотека кликнете върху Add New Scan (Добави ново сканирано
копие).

5 Изберете опцията за Photo (Снимка).

6 Кликнете върху Start (Старт).

Снимката е сложена в текущата папка на фотобиблиотеката.
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Сканиране на множество снимки едновременно с помощта на
компютър
1 Поставете снимките с лицевата страна надолу върху стъклото на скенера.

Забележка: За оптимални резултати сложете снимките на максимално разстояние една от друга,
както и от краищата на областта за сканиране.

2 От десктопа кликнете два пъти върху иконата Lexmark Imaging Studio.

3 Кликнете върху Scan (Сканиране).

4 Изберете опцията Several Photos (Няколко снимки).

5 Кликнете върху Start (Старт).

Сканиране на документи или изображения за изпращане по
електронна поща
Можете да изпратите по електронна поща прикачени снимки, като използвате приложението за
електронна поща по подразбиране.

1 Поставете оригинален документ с лицевата страна надолу върху стъклото на скенера.

2 От десктопа кликнете два пъти върху иконата Lexmark Imaging Studio.
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3 Кликнете върху E-mail (Електронна поща).

4 Изберете една от опциите за Photo (Снимка), Several Photos (Няколко снимки) или Document (Документ).

5 Кликнете върху Start (Старт).

6 Ако сканирате снимка, изберете Photo Size (Размер на снимката) от секцията Send Quality and Speed
(Качество на изпращане и скорост).

7 Кликнете върху Create E-mail (Създай ел.писмо), за да прикачите изображенията към ел.писмото.

Отстраняване на замрежването от сканирани снимки,
списания или вестници
Премахването на растера помага за отстраняване на замрежването на изображения, сканирани от
списания или вестници.

1 Уверете се, че принтерът е свързан с компютър и че двете устройства са включени.

2 Поставете оригинален документ с лицевата страна надолу върху стъклото на скенера.

3 От десктопа кликнете два пъти върху иконата Lexmark Imaging Studio.

4 Кликнете върху Scan (Сканиране).

5 Изберете опция Photo (Снимка) или Several Photos (Няколко снимки)

6 Кликнете върху Start (Старт).

7 Кликнете върху раздела Advanced (Допълнителни настройки).

8 Кликнете върху Image Patterns (Растер на изображението).

9 За да премахнете растер на изображението, получил се при сканирането от списания или вестници,
кликнете върху Remove Patterns (Премахни растер).

10 От падащия списък изберете растерите, които да бъдат премахнати.

11 За да намалите случайни петна при цветни снимки, поставете отметка в квадратчето, след това
преместете плъзгача на желаната стойност.

12 Кликнете върху OK. Намаленото изображение е актуализирано.

Персонализиране на настройките за сканиране с помощта на
компютър
1 От десктопа кликнете два пъти върху иконата Lexmark Imaging Studio.

2 Кликнете върху Scan (Сканиране).

3 Кликнете върху Custom Settings (Потребителски настройки).
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4 Променете настройките, както е необходимо.

Настройка Опции

Color Depth (Дълбочина на цвета) Изберете Color (Цветно), Grey (Сиво) или Black and
White (Черно-бяло).

Scan Resolution (Dots Per Inch) (Разделителна
способност при сканиране в точки на инч)

От падащия списък изберете стойност на раздели-
телната способност за сканираното изображение.

Size (Размер) • Можете да обрежете автоматично сканирания
обект. Преместете плъзгача до желаната
настройка.

• Можете да изберете областта, която трябва да
се сканира. От падащия списък изберете
източника на хартия.

Изберете областта за сканиране Изберете областта, която да се сканира, като
изберете размер хартия от падащия списък.

Конвертиране на изображения в текст с OCR
(оптично разпознаване на знаците)

Конвертиране на картинка в текст.

Винаги използвайте тези настройки, когато
сканирате.

Направете избора си постоянен като поставите
отметка в квадратчето.

 

77



Изпращане на факс

Уверете се, че:

• Принтерът е свързан с компютър, който е оборудван с модем за факс.

• Компютърът е свързан с работеща телефонна линия.

• И двете устройства са включени.

Изпращане на факс с помощта на софтуера
Можете да сканирате документ в компютъра и след това да го изпратите по факс на някого, използвайки
софтуера.

1 Поставете оригинален документ с лицевата страна надолу върху стъклото на скенера.

2 От десктопа кликнете два пъти върху иконата Lexmark Imaging Studio.

3 От левия панел на поздравителния екран кликнете върху Fax (Факс).

4 Изберете опцията Document (Документ).

5 Кликнете върху Start (Старт).

6 Въведете информация за получателя и след това кликнете върху Next (Напред).

Забележка: Номерът за факс може да включва до 64 цифри, запетайки, интервали и/или следните
символи: * # + - ( ).

7 Въведете информация за титулната страница и след това кликнете върху Next (Напред).

8 Ако има още документи, които искате да изпратите по факс, добавете ги сега и след това кликнете
върху Next (Напред).

9 За да изпратите факса:

• Веднага—Изберете опцията Send now (Изпрати сега).

• В определено време:
а Изберете опцията “Delay sending until” (Отложи изпращане до).

б Задайте дата и час.
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10 Ако искате хартиено копие от изпратения факс, изберете Print a copy of your fax (Отпечатване на копие
от изпратения факс).

11 Кликнете върху Send (Изпрати).

Получаване на факс автоматично
1 От десктопа кликнете два пъти върху иконата Lexmark Imaging Studio.

2 От Settings (Настройки) в лявото поле на поздравителния екран, кликнете върху Setup and manage
faxes (Настройване и управление на факсове).

3 От менюто “I Want To” (Искам да), кликнете върху Adjust speed dial list and other fax settings (Промяна
на бързо набиране и други настройки на факса).

4 Кликнете върху раздела Ringing and Answering (Звънене и отговаряне).

5 От полето “Automatically answer incoming calls as a fax” (Автоматично отговаряне на входящи повиквания
като факс), изберете On (Включено) от падащия списък Auto Answer (Автоматичен отговор).

6 За да включвате и изключвате функцията Auto Answer (Автоматичен отговор) в определени часове,
изберете настройките, които искате от падащите списъци.

7 За да зададете броя позвънявания преди принтера автоматично да получи факсове, изберете
настройка от падащия списък “Pick-up on the” (Избери от) в полето “Answering on your phone line
type” (Отговаряне с вашия вид телефонна линия).

8 Кликнете върху OK, за да запаметите настройките.
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Поддръжка на принтера

Смяна на касетите за печат

Отстраняване на използвана печатаща касета

1 Уверете се, че принтерът е включен.

2 Повдигнете сканиращия модул.

Носачът на печатащата касета се премества и спира в положение за зареждане, освен ако принтерът
работи в момента.

3 Натиснете лоста на носача на касетата надолу, за да повдигнете капака му.

4 Отстранете използваната печатаща касета.

Забележка: Ако отстранявате двете касети, повторете стъпки 3 и 4 за втората касета.

Поставяне на печатащите касети

1 Ако поставяте нови печатащи касети, свалете лепенката и лентата от гърба и от долната част на
касетите.

1 2
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Предупреждение: Не докосвайте областта на златните контакти на гърба или металните дюзи в
дъното на касетите.

2 Натиснете лостовете на носача на касетата надолу, за да повдигнете капаците му.

3 Поставете черната касета или фотокасетата в левия носач. Поставете цветната касета в десния носач.

4 Затворете капаците.

5 Затворете сканиращия модул, като внимавате да не се прещипете.
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Дисплеят на контролния панел ще ви подкани да заредите хартия и да натиснете , за да отпечатате
страница за подравняване.

Забележка: Сканиращият модул трябва да бъде затворен, за да можете отново да сканирате,
отпечатвате, копирате или работите с факса.

Постигане по-добро качество на печат

Подобряване качеството на печат
Ако не сте доволни от качеството на печат на някой документ, се уверете, че:

• използвате подходящата за документа хартия. Ако отпечатвате снимки или други висококачествени
изображения, за да получите най-добри резултати, използвайте луксозна фотохартия Lexmark или
фотохартия Lexmark.

• използвате хартия, която е по-тежка или ярко бяла.

• сте избрали по-високо качество на печат.

Ако документът все още няма желаното качество на печат, следвайте стъпките по-долу:

1 Подравнете печатащите касети. За повече информация вижте “Подравняване на печатащите касети”
на страница 82.

Ако качеството на печат не се е подобрило, преминете към стъпка 2.

2 Почистете дюзите на касетата за печат. За повече информация вижте “Почистване на дюзите на
печатащата касета” на страница 83.

Ако качеството на печат не се е подобрило, преминете към стъпка 3.

3 Извадете и поставете отново касетите. За повече информация вижте “Отстраняване на използвана
печатаща касета” на страница 80 и “Поставяне на печатащите касети” на страница 80.

Ако качеството на печат не се е подобрило, преминете към стъпка 4.

4 Избършете дюзите и контактите на печатащата касета. За повече информация вижте “Забърсване на
дюзите и контактите на печатащата касета” на страница 83.

Ако качеството на печат все още не е задоволително, сменете касетата. За повече информация вижте
“Поръчка на консумативи” на страница 84.

Подравняване на печатащите касети

1 Заредeте с обикновена хартия.

2 От контролния панел натиснете Settings (Настройки).

3 Натискайте  или , докато се появи Maintenance (Поддръжка).

4 Натиснете .

5 Натискайте  или , докато се появи Align Cartridge (Подравни касети).

6 Натиснете .

Отпечатва се страница за подравняване.

Ако сте подравнили касетите, за да подобрите качеството на печат, отпечатайте документа си отново.
Ако качеството на печат не се е подобрило, почистете дюзите на печатащата касета.
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Почистване на дюзите на печатащата касета

1 Заредeте с обикновена хартия.

2 Натиснете Settings (Настройки).

3 Натискайте  или , докато се появи Maintenance (Поддръжка).

4 Натиснете .

5 Натискайте или , докато се появи Clean Cartridge (Почисти касети).

6 Натиснете .

Отпечатва се страница, като през дюзите на печатащата касета се форсира мастило, за да ги почисти.

7 Отпечатайте документа отново, за да проверите дали качеството на печат се е подобрило.

8 Ако качеството на печат не се е подобрило, опитайте се да почистите дюзите най-много още два пъти.

Забърсване на дюзите и контактите на печатащата касета

1 Отстранете касетите за печат.

2 Навлажнете с вода чиста кърпа, която не пуска власинки.

3 Задръжте внимателно кърпата върху дюзите за около три секунди, след това забършете в показаната
посока.

4 Като използвате друга чиста повърхност на навлажнената кърпа, я задръжте леко върху контактите
за около три секунди и след това забършете в показаната посока.
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5 Повторете с друга чиста част на навлажнената кърпа стъпка 3 и стъпка 4.

6 Изчакайте дюзите и контактите да изсъхнат напълно.

7 Поставете обратно печатащите касети.

8 Отпечатайте документа отново.

9 Ако качеството на печат не се подобри, почистете печатащите дюзи. За повече информация вижте
“Почистване на дюзите на печатащата касета” на страница 83.

10 Повторете стъпка 9 най-много още два пъти.

11 Ако качеството на печат все още не е задоволително, сменете печатащите касети.

Съхраняване на печатащите касети
• Съхранявайте новата касета в нейната опаковка, докато имате готовност да я поставите.

• Не изваждайте касета от принтера, освен в случаите когато искате да я подмените, почистите или
поставите за съхранение в херметически затворена кутия. Касетите няма да печатат добре, ако се
оставят незащитени за продължителен период от време.

• Когато не използвате фотокасетата, я прибирайте в нейната кутия за съхранение.

Почистване на стъклото на скенера
1 Навлажнете с вода чиста кърпа без мъх.

2 Внимателно избършете стъклото на скенера.

Забележка: Преди да поставите документ върху стъклото на скенера, се уверете, че мастилото или
коректора върху документа са изсъхнали.

Поръчка на консумативи

Поръчване на печатащи касети
Модели Lexmark 3500-4500 Series (с изключение на Lexmark 3580 и Lexmark 4580)
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Част Номер на частта Средният капацитет на печатащата касета в
стандартни страници е до1

Черна касета 23A 215

Черна касета2 23 215

Черна касета с висок капацитет 34 550

Цветна касета 24A 185

Цветна касета2 24 185

Цветна касета с висок капацитет 35 500

Фотокасета 31 Не се прилага

1 Стойности, получени при непрекъснато печатане. Декларираният капацитет е в съответствие с ISO/IEC
24711 (FDIS).
2 Програма за връщане на лицензирани касети

модели Lexmark 3580 и Lexmark 4580

Част Номер на частта

Цветна касета 2

Черна касета 3

Фотокасета 31

Поръчка на хартия и други консумативи
За да поръчате консумативи или за да разберете къде е най-близкият до вас търговски посредник,
посетете нашия уебсайт на адрес www.lexmark.com.

Бележки:

• За оптимални резултати използвайте само печатащи касети Lexmark.

• За оптимални резултати при печатане на снимки или други висококачествени снимки използвайте
фотохартия на Lexmark.

Част Номер на частта

USB кабел 1021294

Lexmark N2050 (Вътрешен безжичен сървър за
печат)

Забележка: Ако принтерът не е доставен с
инсталиран безжичен сървър за печат, инстали-
рането на Lexmark N2050 в принтера ви
позволява да печатате и сканирате през
безжична мрежа.

За повече информация отидете на адрес
www.lexmark.com.
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Хартия Размер на хартията

Луксозна фотохартия Lexmark • Letter

• A4

• 4 x 6 инча

• 10 x 15 см

• L

Фотохартия Lexmark • Letter

• A4

• 4 x 6 инча

• 10 x 15 см

Фотохартия Lexmark PerfectFinishTM • Letter

• A4

• 4 x 6 инча

• 10 x 15 см

• L

Забележка: Наличността може да варира според държавата или региона.

За информация относно начина на закупуване на луксозна фотохартия Lexmark, фотохартия Lexmark или
фотохартия Lexmark PerfectFinish във вашата държава или регион отидете на адрес www.lexmark.com.

Използвайте оригинални печатащи касети на Lexmark
Принтерите, печатащите касети и фотохартията на Lexmark са проектирани така, че заедно да постигнат
максимално качество на печат.

Ако получите съобщение Out of Original Lexmark Ink (Оригиналното мастило на Lexmark Ink е
свършило), това означава, че оригиналното мастило на Lexmark в посочената(ите) печатаща(и) касета(и)
е изчерпано.

Ако мислите, че сте закупили нова, оригинална печатаща касета на Lexmark, но се показва съобщението
Out of Original Lexmark Ink (Оригиналното мастило на Lexmark е свършило):

1 Кликнете на съобщението върху Learn More (Научете повече).

2 Кликнете върху Report a non-Lexmark print cartridge (Съобщи за фалшива печатаща касета на
Lexmark).

За да предотвратите показването на съобщението отново за посочената(ите) печатаща(и) касета(и):

• Сменете печатащата(и) касета(и) с нова(и) печатаща(и) касета(и) на Lexmark.

• Ако печатате от компютър, кликнете върху съобщението Learn more (Научете повече), сложете
отметка на квадратчето и кликнете върху Close (Затвори).

Гаранцията на Lexmark не покрива повреди, причинени от печатащи или мастилени касети, които не са
на Lexmark.

Повторно пълнене на печатаща касета
Гаранцията не покрива ремонти на неизправности или повреди, които са причинени от повторно пълнени
касети. Lexmark не препоръчва използването на повторно пълнена печатаща касета. Повторното пълнене
на касета може да повлияе на качеството на печат и да повреди принтера. За постигане на най-добри
резултати използвайте консумативи на Lexmark.
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Рециклиране на продукти на Lexmark
За да върнете продуктите на Lexmark за рециклиране:

1 Посетете нашия уеб сайт на адрес www.lexmark.com/recycle;.

2 Следвайте указанията от екрана на компютъра.
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Отстраняване на неизправности

• “Отстраняване на неизправности при инсталиране” на страница 88

• “Отстраняване на неизправности при печат” на страница 92

• “Отстраняване на неизправности при копиране” на страница 98

• “Отстраняване на неизправности при сканиране” на страница 99

• “Отстраняване на заседнала и неправилно подадена хартия” на страница 102

• “Отстраняване на неизправности с карти с памет” на страница 104

• “Съобщения за грешки” на страница 106

• “Възстановяване на фабричните настройки по подразбиране” на страница 112

• “Деинсталиране и повторно инсталиране на софтуера” на страница 113

Отстраняване на неизправности при инсталиране
• “На дисплея се появява грешен език” на страница 88

• “Бутонът за захранване не свети” на страница 89

• “Софтуерът не се инсталира” на страница 89

• “Страницата не се отпечатва” на страница 90

• “Cannot print from digital camera using PictBridge (Не може да печата от цифров фотоапарат,
използвайки PictBridge)” на страница 92

На дисплея се появява грешен език
Това са възможните решения. Опитайте следното:

Променете избрания език по време на първоначалното инсталиране

След като изберете език, Language (Език) се появява отново на дисплея. За да промените избора:

1 Натискайте  или , докато желаният от вас език се появи на дисплея.

2 Натиснете , за да запаметите.

Изберете различен език след първоначалното инсталиране

1 От контролния панел натиснете Settings (Настройки).

2 Натискайте  или , докато се появи Device Setup (Настройка на устройството).

3 Натиснете .

4 Натискайте  или , докато се появи Language (Език).

5 Натиснете .

6 Натискайте  или , докато желаният от вас език се появи на дисплея.

7 Натиснете , за да запаметите.

Забележка: Ако не разбирате езика на дисплея, вижте “Възстановяване на фабричните настройки по
подразбиране” на страница 112.
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Бутонът за захранване не свети
Това са възможните решения. Пробвайте едно или всяко от следните:

Натиснете бутона за включване

Уверете се, че принтерът е включен, като натиснете  .

Изключете и включете отново захранването

1 Изключете кабела от контакта в стената и след това от принтера.

2 Включете кабела стабилно в захранването на принтера.

3 Включете кабела в електрически контакт, с който сте ползвали и други електрически уреди.

4 Ако индикаторът  не свети, натиснете .

Софтуерът не се инсталира
Това са възможните решения. Пробвайте едно или всяко от следните:

Проверете операционната система

Поддържат се следните операционни системи: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista и Mac OS X.

Забележка: Потребителите на Windows 2000 трябва да използват Service Pack 3 или по-нова версия

Проверете системните изисквания

Проверете дали компютърът отговаря на минималните изисквания, изброени върху кутията на принтера.

Проверете USB връзката

1 Проверете USB кабела за видими повреди.

2 Включете стабилно квадратния край на USB кабела на гърба на принтера.

3 Включете стабилно правоъгълния край на USB кабела в USB порта на компютъра.

USB портът е маркиран с USB символа .

Проверете безжичната връзка

Проверете дали WI-FI индикаторът свети. За повече информация вижте “Запознаване с частите на
принтера” на страница 18.

Забележка: Само 4500 Series включва инсталиран вътрешен безжичен сървър за печат.
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Преинсталирайте софтуера

1 Изключете и след това стартирайте компютъра отново.

2 Кликнете върху Cancel (Отмени) на всички екрани New Hardware Found (Намерен нов хардуер).

3 Поставете компактдиска и след това следвайте указанията от екрана на компютъра, за да
инсталирате отново софтуера.

Изключете и включете електрическото захранване

1 Натиснете , за да изключите принтера.

2 Изключете захранващия кабел от контакта.

3 Внимателно извадете захранващия кабел от принтера.

4 Включете отново захранващия кабел в принтера.

5 Включете отново захранващия кабел в контакта.

6 Натиснете , за да включите принтера.

Изключете антивирусните програми

1 Затворете всички отворени софтуерни приложения.

2 Изключете всички антивирусни програми.

3 Кликнете два пъти върху иконата My Computer (Моят компютър).

В Windows XP кликнете върху Start (Старт) за достъп до иконката My Computer (Моят компютър).

4 Кликнете два пъти върху иконата CD–ROM drive (CD-ROM драйв).

5 Ако е необходимо, кликнете два пъти върху setup.exe.

6 За инсталирането на софтуера, следвайте инструкциите от екрана на компютъра.

Деинсталирайте и инсталирайте отново софтуера

Деинсталирайте софтуера на принтера и след това го инсталирайте отново. За повече информация вижте
“Деинсталиране и повторно инсталиране на софтуера” на страница 113.

Страницата не се отпечатва
Това са възможните решения. Пробвайте едно или всяко от следните:

Проверете съобщенията

Ако се покаже съобщение за грешка, вижте “Съобщения за грешки” на страница 106.

Проверете захранването

Ако индикаторът  не свети, вижте “Бутонът за захранване не свети” на страница 89.

Заредете отново с хартия

Отстранете и след това заредете с хартия.
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Проверете мастилото

Проверете нивата на мастилото и поставете нови печатащи касети, ако е необходимо.

Проверете касетите за печат

1 Отстранете касетите за печат.

2 Уверете се, че стикерът и лентата са отстранени.

1 2

3 Поставете отново касетите.

Проверете настройките на принтера по подразбиране и при пауза

1 Кликнете върху:

• В Windows XP (меню Start по подразбиране): Start (Старт)  Printers and Faxes (Принтери и
факсове).

• В Windows XP (Класическо Start меню): Start (Старт)  Settings (Настройки)  Printers and Faxes
(Принтери и факсове).

• В Windows XP (Start меню по подразбиране):   Control panel (Контролен панел)  Printers
(Принтери) (намира се в Hardware and Sound (Хардуер и Звук)).

• В Windows Vista (Класическо Start меню):   Printers (Принтери).

2 Кликнете двукратно върху устройство за печат на чакащите документи.

3 Кликнете върху Printer (Принтер).

• Уверете се, че до Pause Printing (Пауза на печатането) не се появява отметка.

• Ако не се появи отметка до Set As Deafault Printer (Принтер зададен по подразбиране), трябва да
изберете устройство за печат на чакащите документи за всеки файл, който искате да отпечатате.

Свържете отново захранването

1 Натиснете , за да изключите принтера.

2 Изключете захранващия кабел от контакта.

3 Внимателно извадете захранващия кабел от принтера.

4 Включете отново захранващия кабел в принтера.

5 Включете отново захранващия кабел в контакта.

6 Натиснете , за да включите принтера.

Деинсталирайте и повторно инсталирайте софтуера

Деинсталирайте софтуера на принтера и след това го инсталирайте отново. За повече информация вижте
“Деинсталиране и повторно инсталиране на софтуера” на страница 113.
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Cannot print from digital camera using PictBridge (Не може да печата от
цифров фотоапарат, използвайки PictBridge)
Това са възможните решения. Пробвайте едно или всяко от следните:

Включете режима на PictBridge отпечатване от фотоапарата

Включете режима на PictBridge отпечатване на фотоапарата, като изберете правилния USB режим. За
повече информация вижте документацията на цифровия фотоапарат.

Уверете се, че фотоапаратът е PictBridge-съвместим цифров фотоапарат.

1 Изключете фотоапарата.

2 Свържете PictBridge-съвместим цифров фотоапарат към PictBridge порта. Вижте документацията на
цифровия фотоапарат, за да установите дали е съвместим с PictBridge.

Проверете USB кабела

Ползвайте само USB кабела, доставен с фотоапарата.

Извадете картите с памет

Извадете всякакви карти с памет от принтера.

Проверете съобщенията

Ако на екрана се появи съобщение за грешка, вижте“Съобщения за грешки” на страница 106.

Отстраняване на неизправности при печат
• “Частично печатане на снимки 4 x 6 инча (10 x 15 см) с помощта на PictBridge-съвместим цифров

фотоапарат” на страница 93

• “Подобряване качеството на печат” на страница 93

• “Лошо качество на текста и графиките” на страница 94

• “Лошо качество по краищата на страницата” на страница 95

• “Скоростта на отпечатване е ниска” на страница 96

• “Отпечатва се част от документа или снимката” на страница 97

• “Зацапване на снимките” на страница 97

• “Нивата на мастилото изглеждат неправилни” на страница 97

• “Нивата на печатащите касети изглежда намаляват твърде бързо” на страница 97
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Частично печатане на снимки 4 x 6 инча (10 x 15 см) с помощта на
PictBridge-съвместим цифров фотоапарат
Уверете се, че размерите на снимката и хартията са зададени правилно

Принтерът извежда на дисплея Paper/Photo Size Error (Грешен размер на Хартия/Снимка ), когато
избраният размер на снимката не съвпада със зададения размер на хартията. Това обикновено се случва,
когато се опитвате да печатате от PictBridge-съвместим цифров фотоапарат. Възможно е да сте оставили
настройките на Photo Size (Големина на снимката) менюто в контролния панел на принтера на
8,5 x 11 инча или 5 x 7 см, но камерата ви има размер на печат 4 x 6 инча или L. Трябва да се уверите, че
избраният размер на снимката в принтера е 4 x 6 инча или 10 x 15 см, в зависимост от най-често
използвания стандарт във вашата страна или регион.

• Уверете се, че фотохартия с размер 4 x 6 инча (10 x 15 см) е заредена правилно в поставката за хартия.

• Ако фотоапаратът ви позволява да променяте настройката за размера на хартията, променете
размера на печат на 4 x 6 инча (10 x 15 см) в PictBridge-съвместимия цифров фотоапарат.

• Ако камерата ви не позволява промяна на настройките на размера на хартията, използвайте
контролния панел, за да промените размера на хартията на 4 x 6 инча (10 x 15 см).

1 Включете USB кабела, доставен с вашия цифров фотоапарат, във фотоапарата и включете другия
край в PictBridge порта отпред на принтера.

2 Включете цифровия фотоапарат и изберете първата снимка с помощта на контролния панел на
цифровия фотоапарат.

3 Изчакайте да се появи PictBridge Printing (Печат PictBridge) на екрана на контролния панел на
принтера.

Забележка: Ако се появи Paper/Photo Size Error (Грешка в размера на Хартията/Снимката),
натиснете , за да изчистите съобщението за грешка.

4 Натиснете .

5 Натискайте  или , докато се появи Photo Size (Размер на Снимка).

6 Натиснете .

7 Натиснете  или , докато се появи 4 x 6 инча  или 10 x 15 см

8 Натиснете .

9 Натиснете  или , докато се появи Send Setup (Изпрати Настройка).

10 Натиснете .

11 Натискайте  или , докато се появи Paper Size (Размер на хартията).

12 Натиснете .

13 Натиснете  или , докато се появи 10 x 15 см.

14 Натиснете .

15 Натиснете Start Color (Старт цветно) или Start Black (Старт черно).

Подобряване качеството на печат
Това са възможните решения. Пробвайте едно или всяко от следните:

Проверете хартията
• Използвайте подходящата за документа хартия. Ако отпечатвате снимки или други висококачествени

изображения, за да получите най-добри резултати, използвайте фотохартия Lexmark.

• Използвайте хартия, която е по-тежка или ярко бяла.
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Изберете по-високо качество на печат

1 В зависимост от заданието на печат, натиснете Copy Mode (Режим Копиране), Scan Mode (Режим
Сканиране) или Photo Card (Карта със снимки).

2 Натиснете .

3 Натискайте  или , докато се появи Quality (Качество).

4 Натиснете .

5 Натискайте  или , докато се появи желаното от вас качество.

6 Натиснете .

Проверете печатащите касети

Ако документът все още няма желаното качество на печат, следвайте стъпките по-долу:

1 Подравнете печатащите касети. За повече информация вижте “Подравняване на печатащите касети”
на страница 82.

Ако качеството на печат не се е подобрило, преминете към стъпка 2.

2 Почистете дюзите на касетата за печат. За повече информация вижте “Почистване на дюзите на
печатащата касета” на страница 83.

Ако качеството на печат не се е подобрило, преминете към стъпка 3.

3 Извадете и поставете отново печатащите касети. За повече информация вижте “Отстраняване на
използвана печатаща касета” на страница 80 и“Поставяне на печатащите касети” на страница 80.

Ако качеството на печат не се е подобрило, преминете към стъпка 4.

4 Забършете дюзите и контактите на печатащата касета. За повече информация вижте “Забърсване на
дюзите и контактите на печатащата касета” на страница 83.

Ако качеството на печат все още не е задоволително, сменете печатащите касети. За повече
информация вижте“Поръчка на консумативи” на страница 84.

Лошо качество на текста и графиките

• Празни страници

• Тъмно отпечатване

• Бледо отпечатване

• Грешни цветове

• Светли и тъмни ивици при отпечатване

• Криви линии

• Зацапване

• Черти

• Бели линии при отпечатване

Това са възможните решения. Пробвайте едно или всяко от следните:

Проверка на мастилото

Проверете нивата на мастилото и поставете нови печатащи касети, ако е необходимо.

Прегледайте стъпките за подобряване качеството на печат

Вижте “Подобряване качеството на печат” на страница 93.
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Изваждане на листовете веднага след отпечатване

За да избегнете зацапване с мастило, когато работите със следните видове материали, изваждайте всеки
лист веднага след като излезе, за да може да изсъхне:

• Документи с графики или изображения

• Фотохартия

• Плътна матирана или гланцирана хартия

• Прозрачно фолио

• Етикети

• Пликове

• Щампи за копиране

Забележка: Изсъхването на фолиото може да отнеме до 15 минути.

Използване на различна марка хартия

Всяка марка хартия поема мастилото по различен начин и цветовете варират при отпечатване. Ако
отпечатвате снимки или други висококачествени изображения, за да получите най-добри резултати,
използвайте луксозна фотохартия Lexmark или фотохартия Lexmark.

Проверка състоянието на хартията

Използвайте само нова, гладка хартия.

Деинсталиране и повторно инсталиране на софтуера

Софтуерът може да не е инсталиран правилно. За повече информация вижте “Деинсталиране и повторно
инсталиране на софтуера” на страница 113.

Лошо качество по краищата на страницата
Това са възможните решения. Пробвайте едно или всяко от следните:

Проверете минималните настройки за печат

Използвайте тези настройки за минимално поле на печат освен ако не използвате функцията за печатане
без поле:

• Ляво и дясно поле:

– 6,35 мм (0,25 инча) за хартия с формат letter

– 3,37 мм (0,133 инча) за всеки формат хартия с изключение на letter

• Горно поле: 1,7 мм (0,067 инча)

• Долно поле: 12,7 мм (0,5 инча)

Изберете функцията за печатане без поле (Borderless)

1 От софтуерното приложение кликнете върху File (Файл)  Print (Печат).

2 Кликнете върху Properties (Настройки), Preferences (Предпочитания), Options (Опции) или Setup
(Настройка).

3 Кликнете върху Print Layout (Оформление за печат).

4 Кликнете върху Borderless (Без поле).
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Изберете функцията Borderless resize (Оразмеряване без поле) (когато копирате)

1 Натиснете .

2 Натискайте  или , докато се появи Resize (Оразмеряване).

3 Натиснете .

4 Натискайте  или , докато се появи Borderless (Без полета).

5 Натиснете .

6 Натиснете Start Color (Старт цветно) или Start Black (Старт черно) или натиснете , за да се върнете
към менюто Copy (Копиране), за да изберете броя копия, които искате да направите.

Изберете функцията Borderless photo (Снимка без поле) (когато копирате)

1 Натиснете .

2 Натискайте  или , докато се появи Layout (Оформление).

3 Натиснете .

4 Натискайте  или , докато се появи Borderless (Без полета).

5 Натиснете .

6 Натиснете Start Color (Старт цветно) или Start Black (Старт черно) или натиснете , за да се върнете
към менюто Photo Card (Фотокартичка), за да изберете снимките, които искате да отпечатате.

Уверете се, че използвате фотохартия

За да печатате без полета, трябва да използвате фотохартия. Отпечатват се малки полета, когато
печатате на обикновена хартия с избрана функцията Borderless (Без полета).

Уверете се, че размерът на хартията съвпада с настройките на принтера

1 От софтуерното приложение кликнете върху File (Файл)   Print (Печат).

2 Кликнете върху Properties (Настройки), Preferences (Предпочитания), Options (Опции) или Setup
(Настройка).

3 Кликнете върху Paper Setup (Настройка за хартия).

4 Проверете размера на хартията.

Скоростта на отпечатване е ниска
Това са възможните решения. Пробвайте едно или всяко от следните:

Максимална скорост на обработка на компютъра
• Затворете всички неизползвани приложения.

• Намалете броя и размера на графиките и изображенията в документа.

• Отстранете колкото се може повече неизползвани шрифтове от системата.

Добавяне на памет

Обмислете закупуване на повече RAM-памет.
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Избиране на по-ниско качество на печат

1 От софтуерното приложение кликнете върху File (Файл)   Print (Печат).

2 Кликнете върху Properties (Настройки), Preferences (Предпочитания), Options (Опции) или Setup
(Настройка).

3 Кликнете върху Quality/Copies (Качество/Копия).

4 От полето Quality/Speed (Качество/Скорост) изберете настройка за по-ниско качество на печат.

Деинсталиране и повторно инсталиране на софтуера

За повече информация вижте “Деинсталиране и повторно инсталиране на софтуера” на страница 113.

Отпечатва се част от документа или снимката
Това са възможните решения. Пробвайте едно или всяко от следните:

Проверете положението на документа

Уверете се, че документът или снимката са заредени върху стъклото на скенера с лицевата страна надолу,
в горния ляв ъгъл.

Проверете размера на хартията

Уверете се, че използваният размер на хартия или снимката съвпада с размера, който сте избрали.

Зацапване на снимките
За да избегнете зацапване, не докосвайте повърхността на отпечатана снимка. За оптимални резултати
изваждайте всеки отпечатан лист поотделно от изходната тава за хартия и оставяйте разпечатките да
съхнат най-малко 24 часа, преди да ги съберете накуп, показвате или приберете.

Нивата на мастилото изглеждат неправилни
Това са възможните решения. Пробвайте едно или всяко от следните:

Графики или снимки отпечатвате?

Принтерът използва повече мастило, когато печатате документи с голям брой графики или с настройка
Photo Quality/Speed (Качество/Скорост на снимка). Видът на документа, който печатате, и качеството на
печат, което сте избрали, се отразява на използваното от принтера мастило.

Голям файл ли печатате?

Нивата на мастилото, посочени от софтуера на принтера, не се актуализират по време на заданието за
печат; те представляват нивото на мастилото в началото на заданието за печат Нивата на мастилото може
да са противоречиви в прозореца Printing Status (Състояние на печатане), когато печатате голям файл.

Нивата на печатащите касети изглежда намаляват твърде бързо
Това са възможните решения. Пробвайте едно или всяко от следните:

Печатате ли снимки или документи с голям брой графики?

Защото снимките и графиките изискват повече мастило от текстовите документи, разходът на мастило са
повишава, когато печатате снимки или графики.
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С настройката за Best Quality/Speed (Най добро качество/Скорост) ли печатате?

За да намалите разхода на мастило, изберете Best (Най-добро) само когато печатате на фотохартия или
хартия с покритие. Всички други видове хартии печатат най-добре на по-ниско качество/скорост.
Използвайте Quick Print (Бърз печат) или Normal (Нормален) за повечето текстови документи.

Отстраняване на неизправности при копиране
• “Копирният апарат не отговаря” на страница 98

• “Сканиращият модул не се затваря” на страница 98

• “Лошо качество на копиране” на страница 98

• “Копия на част от документ или снимка” на страница 99

Копирният апарат не отговаря
Това са възможните решения. Пробвайте едно или всяко от следните:

Проверете съобщенията

Ако се покаже съобщение за грешка, вижте “Съобщения за грешки” на страница 106.

Проверка на захранването

Ако индикаторът  не свети, вижте “Бутонът за захранване не свети” на страница 89.

Отстраняване и преинсталиране на софтуер

За повече информация вижте “Деинсталиране и повторно инсталиране на софтуера” на страница 113.

Сканиращият модул не се затваря
1 Повдигнете сканиращия модул.

2 Отстранете това, което задържа сканиращия модул отворен.

3 Спуснете сканиращия модул надолу.

Лошо качество на копиране

• Празни страници

• Шахматни карета

• Изкривени графики или картини

• Липсващи символи

• Бледо отпечатване

• Тъмно отпечатване

• Криви линии

• Зацапване

• Черти

• Неочаквани символи

• Бели линии при отпечатване

Това са възможните решения. Пробвайте едно или всяко от следните:

Проверете съобщенията

Ако се покаже съобщение за грешка, вижте “Съобщения за грешки” на страница 106.

Проверка на мастилото

Проверете нивото на мастилото и поставете нова печатаща касета, ако е необходимо.
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Почистете стъклото на скенера

Ако стъклото на скенера е мръсно, внимателно го избършете с чиста, леко навлажнена кърпа без мъх.

Прегледайте стъпките за подобряване качеството на печат

Вижте “Подобряване качеството на печат” на страница 82.

Настройка на яркостта на изображението

1 Заредете документа с лицето надолу върху стъклото на скенера.

2 От контролния панел натиснете Copy Mode (Режим "Копиране").

3 Натиснете Lighter/Darker (По-светло/по-тъмно).

4 Натиснете  или , за да направите копието по-светло или по-тъмно.

5 Натиснете Start Color (Старт цветно) или Start Black (Старт черно).

Проверете качеството на оригиналния документ

Ако качеството на оригиналния документ не ви задоволява, опитайте да използвате по-ясно копие от
документа или изображението.

От снимка, гланцирана хартия, списание или вестник ли сканирате?

Ако копирате или сканирате от снимка, гланцирана хартия, списание или вестник, вижте “Отстраняване
на замрежването от сканирани снимки, списания или вестници” на страница 76.

Проверете положението на документа

Уверете се, че документът или снимката са заредени върху стъклото на скенера с лицевата страна надолу,
в горния ляв ъгъл.

Копия на част от документ или снимка
Това са възможните решения. Пробвайте едно или всяко от следните:

Проверете положението на документа

Уверете се, че документът или снимката са заредени върху стъклото на скенера с лицевата страна надолу,
в горния ляв ъгъл.

Проверете размера на хартията

Уверете се, че използваният размер хартия съвпада с размера, който сте избрали.

Проверете настройката на Original Size (Размер на оригинала)

Уверете се, че настройката на Original Size (Размер на оригинала) е Automatic (Автоматично) или е
размера на оригиналния документ, който копирате.

Отстраняване на неизправности при сканиране
• “Скенерът не отговаря” на страница 100

• “Сканирането е неуспешно” на страница 100

• “Сканирането е много бавно или блокира компютъра” на страница 101

• “Лошо качество на сканираните изображения” на страница 101
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• “Сканиране на част от документ или снимка” на страница 102

• “Cannot scan to a computer over a network (Не може да сканира към вашия компютър от мрежата)” на
страница 102

Скенерът не отговаря
Това са възможните решения. Пробвайте едно или всяко от следните:

Проверете съобщенията

Ако се покаже съобщение за грешка, вижте “Съобщения за грешки” на страница 106.

Проверка на захранването

Ако индикаторът  не свети, вижте “Бутонът за захранване не свети” на страница 89.

Проверете настройките на принтера по подразбиране и при пауза

1 Кликнете върху:

• В Windows XP (меню Start по подразбиране): Start (Старт)  Printers and Faxes (Принтери и
факсове).

• В Windows XP (Класическо Start меню): Start (Старт)  Settings (Настройки)  Printers and Faxes
(Принтери и факсове).

• В Windows XP (Start меню по подразбиране):    Control Panel (Контролен панел)  Printers
(Принтери) (намира се в Hardware and Sound (Хардуер и Звук)).

• В Windows Vista (Класическо Start меню):    Settings (Настройки)  Printers (Принтери).

2 Кликнете двукратно върху устройство за печат на чакащите документи.

3 Кликнете върху Printer (Принтер).

• Уверете се, че до Pause Printing (Пауза на печатането) не се появява отметка.

• Ако се появи отметка до Set As Deafault Printer (Принтер зададен по подразбиране) трябва да
изберете устройство за печат на чакащите документи за всеки файл, който искате да отпечатате.

Деинсталиране и повторно инсталиране на софтуера

За повече информация вижте “Деинсталиране и повторно инсталиране на софтуера” на страница 113.

Сканирането е неуспешно
Това са възможните решения. Пробвайте едно или всяко от следните:

Проверете свързването на USB кабела

1 Проверете USB кабела за видими повреди.

2 Включете стабилно квадратния край на USB кабела на гърба на принтера.

3 Включете стабилно правоъгълния край на USB кабела в USB порта на компютъра.

USB портът е маркиран с USB символа .

Рестартирайте компютъра

Изключете и след това стартирайте компютъра отново.
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Деинсталиране и преинсталиране на софтуер

За повече информация вижте “Деинсталиране и повторно инсталиране на софтуера” на страница 113.

Сканирането е много бавно или блокира компютъра
Това са възможните решения. Пробвайте едно или всяко от следните:

Затворете другия софтуер

Затворете всички програми, които в момента не се използват.

Променете разделителната способност за сканиране на по-ниска стойност

1 Поставете оригинален документ с лицевата страна надолу върху стъклото на скенера.

2 От десктопа кликнете два пъти върху иконата Lexmark Imaging Studio.

3 От лявото поле на поздравителния екран, кликнете върху Scan (Сканирай).

4 Кликнете върху Custom Settings (Потребителски настройки).

5 Изберете по-ниска разделителна способност на сканиране.

6 Кликнете върху Start (Старт).

Лошо качество на сканираните изображения
Това са възможните решения. Пробвайте едно или всяко от следните:

Проверете съобщенията

Ако се покаже съобщение за грешка, вижте “Съобщения за грешки” на страница 106.

Почистете стъклото на скенера

Ако стъклото на скенера е мръсно, внимателно го избършете с чиста, леко навлажнена кърпа без мъх.

Настройте яркостта на изображението

1 Поставете оригинален документ с лицевата страна надолу върху стъклото на скенера.

2 От десктопа кликнете два пъти върху иконата Lexmark Imaging Studio.

3 От лявото поле на поздравителния екран, кликнете върху Scan (Сканирай).

4 Кликнете върху Custom Settings (Потребителски настройки).

5 Изберете по-висока разделителна способност на сканиране.

6 Кликнете върху Start (Старт).

Прегледайте стъпките за подобряване качеството на печат

Вижте “Подобряване качеството на печат” на страница 82.

От снимка, гланцирана хартия, списание или вестник ли сканирате?

Ако копирате или сканирате от снимка, гланцирана хартия, списание или вестник, вижте “Отстраняване
на замрежването от сканирани снимки, списания или вестници” на страница 76.
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Проверете качеството на оригиналния документ

Ако качеството на оригиналния документ не ви задоволява, опитайте да използвате по-ясно копие от
документа или изображението.

Проверете положението на документа

Уверете се, че документът или снимката са заредени върху стъклото на скенера с лицевата страна надолу,
в горния ляв ъгъл.

Сканиране на част от документ или снимка
Това са възможните решения. Пробвайте едно или всяко от следните:

Проверете положението на документа

Уверете се, че документът или снимката са заредени върху стъклото на скенера с лицевата страна надолу,
в горния ляв ъгъл.

Проверете размера на хартията

Уверете се, че използваният размер хартия съвпада с размера, който сте избрали.

Проверете настройката на Original Size (Размер на оригинала)

Уверете се, че настройката на Original Size (Размер на оригинала) е Auto Detect (Автоматично
разпознаване) или е размера на оригиналния документ, който сканирате.

Cannot scan to a computer over a network (Не може да сканира към вашия
компютър от мрежата)
Вижте “Сканиране към компютър по мрежа” на страница 72.

Отстраняване на заседнала и неправилно подадена хартия
• “Задръстване с хартия в принтера” на страница 102

• “Засядане на хартия в поставката за хартия” на страница 102

• “Хартията или специалният материал не се подават правилно” на страница 103

• “Принтерът не подава хартия, пликове или специални носители” на страница 103

• “Banner paper jams (Засядане на банерна хартия)” на страница 104

Задръстване с хартия в принтера
Отстранете хартията ръчно.

1 Натиснете , за да изключите принтера.

2 Хванете здраво хартията и внимателно я издърпайте навън.

3 Натиснете , за да включите отново принтера.

Засядане на хартия в поставката за хартия
1 Натиснете , за да изключите принтера.

2 Хванете здраво хартията и внимателно я издърпайте навън.

3 Натиснете , за да включите отново принтера.
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Хартията или специалният материал не се подават правилно
Това са възможните решения, ако хартията или специалният материал не се подават правилно или се
подават накриво, или няколко листа се подават едновременно, или са слепени един за друг. Пробвайте
едно или всяко от следните:

Проверете състоянието на хартията

Използвайте само нова, гладка хартия.

Проверете подаването на хартията
• Сложете по-малко хартия в принтера.

• Заредете хартия със страната за печат, обърната към вас. (Ако не сте сигурни коя е лицевата страна,
вижте указанията, приложени към хартията.)

Вижте “Зареждане на различни видове хартия” на страница 39 за информация относно:

• Максимални количества на зареждане за всеки вид хартия

• Конкретни инструкции за зареждане на хартия и специален материал

Отстранявайте всяка страница веднага след като се отпечата

Отстранявайте всяка страница веднага след като излезе и я оставяйте да изсъхне напълно, преди да я
поставите върху другите.

Нагласете водачите за хартията

Нагласете водачите за хартията:

• Когато използвате носител с широчина по-малко от 8,5 инча

• Да са допрени до краищата на хартията или носителя, като се уверите, че хартията не се деформира

Принтерът не подава хартия, пликове или специални носители
Това са възможните решения. Пробвайте едно или всяко от следните:

Проверка за заседнала хартия

Проверете и изчистете задръствания с хартия. За повече информация вижте “Задръстване с хартия в
принтера” на страница 102 и “Засядане на хартия в поставката за хартия” на страница 102.

Проверете зареждането на носителите
• Уверете се, че специалните носители са поставени правилно. За повече информация вижте

“Зареждане на различни видове хартия” на страница 39.

• Опитайте да заредите наведнъж само една страница, плик или лист от специалния носител.
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Проверете настройките на принтера по подразбиране и при пауза

1 Кликнете върху:

• В Windows XP (меню Start по подразбиране): Start (Старт)  Printers and Faxes (Принтери и
факсове).

• В Windows XP (Класическо Start меню): Start (Старт)  Settings (Настройки)  Printers and Faxes
(Принтери и факсове).

• В Windows XP (Start меню по подразбиране):    Control Panel (Контролен панел) Printers
(Принтери) (намира се в Hardware and Sound (Хардуер и Звук)).

• В Windows Vista (Класическо Start меню):    Settings (Настройки) Printers (Принтери).

2 Кликнете двукратно върху устройство за печат на чакащите документи.

3 Кликнете върху Printer (Принтер).

• Уверете се, че до Pause Printing (Пауза на печатането) не се появява отметка.

• Ако се появи отметка до Set As Deafault Printer (Принтер зададен по подразбиране) трябва да
изберете устройство за печат на чакащите документи за всеки файл, който искате да отпечатате.

Banner paper jams (Засядане на банерна хартия)
Това са възможните решения. Пробвайте едно или всяко от следните:

Отстраняване на заседнала банерна хартия

1 Натиснете , за да изключите принтера.

2 Отстранете заседналата банерна хартия от принтера.

Преглед на списъка за печат на банерна хартия
• Използвайте само толкова листи, колкото са необходими за банера.

• Изберете следните настройки, за да позволите на принтера да подава хартия непрекъснато и без
засядане:

1 При отворен документ кликнете върху File (Файл)  Print (Печат).

2 Кликнете върху Properties (Настройки), Preferences (Предпочитания), Options (Опции) или Setup
(Настройка).

3 Изберете раздела Paper Setup (Настройка на хартията).

4 От полето Paper Size (Размер на хартията) изберете Banner (Банер).

5 Изберете Letter Banner или A4 Banner като размер на хартията.

6 Изберете Portrait (Вертикална) или Landscape (Хоризонтална).

7 Кликнете върху OK.

8 Кликнете върху OK или Print (Печат).

Отстраняване на неизправности с карти с памет
• “Не може да се постави картата с памет” на страница 105

• “Нищо не се случва при поставянето на картата с памет” на страница 105
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Не може да се постави картата с памет
Това са възможните решения. Пробвайте едно или всяко от следните:

Проверете вида на картата с памет

Уверете се, че видът на картата с памет, която използвате, може да се използва в принтера. За повече
информация вижте “Поставяне на карта с памет” на страница 51.

Проверете как е поставена картата с памет

Уверете се, че сте поставили картата с памет в правилното гнездо. За повече информация вижте
“Поставяне на карта с памет” на страница 51.

Нищо не се случва при поставянето на картата с памет
Това са възможните решения. Пробвайте едно или всяко от следните:

Поставете отново картата с памет

Картата с памет може да е поставена твърде бавно. Бързо извадете и след това поставете отново картата
с памет.

Проверете как е поставена картата с памет

Уверете се, че сте поставили картата с памет в правилното гнездо. За повече информация вижте
“Поставяне на карта с памет” на страница 51.

Проверете вида на картата с памет

Уверете се, че видът на картата с памет, която използвате, може да се използва в принтера. За повече
информация вижте “Поставяне на карта с памет” на страница 51.

Проверете дали картата с памет не е повредена

Проверете дали няма очевидна повреда в картата с памет.

Проверете дали картата с памет съдържа изображения

Поставете карта с памет, която съдържа изображения. Принтерът ще чете снимките, създадени с
формат JPEG. За повече информация вижте документацията, приложена към вашия цифров фотоапарат.

Уверете се, че USB кабелът е свързан

1 Проверете USB кабела за видими повреди.

2 Включете стабилно квадратния край на USB кабела на гърба на принтера.

3 Включете стабилно правоъгълния край на USB кабела в USB порта на компютъра.

USB портът е маркиран с USB символа .
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Съобщения за грешки

Alignment Error (Грешка при подравняване)
Това са възможните решения. Пробвайте едно или всяко от следните:

Махнете лентата от печатащата касета

1 Извадете печатащата касета.

2 Уверете се, че стикерът и лентата са отстранени.

1 2

3 Поставете отново касетата.

4 Натиснете , за да подравните касетата.

За повече информация вижте “Подравняване на печатащите касети” на страница 82.

Използвайте нова хартия

За подравняване на касетата заредете само с обикновена чиста хартия.

Принтерът ще разпознае всякакви следи от използвана хартия, което може да доведе до появата на
съобщение за грешка при подравняването.

Black Ink Low / Color Ink Low / Photo Ink Low (Ниско ниво на черното
мастило / Ниско ниво на цветното мастило / Ниско ниво на
фотографското мастило)
1 Проверете показаното ниво или нива на мастилото в касетите и поставете нова печатаща касета или

касети, ако е необходимо.

За да поръчате консумативи, вижте “Поръчка на консумативи” на страница 84.

2 Натиснете , за да продължите.

Cartridge Error (Грешка на касетата) (1102, 1203, 1204 или 120F)
1 Извадете печатащите касети и затворете капачетата на носачите.

2 Изключете захранващия кабел от електрическия контакт.

3 Включете отново захранващия кабел в електрическия контакт.

4 Ако бутонът  не свети , натиснете .

5 Поставете обратно печатащите касети.

Ако грешката не се появи отново, проблемът е отстранен.

Ако проблемът се появи отново, една от касетите не работи добре. Продължете да следвате тази
процедура, за да установите коя касета не работи правилно.

1 Извадете печатащите касети и затворете капачетата на носачите.

2 Изключете захранващия кабел от електрическия контакт.

 

106



3 Включете отново захранващия кабел в електрическия контакт.

4 Ако бутонът  не свети , натиснете .

5 Поставете отново черната (или фотографската) печатаща касета.

6 Ако грешката:

• се появи отново, сменете черната (или фотографската) печатаща касета с нова.

• не се появи отново, поставете обратно цветната печатаща касета.

7 Ако грешката се появи отново, сменете цветната печатаща касета с нова.

Clear Carrier Jam (Отстраняване на засядане на носача)
Това са възможните решения. Пробвайте едно или всяко от следните:

Премахнете това, което пречи

1 Повдигнете сканиращия модул.

2 Отстранете всякакви предмети, които блокират пътеката на носача на печатащите касети.

3 Уверете се, че капачетата на носачите на касетите са затворени.

4 Затворете сканиращия модул.

5 Натиснете .

Извадете печатащите касети

1 Уверете се, че принтерът е включен.

2 Повдигнете сканиращия модул.

3 Извадете касетите за печат.

4 Уверете се, че капачетата на носачите на касетите са затворени.

5 Затворете сканиращия модул.

6 Натиснете , за да изключите принтера.

7 Изключете захранващия кабел от контакта.

8 Включете отново захранващия кабел в контакта.

9 Натиснете , за да включите принтера.
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10 Поставете отново касетите за печат. За повече информация вижте “Поставяне на печатащите касети”
на страница 80

11 Затворете сканиращия модул.

12 Включете отново захранващия кабел в контакта.

13 Натиснете , за да включите принтера.

14 Поставете отново касетите за печат. За повече информация вижте “Поставяне на печатащите касети”
на страница 80.

Computer not connected (Компютърът не е свързан)
Това са възможните решения. Пробвайте едно или всяко от следните:

Проверете връзката с компютъра

Уверете се, че компютърът е свързан към принтера и е включен.

Проверете USB кабела

1 Проверете USB кабела за видими повреди.

2 Включете здраво квадратния край на USB кабела в USB порта в задната част на принтера.

3 Включете стабилно правоъгълния край на USB кабела в USB порта на компютъра.

USB портът е маркиран с USB символа .

Проверете външния сървър за печат

Ако използвате външен сървър за печат се уверете, че е свързан. За повече информация вижте
документацията за инсталиране на сървъра за печат.

Could not detect a proof sheet (Не може да бъде разпознат пробен лист)
Документът, поставен на стъклото на скенера, не е валиден пробен лист. За повече информация вижте
“Отпечатване на снимки, съхранени в устройство с памет, с помощта на пробния лист” на страница 56.

Error 1104 (Грешка 1104)
1 Отстранете касетите за печат.

2 Поставете отново черната касета или фотокасетата в левия носач.

3 Поставете отново цветната касета в десния носач.
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Left Cartridge Error/Right Cartridge Error (Грешка на лявата касета /
Грешка на дясната касета)
Това съобщение може също да се появи като Error 1205 (Грешка 1205) (Лява касета) или Error 1206 (Дясна
касета).

1 Извадете обозначената печатаща касета.

2 Изключете захранващия кабел от електрическия контакт.

3 Включете отново захранващия кабел в електрическия контакт.

4 Ако бутонът  не свети , натиснете .

5 Поставете отново печатащата касета.

6 Ако грешката:

• не се появи отново, проблемът е отстранен.

• се появи отново, сменете печатащата касета с нова.

Left Cartridge Incorrect/Right Cartridge Incorrect (Неизправност на лявата
касета / Неизправност на дясната касета)
1 Извадете обозначената печатаща касета.

2 Откачете захранващия кабел от електрическия контакт.

3 Включете отново захранващия кабел в електрическия контакт.

4 Ако бутонът  не свети , натиснете .

5 Поставете отново печатащата касета.

6 Ако грешката:

• не се появи отново, проблемът е отстранен.

• се появи отново, сменете печатащата касета с нова.

Left Cartridge Missing/Right Cartridge Missing (Лявата касета липсва /
Дясната касета липсва)
Едната или и двете печатащи касети липсват или не са инсталирани правилно. За повече информация
вижте “Поставяне на печатащите касети” на страница 80.

Бележки:

• Можете да правите цветни копия само с инсталирана цветната печатаща касета.

• Можете да печатате черно-бели копия само с инсталирана черна печатаща касета.

• Не можете да копирате или печатате само с инсталирана фотокасета.

• За да махнете съобщението за грешка, натиснете .
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Memory Failure (Грешка в паметта)
Това са възможните решения. Пробвайте едно или всяко от следните:

Намалете обема на използваната памет

Ако е възможно:

• Отпечатайте чакащите получени факсове.

• Изпратете по-малко страници.

Изберете настройки After Dial (След набиране)

1 От десктопа кликнете два пъти върху иконата Lexmark Imaging Studio.

2 От лявото поле на поздравителния екран кликнете върху Setup and manage faxes (Настройка и
управление на факсове).

3 Кликнете върху Adjust speed dial list and other fax settings (Промяна на списъка за бързо набиране
и други настройки на факса).

4 Кликнете върху раздела Dialing and Sending (Набиране и изпращане).

5 От секцията “Sending options” (Опции за изпращане), изберете After Dial (След набиране) от полето
“When to scan document” (Кога да се сканира документа).

6 Кликнете върху OK.

7 Изпратете факса отново.

No images have been selected (Няма избрани изображения)
Не сте избрали никоя от опциите на стъпка 1 от пробния лист за снимките, който сте отпечатали и
сканирали.

1 Уверете се, че напълно сте запълнили избраното от вас кръгче или кръгчета.

2 Натиснете , за да продължите.

No photo/paper size selection has been made (Не е избрана снимка/размер
на хартията)
Не сте избрали никоя от опциите на стъпка 2 от пробния лист за снимките, който сте отпечатали и
сканирали.

1 Уверете се, че напълно сте запълнили избраното от вас кръгче или кръгчета.

2 Натиснете , за да продължите.

No proof sheet information (Няма информация от пробния лист)
Пробният лист, който сте отпечатали и сканирали, вече не е валиден.

Може да сте извадили картата с памет или флаш устройството от принтера, или да сте го изключили, преди
да сканирате пробния лист за снимките.

За повече информация вижте “Отпечатване на снимки, съхранени в устройство с памет, с помощта на
пробния лист” на страница 56.
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No valid photo image files detected (Няма намерени валидни файлове със
снимки)
В картата с памет или флаш устройството не са намерени поддържани изображения.

Принтерът ще чете снимките, създадени с формат JPEG. За повече информация вижте документацията,
приложена към вашия цифров фотоапарат.

Only one photo enhancement may be chosen at a time (Само по едно
подобрение за снимка може да бъде избрано)
Избрали сте повече от една опция на стъпка 2 от пробния лист за снимките, който сте отпечатали и
сканирали.

1 Уверете се, че попълвате само едно кръгче за всяка опция.

2 Натиснете , за да продължите.

Only one photo/size selection can be chosen at a time (Само по един избор
на снимка/големина може да бъде направен)
Избрали сте повече от една опция на стъпка 2 от пробния лист за снимките, който сте отпечатали и
сканирали.

1 Уверете се, че попълвате само едно кръгче за всяка опция.

2 Натиснете , за да продължите.

Photo size error. (Грешка в размера на снимката.) Photo must fit on page.
(Снимката трябва да се побира на страницата.)
Има една или повече снимки, по-големи от размера на хартията, който сте избрали в менюто на принтера.

1 Натиснете , за да изтриете съобщението за грешка.

2 Натискайте  или , докато на дисплея се появи Paper Size (Размер на хартията).

3 Натиснете .

4 Натискайте  или , за да изберете опцията за размер на хартията, подходящ за най-големия размер
снимка.

5 Натиснете Start Color (Старт цветно)  или Start Black (Старт черно), за да започнете да печатате.

Комуникационна грешка в PictBridge
Извадете и след това поставете отново USB кабела, включен в пакета с фотоапарата, в порта PictBridge
на лицевата страна на принтера. За повече информация вижте “Използване на PictBridge-съвместим
цифров фотоапарат за управление на снимките за отпечатване” на страница 60.

Моля, отстранете картата на фотоапарата.
Принтерът може да чете PictBridge-съвместим цифров фотоапарат или карта с памет, но не и двете
едновременно.

1 Отстранете както PictBridge-съвместимия цифров фотоапарат, така и картата с памет.

2 Включете отново само едно от устройствата, споменати по-горе.
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Some photos removed from card by host (Някои снимки са отстранени от
картата от хоста).
Някои от снимките в пробния лист са изтрити от картата с памет чрез компютъра.

Трябва да отпечатате нов пробен лист за снимки.

За повече информация вижте “Отпечатване на снимки, съхранени в устройство с памет, с помощта на
пробния лист” на страница 56.

There is a problem reading the memory card. (Има проблем при четенето
на картата с памет.)

• Вижте “Не може да се постави картата с памет” на страница 105.

• Вижте “Нищо не се случва при поставянето на картата с памет” на страница 105.

Настройките не са запаметени
Това са възможните решения. Пробвайте едно или всяко от следните:

Променете настройката за деактивиране

Ако натиснете , за да изберете настройка, до избраната настройка се появява знакът *. Принтерът се
връща към основната настройка след две минути на бездействие или ако принтерът бъде изключен. За
информация относно промяната на функцията за времето на деактивиране вижте “Запаметяване на
настройки” на страница 29.

Запаметете настройките за бъдещи задания

Ако натиснете , за да изберете настройка, до избраната настройка се появява знакът *. За информация
относно запаметяване на настройката за бъдещи задания вижте “Запаметяване на настройки” на
страница 29.

Възстановяване на фабричните настройки по подразбиране
Можете да възстановите оригиналните настройки на принтера, без да използвате менюто на принтера.

Забележка: Възстановяването на фабричните настройки по подразбиране ще изтрие всички избрани
досега настройки на принтера.

1 Натиснете , за да изключите принтера.

2 Натиснете и задръжте едновременно бутоните Settings (Настройки) и Start Color (Старт цветно), след
това натиснете отново , за да включите пак принтера.

Language (Език) се появява на дисплея, което показва, че принтерът е върнал началните си настройки.

3 Натискайте  или , докато се появи желаният от вас език.

4 Натиснете .

5 Натискайте  или , докато се появи желаната от вас държава или регион.

6 Натиснете .
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Деинсталиране и повторно инсталиране на софтуера
Ако принтерът не работи правилно или ако се появява съобщение за грешка в комуникацията, когато се
опитате да ползвате принтера, може да се наложи да деинсталирате и отново да инсталирате софтуера
на принтера.

1 Кликнете върху Start (Старт)  Programs (Програми) или All Programs (Всички програми)  Lexmark
3500-4500 Series.

2 Изберете Uninstall (Деинсталирай).

3 Следвайте инструкциите от екрана на компютъра, за да деинсталирате софтуера на принтера.

4 Рестартирайте компютъра, преди да инсталирате повторно софтуера на принтера.

5 Кликнете върху Cancel (Отмени) на всички екрани с New Hardware Found (Намерен нов хардуер).

6 Поставете компактдиска и след това следвайте указанията от екрана на компютъра, за да
инсталирате отново софтуера.

Забележка: Ако екранът за инсталация не се появи автоматично, след като сте рестартирали
компютъра, кликнете върху Start (Старт)  Стартирайте и след това напишете D:\setup, като D е
буквата на вашето CD-ROM устройство.

Ако софтуерът въпреки това не се инсталира правилно, посетете нашия уебсайт на адрес
www.lexmark.com , за да проверите за най-новия софтуер.

1 За всички страни или региони, с изключение на САЩ, изберете вашата страна или регион.

2 Кликнете върху линковете за драйвери или файлове за изтегляне.

3 Изберете семейството, към което принадлежи принтерът.

4 Изберете модела принтер.

5 Изберете операционна система.

6 Изберете файла, който искате да изтеглите, и след това следвайте указанията от екрана на
компютъра.

 

113

http://www.lexmark.com


Известия

Име на продукта:

Lexmark 3500 Series

Тип на машината:

4431

Модел(и):

001, 003

Име на продукта:

Lexmark 4500 Series

Тип на машината:

4431

Номер на модела 2:

W02, W0E, W0J, W12, W1E, W1J

Предизвестие за издание
Март 2007

Следният абзац не се отнася до страните, където подобни клаузи са в противоречие с местното законодателство:
LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ПРЕДОСТАВЯ НАСТОЯЩАТА ПУБЛИКАЦИЯ ВЪВ ВИДА, В КОЙТО Е, БЕЗ ГАРАНЦИИ ОТ
КАКЪВТО И ДА Е ХАРАКТЕР, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, В ТОВА ЧИСЛО, НО НЕ САМО, ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ
ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ. Някои държави не допускат отказ от изрични или
подразбиращи се гаранции при определени сделки; следователно това заявление може да не важи за вас.

Настоящото издание може да съдържа технически неточности или печатни грешки. Информацията в настоящото издание
периодично се обновява. Тези промени ще бъдат включени в следващите издания. В описаните продукти или програми могат
по всяко време да бъдат направени подобрения или промени.

Споменаването на продукти, програми или услуги в това издание не означава, че производителят възнамерява да ги предлага
във всички страни, в които развива дейност. Всяко споменаване на продукт, програма или услуга не означава и няма за цел
да подскаже, че единствено този продукт, програма или услуга могат да се ползват. Всеки функционално еквивалентен
продукт, програма или услуга, които не нарушават съществуващо право върху интелектуална собственост, могат да се
ползват вместо тях. Потребителят носи отговорност за оценка и проверка на съвместната работа с други продукти, програми
или услуги, с изключение на изрично посочените от производителя.

Техническа поддръжка на Lexmark support.lexmark.com.

Информация за консумативи на Lexmark, можете да намерите на адрес www.lexmark.com.

Ако нямате интернет достъп, можете да се свържете с Lexmark по електронната поща:

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

© 2007 Lexmark International, Inc.

Всички права запазени.

ПРАВА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА САЩ
Настоящият софтуер и всяка придружаваща документация, предоставени по това споразумение, представляват компютърен
софтуер и документация, разработени изцяло с частно финансиране и с търговска цел.

Търговски марки
Lexmark и Lexmark с диамант в емблемата са търговски марки на Lexmark International, Inc., регистрирани в САЩ и/или други
страни.
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PerfectFinish е търговска марка на Leхmark International, Inc.

Всички други търговски марки са собственост на техните съответни притежатели.

Условна терминология
Забележка: Забележка определя нещо, което може да ви помогне.
Предупреждение: Предупреждение определя нещо, което може да повреди хардуера или софтуера на вашия продукт.

ВНИМАНИЕ: ВНИМАНИЕ определя нещо, което може да ви навреди.

ВНИМАНИЕ: Този вид ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ показва, че не трябва да пипате маркираната област.

ВНИМАНИЕ: Този вид ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ обозначава гореща повърхност.

ВНИМАНИЕ: Този вид ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ обозначава опасност от токов удар.

ВНИМАНИЕ: Този вид ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ обозначава опасност от убождане.

Следните съобщения са приложими само ако принтерът е с инсталирана карта за безжична мрежа

Нива на емисии на шум
Следните измервания са направени в съответствие с ISO 7779 и е отчетено, че отговарят на ISO 9296.
Забележка: Някои режими може да не са валидни за вашия продукт.

Средно налягане на звука, измерено на разстояние 1 метър от източника, dBA

Печатане 50

Сканиране 40

Копиране 50

Готовност 38

Стойностите могат да бъдат променяни. Вижте www.lexmark.com за текущите стойности.

Отпадъци съгласно Директива за отпадъци от електрически и електронни
устройства (WEEE)

Логото на WEEE обозначава специфични програми и процедури за рециклиране на електронни продукти в страни от
Европейския съюз. Ние насърчаваме рециклирането на нашите продукти. Ако имате допълнителни въпроси за
възможностите за рециклиране, посетете уеб сайта на Lexmark на адрес: www.lexmark.com , за да получите телефонния
номер на вашия местен офис за продажби.
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ENERGY STAR (ЕНЕРГИЙНА ЗВЕЗДА)

Разход на енергия

Потребление на енергия от продукта
Следната таблица дава данните за потреблението на енергия на изделието.
Забележка: Някои режими може да не са валидни за вашия продукт.

Режим Описание Потребление на енергия (Ват)

Printing (Печатане) Продуктът прави копия на хартия от
електронни носители

Lexmark 3500 Series: 15; Lexmark 4500
Series: 18

Copying (Копиране) Продуктът прави копия на хартия от
оригинали документи на хартия.

Lexmark 3500 Series: 13; Lexmark 4500
Series: 16

Scanning (Сканиране) Продуктът сканира документи от хартия. Lexmark 3500 Series: 10; Lexmark 4500
Series: 13

Ready (Готов) Продуктът чака задание за печат. Lexmark 3500 Series: 8; Lexmark 4500
Series: 11

Power Saver (Спестяване на енергия) Продуктът е в режим за спестяване на
енергия.

Lexmark 3500 Series: 5.0; Lexmark 4500
Series: 7.7

High Off (Изключено с разход на енергия) Продуктът е включен в контакт, но
бутонът за захранване е изключен.

неприложимо

Low Off (<1 W Off) (Изключен с минимален
разход на енергия)

Продуктът е включен в контакт, бутонът
за захранване е изключен и продуктът е
в режим на възможно най-минимален
разход на енергия.

неприложимо

Off (Изключен) Продуктът е включен в контакт, но
бутонът за захранване е изключен.

0.3

Нивата на потребление на енергия, изброени в предишната таблица, представляват средни стойности за определен период
от време. В отделни моменти устройството може да черпи значително повече енергия от средното.

Стойностите могат да бъдат променяни. Вижте www.lexmark.com за текущите стойности.

Спестяване на енергия
Този продукт е разработен с режим за спестяване на енергия наречен Power Saver (Икономичен режим). Режимът за
спестяване на енергия "Power Saver Mode" е аналогичен на режима "EPA Sleep Mode". Режимът "Power Saver Mode" спестява
енергия като намалява потреблението й в продължителни периоди на бездействие. Режимът за спестяване на енергия се
задейства автоматично, след като продуктът не бъде използван определен период от време, наречен време на изчакване
преди преминаване в режим на спестяване на енергия.

Фабрични настройки за този продукт за времето на изчакване преди преминаване в режим на спестяване на енергия
(в минути):

60

Режим "Изключен"
Ако този продукт има режим “изключен”, в който все пак се консумира малко енергия, тогава за да спрете напълно
потреблението на енергия, изключете захранващия кабел от контакта.
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Общ разход на енергия
Понякога е полезно да се пресметне общият разход на енергия на продукта. Тъй като разходът на енергия се измерва във
ватове, за да се пресметне разходът на енергия, трябва да се умножи разходът на енергия по времето, което продуктът
използва във всеки режим. Общият разход на енергия на продукта е равен на сумата от разхода на енергия във всеки режим.

Лицензионно споразумение за крайния потребител*
Отварянето на този пакет, инсталирането на софтуера за принтера или използването на касетите, доставени с този принтер,
потвърждава вашето съгласие със следния лиценз/споразумение: Патентованите печатащи касети, съдържащи се вътре, са
лицензирани за еднократна употреба и са предназначени да спрат работа след изразходване на определено количество
мастило. В касетата остава известно количество мастило, когато се получи предупреждение за смяна на касетите. След
еднократната употреба, лицензът за използване на печатащата касета изтича, а използваната касета следва да се върне
на Lexmark за преработка, повторно пълнене или рециклиране. Ако не приемате условията на настоящия лиценз/
споразумение за еднократна употреба, върнете продукта в оригиналната му опаковка в търговския обект, от който е
закупен. Заменяща касета, която се продава без тези условия, се предлага на адрес www.lexmark.com.

* Продуктите от серията XX80 (включително, но не само моделите X1380, X1480, X1580, X2580, X3580 и X4580) не са предмет
на настоящото лицензионно споразумение.
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Индекс

L
Lexmark Imaging Studio,
използване  31

M
MAC адрес, намиране  17

O
OCR, редактиране на текст в
документ  73

P
Photo Library (Фотобиблиотека) 

отпечатване на снимки  61
преглед на снимки  61
сканиране на снимка към  74

Photo Packages (Фотопакети)  62
PictBridge порт  18
PictBridge-съвместим
фотоапарат, отпечатване на
снимки от  60
Poster (Плакат)  64
Print Properties (Настройки за
печат) 

меню I Want To (Искам да)  36
меню Options (Опции)  36

Printing Preferences
(Предпочитания за печат) 

меню Save Settings
(Запаметяване на
настройките)  36
отваряне  35
раздел Paper Setup (Настройка
за хартията)  35
раздел Print Layout
(Оформление за печат)  35
раздел Quality/Copies
(Качество/Копия)  35
раздели Printing Preferences
(Предпочитания за печат)  35

S
Solution Center (Център за
решения) 

диалогов прозорец Printer
Status (Състояние на
принтера)  33
използване  33
отваряне  33
раздел Advanced
(Допълнителни настройки)  34

раздел Contact Information
(Информация за контакт)  34
раздел How To (Как да)  33
раздел Maintenance
(Поддръжка)  34
раздел Troubleshooting
(Отстраняване на
неизправности)  33

T
Toolbar (Лента с инструменти) 

използване  36
отпечатване на уеб
страница  45
отпечатване само на снимките
от уеб страница  46

U
USB порт  19

Б
банерна хартия, зареждане  42
бутон Copy (Копиране)  31
бутон E-mail (Електронна
поща)  31
бутон Fax (Факс)  31
бутон Photo Greeting Cards
(Поздравителни
фотокартички)  31
бутон Photo Packages
(Фотопакети)  31
бутон Poster (Плакат)  31
бутон Scan (Сканиране)  31
бутон Transfer Photos
(Прехвърляне на снимки)  31
бутон View / Print Photo Library
(Преглед / Печат на
фотобиблиотека)  31
бутони на Lexmark Imaging Studio 

Copy (Копиране)  31
E-mail (Електронна поща)  31
Fax (Изпращане на факс)  31
Photo Greeting Cards
(Поздравителни
фотокартички)  31
Photo Packages
(Фотопакети)  31
Poster (Плакат)  31
Scan (Сканиране)  31
Slideshow (Слайдшоу)  31

Transfer Photos (Прехвърляне
на снимки)  31
View / Print Photo Library
(Преглед/Печат на
фотобиблиотека)  31
използване  31

бутони, контролен панел 
Back (Назад)  21
Cancel (Отмяна)  21
Copy Mode (Режим
"Копиране")  20
Lighter / Darker (По-светло / По-
тъмно)  20
Menu (Меню)  20
Photo Card (Карта със
снимки)  20
Power (Захранване)  20
Scan Mode (Режим
"Сканиране")  20
Settings (Настройки)  20
Start Black (Старт черно)  22
Start Color (Старт цветно)  22
дясна стрелка  21
избор  21
лява стрелка  21

бутонът за захранване не
свети  89

В
вертикална ориентация, избор
на  35
вестници, зареждане върху
стъклото на скенера  43
висококачествени графики,
отпечатване  45
водач на хартията  18
вътрешен безжичен сървър за
печат 

инсталиране  16

Г
гланцирана хартия,
зареждане  39
горен капак  18
грешен език се появява на
дисплея  88
грешка 1104  108
грешка 1205  109
грешка 1206  109
грешка в размера на
снимката  111
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грешка за липса на информация
от пробния лист  110
грешка на дясната касета  109
грешка на касетата  106
грешка на лявата касета  109
грешка при липса на избрани
изображения  110
грешка при липса на снимка/
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грешна дясна касета  109
грешна лява касета  109
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диалогов прозорец Printer Status
(Състояние на принтера)  33
документ 

копиране  70
документи 

зареждане върху стъклото на
скенера  43
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на софтуера  78
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настройка за вида хартия  25

настройка за размера на
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снимка  25

зареждане 
банерна хартия  42
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документи върху стъклото на
скенера  43
етикети  40
индексни картички  41
пликове  40
плътна матирана хартия  39
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пощенски картички  41
прозрачно фолио  41
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хартия  39
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меню PictBridge  26
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