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Bezpečnostné informácie

Používajte iba napájací zdroj a sieťovú šnúru dodávané s týmto zariadením, alebo náhradný 
napájací zdroj a sieťovú šnúru autorizované výrobcom.

Sieťovú šnúru zapojte do správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá sa nachádza v blízkosti 
zariadenia a je ľahko dostupná.

Servisné opravy a opravy iné ako opísané v návode na použitie prenechajte na profesionálnych 
servisných technikov.

Toto zariadenie je navrhnuté, otestované a schválené pre požiadavky prísnych globálnych 
bezpečnostných štandardov pri používaní špecifi ckých komponentov Lexmark. Bezpečnostné 
funkcie niektorých dielov nemusia byť vždy zreteľné. Spoločnosť Lexmark nie je zodpovedná za 
používanie iných náhradných dielov.

 UPOZORNENIE: Počas búrky nenastavujte toto zariadenie a nevykonávajte žiadne 
elektrické alebo káblové prepojenia, akými sú napríklad zapojenie sieťovej šnúry alebo 
telefónnej prípojky. Ak je k tomuto zariadeniu pripojená telefónna linka, nepoužívajte telefón 
v blízkosti možného unikania plynov.
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Vyhľadanie informácií o tlačiarni

Príručka Nastavenia (Setup)

Popis Kde hľadať

V príručke Nastavenia sa nachádzajú pokyny 
pre nastavenie hardvéru a softvéru.

Tento dokument je možné nájsť v balení 
tlačiarne alebo na web stránke Lexmark: 
www.lexmark.com (resp. www.lexmark.sk).

Príručka Začíname (Getting Started) alebo Riešenia nastavenia (Setup Solutions)

Popis Kde hľadať

Príručka Getting Started obsahuje pokyny pre 
nastavenie hardvéru a softvéru (v operačných 
systémoch Windows) a niektoré základné 
pokyny pre používanie tlačiarne.

Poznámka: Ak tlačiareň podporuje operačné 
systémy Macintosh, pozrite si pomocník Mac 
Help:

1 Na pracovnej ploche Finder dvakrát kliknite 
na priečinok Lexmark 3500-4500 Series.

2 Dvakrát kliknite na ikonu tlačiarne Help.

Príručka Setup Solutions obsahuje informácie 
pre riešenie problémov s nastavením tlačiarne.

Poznámka: Tieto dokumenty sa nedodávajú 
so všetkými tlačiarňami. Ak ste neobdržali 
príručku Getting Started alebo Setup Solutions, 
vyhľadajte informácie v Návode na použitie.

Tento dokument je možné nájsť v balení 
tlačiarne alebo na web stránke Lexmark: 
www.lexmark.com (resp. www.lexmark.sk).
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Návod na použitie

Popis Kde hľadať

Návod na použitie poskytuje informácie pre 
používanie tlačiarne a iné informácie, akými sú 
napr.:

• Používanie softvéru (v operačných 
systémoch Windows).

• Vkladanie papiera.

• Tlač.

• Práca s fotografi ami.

• Skenovanie (ak je podporované tlačiarňou).

• Vytváranie kópií (ak je podporované 
tlačiarňou).

• Faxovanie (ak je podporované tlačiarňou).

• Údržba tlačiarne.

• Pripojenie tlačiarne k sieti (ak je 
podporované tlačiarňou).

• Riešenie problémov s tlačou, kopírovaním, 
skenovaním, faxovaním, zaseknutím 
papiera a nesprávnym podávaním.

Poznámka: Ak tlačiareň podporuje operačné 
systémy Macintosh, pozrite si pomocník Mac 
Help:

1 Na pracovnej ploche Finder dvakrát kliknite 
na priečinok Lexmark 3500-4500 Series.

2 Dvakrát kliknite na ikonu tlačiarne Help.

Počas inštalácie softvéru tlačiarne je možné 
nainštalovať tiež Návod na použitie (User‘s 
Guide).

1 Kliknite na Start  Programs alebo All 

Programs  Lexmark 3500-4500 Series.

2 Kliknite na User’s Guide.

Ak sa odkaz na Návod na použitie nenachádza na 
pracovnej ploche, vykonajte nasledovné:

1 Vložte CD disk.

 Zobrazí sa inštalačná obrazovka.

 Poznámka: V prípade potreby kliknite na 
Start  Run a potom napíšte D:\setup, 
kde D predstavuje písmeno priradené CD-
ROM mechanike.

2 Kliknite na User’s Guide (including Setup 

Troubleshooting).

3 Kliknite na Yes.

 Na obrazovke sa zobrazí ikona Návodu na 
použitie na pracovnej ploche a Návod na 
použitie.

Tento dokument je možné nájsť v balení 
tlačiarne alebo na web stránke Lexmark: 
www.lexmark.com (resp. www.lexmark.sk).

Pomocník (Help)

Popis Kde hľadať

Pomocník (Help) poskytuje informácie pre 
používanie softvéru v prípade, že je tlačiareň 
prepojená s počítačom.

V ktoromkoľvek softvérovom programe Lexmark 
kliknite na Help, Tips  Help, alebo na Help 

 Help Topics.

Lexmark Solution Center

Popis Kde hľadať

Softvér Lexmark Solution Center je zahrnutý na 
CD disku v prípade, že je tlačiareň prepojená s 
počítačom. Inštaluje sa s iným softvérom.

Prístup k softvéru Lexmark Solution Center:

1 Kliknite na Start  Programs alebo All 

Programs  Lexmark 3500-4500 Series.

2 Zvoľte Lexmark Solution Center.
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Zákaznícka podpora

Popis Kde hľadať (Severná Amerika) Kde hľadať (ostatné krajiny)

Telefónna 

podpora

Zavolajte na:

• USA: 1-800-332-4120 
Pondelok–Piatok (8:00 AM–11:00 
PM EST) 
Sobota (Obed–6:00 PM EST)

• Kanada: 1-800-539-6275 
Pondelok–Piatok (9:00 AM–9:00 
PM EST) 
Sobota (Obed–6:00 PM EST)

• Mexiko: 001-888-377-0063 
Pondelok–Piatok (8:00 AM–8:00 
PM EST)

Poznámka: Telefónne čísla 
a prevádzková doba podpory sa 
môže meniť bez predchádzajúceho 
upozornenia. Aktuálne telefónne 
číslo sú uvedené na záručnom liste 
dodávanom s tlačiarňou.

Telefónne čísla a prevádzková doba 
podpory sú rozdielne v každej krajine 
alebo oblasti. 

Navštívte našu web stránku 
www.lexmark.com (resp. 
www.lexmark.sk). Vyberte krajinu 
alebo oblasť a potom zvoľte odkaz 
Customer Support (Zákaznícka 
podpora). 

Poznámka: Podrobnosti o kontaktovaní 
spoločnosti Lexmark sú uvedené na 
záručnom liste dodávanom s tlačiarňou.

E-mailová 

podpora

Navštívte našu web stránku 
www.lexmark.com (resp. 
www.lexmark.sk).

1 Kliknite na CUSTOMER 

SUPPORT.

2 Kliknite na Technical Support.

3 Vyberte radu vašej tlačiarne.

4 Vyberte model vašej tlačiarne.

5 V časti Support Tools kliknite na 
e-Mail Support. 

6 Vyplňte formulár a potom kliknite 
na Submit Request.

E-mailová podpora je rozdielna 
v každej krajine alebo oblasti a niekedy 
nemusí byť dostupná. 

Navštívte našu web stránku 
www.lexmark.com (resp. 
www.lexmark.sk). Vyberte krajinu 
alebo oblasť a potom zvoľte odkaz 
Customer Support (Zákaznícka 
podpora). 

Poznámka: Podrobnosti o kontaktovaní 
spoločnosti Lexmark sú uvedené na 
záručnom liste dodávanom s tlačiarňou.
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Obmedzená záruka

Popis Kde hľadať (USA) Kde hľadať (ostatné krajiny)

Limited Warranty information 
(Informácie o záruke)

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

Obmedzenia a podmienky tejto 
obmedzenej záruky sú uvedené 
vo Vyhlásení o obmedzenej 
záruke (Statement of Limited 
Warranty) zahrnutej v tomto 
zariadení alebo navštívte web 
stránku www.lexmark.com (resp. 
www.lexmark.sk).

1 Kliknite na customer 

support.

2 Kliknite na Warranty 

Information.

3 Kliknite na Statement of 

Limited Warranty for Inkjet & 

All-In-One Printers.

4 Rolujte web stránku a prejdite 
si záruku.

Záruka je rozdielna v každej 
krajine alebo oblasti. 

Podrobnosti sú uvedené na 
záručnom liste dodávanom 
s tlačiarňou.

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

• Označenie typu zariadenia.

• Sériové číslo.

• Dátum kúpy.

• Obchod, v ktorom ste zariadenie kúpili.
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Nastavenie tlačiarne

Ak sa chystáte používať túto tlačiareň pre bezdrôtovú tlač, je potrebné mať informácie 
o nasledovných položkách:

1 Uistite sa, že je bezdrôtová sieť nastavená a pracuje správne, a že počítač je pripojený 
k bezdrôtovej sieti.

2 Zistite si názov (SSID) vašej bezdrôtovej siete.

3 Ak bezdrôtová sieť využíva bezpečnostnú schému, overte si heslo použité pre zachovanie 
bezpečnej siete. Toto heslo je tiež známe ako bezpečnostný kľúč, kľúč WEP alebo kľúč WPA.

 Poznámka: Ak tieto informácie nepoznáte, pozrite si dokumentáciu dodávanú s komponentmi 
bezdrôtovej siete, alebo sa obráťte na administrátora, ktorý nastavoval vašu bezdrôtovú sieť.

 Do nižšie uvedenej tabuľky zapíšte informácie, ktoré potrebujete vedieť.

Položka Popis

SSID (názov siete)

Bezpečnostný kľúč (heslo)

4 Pomocou pokynov v nasledovných častiach nastavte tlačiareň:

• Pre tlač v operačnom systéme Windows pomocou bezdrôtovej siete alebo USB kábla si 
pozrite časť „Nastavenie tlačiarne v operačnom systéme Windows“ na str. 13.

• Pre tlač v operačnom systéme Macintosh alebo bez počítača si pozrite časť „Nastavenie 
tlačiarne v operačnom systéme Macintosh alebo bez počítača“ na str. 15.

Poznámka: Ak ste predtým nastavili tlačiareň s počítačom a želáte si ju nastaviť na ďalšom počítači 
na bezdrôtovej sieti, pozrite si časť „Inštalácia tlačiarne na ďalšie sieťové počítače“ na str. 26.
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Nastavenie tlačiarne v operačnom systéme Windows

1 Pred vybalením tlačiarne alebo zapájaním vyhľadajte CD disk pre Windows.

2 Uistite sa, že je počítač zapnutý a následne vložte CD disk pre Windows.

 Počkajte niekoľko sekúnd pre zobrazenie okna inštalácie.

 Poznámka: Ak sa inštalačné okno nezobrazí automaticky, kliknite na Start  Run a potom 
zadajte D:\setup.exe, kde D je písmeno mechaniky CD-ROM.

3 Vykonaním pokynov na počítačovom monitore nastavte tlačiareň.



14

Váš bezpečnostný softvér môže upozorniť na to, že softvér Lexmark sa pokúša komunikovať 
s počítačovým systémom. Vždy pre tieto programy povoľte komunikáciu. Toto je nevyhnutné pre 
správnu funkčnosť tlačiarne.

Inštalácia ovládacieho panela s iným jazykom

Nasledovné pokyny sú platné iba v prípade, že ste spolu s tlačiarňou obdržali ďalšie ovládacie 
panely s rôznymi jazykmi.

1 Zdvihnite a vyberte ovládací panel (ak je založený).

2 Vyberte správny ovládací panel pre váš jazyk.

3 Zarovnajte spony na ovládacom paneli s otvormi na tlačiarni a zatlačte.
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Nastavenie tlačiarne v operačnom systéme Macintosh alebo bez 

počítača

Nasledovné pokyny sú určené pre nastavenie tlačiarne bez počítača alebo v operačnom systéme 
Macintosh.

1 Vybaľte tlačiareň.

 Poznámka: Môžete potrebovať zakúpiť samostatne USB kábel.

1

2

3

2 Skontrolujte vrchnú, spodnú a bočné strany, zásobník papiera a výstupný zásobník papiera 
a uistite sa, že všetok lepiaci a obalový materiál bol z tlačiarne odstránený.
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3 Zdvihnite ovládací panel.

4 Zdvihnite podperu papiera a potom vysuňte výstupný zásobník papiera.

1

2

3
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5 Vysuňte vodiace lišty papiera.

1
2

6 Vložte papier.

1

2

7 Zapojte sieťovú šnúru.
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8 Uistite sa, že je tlačiareň zapnutá.

9 V prípade potreby nastavte jazyk.

 Na ovládacom paneli tlačiarne stláčajte  alebo , kým sa na displeji nezobrazí požadovaný 
jazyk a následným stlačením  toto nastavenie uložíte.

1
2

1 1

10 V prípade potreby nastavte krajinu.

 Na ovládacom paneli tlačiarne stláčajte  alebo , kým sa na displeji nezobrazí požadovaná 
krajina a následným stlačením  toto nastavenie uložíte.
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1
2

1 1

11 Zdvihnite skener.

12 Zatlačením na páčky nosičov kaziet zdvihnite kryty nosičov kaziet.
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13 Odstráňte pásku z tlačových kaziet.

1

2

14 Vložte kazety a následne zatvorte kryty nosičov kaziet.
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15 Zatvorte skener.

16 Stlačením  zarovnajte kazety.

 Odstráňte alebo recyklujte vytlačenú zarovnávaciu stranu.

Ak nastavujete tlačiareň bez počítača, tak je nastavenie dokončené. V tomto okamihu môžete začať 
používať tlačiareň.

Ak nastavujete tlačiareň na počítači Macintosh:

• Za účelom tlače pomocou bezdrôtového prepojenia si pozrite časť „Nastavenie tlačiarne pre 
bezdrôtovú tlač“ na str. 21.

• Za účelom tlače pomocou USB kábla si pozrite časť „Nastavenie tlačiarne pomocou USB 
kábla“ na str. 23.

Nastavenie tlačiarne pre bezdrôtovú tlač

Nasledovné pokyny sú určené pre nastavenie tlačiarne pre bezdrôtovú tlač v operačnom systéme 
Macintosh.

Poznámky:

• Dbajte na to, aby ste dokončili počiatočné nastavenie tlačiarne. Podrobnosti sú uvedené v časti 
Nastavenie tlačiarne v operačnom systéme Macintosh alebo bez počítača“ na str. 15.

• Ak ste predtým nastavili tlačiareň s počítačom a želáte si ju nastaviť na ďalšom počítači na 
bezdrôtovej sieti, pozrite si časť „Inštalácia tlačiarne na ďalšie sieťové počítače“ na str. 26.

1 Uistite sa, že je počítač zapnutý.

2 Na pracovnej ploche Finder kliknite na priečinok Applications.

3 V priečinku Applications dvakrát kliknite na ikonu Internet Connect.

4 Na lište nástrojov kliknite na ikonu AirPort.
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5 V rozbaľovacej ponuke Network zvoľte print server XXXXXX, kde XXXXXX je posledných šesť 
číslic MAC adresy tlačiarne.

 Poznámky:

• MAC adresa je zobrazená na samolepiacom štítku umiestnenom na zadnej strane 
tlačiarne.

• Dočasne sa počas pripojenia k sieti „print server XXXXXX“ stratí pripojenie k internetu.

6 Otvorte prehliadač Safari.

7 V rozbaľovacej ponuke Bookmarks zvoľte Show All Bookmarks.

8 Pod Collections zvoľte Bonjour alebo Rendezvous.

 Poznámka: Aplikácia sa označuje ako Rendezvous v systéme Mac OS X verzii 10.3, ale je 
v súčasnosti nazývaná Bonjour spoločnosťou Apple Inc.

9 Dvakrát kliknite na model tlačiarne.

10 Kliknite na Confi guration.

11 Kliknite na Wireless.

12 Zmeňte nasledovné nastavenia:

a Zadajte názov vašej siete (SSID).

b Pre BSS (Basic Service Set) Type zvoľte:

• Infrastructure, ak vaša bezdrôtová sieť využíva bezdrôtový prístupový bod 
(bezdrôtový smerovač) pre komunikáciu s inými bezdrôtovými zariadeniami.

• Ad Hoc, ak vaša bezdrôtová sieť nevyužíva bezdrôtový prístupový bod (bezdrôtový 
smerovač) pre komunikáciu s inými bezdrôtovými zariadeniami.

c Zvoľte typ bezpečnosti, ktorú používate pre ochranu bezdrôtovej siete.

Poznámky:

• Ak využívate typ bezpečnosti WEP, musíte zadať hexadecimálny kľúč. Ak využívate 
základňu AirPort s bezpečnosťou WEP, musíte zadať ekvivalentné sieťové heslo. Pokyny 
o získaní ekvivalentného sieťového hesla sú uvedené v dokumentácii dodávanej so 
základňou AirPort.

• Ak tieto informácie nepoznáte, pozrite si dokumentáciu dodávanú s komponentmi 
bezdrôtovej siete, alebo sa obráťte na osobu, ktorá nastavovala vašu bezdrôtovú sieť.

13 Kliknite na Submit.

14 V priečinku Applications dvakrát kliknite na ikonu Internet Connect.

15 Na lište nástrojov kliknite na ikonu AirPort.

16 V rozbaľovacej ponuke Network zvoľte vašu originálnu sieť.

Poznámky:

• Pravdepodobne bude potrebné zadať heslo pre bezpečnosť vašej bezdrôtovej siete.

• Vaše pripojenie k internetu sa obnoví po opätovnom pripojení k originálnej sieti.
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17 Vložte CD disk pre Macintosh.

18 Na pracovnej ploche Finder dvakrát kliknite na ikonu Lexmark 3500-4500 Series Installer.

19 Dvakrát kliknite na ikonu Install.

20 Kliknite na Continue.

21 Pomocou pokynov na počítačovom monitore dokončite inštaláciu.

 Po dokončení inštalácie je tlačiareň pripravená na používanie.

Nastavenie tlačiarne pomocou USB kábla

Nasledovné pokyny sú určené pre nastavenie tlačiarne pomocou USB kábla v operačnom systéme 
Macintosh.

Poznámka: Dbajte na to, aby ste dokončili počiatočné nastavenie tlačiarne. Podrobnosti sú uvedené 
v časti „Nastavenie tlačiarne“ na str. 12.

1 Uistite sa, že je počítač zapnutý.

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

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

 USB konektor je označený symbolom  USB.

4 Vložte CD disk pre Macintosh.

5 Na pracovnej ploche Finder dvakrát kliknite na ikonu Lexmark 3500-4500 Series Installer.

6 Dvakrát kliknite na ikonu Install.

7 Kliknite na Continue.

8 Pomocou pokynov na počítačovom monitore dokončite inštaláciu.

 Po dokončení inštalácie je tlačiareň pripravená na používanie.
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Inštalácia voliteľného interného bezdrôtového tlačového servera

Zakúpená tlačiareň môže obsahovať interný bezdrôtový tlačový server, ktorý umožňuje používať 
tlačiareň na bezdrôtovej sieti. Ak tlačiareň ešte nemá nainštalovaný interný bezdrôtový tlačový 
server, môžete si ho zakúpiť samostatne prostredníctvom web stránky www.lexmark.com. Interný 
bezdrôtový tlačový server nainštalujete pomocou nasledovných pokynov:

1 Vypnite tlačiareň a odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky.

 Výstraha: Neodpojenie tlačiarne môže spôsobiť poškodenie tlačiarne alebo interného 
bezdrôtového tlačového servera. Dbajte na to, aby bola tlačiareň pred pokračovaním vypnutá 
a odpojená od elektrickej zásuvky.

2 Vyberte zadný kryt zatlačením podložky a následným ťahaním kryt smerom od tlačiarne.

3 Rozbaľte interný bezdrôtový tlačový server. Odložte obalový materiál.

 Výstraha: Bezdrôtové tlačové servery je možné ľahko poškodiť statickou elektrinou. Pred 
dotýkaním sa bezdrôtového tlačového servera sa dotknite niečoho kovového, napr. tlačiarne.
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4 Zarovnajte okraje interného bezdrôtového tlačového servera s vodiacimi lištami naľavo 
a napravo a potom zasuňte bezdrôtový tlačový server do tlačiarne, kým nezacvakne na svoje 
miesto.

5 Uistite sa, že anténa smeruje nahor.

6 Pripevnite samolepiaci štítok s MAC adresou na zadnú časť tlačiarne. Túto informáciu budete 
potrebovať neskôr pre zosieťovanie tlačiarne.
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7 Nakonfi gurujte interný bezdrôtový tlačový server tak, aby pracoval na bezdrôtovej sieti.

• Ak ste zakúpili voliteľný bezdrôtový tlačový server a tlačiareň súčasne, pozrite si časť 
„Nastavenie tlačiarne“ na str. 12.

• Ak ste zakúpili voliteľný bezdrôtový tlačový server samostatne a tlačiareň je už 
nainštalovaná:

a Kliknite na Start  Programs alebo All Programs  Lexmark 3500-4500 Series.
b Kliknite na Wireless Setup.
c Vykonajte pokyny na počítačovom monitore.

Konfi gurácia voliteľného interného bezdrôtového tlačového servera

Ak ste zakúpili voliteľný interný bezdrôtový tlačový server až po nastavení tlačiarne, vykonajte 
nasledovné kroky:

1 Nainštalujte interný bezdrôtový tlačový server do tlačiarne. Podrobnosti sú uvedené v časti 
„Inštalácia voliteľného bezdrôtového tlačového servera“ v časti „Nastavenie tlačiarne“.

2 Kliknite na Start  Programs alebo All Programs  Lexmark 3500-4500 Series.

3 Kliknite na Wireless Setup.

4 Kliknite na Start.

5 Vykonajte pokyny na počítačovom monitore.

6 Kliknutím na Finish dokončite inštaláciu.

Inštalácia tlačiarne na ďalšie sieťové počítače

Ak inštalujete túto sieťovú tlačiareň pre využívanie viacerými počítačmi na sieti, vložte inštalačný CD 
disk do každého počítača a vykonajte pokyny na počítačovom monitore.

• Nie je potrebné opakovať kroky zapojenia pre každý počítač, z ktorého si želáte tlačiť na túto 
tlačiareň.

• Tlačiareň by sa mala zobraziť ako zvýraznená tlačiareň pri inštalácii. Ak sa v zozname zobrazí 
niekoľko tlačiarní, dbajte na to, aby ste vybrali tlačiareň so správnou IP adresou / MAC adresou. 
Ak potrebujete pri vyhľadaní IP alebo MAC adresy pomôcť, pozrite si časť „Vyhľadanie MAC 
adresy“ na str. 79.
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Nastavenie bezdrôtovej siete

Prehľad sietí

Sieť je súbor zariadení, akými sú napr. počítače, tlačiarne, ethernetové rozbočovače, bezdrôtové 
prístupové body a smerovače pripojené spoločne pre komunikáciu cez káble alebo prostredníctvom 
bezdrôtového spojenia.

Zariadenia na bezdrôtovej sieti využívajú pre vzájomnú komunikáciu rádiové vlny namiesto káblov. 
Zariadenie za účelom bezdrôtovej komunikácie musí mať pripojený alebo nainštalovaný tlačový 
server, ktorý umožňuje príjem a prenos rádiových vĺn.

Spoločné konfi gurácie domácej siete

Existuje niekoľko spôsobov, akými je možné nastaviť sieť. Niektoré príklady spoločných konfi gurácií 
domácej siete sú nasledovné:

• Laptop a tlačiareň prepojené bezdrôtovo s internetom.

• Počítač, laptop a tlačiareň prepojené bezdrôtovo s internetom.

• Zariadenia pripojené káblom k internetu.

• Počítač, laptop a tlačiareň prepojené bezdrôtovo bez internetu.

• Laptop prepojený bezdrôtovo s tlačiarňou bez internetu.

Počítače a laptopy vo všetkých piatich variantoch musia byť prepojené káblom a/alebo mať 
zabudované alebo nainštalované bezdrôtové sieťové adaptéry za účelom komunikácie po sieti.

Tlačiarne v nasledovných schémach predstavujú tlačiarne Lexmark so zabudovaným alebo 
nainštalovaným interným tlačovým serverom Lexmark za účelom komunikácie po sieti. Interné 
tlačové servery Lexmark sú zariadenia vyrobené spoločnosťou Lexmark za účelom prepojenia 
tlačiarní Lexmark k drôtovým alebo bezdrôtovým sieťam.

Variant 1: Laptop a tlačiareň prepojené bezdrôtovo s internetom.

• Počítač je pripojený k bezdrôtovému smerovaču pomocou ethernetového kábla.

• Laptop a tlačiareň sú pripojené bezdrôtovo k smerovaču.

• Sieť je pripojená k internetu pomocou DSL alebo káblového modemu.
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Variant 2: Počítač, laptop a tlačiareň prepojené bezdrôtovo s internetom.

• Počítač, laptop a tlačiareň sú pripojené bezdrôtovo k bezdrôtovému smerovaču.

• Sieť je pripojená k internetu pomocou DSL alebo káblového modemu.

Variant 3: Zariadenia pripojené káblom k internetu.

• Počítač, laptop a tlačiareň sú pripojené pomocou ethernetových káblov k rozbočovaču, 
smerovaču alebo prepínaču.

• Sieť je pripojená k internetu pomocou DSL alebo káblového modemu.
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Variant 4: Počítač, laptop a tlačiareň prepojené bezdrôtovo bez internetu.

• Počítač, laptop a tlačiareň sú pripojené bezdrôtovo k bezdrôtovému prístupovému bodu.

• Sieť nemá žiadne pripojenie k internetu.

Variant 5: Laptop prepojený bezdrôtovo s tlačiarňou bez internetu.

• Laptop je priamo pripojený bezdrôtovo k tlačiarni bez prepojenia cez bezdrôtový smerovač.

• Sieť nemá žiadne pripojenie k internetu.
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SSID

SSID (Service Set identifi er) je nastavenie na bezdrôtovom zariadení, ktoré umožňuje zariadeniam 
pripojiť sa k rovnakej bezdrôtovej sieti. Niekedy sa tiež nazýva názov siete. SSID umožňuje 
vzájomnú komunikáciu medzi zariadeniami.

Sila signálu

Bezdrôtové zariadenia majú zabudované antény, ktoré vysielajú a prijímajú rádiové signály. Sila 
signálu uvedená na strane sieťových nastavení znázorňuje prijímanú silu vysielaného signálu. Silu 
signálu môže ovplyvniť mnoho faktorov. Jedným z takýchto faktorov je rušenie ďalšími bezdrôtovými 
zariadeniami alebo dokonca inými zariadeniami, akými sú napr. mikrovlnné rúry. Ďalším faktorom 
je vzdialenosť. Čím ďalej sú od seba dva bezdrôtové zariadenia vzdialené, tým je väčšia 
pravdepodobnosť, že bude signál slabší.

IP adresy

IP adresa je unikátne číslo používané zariadeniami na IP sieti za účelom vzájomného vyhľadania 
a komunikácie. Zariadenia na IP sieti dokážu navzájom komunikovať iba v prípade, že majú 
pridelenú unikátnu a platnú IP adresu. Unikátna IP adresa znamená, že žiadne dve zariadenia na 
sieti nemajú rovnakú IP adresu.

IP adresu tlačiarne je možné zistiť vytlačením sieťových nastavení tlačiarne.

Zistenie IP adresy počítača

1 Na pracovnej ploche kliknite na Start Menu  Programs  Accessories  Command 

Prompt.

2 Zadajte ipconfi g.

3 Stlačte Enter.

 IP adresa je uvedená medzi zobrazenými informáciami.

MAC adresa

Väčšina sieťového príslušenstva má unikátne hardvérové identifi kačné číslo kvôli ich odlíšeniu od 
iných zariadení na sieti. Takýto identifi kátor sa nazýva adresa Media Access Control (MAC). Na 
smerovači je možné nastaviť zoznam MAC adries tak, aby sa umožnila prevádzka v rámci siete iba 
zariadeniam so zhodujúcimi sa MAC adresami. Takéto nastavenie sa nazýva fi ltrovanie MAC adries. 
Ak má zákazník aktivovaný MAC fi lter na smerovači a chce pridať tlačiareň do svojej siete, MAC 
adresu tlačiarne je nutné zahrnúť do zoznamu fi ltra MAC adries.

Tlač sieťových nastavení

Sieťové nastavenia obsahujú konfi guračné nastavenia.

Poznámka: Sieťové nastavenia je možné vytlačiť iba po nainštalovaní tlačového servera.

Tlač sieťových nastavení:

1 Na ovládacom paneli tlačiarne stlačte Settings.

2 Stláčajte  alebo , kým sa nezobrazí Network Setup.

3 Stlačte .
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4 Stláčajte  alebo , kým sa nezobrazí Print Setup Page.

5 Stlačte .

6 Opäť stlačte .

„Pingovanie“ tlačiarne

Za účelom otestovania, či dokáže počítač správne komunikovať s tlačiarňou na tej istej sieti, spustite 
príkaz ping.

1 Na pracovnej ploche kliknite na Start Menu  Programs  Accessories  Command 

Prompt.

2 Zadajte príkaz ping s IP adresou zariadenia.

3 Stlačte Enter.

• Ak je tlačiareň na sieti a odpovedá na príkaz ping, zobrazí sa niekoľko riadkov, ktoré 
začínajú „Reply from“.

• Ak tlačiareň nie je na sieti a neodpovedá na príkaz ping, po niekoľkých sekundách sa 
zobrazí „Request timed out.“.

 Ak tlačiareň neodpovedá:

a Vytlačte stranu s nastaveniami.

b Skontrolujte, či má tlačiareň priradenú IP adresu.

c V časti Network Card skontrolujte, či je pri Status zobrazené Connected.

d Skontrolujte, či má počítač priradenú IP adresu.

e Ohľadom bližších informácií si pozrite „Riešenie problémov s bezdrôtovou sieťou“ v časti 
„Riešenie problémov“.

Typy bezdrôtových sietí

Siete dokážu pracovať v jednom z dvoch režimov: infrastructure alebo ad hoc. Spoločnosť Lexmark 
odporúča nastavenie siete v režime infrastructure prostredníctvom inštalačného CD disku, ktorý sa 
dodáva s tlačiarňou.

Bezdrôtová sieť, kde každé zariadenie komunikuje s ostatnými zariadeniami cez bezdrôtový 
prístupový bod (bezdrôtový smerovač), je nastavená v režime infrastructure. Pri sieti ad hoc musia 
mať všetky zariadenia priradené platné IP adresy a zdieľať rovnaké SSID a kanál ako bezdrôtový 
prístupový bod (bezdrôtový smerovač).

Jednoduchý typ bezdrôtovej siete je ten, kde PC s bezdrôtovým tlačovým serverom komunikuje 
priamo s tlačiarňou vybavenou pre bezdrôtovú sieť. Tento režim komunikácie sa nazýva ad hoc. 
Zariadenie v tomto type siete musí mať platnú IP adresu a musí byť prepnuté do režimu ad hoc. 
Bezdrôtový tlačový server musí byť rovnako nakonfi gurovaný s rovnakým SSID a kanálom.

Infrastructure Ad hoc

Charakteristiky

Komunikácia Cez bezdrôtový prístupový bod 
(bezdrôtový smerovač)

Priamo medzi zariadeniami
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Bezpečnosť Viac bezpečnostných možností

Dosah Určený dosahom a počtom 
prístupových bodov

Obmedzené na dosah 
jednotlivých zariadení na sieti

Rýchlosť Zvyčajne rýchlejšie Zvyčajne pomalšie

Požiadavky pre všetky 

zariadenia na sieti

Unikátna IP adresa pre 
každé zariadenie

Áno Áno

Režim nastavený na Infrastructure Ad hoc

Rovnaké SSID Áno, vrátane bezdrôtového 
prístupového bodu (bezdrôtový 
smerovač)

Áno

Rovnaký kanál Áno, vrátane bezdrôtového 
prístupového bodu (bezdrôtový 
smerovač)

Áno

Režim infrastructure je odporúčanou metódou nastavenia, pretože má:

• Zvýšenú sieťovú bezpečnosť.

• Zvýšenú spoľahlivosť.

• Rýchlejší výkon.

• Jednoduchšie nastavenie.
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Tlačiareň

Pochopenie častí tlačiarne

Použite Pre

1 Podpera papiera Vloženie papiera.

2 Indikátor Wi-Fi Kontrola stavu bezdrôtového pripojenia:

• Vypnutý znázorňuje, že tlačiareň nie je zapnutá, alebo že 
nie je nainštalované žiadne bezdrôtové príslušenstvo.

• Oranžový

– Znázorňuje, že je tlačiareň pripravená na nastavenie 
bezdrôtovej tlače, ale nie je pripojená do bezdrôtovej siete.

– Znázorňuje, že je tlačiareň pripojená pre USB tlač.

• Oranžové blikanie znázorňuje, že tlačiareň je nakonfi gurovaná, 
ale nedokáže komunikovať s bezdrôtovou sieťou.

• Zelený znázorňuje, že tlačiareň je pripojená k bezdrôtovej sieti.

3 Konektor PictBridge Pripojenie PictBridge-kompatibilného digitálneho fotoaparátu 
alebo pamäte Flash k tlačiarni.

4 Konektory pamäťových 
kariet

Vloženie pamäťovej karty.

5 Ovládací panel Ovládanie tlačiarne.

Podrobnosti sú uvedené v časti „Používanie ovládacieho 
panela“ na str. 34.

6 Výstupný zásobník 
papiera

Uloženie papiera po výstupe.

7 Ochrana podávača 
papiera

Zabraňuje padnutiu predmetov do otvoru pre papier.
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Použite Pre

8 Vodiaca lišta papiera Udržanie zarovnaného papiera pri podávaní.

9 Horný kryt Prístup k sklenenej ploche skenera.

10 Sklenená plocha skenera Kopírovanie, skenovanie, alebo vyberanie dielu.

Použite Pre

1 Skener Prístup k tlačovým kazetám.

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

3 Lexmark N2050 (interný bezdrôtový tlačový 
server)

Pripojenie tlačiarne do bezdrôtovej siete.

Poznámka: Spolu s interným bezdrôtovým 
tlačovým serverom sa dodáva iba model 
tlačiarne 4500 Series.

4 USB konektor Prepojenie počítača s tlačiarňou pomocou 
USB kábla.

5 Napájací zdroj s konektorom Pripojenie tlačiarne k napájaciemu zdroju.

Používanie tlačidiel a ponúk ovládacieho panela

Používanie ovládacieho panela

Na displeji je zobrazené:

• Stav tlačiarne.

• Hlásenia.

• Ponuky.
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1

2

3

4

5

7

6

Stlačte Pre

1 • Zapnutie tlačiarne.

• Vypnutie tlačiarne.

– Stlačením a rýchlym uvoľnením tlačidla vstúpite do 
režimu Power Saver.

– Stlačením a pridržaním tlačidla na dve sekundy tlačiareň 
vypnete.

• Zastavenie tlače, kopírovania alebo skenovania.

2 Copy Mode Prístup k predvolenej ponuke kopírovania a vytváranie kópií.

Poznámka: Režim je aktívny, ak indikátor tlačidla svieti.

3 Scan Mode Prístup k predvolenej ponuke skenovania a skenovanie 
dokumentov.

Poznámka: Režim je aktívny, ak indikátor tlačidla svieti.

4 Photo Card Prístup k predvolenej ponuke fotografi í a tlačiť fotografi í.

Poznámka: Režim je aktívny, ak indikátor tlačidla svieti.

5 Settings Prístup k predvolenej ponuke nastavení a zmena nastavení 
tlačiarne.

Poznámka: Po výbere tohto tlačidla sú ostatné tlačidlá vypnuté.

6 Lighter / Darker Nastavenie jasu kópie, faxu alebo fotografi e.

7 Zobrazenie ponuky Copy, Scan alebo Photo Card podľa zvoleného 
režimu.
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321 4 5

Stlačte Pre

1 • Návrat na predchádzajúcu podponuku.

• Vymazanie písmena alebo číslice.

2 • Zníženie čísla.

• Vymazanie písmena alebo číslice.

• Rolovanie cez ponuky, podponuky alebo nastavenia na displeji.

3 • Výber položky ponuky alebo podponuky na displeji.

• Podanie alebo vysunutie papiera.

4 • Zvýšenie čísla.

• Vloženie medzery medzi písmená alebo číslice.

• Rolovanie cez ponuky, podponuky alebo nastavenia na displeji.

5 • Zrušenie tlače, kopírovania alebo skenovania prebiehajúcej úlohy.

• Ukončenie ponuky alebo podponuky a návrat na predvolené zobrazenie 
kopírovania, skenovania, faxovania alebo fotografi e.

• Zrušenie aktuálnych nastavení alebo chybových hlásení a návrat na 
predvolené nastavenia.
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Stlačte Pre

1 Start Color Zahájenie farebného kopírovania, skenovania alebo fotografi ckej úlohy 
v závislosti od zvoleného režimu.

2 Start Black Zahájenie čiernobieleho kopírovania, skenovania, faxovania alebo 
fotografi ckej úlohy v závislosti od zvoleného režimu.

Používanie ponuky Copy

Prístup a navigácia v ponuke Copy:

1 Na ovládacom paneli stlačte Copy Mode.

Zobrazí sa predvolené zobrazenie kopírovania.

2 Ak si neželáte zmeniť nastavenie, stlačte Start Color alebo Start Black.

3 Ak si želáte zmeniť nastavenie, stlačte .

4 Stláčajte  alebo , kým sa nezobrazí požadovaná položka ponuky.

5 Stlačte .

6 Stláčajte  alebo , kým sa nezobrazí požadovaná položka alebo nastavenie podponuky.
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7 Stlačte .

 Poznámka: Stlačením  sa vyberie nastavenie. Symbol * sa zobrazí pri zvolenom nastavení.

8 Na ďalšie podponuky alebo nastavenia prejdete podľa potreby opakovaním kroku 6 a 7.

9 Podľa potreby obnovíte predchádzajúce ponuky stláčaním  a vykonaním iných nastavení.

10 Stlačte Start Color alebo Start Black.

Použite Pre

Copies* Nastavenie počtu kópií pre tlač.

Resize* • Nastavenie percentuálneho zväčšenia alebo zmenšenia 
originálnej kópie.

• Nastavenie určitej veľkosti kopírovania.

• Vytvorenie viacstranového posteru.

Lighter / Darker* Zosvetlenie alebo stmavnutie kópie.

Quality* Výber kvality kopírovania.

Paper Setup Nastavenie veľkosti a typu vloženého papiera.

Repeat Image* Výber počtu kópií obrázka pre tlač na jednu stranu.

Collate Vyraďovanie kópií pri ich výstupe.

N-Up* Výber počtu strán pre tlač na jednu stranu.

Original Size* Nastavenie veľkosti originálneho dokumentu.

Original Type* Nastavenie typu originálneho dokumentu.

* Dočasné nastavenie. Podrobnosti o ukladaní dočasných a iných nastavení sú uvedené v časti 
„Ukladanie nastavení“ na str. 44.

Používanie ponuky Scan

Prístup a navigácia v ponuke Scan:

1 Na ovládacom paneli stlačte Scan Mode.

Zobrazí sa predvolené zobrazenie skenovania.

2 Stláčajte  alebo , kým sa nezobrazí požadovaný cieľ skenovania.

3 Ak si neželáte zmeniť nastavenie, stlačte Start Color alebo Start Black.

4 Ak si želáte zmeniť nastavenie, stlačte .

5 Stláčajte  alebo , kým sa nezobrazí požadovaná položka ponuky.
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6 Stlačte .

7 Stláčajte  alebo , kým sa nezobrazí požadovaná položka alebo nastavenie podponuky.

8 Stlačte .

 Poznámka: Stlačením  sa vyberie nastavenie. Symbol * sa zobrazí pri zvolenom nastavení.

9 Na ďalšie podponuky alebo nastavenia prejdete podľa potreby opakovaním kroku 7 a 8.

10 Podľa potreby obnovíte predchádzajúce ponuky stláčaním  a vykonaním iných nastavení.

11 Stlačte Start Color alebo Start Black.

Použite Pre

Quality* Výber kvality kopírovania.

Original Size* Nastavenie veľkosti originálneho dokumentu.

* Dočasné nastavenie. Podrobnosti o ukladaní dočasných a iných nastavení sú uvedené v časti 
„Ukladanie nastavení“ na str. 44.

Ponuka Photo Card

1 V prípade potreby stlačte Photo Card, alebo do tlačiarne vložte pamäťovú kartu alebo pamäť 
Flash.

2 Stláčajte  alebo , kým sa nezobrazí požadovaná položka ponuky.

3 Stlačte .

4 Stláčajte  alebo , kým sa nezobrazí požadovaná položka alebo nastavenie podponuky.

5 Stlačte .

 Poznámka: Stlačením  sa vyberie nastavenie. Symbol * sa zobrazí pri zvolenom nastavení.

6 Na ďalšie podponuky alebo nastavenia prejdete podľa potreby opakovaním kroku 4 a 5.

7 Podľa potreby obnovíte predchádzajúce ponuky stláčaním  a vykonaním iných nastavení.

8 Stlačte Start Color alebo Start Black.
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Použite Pre

Proof Sheet Tlač a následné skenovanie skúšobného listu:

• pre všetky fotografi e na pamäťovej karte.

• pre posledných 20 fotografi í.

• podľa dátumu.

Print Photos Tlač fotografi í priamo z pamäťovej karty alebo karty Flash.

Save Photos • Uloženie fotografi í uložených na pamäťovej karte alebo disku 
Flash do počítača.

• Kopírovanie fotografi í z pamäťovej karty na disk Flash.

Lighter / Darker Zosvetlenie alebo stmavnutie tlačených fotografi í.

Photo Effects1 Aplikovanie redukcie efektu červených očí, farebných efektov 
alebo automatického vylepšenia na fotografi e.

Paper Setup1, 2 Nastavenie veľkosti a typu vloženého papiera.

Photo Size1, 2 Nastavenie požadovanej veľkosti fotografi e.

Layout1 Zarovnanie fotografi e na stred strany, alebo nastavenie počtu 
fotografi í pre tlač na jednu stranu.

Quality1 Nastavenie kvality tlačených fotografi í.
1 Obnoví sa predvolené nastavenie od výroby pri vybraní pamäťovej karty alebo disku Flash.
2 Nastavenie je nutné uložiť samostatne. Podrobnosti sú uvedené v časti „Uloženie nastavení 
Paper Size, Paper Type alebo Photo Size“.

Uloženie nastavení Paper Size, Paper Type alebo Photo Size

1 Na ovládacom paneli stlačte Settings.

2 Stláčajte  alebo , kým sa nezobrazí Paper Setup.

3 Stlačte .

4 Stláčajte  alebo , kým sa nezobrazí Paper Size.

5 Stlačte .

6 Stláčajte  alebo , kým sa nezobrazí požadovaná veľkosť.

7 Stlačte .

8 Stlačením  prejdite na ponuku Paper Type.

9 Stlačte .
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10 Stláčajte  alebo , kým sa nezobrazí požadované nastavenie.

11 Stlačte .

12 Stláčajte , kým sa nezobrazí Defaults.

13 Stlačte .

14 Stláčajte  alebo , kým sa nezobrazí Photo Print Size.

15 Stlačte .

16 Stláčajte  alebo , kým sa nezobrazí požadované nastavenie.

17 Stlačte .

Ponuka PictBridge

Predvolená ponuka nastavení PictBridge umožňuje zvoliť nastavenia tlačiarne, ak ste už predtým 
nedefi novali nastavenia na digitálnom fotoaparáte. Podrobnosti o vytváraní výberov vo fotoaparáte 
sú uvedené v dokumentácii dodávanej s fotoaparátom.

1 Prepojte PictBridge-kompatibilný digitálny fotoaparát s tlačiarňou.

a Jednu koncovku USB kábla vložte do fotoaparátu.

Poznámka: Používajte iba USB kábel dodávaný s digitálnym fotoaparátom.

b Druhú koncovku kábla vložte do konektora PictBridge na prednej strane tlačiarne.

Poznámka: Konektor PictBridge je označený symbolom  PictBridge.

 Na displeji sa zobrazí hlásenie PictBridge camera detected. Press  to 
change settings.

2 Stláčajte  alebo , kým sa nezobrazí požadovaná položka ponuky.
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3 Stlačte .

4 Stláčajte  alebo , kým sa nezobrazí požadovaná položka podponuky alebo nastavenie.

5 Stlačte .

 Poznámka: Stlačením  sa vyberie nastavenie. Symbol * sa zobrazí pri zvolenom nastavení.

6 Na ďalšie podponuky alebo nastavenia prejdete podľa potreby opakovaním kroku 4 a 5.

7 Podľa potreby obnovíte predchádzajúce ponuky stláčaním  a vykonaním iných nastavení.

Použite Pre

Paper Setup1, 2 Nastavenie veľkosti a typu vloženého papiera.

Photo Size1, 2 Nastavenie veľkosti vytlačených fotografi í.

Poznámka: Ak ste už predtým nedefi novali veľkosť fotografi e 
v digitálnom fotoaparáte, predvolené veľkosti fotografi í sú 
nasledovné:

• 4 x 6 (ak je Letter predvolené nastavenie Paper Size)

• 10 x 15 cm (ak je A4 predvolené nastavenie Paper Size 
a zvolaná krajina je Japan (Japonsko))

• L (ak je A4 predvolené nastavenie Paper Size a zvolaná 
krajina je Japan (Japonsko))

Layout1 Zarovnanie fotografi e na stred strany, alebo nastavenie počtu 
fotografi í pre tlač na jednu stranu.

Quality1 Nastavenie kvality tlačených fotografi í.
1 Obnoví sa predvolené nastavenie od výroby pri vybraní pamäťovej karty alebo disku Flash.
2 Nastavenie je nutné uložiť samostatne. Podrobnosti sú uvedené v časti „Uloženie nastavení 
Paper Size, Paper Type alebo Photo Size“.

Ponuka Settings

1 Na ovládacom paneli stlačte Settings.

2 Stláčajte  alebo , kým sa nezobrazí požadovaná položka podponuky.

3 Stlačte .

4 Stláčajte  alebo , kým sa nezobrazí požadovaná položka podponuky alebo nastavenie.

5 Stlačte .

 Poznámka: Stlačením  sa vyberie nastavenie. Symbol * sa zobrazí pri zvolenom nastavení.



43

6 Na ďalšie podponuky alebo nastavenia prejdete podľa potreby opakovaním kroku 4 a 5.

7 Podľa potreby obnovíte predchádzajúce ponuky stláčaním  a vykonaním iných nastavení.

V položke Je možné

Maintenance Zvoľte:

• Ink Level pre zobrazenie hladiny atramentu 
farebných kaziet.

 Stláčaním  alebo  zobrazíte hladinu atramentu 
čiernej (alebo farebnej) kazety.

• Clean Cartridges pre vyčistenie trysiek tlačových 
kaziet. Podrobnosti sú uvedené v časti „Čistenie 
trysiek tlačových kaziet“ v časti „Údržba tlačiarne“ 
v príručke User’s Guide na CD disku.

• Align Cartridges pre zarovnanie kazety. Podrobnosti 
sú uvedené v časti „Zarovnanie tlačových kaziet“ 
v časti „Údržba tlačiarne“ v príručke User’s Guide na 
CD disku.

• Print Test Page pre vytlačenie testovacej strany.

Paper Setup Nastavenie veľkosti a typu vloženého papiera.

Device Setup Zvoľte:

• Language pre zmenu nastavenia jazyka.

• Country pre nastavenie predvolenej veľkosti čistého 
papiera a formátu dátumu práve používaného vo 
vašej oblasti.

• Clear Settings Timeout pre zmenu funkcie 
oneskorenia pred tým, než tlačiareň v prípade jej 
nepoužívania neobnoví predvolené nastavenia od 
výroby. Podrobnosti sú uvedené v časti „Ukladanie 
nastavení“ na str. 44.

• Power Saver pre nastavenie počtu minút pred tým, 
než tlačiareň v prípade jej nepoužívania neprejde do 
režimu Power Saver.

Defaults Zvoľte:

• Photo Print Size pre výber veľkosti tlačenej 
fotografi e.

• Set Defaults pre zmenu predvolených nastavení. 
Podrobnosti sú uvedené v časti „Ukladanie nastavení“ 
na str. 44.
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V položke Je možné

Network Setup Zvoľte:

• Print Setup Page pre vytlačenie strany, na ktorej sú 
uvedené sieťové nastavenia.

• Wireless Setup pre zobrazenie:

– Network Name, čím sa ukáže šesť znakov 
unikátnych pre danú tlačiareň.

– Wireless Signal Quality, čím sa ukáže sila 
signálu.

– Reset Network Adapter to Factory Defaults, 
čím sa umožní obnovenie nastavení bezdrôtovej 
siete.

• TCP/IP pre opätovné nastavenie IP adresy.

Ukladanie nastavení

V ponuke nastavení sa zobrazí * vedľa predvoleného nastavenia. Zmena nastavenia:

1 Stláčajte  alebo , kým sa nezobrazí požadované nastavenie.

2 Stlačte :

• Pre uloženie väčšiny nastavení. Symbol * sa zobrazí pri uloženom nastavení.

• Pre výber dočasného nastavenia. Symbol * sa zobrazí pri zvolenom nastavení.

 Poznámka: Tlačiareň obnoví predvolené nastavenie dočasného nastavenia po dvoch 
minútach nečinnosti, alebo po vypnutí tlačiarne.

 Dočasné nastavenia

Copy Mode – Copies

– Resize

– Lighter/Darker

– Quality

– Repeat Image

– N-Up

– Original Size

– Original Type

Scan Mode – Quality

– Original Size

– Resize

Fax Mode – Lighter/Darker

– Quality
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Photo Card Nasledovné nastavenia Photo Card sa nezrušia po 
dvoch minútach nečinnosti ani po vypnutí tlačiarne, ale 
predvolené nastavenia od výroby sa obnovia po vybraní 
pamäťovej karty alebo disku Flash.

– Photo Effects

– Paper Size

– Photo Size

– Layout

– Quality

– Paper Type

Zmena funkcie oneskorenia:

a Stlačte Settings.

b Stláčajte  alebo , kým sa nezobrazí Device Setup.

c Stlačte .

d Stláčajte  alebo , kým sa nezobrazí Clear Settings Timeout.

e Stlačte .

f Stláčajte  alebo , kým sa nezobrazí Never.

g Stlačte .

3 Zmena jedného alebo viacerých dočasných nastavení na nové predvolené nastavenia:

a Stlačte Settings.

b Stláčajte  alebo , kým sa nezobrazí Defaults.

c Stlačte .

d Stláčajte  alebo , kým sa nezobrazí Set Defaults.

e Stlačte .

f Stláčajte  alebo , kým sa nezobrazí Use Current.

g Stlačte .
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Softvér

Táto časť obsahuje informácie o používaní tlačiarne v operačnom systéme Windows. V prípade 
používania operačného systému Macintosh si pozrite pomocník Mac Help:

1 Na pracovnej ploche Finder dvakrát kliknite na priečinok Lexmark 3500-4500 Series.

2 Dvakrát kliknite na ikonu tlačiarne Help.

Používanie softvéru tlačiarne

Použite Pre

Lexmark Imaging Studio Otvorenie komponentu potrebného pre dokončenie úlohy.

Solution Center Vyhľadanie informácií o riešení problémov, údržbe a objednávaní 
kaziet.

Printing Preferences Výber najlepších nastavení tlače pre tlačený dokument.

Toolbar Vytvorenie aktívnej web stránky prijateľnej pre tlačiareň.

Lexmark Imaging Studio

Softvér Imaging Studio otvoríte pomocou jedného z nasledovných spôsobov:

Spôsob 1 Spôsob 2

Na pracovnej ploche dvakrát kliknite na ikonu 
Lexmark Imaging Studio.

1 Kliknite na Start  Programs alebo All 

Programs  Lexmark 3500-4500 Series.

2 Zvoľte Imaging Studio.

Kliknutím na ikonu Lexmark Imaging Studio otvorte komponent potrebný pre dokončenie úlohy.

Kliknite na Pre Podrobnosti

Skenovanie (Scan) • Skenovanie fotografi e alebo 
dokumentu.

• Uloženie, editovanie alebo zdieľanie 
fotografi í alebo dokumentu.

Kopírovanie (Copy) • Kopírovanie fotografi í alebo 
dokumentov.

• Opätovná tlač alebo zväčšenie 
fotografi e.
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Kliknite na Pre Podrobnosti

Fax Odoslanie fotografi e alebo dokumentu 
v podobe faxu.

E-mail Odoslanie dokumentu alebo fotografi e 
ako prílohy v e-mailovej správe.

Zobrazenie/Tlač edície 
fotografi í (View/Print 
Photo Library)

Prehliadanie, tlač alebo zdieľanie 
fotografi í.

Prenos fotografi í 
(Transfer Photos)

Stiahnutie fotografi í z pamäťovej karty, 
disku Flash, CD disku alebo PictBridge-
kompatibilného digitálneho fotoaparátu 
do edície fotografi í (Photo Library).

Fotografi cké pohľadnice 
(Photo Greeting Cards)

Vytvorenie kvalitných pohľadníc z vašich 
fotografi í.

Fotografi cké balíky 
(Photo Packages)

Tlač niekoľkých fotografi í v rôznych 
veľkostiach.

Zobrazenie v poradí za 
sebou (Slideshow)

Prehliadanie fotografi í v pohybe.
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Kliknite na Pre Podrobnosti

Plagát (Poster) Tlač fotografi í ako viacstranový plagát.

V spodnom ľavom rohu úvodného okna Welcome,

Kliknite na Pre

Setup and diagnose printer • Kontrola úrovne atramentov.

• Objednanie tlačových kaziet.

• Zobrazenie informácií o údržbe.

• Výber ostatných záložiek nástroja Solution Center pre viac 
informácií, vrátane spôsobu zmeny nastavení tlačiarne 
a riešenia problémov.

Setup and manage faxes Výber nastavení faxu tlačiarne pre:

• Vytáčanie a odosielanie (Dialing and Sending).

• Zvonenie a odpovedanie (Ringing and Answering).

• Tlač faxov/reportov (Fax Printing/Reports).

• Čísla rýchlej predvoľby a skupinové vytáčanie (Speed Dial 
and Group Dial numbers).

Solution Center

Solution Center obsahuje pomocníka (Help) a rovnako aj informácie o stave tlačiarne a hladiny 
atramentov.

Solution Center otvoríte pomocou jedného z nasledovných spôsobov:

Spôsob 1 Spôsob 2

1 Na pracovnej ploche dvakrát kliknite na 
ikonu Lexmark Imaging Studio.

2 Kliknite na tlačidlo Setup and diagnose 

printer. 

 Nástroj Solution Center sa zobrazí 
s otvorenou záložkou Maintenance.

1 Kliknite na Start  Programs alebo All 

Programs  Lexmark 3500-4500 Series.

2 Zvoľte Solution Center.

Solution Center pozostáva zo šiestich záložiek:
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V tejto záložke Je možné

Printer Status (Stav tlačiarne) 
(Hlavné okno)

• Zobrazenie stavu tlačiarne. Napr. počas tlače je stav tlačiarne 
Busy Printing.

• Zobrazenie zisteného typu papiera.

• Zobrazenie hladiny atramentov a objednanie nových 
tlačových kaziet.

How To (Ako na to) Naučiť sa ako:

– Používať základné funkcie.

– Tlačiť, skenovať, kopírovať a faxovať.

– Tlačiť projekty, akými sú napr. banery, fotografi e, obálky, 
pohľadnice, nažehľovacie fólie a priehľadné fólie.

• Zobraziť elektronickú príručku User’s Guide pre viac informácií.

• Zobrazenie hladiny atramentov a objednanie nových 
tlačových kaziet.

Troubleshooting 
(Riešenie problémov)

• Zobraziť rady o aktuálnom stave.

• Riešenie problémov s tlačiarňou.

• Zobrazenie hladiny atramentov a objednanie nových 
tlačových kaziet.

Maintenance (Údržba) • Inštalácia tlačovej kazety.

 Poznámka: Pred inštaláciou novej tlačovej kazety počkajte, 
kým sa nedokončí skenovanie.

• Zobrazenie možností na nákup nových kaziet.

• Tlač testovacej strany.

• Čistenie pre odstránenie horizontálnych pruhov.

• Zarovnanie pre odstránenie rozmazaných okrajov.

• Riešenie ďalších problémov s atramentom.

• Zobrazenie hladiny atramentov a objednanie nových 
tlačových kaziet.

Contact Information 
(Kontaktné informácie)

• Rady, ako nás kontaktovať telefonicky alebo pomocou World 
Wide Web.

• Zobrazenie hladiny atramentov a objednanie nových 
tlačových kaziet.

Advanced (Rozšírené) • Zmena vzhľadu okna Printing Status.

• Zapnutie alebo vypnutie hlasovej notifi kácie o tlači.

• Zmena nastavení sieťovej tlače.

• Zdieľanie informácií o tom, ako používate tlačiareň.

• Získanie informácií o verzii softvéru.

• Zobrazenie hladiny atramentov a objednanie nových 
tlačových kaziet.
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Poznámka: Podrobnosti získate kliknutím na Help v pravom dolnom rohu obrazovky.

Print Preferences

Otvorenie Print Preferences

Print Preferences (Vlastnosti tlače) je softvér, ktorý ovláda tlačové funkcie počas pripojenia tlačiarne 
k počítaču. Nastavenia v Print Preferences je možné meniť na základe typu projektu, ktorý si želáte 
vytvoriť. Print Preferences je možné otvoriť takmer z akéhokoľvek programu:

1 Pri otvorenom dokumente kliknite na File  Print.

2 V dialógovom okne Print kliknite na Properties, Preferences, Options alebo Setup.

Ponuka Save Settings

V ponuke „Save Settings“ je možné pomenovať a uložiť aktuálne nastavenia vlastnosti tlače Print 
Preferences pre budúce použitie. Je možné uložiť až päť užívateľských nastavení.

Ponuka I Want To

Ponuka „I Want To“ obsahuje množstvo sprievodcov úlohami (tlač fotografi e, obálky, banera, plagátu 
alebo tlač na obidve strany papiera) pre pomoc pri výbere správnych nastavení tlače pre projekt.

Ponuka Options

Ponuku „Options“ použite na vykonávanie zmien v nastaveniach Quality Options, Layout Options 
a Printing Status Options. Podrobnosti o týchto nastaveniach získate otvorením záložky dialógového 
okna v ponuke a následným kliknutím na tlačidlo Help.

Ponuka „Options“ poskytuje tiež priame odkazy na rôzne časti Solution Center, ako aj informácie 
o verzii softvéru.
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Záložky Print Preferences

Všetky nastavenia tlače sa nachádzajú na troch hlavných záložkách softvéru Print Preferences: 
Quality/Copies, Paper Setup a Print Layout.

Záložka Voľby

Quality/Copies 
(Kvalita/Kópie)

• Výber nastavenia Paper Type v položke 
„Use printer sensor“ alebo „Use my choice“.

• Výber nastavenia Quality/Speedpoložky 
Automatic, Quick Print, Normal alebo 
Photo.

• Výber čiernobielej tlače namiesto farebnej.

• Nastavenie počtu kópií pre tlač.

• Výber zoradenia úlohy.

• Nastavenie pre tlač poslednej strany ako 
prvej.

Paper Setup 
(Nastavenie papiera)

• Výber nastavenia Paper Size pre voľby 
Paper, Envelope, Banner alebo Borderless.

• Nastavenie orientácie na Portrait (na výšku) 
alebo na Landscape (na šírku).

Print Layout 
(Rozloženie tlače)

• Výber rozloženia strany (Layout) položiek 
Normal, Banner, Mirror, N-up, Poster, 
Booklet alebo Borderless.

• Nastavenie tlače na obidve strany papiera 
a výber predvoleného nastavenia pre 
duplexnú tlač.

Toolbar

Lišta nástrojov Toolbar umožňuje vytvárať web stránky prijateľné pre tlačiareň.

Poznámka: Lišta Toolbar sa spustí automaticky počas prehliadania webu pomocou Microsoft 
Windows Internet Explorer 5.5 alebo novšej verzie.

Kliknite na Pre

• Výber možností Page Setup.

• Výber možností – Options pre úpravu vzhľadu lišty nástrojov, 
alebo výber iného nastavenia pre tlač fotografi í.

• Prístup k odkazom na web stránku Lexmark.

• Prístup k pomocníkovi (Help) pre dodatočné informácie.

• Odinštalovanie lišty nástrojov Web Toolbar.
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Kliknite na Pre

Normal Tlač celej web stránky v štandardnej kvalite (normal).

Quick Tlač celej web stránky v pracovnej kvalite (draft).

Black and White Tlač celej web stránky čiernobielo.

Text Only Tlač iba textu web stránky.

Photos Tlač iba fotografi í alebo obrázkov na web stránke.

Poznámka: Počet fotografi í alebo obrázkov platných pre tlač sa 
zobrazí vedľa textu Photos.

Preview Náhľad web stránky pred tlačou.
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Obnovenie nastavení softvéru tlačiarne na predvolené hodnoty

Iba užívatelia Windows 2000 alebo Windows XP:

1 Kliknite na Start  Settings  Printers alebo Printers and Faxes.

2 Pravým tlačidlom kliknite na ikonu Lexmark 3500-4500 Series.

3 Kliknite na Printing Preferences.

4 Kliknite na ponuku Save Settings.

5 V časti Restore zvoľte Factory Settings (Defaults).

Poznámka: Predvolené nastavenia od výroby nie je možné vymazať.
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Údržba tlačiarne

Výmena tlačových kaziet

Odstránenie použitej tlačovej kazety

1 Uistite sa, že tlačiareň je zapnutá.

2 Zdvihnite skener.

 Nosič tlačovej kazety sa posunie a zastaví v zavádzacej pozícii, ak tlačiareň nie je 
zaneprázdnená.

3 Zatlačením na páčku zdvihnite kryt kazety.

4 Vyberte opotrebovanú tlačovú kazetu.

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

1 Ak inštalujete nové tlačové kazety, odstráňte nálepku a pásku zo zadnej a spodnej časti kaziet.

1 2

 Výstraha: Nedotýkajte sa pozlátených kontaktov na čiernych alebo kovových tryskách 
v spodnej časti kaziet.

2 Zatlačením na páčky kaziet zdvihnite kryty kaziet.

3 Vložte čiernu kazetu alebo fotografi ckú kazetu do ľavého nosiča. Farebnú kazetu vložte do 
pravého nosiča.



56

4 Zatvorte kryty.

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

 Na displeji ovládacieho panela sa zobrazí výzva na vloženie papiera a stlačenie  pre 
vytlačenie zarovnávacej strany. 

 Poznámka: Skener musí byť pred spustením nového skenovania, kopírovania, tlačovej alebo 
faxovej úlohy zatvorený.

Objednávanie tlačových kaziet

Modely Lexmark 3500-4500 Series (okrem Lexmark 3580 a Lexmark 4580)

Položka Číslo dielu Priemerná výdrž kazety pri 

štandardnej strane je max.1

Čierna kazeta 23A 215

Čierna kazeta2 23 215
1 Hodnoty dosiahnuté nepretržitou tlačou. Deklarovaná hodnota podľa normy ISO/IEC 24711 
(FDIS).
2 Licencovaný návratový program kaziet (Return Program Cartridge).
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Položka Číslo dielu Priemerná výdrž kazety pri 

štandardnej strane je max.1

Vysokokapacitná čierna kazeta 34 550

Farebná kazeta 24A 185

Farebná kazeta2 24 185

Vysokokapacitná farebná kazeta 35 500

Fotografi cká kazeta 31 Neaplikovateľné
1 Hodnoty dosiahnuté nepretržitou tlačou. Deklarovaná hodnota podľa normy ISO/IEC 24711 
(FDIS).
2 Licencovaný návratový program kaziet (Return Program Cartridge).

Modely Lexmark 3580 a Lexmark 4580

Položka Číslo dielu

Farebná kazeta 2

Čierna kazeta 3

Fotografi cká kazeta 31

Objednávanie papiera a iných náhradných dielov

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

Poznámky: 

• Najlepšie výsledky dosiahnete používaním tlačových kaziet Lexmark.

• Najlepšie výsledky pri tlači fotografi í alebo iných vysokokvalitných obrázkov dosiahnete 
používaním fotografi ckého papiera Lexmark.

Položka Číslo dielu

USB kábel 1021294

Lexmark N2050 (interný bezdrôtový tlačový server)

Poznámka: Ak tlačiareň nebola dodaná s už 
nainštalovaným interným bezdrôtovým tlačovým 
serverom, inštalácia Lexmark N2050 do tlačiarne 
umožní tlač a skenovanie na bezdrôtovej sieti.

Podrobnosti sú uvedené na web stránke 
www.lexmark.sk.
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Papier Veľkosť papiera

Lexmark Premium Photo Paper • Letter

• A4

• 4 x 6 in.

• 10 x 15 cm

• L

Lexmark Photo Paper • Letter

• A4

• 4 x 6 in.

• 10 x 15 cm

Lexmark PerfectFinish Photo Paper • Letter

• A4

• 4 x 6 in.

• 10 x 15 cm

• L

Poznámka: Dostupnosť môže byť odlišná v závislosti od krajiny alebo oblasti.

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

Ohľadom bližších informácií v prípade používania operačného systému Macintosh si pozrite 
pomocník Mac Help.

Riešenie problémov s nastavením

• „Na displeji sa zobrazuje nesprávny jazyk“ na str. 59.

• „Sieťové tlačidlo nesvieti“ na str. 59.

• „Softvér sa nenainštaluje“ na str. 62.

• „Strana sa nevytlačí“ na str. 63.

• „Nie je možné tlačiť z digitálneho fotoaparátu pomocou PictBridge“ na str. 64.

Na displeji sa zobrazuje nesprávny jazyk

Nasledovné sú možné riešenia. Pokúste sa vykonať nejaké z nasledovných riešení:

Oprava výberu jazyka počas úvodného nastavenia

Po výbere jazyka sa na displeji zobrazí Language. Zmena výberu:

1 Stláčajte  alebo , kým sa nezobrazí požadovaný jazyk.

2 Stlačením  uložíte toto nastavenie.

Výber iného jazyka po úvodnom nastavení

1 Na ovládacom paneli stlačte Settings.

2 Stláčajte  alebo , kým sa nezobrazí Device Setup.

3 Stlačte .

4 Stláčajte  alebo , kým sa nezobrazí Language.

5 Stlačte .

6 Stláčajte  alebo , kým sa na displeji nezobrazí požadovaný jazyk.

7 Stlačením  uložíte toto nastavenie.

Poznámka: Ak nedokážete rozumieť jazyku zobrazovanému na displeji, pozrite si časť „Obnovenie 
predvolených nastavení od výroby“ na str. 80.

Sieťové tlačidlo nesvieti

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

Stlačte sieťové tlačidlo

Uistite sa, že je tlačiareň zapnutá stlačením .
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Odpojte a znova zapojte sieťovú šnúru

1 Odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky v stene a potom od tlačiarne.

2 Zapojte šnúru do napájacieho konektora na tlačiarni.

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

4 Ak indikátor  nesvieti, stlačte .

Softvér sa nenainštaluje

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

Skontrolujte operačný systém

Podporované sú nasledovné operačné systémy: 

• Windows 2000 so Service Pack 3 alebo novším.

• Windows XP.

• Windows Vista.

• Mac OS X.

Skontrolujte systémové požiadavky

Skontrolujte, či počítač vyhovuje minimálnym systémovým požiadavkám uvedeným na balení.

USB kábel nie je pravdepodobne pripojený

Nasledovné kroky vykonajte v prípade, že nepoužívate tlačiareň na bezdrôtovej sieti:

1 Vizuálne skontrolujte poškodenie USB kábla.

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

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

 USB konektor je označený symbolom  USB.

Znova zapojte zdroj napájania

1 Stlačením  vypnite tlačiareň.

2 Odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky.
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3 Jemne vytiahnite sieťovú šnúru z tlačiarne.

4 Zapojte sieťovú šnúru naspäť do tlačiarne.

5 Zapojte sieťovú šnúru do elektrickej zásuvky.

6 Stlačením  zapnite tlačiareň.

Odinštalujte a znova nainštalujte softvér

Odinštalujte softvér tlačiarne a potom ho znova nainštalujte. Podrobnosti sú uvedené v časti 
„Odinštalovanie a opätovné nainštalovanie softvéru“ na str. 81.

Strana sa nevytlačí

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

Skontrolujte hlásenia

Pri zobrazení chybového hlásenia si pozrite časť „Chybové hlásenia“ v časti „Riešenie problémov“ 
príručky User’s Guide na CD disku.

Skontrolujte napájanie

Ak nesvieti indikátor , pozrite si časť „Sieťové tlačidlo nesvieti“ na str. 59.

Znova vložte papier

Vyberte a potom vložte papier.

Skontrolujte atrament

Skontrolujte hladinu atramentov a v prípade potreby nainštalujte tlačovú kazetu.

Skontrolujte tlačové kazety

1 Vyberte tlačové kazety.

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

1 2

3 Založte tlačovú kazetu naspäť.

Skontrolujte predvolené nastavenie a nastavenie pozastavenia

1 Kliknite na:

• V systéme Windows XP (predvolená ponuka Start): Start  Printers and Faxes.

• V systéme Windows XP (klasická ponuka Start): Start  Settings  Printers and Faxes.
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• V systéme Windows Vista (predvolená ponuka Start): Start  Control  Printers (pod 
Hardware and Sound).

• V systéme Windows Vista (klasická ponuka Start): Start  Printers.

2 Dvakrát kliknite na názov tlačiarne.

3 Kliknite na Printer.

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

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

Znova zapojte zdroj napájania

1 Stlačením  vypnite tlačiareň.

2 Odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky.

3 Jemne vytiahnite sieťovú šnúru z tlačiarne.

4 Zapojte sieťovú šnúru naspäť do tlačiarne.

5 Zapojte sieťovú šnúru do elektrickej zásuvky.

6 Stlačením  zapnite tlačiareň.

Odinštalujte a znova nainštalujte softvér

Odinštalujte softvér tlačiarne a potom ho znova nainštalujte. Podrobnosti sú uvedené v časti 
„Odinštalovanie a opätovné nainštalovanie softvéru“ na str. 81.

Nie je možné tlačiť z digitálneho fotoaparátu pomocou PictBridge

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

Aktivujte tlač PictBridge na fotoaparáte

Aktivujte tlač PictBridge na fotoaparáte zvolením správneho režimu USB. Podrobnosti sú uvedené 
v dokumentácii k digitálnemu fotoaparátu.

Uistite sa, že fotoaparát je kompatibilný s PictBridge

1 Odpojte fotoaparát.

2 Zapojte PictBridge-kompatibilný digitálny fotoaparát do konektora PictBridge. Podrobnosti 
o kompatibilite digitálneho fotoaparátu s PictBridge sú uvedené v dokumentácii fotoaparátu.

Skontrolujte USB kábel

Používajte iba USB kábel dodávaný s fotoaparátom.

Vyberte pamäťové karty

Vyberte všetky pamäťové karty z tlačiarne.
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Skontrolujte hlásenia

Pri zobrazení chybového hlásenia si pozrite časť „Chybové hlásenia“ v časti „Riešenie problémov“ 
príručky User’s Guide na CD disku.

Riešenie problémov s bezdrôtovou sieťou

Tlač sieťových nastavení

Sieťové nastavenia obsahujú konfi guračné nastavenia.

Poznámka: Sieťové nastavenia je možné vytlačiť iba po nainštalovaní tlačového servera.

Tlač sieťových nastavení:

1 Na ovládacom paneli tlačiarne stlačte Settings.

2 Stláčajte  alebo , kým sa nezobrazí Network Setup.

3 Stlačte .

4 Stláčajte  alebo , kým sa nezobrazí Print Setup Page.

5 Stlačte .

6 Opäť stlačte .

Wi-Fi indikátor nesvieti

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

Skontrolujte napájanie

Ak nesvieti indikátor , pozrite si časť „Sieťové tlačidlo nesvieti“ na str. 59.

Odoberte a znova nainštalujte voliteľný interný tlačový server

Poznámka: nasledovné riešenie sa nevzťahuje na tlačiarne, ktoré boli dodané s už nainštalovaným 
interným bezdrôtovým tlačovým serverom.

Znova nainštalujte interný bezdrôtový tlačový server. Podrobnosti sú uvedené v časti „Inštalácia 
voliteľného interného bezdrôtového tlačového servera“ na str. 24.

Sieťová tlačiareň sa nezobrazí v zozname výberu tlačiarní počas inštalácie

Skontrolujte, či je tlačiareň na rovnakej bezdrôtovej sieti ako počítač

SSID tlačiarne sa musí zhodovať s SSID bezdrôtovej siete.
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Iba užívatelia Windows

1 Ak nepoznáte SSID siete, získajte ho vykonaním nasledovných krokov pred opätovným 
spustením nástroja Wireless Setup Utility.

a Zadajte IP adresu bezdrôtového prístupového bodu (bezdrôtový smerovač) do riadka pre 
web adresu vo vašom prehliadači.

 Ak nepoznáte IP adresu bezdrôtového prístupového bodu (bezdrôtový smerovač):

1 Kliknite na:
• V systéme Windows XP: Start  Programs alebo All Programs  

Accessories  Command Prompt.

• V systéme Windows Vista: ikona Start  All Programs  Accessories  
Command Prompt.

 Ikona Start je .

2 Zadajte ipconfi g.
3 Stlačte Enter.

• Údaj „Default Gateway“ je typicky bezdrôtový prístupový bod (bezdrôtový 
smerovač).

• IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísel oddelené bodkou, napr. 192.168.0.100. 
Vaša IP adresa by mohla tiež začínať číslami 10 alebo 169. Je to určené 
operačným systémom alebo softvérom bezdrôtovej siete.

b Pri výzve zadajte užívateľské meno a heslo.

c Kliknite na OK.

d Na hlavnej strane kliknite na Wireless alebo iný výber, kde sú uložené nastavenia. Zobrazí 
sa SSID.

e Zapíšte si SSID, typ bezpečnosti a bezpečnostné kľúče, ak sú zobrazené.

 Poznámka: Dbajte na to, aby ste si ich zaznamenali presne, vrátane akýchkoľvek veľkých 
písmen.

2 Kliknite na Start  Programs alebo All Programs  Lexmark 3500-4500 Series.

3 Kliknite na Wireless Setup.

 Poznámka: Môžete byť počas procesu nastavenia vyzvaný, aby ste znova zapojili tlačiareň do 
počítača pomocou inštalačného kábla.

4 Vykonajte pokyny na počítačovom monitore, vrátane zadávania SSID bezdrôtového 
prístupového bodu (bezdrôtový smerovač) a v prípade potreby aj bezpečnostných kľúčov.

5 Uschovajte SSID a bezpečnostné kľúče na bezpečnom mieste pre prípadné budúce použitie.

Iba užívatelia Macintosh

1 Ak nepoznáte SSID siete, vykonaním nasledovných krokov skontrolujte stav AirPort a získajte 
ho pred opätovným spustením nastavenia bezdrôtového pripojenia.

a V priečinku Applications dvakrát kliknite na ikonu Internet Connect.

b Na lište nástrojov kliknite na ikonu AirPort.

 SSID siete, do ktorej je pripojený počítač, je zobrazené v ponuke Network pop-up.

c Zapíšte si SSID.
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2 Znova nakonfi gurujte nastavenia tlačiarne. Podrobnosti sú uvedené v časti „Opätovné 
spustenie nastavenia bezdrôtovej siete“ na str. 76.

3 Vložte CD disk pre Macintosh.

4 Na pracovnej ploche Finder dvakrát kliknite na ikonu Lexmark 3500-4500 Series Installer.

5 Dvakrát kliknite na ikonu Install.

6 Kliknite na Continue.

7 Pomocou pokynov na počítačovom monitore dokončite inštaláciu.

8 Uschovajte SSID na bezpečnom mieste pre prípadné budúce použitie.

Skontrolujte bezpečnostné kľúče

Bezpečnostný kľúč je podobný heslu. Všetky zariadenia na rovnakej sieti zdieľajú rovnaký 
bezpečnostný kľúč.

Poznámka: Dbajte na to, aby ste si bezpečnostný kľúč zaznamenali presne, vrátane akýchkoľvek 
veľkých písmen a uschovali ho na bezpečnom mieste pre prípadné budúce použitie

Bezpečnostný kľúč musí vyhovovať nasledovným kritériám.

Kľúč WEP

• Presne 10 alebo 26 hexadecimálnych znakov. Hexadecimálne znaky sú A–F a 0–9.

• Presne 5 alebo 13 ASCII znakov. ASCII znaky sú písmená, číslice a symboly nachádzajúce sa 
na klávesnici.

Kľúč WPA-PSK alebo WPA2-PSK

• Až 64 hexadecimálnych znakov. Hexadecimálne znaky sú A–F a 0–9.

• Od 8 do 64 ASCII znakov. ASCII znaky sú písmená, číslice a symboly nachádzajúce sa na 
klávesnici.

Nástroj Wireless Setup Utility nedokáže komunikovať s tlačiarňou počas 

inštalácie (iba užívatelia Windows)

Nasledovné sú možné riešenia pre užívateľov Windows. Pokúste sa vykonať jedno alebo viacero 
z nasledovných riešení:

Skontrolujte napájanie

Ak nesvieti indikátor , pozrite si časť „Sieťové tlačidlo nesvieti“ na str. 59.

Skontrolujte inštalačný kábel

1 Odpojte inštalačný kábel a vizuálne skontrolujte jeho poškodenie.

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

 USB konektor je označený symbolom  USB.

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

4 Zrušte inštaláciu softvéru.
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5 Kliknite na Start  Programs alebo All Programs  Lexmark 3500-4500 Series.

6 Kliknite na Wireless Setup Utility.

7 Pomocou pokynov na počítačovom monitore preinštalujte softvér.

Wi-Fi indikátor je oranžový

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

Skontrolujte kábel

Uistite sa, že inštalačný kábel nie je stále pripojený k tlačiarni.

Nakonfi gurujte voliteľný bezdrôtový interný tlačový server

Ak ste zakúpili voliteľný interný bezdrôtový tlačový server až po nastavení tlačiarne, vykonajte 
nasledovné kroky, pozrite si časť „Konfi gurácia interného bezdrôtového tlačového servera“ v časti 
„Nastavenie tlačiarne“.

Skontrolujte sieťový názov

Uistite sa, že vaša sieť nemá rovnaký názov ako iná sieť v blízkosti. Napr. ak vy aj váš sused 
využívate predvolený názov od výrobcu, vaša tlačiareň by sa mohla pripájať k susedovej sieti.

Ak nepoužívate unikátny názov siete, prečítaním dokumentácie bezdrôtového prístupové bodu 
(bezdrôtový smerovač) sa dozviete informácie o nastavení sieťového názvu.

Ak nastavíte sieťový názov, musíte znova nastaviť SSID tlačiarne a počítača na rovnaký názov siete.

• Opätovné nastavenie názvu siete je uvedené v dokumentácii dodávanej s počítačom.

• Opätovné nastavenie názvu siete:

1 Kliknite na Start  Programs alebo All Programs  Lexmark 3500-4500 Series.

2 Kliknite na Wireless Setup Utility.

3 Vykonajte pokyny na počítačovom monitore a pri výzve zadajte nový názov siete.

Skontrolujte bezpečnostné kľúče

Uistite sa, že sú bezpečnostné kľúče správne. Podrobnosti sú uvedené v časti „Skontrolujte 
bezpečnostné kľúče“ na str. 65.

Premiestnite počítač a/alebo tlačiareň

Premiestnite počítač a/alebo tlačiareň bližšie k bezdrôtovému prístupovému bodu (bezdrôtový 
smerovač). Hoci je možná vzdialenosť medzi zariadeniami na sieťach 802.11b alebo 802.11g až 90 
metrov, efektívny dosah pre optimálny výkon je všeobecne 30–45 metrov.

Silu signálu siete je možné nájsť na strane so sieťovými nastaveniami. Podrobnosti o tlači nastavení 
sú uvedené v časti „Tlač sieťových nastavení“ na str. 63.

Skontrolujte MAC adresu

Ak vaša sieť využíva fi ltrovanie MAC adries, poskytnite MAC adresu tlačiarne vašej sieti.

Ak potrebujete zistiť MAC adresu, pozrite si časť „Vyhľadanie MAC adresy“ na str. 79.
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Wi-Fi indikátor bliká počas inštalácie na oranžovo

Ak Wi-Fi indikátor bliká na oranžovo, znamená to, že tlačiareň je nakonfi gurovaná pre bezdrôtovú 
sieť, ale nedokáže sa pripojiť do siete, pre ktorú je nakonfi gurovaná. Tlačiareň sa pravdepodobne 
nedokáže pripojiť k sieti kvôli rušeniu alebo vzdialenosti od bezdrôtového prístupového bodu 
(bezdrôtový smerovač), alebo kým sa nezmenia jej nastavenia.

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

Uistite sa, že je prístupový bod zapnutý

Skontrolujte prístupový bod a v prípade potreby ho zapnite.

Premiestnením prístupového bodu (bezdrôtový smerovač) minimalizujte rušenie

Môže sa vyskytnúť dočasné rušenie inými zariadeniami, akými sú napr. mikrovlnné rúry alebo iné 
prístroje, bezdrôtové telefóny, detské vysielačky a bezpečnostné kamery. Uistite sa, že bezdrôtový 
prístupový bod (bezdrôtový smerovač) nie je umiestnený príliš blízko pri takýchto zariadeniach.

Pokúste sa nastaviť externé antény

Všeobecne fungujú antény najlepšie, ak smerujú priamo nahor. Mohli by ste však zistiť, že sa 
príjem zlepší, ak experimentujete s inými uhlami náklonu antén tlačiarne a/alebo bezdrôtového 
prístupového bodu (bezdrôtový smerovač).

Premiestnite počítač a/alebo tlačiareň

Premiestnite počítač a/alebo tlačiareň bližšie k bezdrôtovému prístupovému bodu (bezdrôtový 
smerovač). Hoci je možná vzdialenosť medzi zariadeniami na sieťach 802.11b alebo 802.11g až 90 
metrov, efektívny dosah pre optimálny výkon je všeobecne 30–45 metrov.

Silu signálu siete je možné nájsť na strane so sieťovými nastaveniami. Podrobnosti o tlači nastavení 
sú uvedené v časti „Tlač sieťových nastavení“ na str. 63.

Skontrolujte bezpečnostné kľúče

Uistite sa, že sú bezpečnostné kľúče správne. Podrobnosti sú uvedené v časti „Skontrolujte 
bezpečnostné kľúče“ na str. 65.

Skontrolujte MAC adresu

Ak vaša sieť využíva fi ltrovanie MAC adries, poskytnite MAC adresu tlačiarne vašej sieti.

Ak potrebujete zistiť MAC adresu, pozrite si časť „Vyhľadanie MAC adresy“ na str. 79.



68

Použite príkaz ping pre overenie fungovania siete 

Iba užívatelia Windows

1 Ak nepoznáte IP adresu bezdrôtového prístupového bodu (bezdrôtový smerovač), zistite ju.

a Kliknite na:

• V systéme Windows XP: Start  Programs alebo All Programs  Accessories  
Command Prompt.

• V systéme Windows Vista: ikona Start  All Programs  Accessories  
Command Prompt.

 Ikona Start je .

b Zadajte ipconfi g.

c Stlačte Enter.

• Údaj „Default Gateway“ je typicky bezdrôtový prístupový bod (bezdrôtový smerovač).

• IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísel oddelené bodkou, napr. 192.168.0.100. 
Vaša IP adresa by mohla tiež začínať číslami 10 alebo 169. Je to určené operačným 
systémom alebo softvérom bezdrôtovej siete.

2 Spustite príkaz ping voči bezdrôtovému prístupovému bodu (bezdrôtový smerovač).

a Kliknite na:

• V systéme Windows XP: Start  Programs alebo All Programs  Accessories  
Command Prompt.

• V systéme Windows Vista: ikona Start  All Programs  Accessories  
Command Prompt.

 Ikona Start je .

b Zadajte ping, za ním medzeru a IP adresu bezdrôtového prístupového bodu (bezdrôtový 
smerovač). Napr.:

 ping 192.168.0.100

c Stlačte Enter.

3 Ak bezdrôtový prístupový bod (bezdrôtový smerovač) odpovedá, zobrazí sa niekoľko riadkov, 
ktoré začínajú „Reply from“. Vypnite a znova zapnite tlačiareň.

4 Ak bezdrôtový prístupový bod (bezdrôtový smerovač) neodpovedá, po niekoľkých sekundách 
sa zobrazí „Request timed out.“.

 Vyskúšajte nasledovné:

a Kliknite na:

• V systéme Windows XP: Start  Settings alebo Control Panel  Network 

Connection.

• V systéme Windows Vista: ikona Start  Control Panel  Network and Internet  
Network and Sharing Center.

 Ikona Start je .

b Zvoľte príslušné pripojenie zo zobrazených pripojení.

 Poznámka: Ak je počítač pripojený k prístupovému bodu (smerovač) ethernetovým 
káblom, prepojenie nemusí obsahovať výraz „wireless“ („bezdrôtový“) vo svojom názve.
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c Pravým tlačidlom kliknite na pripojenie a potom kliknite na Repair.

Iba užívatelia Macintosh

1 Skontrolujte stav AirPort a vyhľadajte IP adresu bezdrôtového prístupového bodu (bezdrôtový 
smerovač), ak ju ešte nepoznáte.

a Kliknite na Apple menu  System Preferences.

b Kliknite na Network.

c Stav siete skontrolujete zvolením Network Status v rozbaľovacej ponuke Show.

 Stavový indikátor AirPort by mal byť zelený. Zelený indikátor znamená, že port je aktívny 
(zapnutý) a pripojený.

 Poznámky:

• Žltá znamená, že port je aktívny, ale nie je pripojený.

• Červená znamená, že port nie je nakonfi gurovaný.

d V rozbaľovacej ponuke Show zvoľte AirPort a kliknite na TCP/IP.

• Údaj „Router“ je typicky bezdrôtový prístupový bod (bezdrôtový smerovač).

• IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísel oddelené bodkou, napr. 192.168.0.100. 
Vaša IP adresa by mohla tiež začínať číslami 10 alebo 169. Je to určené operačným 
systémom alebo softvérom bezdrôtovej siete.

2 Spustite príkaz ping voči bezdrôtovému prístupovému bodu (bezdrôtový smerovač).

a V priečinku Applications kliknite na priečinok Utilities.

b Dvakrát kliknite na aplikáciu Network Utility.

c Zadajte IP adresu bezdrôtového prístupového bodu (bezdrôtový smerovač) do políčka pre 
sieťovú adresu. Napr.:

 192.168.0.100

d Kliknite na Ping.

3 Ak bezdrôtový prístupový bod (bezdrôtový smerovač) odpovedá, zobrazí sa niekoľko riadkov, 
ktoré zobrazujú počet bajtov prijatých z bezdrôtového prístupového bodu (bezdrôtový 
smerovač). Toto zaručuje prepojenie počítača s bezdrôtovým prístupovým bodom (bezdrôtový 
smerovač).

4 Ak bezdrôtový prístupový bod (bezdrôtový smerovač) neodpovedá, nezobrazí sa nič. Bližšie 
informácie o dodatočných radách a informáciách o AirPort sú uvedené v pomocníkovi Mac 
Help, alebo sa môžete pokúsiť vyriešiť problém pomocou Network Diagnostics.

Opätovné spustenie nastavenia bezdrôtovej siete

Ak sa nastavenia bezdrôtovej siete zmenili, musíte znova spustiť nastavenie bezdrôtovej tlačiarne. 
Jedným z dôvodov prečo sa mohli nastavenia zmeniť môže zahŕňať manuálnu zmenu WEP alebo 
WPA kľúčov, kanálu alebo iných sieťových nastavení; alebo boli na bezdrôtovom prístupovom bode 
(bezdrôtový smerovač) obnovené predvolené nastavenia od výroby.
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Poznámky:

• Ak zmeníte sieťové nastavenia, zmeňte ich na všetkých sieťových zariadeniach pred ich 
zmenou na bezdrôtovom prístupovom bode (bezdrôtový smerovač).

• Ak ste už zmenili nastavenia bezdrôtovej siete na bezdrôtovom prístupovom bode (bezdrôtový 
smerovač), musíte zmeniť tieto nastavenia na všetkých ostatných sieťových zariadeniach pred 
tým, než budete môcť vidieť tieto zariadenia na sieti.

Iba užívatelia Windows

1 Kliknite na Start  Programs alebo All Programs  Lexmark 3500-4500 Series.

2 Kliknite na Wireless Setup.

 Poznámka: Môžete byť počas procesu nastavenia vyzvaný, aby ste znova zapojili tlačiareň do 
počítača pomocou inštalačného kábla.

3 Vykonajte pokyny na počítačovom monitore.

Iba užívatelia Macintosh

1 Otvorte prehliadač Safari.

2 V rozbaľovacej ponuke Bookmarks zvoľte Show All Bookmarks.

3 Pod Collections zvoľte Bonjour alebo Rendezvous.

 Poznámka: Aplikácia sa označuje ako Rendezvous v systéme Mac OS X verzii 10.3, ale je 
v súčasnosti nazývaná Bonjour spoločnosťou Apple Inc.

4 Dvakrát kliknite na model tlačiarne.

 Poznámka: Ak nie je tlačiareň zobrazená, manuálne zadajte IP adresu tlačiarne do políčka 
prehliadača pre adresu. Napr.:

 http://10.168.0.101

5 Kliknite na Confi guration.

6 Kliknite na Wireless.

7 Zmeňte nasledovné nastavenia:

a Zadajte názov vašej siete (SSID).

b Pre BSS Type zvoľte Infrastructure, ak vaša bezdrôtová sieť využíva bezdrôtový smerovač.

c Zvoľte typ bezpečnosti, ktorú používate pre ochranu bezdrôtovej siete.

 Poznámka: Ak tieto informácie nepoznáte, pozrite si dokumentáciu dodávanú s komponentmi 
bezdrôtovej siete, alebo sa obráťte na osobu, ktorá nastavovala vašu bezdrôtovú sieť.

8 Kliknite na Submit.

Bezdrôtová sieťová tlačiareň netlačí

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

Skontrolujte napájanie

Ak nesvieti indikátor , pozrite si časť „Sieťové tlačidlo nesvieti“ na str. 59.
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Skontrolujte kábel

• Uistite sa, že sieťový kábel je zapojený do tlačiarne a tiež do elektrickej zásuvky.

• Uistite sa, že USB kábel alebo inštalačný kábel nie je stále pripojený k tlačiarni.

Skontrolujte Wi-Fi indikátor

Uistite sa, že Wi-Fi indikátor svieti na zeleno. Ak nie je zelený, pozrite si časť „Wi-Fi indikátor je 
oranžový“ alebo „Wi-Fi indikátor bliká počas inštalácie na oranžovo“ v časti „Riešenie problémov s 
bezdrôtovou sieťou“ časti „Riešenie problémov“.

Skontrolujte, či je nainštalovaný ovládač tlačiarne

1 Kliknite na Start  Programs alebo All Programs  Lexmark 3500-4500 Series.

 Ak sú uvedené programy tlačiarne, tak je ovládač tlačiarne nainštalovaný.

2 Ak programy tlačiarne nie sú uvedené, vložte CD disk tlačiarne do počítača.

3 Vykonajte pokyny na počítačovom monitore.

Poznámka: Ovládač tlačiareň je nutné nainštalovať na každý počítač, ktorý využíva sieťovú 
tlačiareň.

Skontrolujte, či je tlačiareň pripojená k bezdrôtovej sieti

1 Vytlačte sieťové nastavenia. Podrobnosti sú uvedené v časti „Tlač sieťových nastavení“ na str. 
63.

2 Skontrolujte, či je „Status: Connected“ uvedené pod časťou Network Card (sieťová karta).

Reštartujte počítač

Vypnite a znova zapnite počítač.

Skontrolujte porty tlačiarne

Uistite sa, že je zvolený správny port tlačiarne.

Iba užívatelia Windows

1 Kliknite na Start  Control Panel  Printers.

2 Pravý tlačidlom kliknite na Lexmark XXXX, kde XXXX je modelové označenie tlačiarne.

3 Kliknite na Properties  Ports.

4 Skontrolujte, či je zvolené XXXX_Series_nnnnnn_P1, kde XXXX je modelové označenie 
tlačiarne a nnnnnn je posledných šesť číslic MAC adresy tlačiarne.

 Poznámka: MAC adresa je uvedená na zadnej strane tlačiarne vedľa sériového čísla.

5 Ak je namiesto toho zvolené USB:

a V kroku 4 zvoľte názov portu.

b Kliknite na Apply.
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c Zatvorte okno pokúste sa znova tlačiť.

Iba užívatelia Macintosh

1 Kliknite na Go  Applications  Utilities.

2 Dvakrát kliknite na Printer Setup Utility.

 Zobrazí sa dialógové okno Printer List.

3 Skontrolujte, či je XXXX Series <MAC:nnnnnnnnnnnn> zvolená ako predvolená tlačiareň, kde 
XXXX je modelové označenie tlačiarne a nnnnnnnnnnnn je 12-ciferná MAC adresa tlačiarne.

 Poznámka: MAC adresa je uvedená na zadnej strane tlačiarne vedľa sériového čísla.

4 Ak je namiesto toho zvolené USB:

a Zvoľte XXXX Series, kde XXXX je modelové označenie tlačiarne.

b Kliknite na Make Default.

c Zatvorte okno pokúste sa znova tlačiť.

Preinštalujte softvér

Odinštalujte a potom znova softvér nainštalujte.

Poznámka: Ak sa v zozname „Select your printer“ zobrazí viac ako jedna tlačiareň, vyberte 
tlačiareň s MAC adresou zhodnou s adresou uvedenou na zadnej strane tlačiarne.

Bezdrôtová tlačiareň nefunguje

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

Skontrolujte napájanie

• Ak nesvieti indikátor , pozrite si časť „Sieťové tlačidlo nesvieti“ na str. 59.

• Uistite sa, že je bezdrôtový prístupový bod (bezdrôtový smerovač) zapnutý.

Premiestnením prístupového bodu (bezdrôtový smerovač) minimalizujte rušenie

Môže sa vyskytnúť dočasné rušenie inými zariadeniami, akými sú napr. mikrovlnné rúry alebo iné 
prístroje, bezdrôtové telefóny, detské vysielačky a bezpečnostné kamery. Uistite sa, že bezdrôtový 
prístupový bod (bezdrôtový smerovač) nie je umiestnený príliš blízko pri takýchto zariadeniach.

Premiestnite počítač a/alebo tlačiareň

Premiestnite počítač a/alebo tlačiareň bližšie k bezdrôtovému prístupovému bodu (bezdrôtový 
smerovač). Hoci je možná vzdialenosť medzi zariadeniami na sieťach 802.11b alebo 802.11g až 90 
metrov, efektívny dosah pre optimálny výkon je všeobecne 30–45 metrov.

Silu signálu siete je možné nájsť na strane so sieťovými nastaveniami. Podrobnosti o tlači nastavení 
sú uvedené v časti „Tlač sieťových nastavení“ na str. 63.
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Pokúste sa nastaviť externé antény

Všeobecne fungujú antény najlepšie, ak smerujú priamo nahor. Mohli by ste však zistiť, že sa 
príjem zlepší, ak experimentujete s inými uhlami náklonu antén tlačiarne a/alebo bezdrôtového 
prístupového bodu (bezdrôtový smerovač).

Skontrolujte sieťový názov

Uistite sa, že vaša sieť nemá rovnaký názov ako iná sieť v blízkosti. Napr. ak vy aj váš sused 
využívate predvolený názov od výrobcu, vaša tlačiareň by sa mohla pripájať k susedovej sieti.

Ak nepoužívate unikátny názov siete, prečítaním dokumentácie bezdrôtového prístupové bodu 
(bezdrôtový smerovač) sa dozviete informácie o nastavení sieťového názvu.

Ak nastavíte sieťový názov, musíte znova nastaviť SSID tlačiarne a počítača na rovnaký názov siete.

• Opätovné nastavenie názvu siete je uvedené v dokumentácii dodávanej s počítačom.

• Opätovné nastavenie názvu siete:

1 Kliknite na Start  Programs alebo All Programs  Lexmark 3500-4500 Series.

2 Kliknite na Wireless Setup Utility.

3 Vykonajte pokyny na počítačovom monitore a pri výzve zadajte nový názov siete.

Reštartujte počítač

Vypnite a znova zapnite počítač.

Použite príkaz ping pre overenie fungovania siete 

Iba užívatelia Windows

1 Ak nepoznáte IP adresu bezdrôtového prístupového bodu (bezdrôtový smerovač), zistite ju.

a Kliknite na:

• V systéme Windows XP: Start  Programs alebo All Programs  Accessories  
Command Prompt.

• V systéme Windows Vista: ikona Start  All Programs  Accessories  
Command Prompt.

 Ikona Start je .

b Zadajte ipconfi g.

c Stlačte Enter.

• Údaj „Default Gateway“ je typicky bezdrôtový prístupový bod (bezdrôtový smerovač).

• IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísel oddelené bodkou, napr. 192.168.0.100. 
Vaša IP adresa by mohla tiež začínať číslami 10 alebo 169. Je to určené operačným 
systémom alebo softvérom bezdrôtovej siete.
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2 Spustite príkaz ping voči bezdrôtovému prístupovému bodu (bezdrôtový smerovač).

a Kliknite na:

• V systéme Windows XP: Start  Programs alebo All Programs  Accessories  
Command Prompt.

• V systéme Windows Vista: ikona Start  All Programs  Accessories  
Command Prompt.

 Ikona Start je .

b Zadajte ping, za ním medzeru a IP adresu bezdrôtového prístupového bodu (bezdrôtový 
smerovač). Napr.:

 ping 192.168.0.100

c Stlačte Enter.

3 Ak bezdrôtový prístupový bod (bezdrôtový smerovač) odpovedá, zobrazí sa niekoľko riadkov, 
ktoré začínajú „Reply from“. Vypnite a znova zapnite tlačiareň.

4 Ak bezdrôtový prístupový bod (bezdrôtový smerovač) neodpovedá, po niekoľkých sekundách 
sa zobrazí „Request timed out.“.

 Vyskúšajte nasledovné:

a Kliknite na:

• V systéme Windows XP: Start  Settings alebo Control Panel  Network 

Connection.

• V systéme Windows Vista: ikona Start  Control Panel  Network and Internet  
Network and Sharing Center.

 Ikona Start je .

b Zvoľte príslušné pripojenie zo zobrazených pripojení.

 Poznámka: Ak je počítač pripojený k prístupovému bodu (smerovač) ethernetovým 
káblom, prepojenie nemusí obsahovať výraz „wireless“ („bezdrôtový“) vo svojom názve.

c Pravým tlačidlom kliknite na pripojenie a potom kliknite na Repair.

Iba užívatelia Macintosh

1 Skontrolujte stav AirPort a vyhľadajte IP adresu bezdrôtového prístupového bodu (bezdrôtový 
smerovač), ak ju ešte nepoznáte.

a Kliknite na Apple menu  System Preferences.

b Kliknite na Network.

c Stav siete skontrolujete zvolením Network Status v rozbaľovacej ponuke Show.

 Stavový indikátor AirPort by mal byť zelený. Zelený indikátor znamená, že port je aktívny 
(zapnutý) a pripojený.

 Poznámky:

• Žltá znamená, že port je aktívny, ale nie je pripojený.

• Červená znamená, že port nie je nakonfi gurovaný.

d V rozbaľovacej ponuke Show zvoľte AirPort a kliknite na TCP/IP.
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• Údaj „Router“ je typicky bezdrôtový prístupový bod (bezdrôtový smerovač).

• IP adresa sa zobrazí ako štyri sady čísel oddelené bodkou, napr. 192.168.0.100. 
Vaša IP adresa by mohla tiež začínať číslami 10 alebo 169. Je to určené operačným 
systémom alebo softvérom bezdrôtovej siete.

2 Spustite príkaz ping voči bezdrôtovému prístupovému bodu (bezdrôtový smerovač).

a V priečinku Applications kliknite na priečinok Utilities.

b Dvakrát kliknite na aplikáciu Network Utility.

c Zadajte IP adresu bezdrôtového prístupového bodu (bezdrôtový smerovač) do políčka pre 
sieťovú adresu. Napr.:

 192.168.0.100

c Kliknite na Ping.

3 Ak bezdrôtový prístupový bod (bezdrôtový smerovač) odpovedá, zobrazí sa niekoľko riadkov, 
ktoré zobrazujú počet bajtov prijatých z bezdrôtového prístupového bodu (bezdrôtový smerovač). 
Toto zaručuje prepojenie počítača s bezdrôtovým prístupovým bodom (bezdrôtový smerovač).

4 Ak bezdrôtový prístupový bod (bezdrôtový smerovač) neodpovedá, nezobrazí sa nič. Bližšie 
informácie o dodatočných radách a informáciách o AirPort sú uvedené v pomocníkovi Mac 
Help, alebo sa môžete pokúsiť vyriešiť problém pomocou Network Diagnostics.

Použite príkaz ping pre overenie pripojenia tlačiarne v sieti

Iba užívatelia Windows

1 Kliknite na:

• V systéme Windows XP: Start  Programs alebo All Programs  Accessories  
Command Prompt.

• V systéme Windows Vista: ikona Start  All Programs  Accessories  Command 

Prompt.

 Ikona Start je .

2 Zadajte ping s IP adresou tlačiarne. Napr.:

ping 192.168.0.25

3 Stlačte Enter.

4 Ak tlačiareň odpovedá, zobrazí sa niekoľko riadkov, ktoré začínajú „Reply from“. 

 Vypnite a znova zapnite tlačiareň.

5 Ak tlačiareň neodpovedá, po niekoľkých sekundách sa zobrazí „Request timed out.“.

a Skontrolujte, či má tlačiareň IP adresu bezdrôtovej siete.

1 Kliknite na:
• V systéme Windows XP: Start  Settings alebo Control Panel  Network 

Connection.

• V systéme Windows Vista: ikona Start  Control Panel  Network and 

Internet  Network and Sharing Center.

 Ikona Start je .
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2 Zadajte ipconfi g.
3 Stlačte Enter.
4 Skontrolujte okno konfi gurácie Windows IP, ktoré sa zobrazí pre bezdrôtovú IP adresu 

počítača.
 Poznámka: Počítač môže mať IP adresu pre káblovú sieť, bezdrôtovú sieť, alebo pre 

obe siete.

5 Ak počítač nemá pridelenú IP adresu, pozrite si dokumentáciu dodávanú 
s bezdrôtovým prístupovým bodom (bezdrôtový smerovač) pre získanie informácií 
o spôsobe pripojenia počítača k bezdrôtovej sieti.

b Tlačiareň môže byť potrebné prekonfi gurovať pre nové nastavenia bezdrôtovej siete. 
Podrobnosti sú uvedené v časti „Opätovné spustenie nastavenia bezdrôtovej siete“ na str. 76.

Iba užívatelia Macintosh

1 V priečinku Applications kliknite na priečinok Utilities.

2 Dvakrát kliknite na aplikáciu Network Utility.

3 Zadajte IP adresu tlačiarne do políčka pre sieťovú adresu. Napr.:

192.168.0.101

4 Kliknite na Ping.

5 Ak tlačiareň odpovedá, zobrazí sa niekoľko riadkov, ktoré zobrazujú počet bajtov prijatých 
z tlačiarne. Toto zaručuje prepojenie počítača s tlačiarňou.

6 Ak tlačiareň neodpovedá, nezobrazí sa nič. 

• Počítač nemusí byť pripojený k sieti. Bližšie informácie o dodatočných radách 
a informáciách o AirPort sú uvedené v pomocníkovi Mac Help, alebo sa môžete pokúsiť 
vyriešiť problém pomocou Network Diagnostics.

• Tlačiareň môže byť potrebné prekonfi gurovať pre nové nastavenia bezdrôtovej siete. 
Podrobnosti sú uvedené v časti „Opätovné spustenie nastavenia bezdrôtovej siete“ na str. 76.

Opätovné spustenie nastavenia bezdrôtovej siete

Ak sa nastavenia bezdrôtovej siete zmenili, musíte znova spustiť nastavenie bezdrôtovej tlačiarne. 
Jedným z dôvodov prečo sa mohli nastavenia zmeniť môže zahŕňať manuálnu zmenu WEP alebo 
WPA kľúčov, kanálu alebo iných sieťových nastavení; alebo boli na bezdrôtovom prístupovom bode 
(bezdrôtový smerovač) obnovené predvolené nastavenia od výroby.

Poznámky:

• Ak zmeníte sieťové nastavenia, zmeňte ich na všetkých sieťových zariadeniach pred ich 
zmenou na bezdrôtovom prístupovom bode (bezdrôtový smerovač).

• Ak ste už zmenili nastavenia bezdrôtovej siete na bezdrôtovom prístupovom bode (bezdrôtový 
smerovač), musíte zmeniť tieto nastavenia na všetkých ostatných sieťových zariadeniach pred 
tým, než budete môcť vidieť tieto zariadenia na sieti.
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Iba užívatelia Windows

1 Kliknite na Start  Programs alebo All Programs  Lexmark 3500-4500 Series.

2 Kliknite na Wireless Setup.

 Poznámka: Môžete byť počas procesu nastavenia vyzvaný, aby ste znova zapojili tlačiareň do 
počítača pomocou inštalačného kábla.

3 Vykonajte pokyny na počítačovom monitore.

Iba užívatelia Macintosh

1 Otvorte prehliadač Safari.

2 V rozbaľovacej ponuke Bookmarks zvoľte Show All Bookmarks.

3 Pod Collections zvoľte Bonjour alebo Rendezvous.

 Poznámka: Aplikácia sa označuje ako Rendezvous v systéme Mac OS X verzii 10.3, ale je 
v súčasnosti nazývaná Bonjour spoločnosťou Apple Inc.

4 Dvakrát kliknite na model tlačiarne.

 Poznámka: Ak nie je tlačiareň zobrazená, manuálne zadajte IP adresu tlačiarne do políčka 
prehliadača pre adresu. Napr.:

 http://10.168.0.101

5 Kliknite na Confi guration.

6 Kliknite na Wireless.

7 Zmeňte nasledovné nastavenia:

a Zadajte názov vašej siete (SSID).

b Pre BSS Type zvoľte Infrastructure, ak vaša bezdrôtová sieť využíva bezdrôtový smerovač.

c Zvoľte typ bezpečnosti, ktorú používate pre ochranu bezdrôtovej siete.

 Poznámka: Ak tieto informácie nepoznáte, pozrite si dokumentáciu dodávanú s komponentmi 
bezdrôtovej siete, alebo sa obráťte na osobu, ktorá nastavovala vašu bezdrôtovú sieť.

8 Kliknite na Submit.

Fotografi e sa neprenesú z pamäťovej karty po bezdrôtovej sieti

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

Zvoľte tlačiareň na bezdrôtovej sieti

Iba užívatelia Windows

1 Kliknite na Start  Programs alebo All Programs  Lexmark 3500-4500 Series.

2 Zo zobrazeného zoznamu vyberte tlačiareň na bezdrôtovej sieti.

3 Vložte pamäťovú kartu do tlačiarne.
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4 V okne Welcome Screen kliknite na Transfer Photos.

5 Vykonajte pokyny na monitore. Podrobnosti sú uvedené v časti „Práca s fotografi ami“ („Working 
with photos“) v užívateľskej príručke User’s Guide.

Iba užívatelia Macintosh

1 Na pracovnej ploche Finder dvakrát kliknite na priečinok Lexmark 3500-4500 Series.

2 Dvakrát kliknite na ikonu Network Card Reader.

3 Vyberte bezdrôtovú tlačiareň a kliknite na Connect.

4 Vložte pamäťovú kartu do tlačiarne.

 Fotografi e sa stiahnu a zobrazia sa ich náhľady.

5 Vyberte náhľady, ktoré chcete uložiť a kliknite na Save.

6 Otvorte stiahnuté obrázky pomocou aplikácie, akou je napr. aplikácia iPhoto alebo Preview.

7 V aplikačnej ponuke kliknite na Print.

Skontrolujte umiestnenie pamäťovej karty

Uistite sa, že je pamäťová karta vložená v správnom otvore.

Skontrolujte typ pamäťovej karty

Uistite sa, že typ používanej pamäťovej karty je možné použiť v tlačiarni.

Skontrolujte, či nie je pamäťová karta poškodená

Vizuálne skontrolujte poškodenie pamäťovej karty.

Skontrolujte, či pamäťová karta obsahuje fotografi e

Vložte pamäťovú kartu, ktorá obsahuje fotografi e. Tlačiareň prečíta fotografi e vytvorené vo formáte 
JPEG. Podrobnosti sú uvedené v dokumentácii dodávanej s digitálnym fotoaparátom.

Zmena bezdrôtových nastavení po inštalácii

Zmena hesla, sieťového názvu alebo iných bezdrôtových nastavení:

Iba užívatelia Windows

1 Kliknite na Start  Programs alebo All Programs  Lexmark 3500-4500 Series.

2 Kliknite na Wireless Setup.

 Poznámka: Môžete byť počas procesu nastavenia vyzvaný, aby ste znova zapojili tlačiareň do 
počítača pomocou inštalačného kábla.

3 Vykonajte pokyny na počítačovom monitore.
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Iba užívatelia Macintosh

1 Otvorte prehliadač Safari.

2 V rozbaľovacej ponuke Bookmarks zvoľte Show All Bookmarks.

3 Pod Collections zvoľte Bonjour alebo Rendezvous.

 Poznámka: Aplikácia sa označuje ako Rendezvous v systéme Mac OS X verzii 10.3, ale je 
v súčasnosti nazývaná Bonjour spoločnosťou Apple Inc.

4 Dvakrát kliknite na model tlačiarne.

 Poznámka: Ak nie je tlačiareň zobrazená, manuálne zadajte IP adresu tlačiarne do políčka 
prehliadača pre adresu. Napr.:

 http://10.168.0.101

 Poznámka: Ak nepoznáte IP adresu tlačiarne, zistite ju vytlačením sieťových nastavení.

5 Kliknite na Confi guration.

6 Kliknite na Wireless.

7 Zmeňte nasledovné nastavenia:

a Zadajte názov vašej siete (SSID).

b Pre BSS Type zvoľte Infrastructure, ak vaša bezdrôtová sieť využíva bezdrôtový smerovač.

c Zvoľte typ bezpečnosti, ktorú používate pre ochranu bezdrôtovej siete.

 Poznámka: Ak tieto informácie nepoznáte, pozrite si dokumentáciu dodávanú s komponentmi 
bezdrôtovej siete, alebo sa obráťte na osobu, ktorá nastavovala vašu bezdrôtovú sieť.

8 Kliknite na Submit.

Vyhľadanie fyzickej (MAC) adresy

Pravdepodobne budete pre dokončenie konfi gurácie sieťovej tlačiarne potrebovať MAC (media 
access control) adresu tlačového servera. Fyzická (MAC) adresa je postupnosť písmen a číslic 
uvedených na spodnej časti externého tlačového servera.
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Ak ste zakúpili interný bezdrôtový tlačový server samostatne, MAC adresa je zobrazená na 
samolepiacom štítku dodávanom s bezdrôtovým tlačovým serverom. Nalepte samolepiaci štítok na 
tlačiareň tak, aby ste mohli v prípade potreby vyhľadať MAC adresu.

Obnovenie predvolených nastavení od výroby

Pôvodné nastavenia tlačiarne je možné obnoviť bez použitia ponúk tlačiarne.

Poznámka: Obnovenie predvolených nastavení od výroby vymaže všetky zvolené nastavenia 
tlačiarne.

1 Stlačením  vypnite tlačiareň.

2 Stlačte a pridržte súčasne tlačidlá Settings a Start Color, potom stlačením  opäť zapnite 
tlačiareň.

 Na displeji sa zobrazí Language, čo znamená resetovanie tlačiarne.

3 Stláčajte  alebo , kým sa nezobrazí požadovaný jazyk.

4 Stlačte .

5 Stláčajte  alebo , kým sa nezobrazí požadovaná krajina alebo oblasť.

6 Stlačte .
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Obnovenie predvolených nastavení od výroby interného 

bezdrôtového tlačového servera

Môže byť potrebné zvoliť inú bezdrôtovú sieť počas procesu inštalácie.

1 Stlačte Settings.

2 Stláčajte  alebo , kým sa nezobrazí Network Setup.

3 Stlačte .

4 Stláčajte  alebo , kým sa nezobrazí Wireless Setup.

5 Stlačte .

6 Stláčajte  alebo , kým sa nezobrazí Reset Network Adapter to Factory Default.

7 Stlačte .

 Zobrazí sa nasledovné hlásenie: This will reset all wireless network settings. 
Are you sure?

8 Stláčajte  alebo , kým sa nezobrazí Yes.

9 Stlačte .

 Zobrazí sa Clearing wireless settings.

 Poznámky:

• Zrušenie nastavení môže trvať 30-60 sekúnd.

• Wi-Fi indikátor sa zmení na oranžovú farbu.

Odobratie a preinštalovanie softvéru

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

Pre užívateľov Windows:

1 Deaktivujte každý antivírový program.

2 Kliknite na Start  Programs alebo All Programs  Lexmark 3500-4500 Series.

3 Zvoľte Uninstall.

4 Podľa pokynov na monitore počítača odstráňte softvér.

5 Pred preinštalovaním softvéru tlačiarne reštartujte počítač.

6 Kliknite na Cancel na všetkých obrazovkách New Hardware Found.

7 Vložte CD disk pre Windows a potom podľa pokynov na monitore počítača preinštalujte softvér.
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Poznámka: Ak sa inštalačná obrazovka nezobrazí automaticky po reštartovaní počítača, kliknite na 
Start  Run a potom zadajte D:\setup, kde písmeno D predstavuje písmeno CD-ROM mechaniky.

Pre užívateľov Macintosh:

1 Zatvorte všetky otvorené softvérové aplikácie.

2 Na pracovnej ploche Finder dvakrát kliknite na priečinok Lexmark 3500-4500 Series.

3 Dvakrát kliknite na ikonu Uninstaller.

4 Podľa pokynov na monitore počítača odstráňte softvér tlačiarne.

5 Pred preinštalovaním softvéru tlačiarne reštartujte počítač.

6 Vložte CD disk pre Macintosh.

7 Na pracovnej ploche Finder dvakrát kliknite na ikonu Lexmark 3500-4500 Series.

8 Dvakrát kliknite na ikonu Install.

9 Podľa pokynov na monitore počítača preinštalujte softvér.

Ak sa softvér nenainštaluje správne, navštívením web stránky www.lexmark.com vyhľadajte 
najnovší softvér.

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

2 Kliknite na odkazy pre ovládače alebo stiahnuteľné súbory.

3 Zvoľte typ tlačiarne.

4 Zvoľte model tlačiarne.

5 Zvoľte operačný systém.

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

Poznámka: Ak na sieti existuje niekoľko tlačiarní, zistite si MAC adresu inštalovanej tlačiarne. 
Podrobnosti sú uvedené v časti „Vyhľadanie fyzickej (MAC) adresy“ na str. 40.
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Rozšírené bezdrôtové nastavenie

Pridanie tlačiarne do existujúcej bezdrôtovej siete ad hoc

Iba užívatelia Windows

1 Kliknite na Start  Programs alebo All Programs  Lexmark 3500-4500 Series.

2 Kliknite na Wireless Setup.

3 Vykonajte pokyny na počítačovom monitore.

Iba užívatelia Macintosh

1 Uistite sa, že je počítač zapnutý.

2 Na pracovnej ploche Finder kliknite na priečinok Applications.

3 V priečinku Applications dvakrát kliknite na ikonu Internet Connect.

4 Na lište nástrojov kliknite na ikonu AirPort.

5 V rozbaľovacej ponuke Network zvoľte print server XXXXXX, kde XXXXXX je posledných šesť 
číslic MAC adresy tlačiarne.

 Poznámky:

• MAC adresa je zobrazená na samolepiacom štítku umiestnenom na zadnej strane 
tlačiarne.

• Dočasne sa počas pripojenia k sieti „print server XXXXXX“ stratí pripojenie k internetu.

6 Otvorte prehliadač Safari.

7 V rozbaľovacej ponuke Bookmarks zvoľte Show All Bookmarks.

8 Pod Collections zvoľte Bonjour alebo Rendezvous.

 Poznámka: Aplikácia sa označuje ako Rendezvous v systéme Mac OS X verzii 10.3, ale je 
v súčasnosti nazývaná Bonjour spoločnosťou Apple Inc.

9 Dvakrát kliknite na model tlačiarne.

10 Kliknite na Confi guration.

11 Kliknite na Wireless.
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12 Zmeňte nasledovné nastavenia:

a Zadajte názov vašej siete (SSID).

b Pre BSS (Basic Service Set) Type zvoľte:

• Infrastructure, ak vaša bezdrôtová sieť využíva bezdrôtový prístupový bod 
(bezdrôtový smerovač) pre komunikáciu s inými bezdrôtovými zariadeniami.

• Ad Hoc, ak vaša bezdrôtová sieť nevyužíva bezdrôtový prístupový bod (bezdrôtový 
smerovač) pre komunikáciu s inými bezdrôtovými zariadeniami.

c Zvoľte typ bezpečnosti, ktorú používate pre ochranu bezdrôtovej siete.

 Poznámka: Ak tieto informácie nepoznáte, pozrite si dokumentáciu dodávanú s komponentmi 
bezdrôtovej siete, alebo sa obráťte na osobu, ktorá nastavovala vašu bezdrôtovú sieť.

13 Kliknite na Submit.

14 V priečinku Applications dvakrát kliknite na ikonu Internet Connect.

15 Na lište nástrojov kliknite na ikonu AirPort.

16 V rozbaľovacej ponuke Network zvoľte vašu originálnu sieť.

Poznámky:

• Pravdepodobne bude potrebné zadať heslo pre bezpečnosť vašej bezdrôtovej siete.

• Vaše pripojenie k internetu sa obnoví po opätovnom pripojení k originálnej sieti.

Vytvorenie bezdrôtovej siete ad hoc

Spoločnosť Lexmark odporúča nastaviť bezdrôtovú sieť pomocou bezdrôtového prístupového bodu 
(bezdrôtový smerovač). Takýto spôsob nastavenia siete sa nazýva sieť infrastructure a má:

• Zvýšenú sieťovú bezpečnosť.

• Zvýšenú spoľahlivosť.

• Rýchlejší výkon.

• Jednoduchšie nastavenie.

Bezdrôtovú sieť je možné nastaviť aj bez bezdrôtového prístupového bodu (bezdrôtový smerovač). 
Takáto sieť sa nazýva ad hoc.

Iba užívatelia Windows

1 Kliknite na:

• V systéme Windows XP: Start  Programs alebo All Programs  Accessories  
Command Prompt.

• V systéme Windows Vista: ikona Start  All Programs  Accessories  Command 

Prompt.

 Ikona Start je .

2 Pravým tlačidlom kliknite na Wireless Network Connections.

3 Kliknite na Enable, ak je táto voľba dostupná v rozbaľovacej ponuke.

 Poznámka: Ak sa Enable nezobrazí, bezdrôtové pripojenie je aktívne.
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4 Pravým tlačidlom kliknite na ikonu Wireless Network Connections.

5 Kliknite na Properties.

6 Kliknite na záložku Wireless Networks.

 Poznámka: Ak sa záložke Wireless Networks nezobrazí, počítač používa softvér tretej strany, 
ktorý ovláda bezdrôtové nastavenia. Musíte použiť tento softvér pre nastavenie bezdrôtovej 
siete ad hoc. Podrobnosti o vytvorení siete ad hoc sú uvedené v dokumentácii softvéru.

7 Zvoľte Use Windows to confi gure my wireless network settings.

8 Pod Preferred Networks (preferované siete) vymažte akékoľvek existujúce siete.

a Kliknite na sieť, ktorá sa má odstrániť.

b Kliknite na tlačidlo Remove.

9 Kliknutím na Add vytvorte sieť ad hoc.

10 Do políčka Network Name (SSID) zadajte názov, ktorý chcete priradiť bezdrôtovej sieti.

11 Zapíšte si zvolený názov siete tak, aby ste ho mali k dispozícii počas nastavovania bezdrôtovej 
siete. Dbajte na to, aby ste si ho zaznamenali presne, vrátane akýchkoľvek veľkých písmen.

12 Ak sa v zozname zobrazí Network Authentication, zvoľte Open.

13 V zozname Data encryption zvoľte WEP.

14 V prípade potreby zrušte zaškrtnutie The key is provided for me automatically.

15 Do políčka Network Key zadajte bezpečnostný kód.

16 Zapíšte si zvolený bezpečnostný kód tak, aby ste ho mali k dispozícii počas nastavovania 
bezdrôtovej siete. Dbajte na to, aby ste si ho zaznamenali presne, vrátane akýchkoľvek veľkých 
písmen.

 Poznámka: Podrobnosti o heslách (bezpečnostných kľúčoch) sú uvedené v časti „Kontrola 
bezpečnostných kľúčov“ v časti „Riešenie problémov s bezdrôtovou sieťou“ časti „Riešenie 
problémov“.

17 Zadajte rovnaký bezpečnostný kód do políčka Confi rm network key.

18 Zaškrtnite This is a computer-to-computer (ad hoc) network; wireless access points are 

not used.

19 Dvojitým kliknutím na OK zatvoríte dva otvorené okná.

20 Rozpoznanie nových nastavení počítačom môže trvať niekoľko minút. Kontrola stavu siete:

a Pravým tlačidlom kliknite na ikonu Wireless Network Connections.

b Zvoľte View Available Wireless Networks.

• Ak je sieť uvedená v zozname, ale počítač nie je pripojený, vyberte sieť ad hoc 
a kliknite na tlačidlo Connect.

• Ak sieť nie je uvedená v zozname, počkajte jednu minútu a kliknite na tlačidlo 
Refresh network list.

21 Kliknite na Start  Programs alebo All Programs  Lexmark 3500-4500 Series.
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22 Kliknite na Wireless Setup Utility.

 Poznámka: Môžete byť počas procesu nastavenia vyzvaný, aby ste znova zapojili tlačiareň do 
počítača pomocou inštalačného kábla.

23 Vykonajte pokyny na počítačovom monitore.

24 Uschovajte názov siete a bezpečnostné kľúče na bezpečnom mieste pre prípadné budúce 
použitie.

Iba užívatelia Macintosh

1 Uistite sa, že je počítač zapnutý.

2 Na pracovnej ploche Finder kliknite na priečinok Applications.

3 V priečinku Applications dvakrát kliknite na ikonu Internet Connect.

4 Na lište nástrojov kliknite na ikonu AirPort.

5 V rozbaľovacej ponuke Network zvoľte print server XXXXXX, kde XXXXXX je posledných šesť 
číslic MAC adresy tlačiarne.

 Poznámka: MAC adresa je zobrazená na samolepiacom štítku umiestnenom na zadnej strane 
tlačiarne.

6 Vložením CD disku pre Macintosh spustite nastavenie bezdrôtovej siete.

7 Na pracovnej ploche Finder dvakrát kliknite na ikonu Lexmark 3500-4500 Series Installer.

8 Dvakrát kliknite na ikonu Install.

9 Kliknite na Continue.

10 Pomocou pokynov na počítačovom monitore dokončite inštaláciu.

11 Uschovajte názov siete a bezpečnostné kľúče na bezpečnom mieste pre prípadné budúce 
použitie.
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Vyhlásenia

Vyhlásenie o vydaní

Marec 2007
Nasledujúci odsek sa nevzťahuje na krajiny, v ktorých si nasledovné ustanovenia vzájomne odporujú s 

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

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

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

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

Informácie o náhradných dieloch a stiahnuteľných súboroch sú uvedené na web stránke spoločnosti Lexmark: 
www.lexmark.sk (resp. www.lexmark.com).

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

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

© 2007 Lexmark International, Inc.

Všetky práva vyhradené.

Obchodné značky

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

PerfectFinish je obchodná značka spoločnosti Lexmark International, Inc.

Ostatné obchodné značky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Záruka

Spoločnosť Lexmark zaručuje, že tento produkt:

– Je vyrobený z nových dielov alebo nových a opravených starých dielov, ktoré majú vlastnosti ako nové diely.
– Neobsahuje žiadne materiálové kazy ani kazy spôsobené pracovnou silou. 

Ak tento produkt počas záručnej doby nepracuje podľa záruky, kontaktujte predajcu alebo spoločnosť Lexmark za 
účelom bezplatnej opravy. 

Ak je tento produkt voliteľný doplnok alebo dodatočné zariadenie, toto vyhlásenie platí len v prípade, že je voliteľný 
doplnok alebo dodatočné zariadenie používané s produktmi, na ktoré je určené. K získaniu záruky môžete byť 
vyzvaný doniesť voliteľný doplnok alebo dodatočné zariadenie spolu s produktom. 

Ak odovzdáte tento produkt inej osobe, záručný servis v zmysle vyhlásenia je dostupný tejto osobe po zvyšok 
záručnej doby. Novému užívateľovi by ste mali odovzdať originálne potvrdenie o zakúpení produktu a toto 
vyhlásenie.
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Záručný servis

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

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

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

Výmena nie je k dispozícii, ak produkt, ktorý predkladáte na opravu je poškodený, zmenený, ak je potrebná 
oprava nevzťahujúca sa na záručný servis alebo zničený pred opravou. Taktiež takýto produkt musí byť zbavený 
akejkoľvek právnej viazanosti alebo nariadenia, ktoré zamedzuje jeho výmene.

Pred odovzdaním tohto produktu na záručný servis, odstráňte všetky programy, dáta a odstrániteľné úložné médiá.

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

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

Rozsah záruky

Záruka sa nevzťahuje na opravy chýb spôsobených:

– Modifi káciami alebo úpravami.
– Nehodou alebo nesprávnym používaním.
– Nevhodným fyzikálnym alebo prevádzkovým prostredím.
– Údržbou vykonanou inou než osobou, ktorá je autorizovaná spoločnosťou Lexmark.
– Používaním produktu po životnosti.
– Používaním tlačových médií mimo špecifi kácií spoločnosti Lexmark.
– Používaním spotrebného materiálu (atrament, toner a iný spotrebný materiál) iného než Lexmark.
– Používaním iných než Lexmark produktov, komponentov, dielov, materiálov, softvéru alebo rozhraní.

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

STRÁN ALEBO PREDAJCOVIA ŽIADNE INÉ ZÁRUČNÉ PODMIENKY, VÝSLOVNÉ ALEBO SKRYTÉ, TÝKAJÚCE SA 

TOHTO ZARIADENIA A VÝSLOVNE POPIERAJÚ SKRYTÉ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY PREDAJA, VHODNÉ PRE IBA 

URČITÝ ÚČEL A KVALITU SPOKOJNOSTI. VŠETKY VÝSLOVNÉ A SKRYTÉ ZÁRUKY, VRÁTANE SKRYTÝCH ZÁRUK 

PREDAJA VHODNÉ NA ŠPECIFICKÉ ÚČELY SÚ OBMEDZENÉ V TRVANÍ ZÁRUČNEJ DOBY. ŽIADNE ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ 

ALEBO SKRYTÉ, NEBUDÚ PO UPLYNUTÍ TEJTO DOBY UZNANÉ. VYHRADZUJEME SI PRÁVO NA ZMENY VŠETKÝCH 

INFORMÁCIÍ, TECHNICKÝ ÚDAJOV, CIEN A SLUŽIEB BEZ PREDOŠLÉHO UPOZORNENIA.

Obmedzenie záruky

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

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

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

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

režim ad hoc Nastavenie pre bezdrôtové zariadenie, ktoré umožňuje 
priamu komunikáciu s inými bezdrôtovými zariadeniami bez 
prístupového bodu (access point) alebo smerovača (router).

sieť ad hoc Bezdrôtová sieť, ktorá nevyužíva prístupový bod (access point).

adresa AutoIP IP adresa automaticky priradená sieťovým zariadením. Ak je 
toto zariadenie nastavené pre používanie DHCP, alebo nie 
je dostupný žiadny DHCP server, môže byť priradená týmto 
zariadením adresa AutoIP. 

BSS (Basic Service Set) Basic Service Set popisuje typ používanej bezdrôtovej siete. 
Typ BSS môže byť nasledovný: 
sieť Infrastructure alebo Ad-Hoc. 

channel Určená rádiová frekvencia používaná dvomi alebo viacerými 
bezdrôtovými zariadeniami pre vzájomnú komunikáciu. 
Všetky zariadenia na sieti musia používať rovnaký kanál. 

DHCP (Dynamic Host  

Confi guration Protocol) 

Jazyk používaný DHCP servermi.

DHCP IP adresa IP adresa automaticky priradená DHCP serverom.

DHCP server Počítač alebo smerovač (router), ktorý prideľuje IP adresu 
každému zariadeniu na sieti. Unikátne adresy predchádzajú 
konfl iktom. 

režim infrastructure Nastavenie pre bezdrôtové zariadenie, ktoré umožňuje priamu 
komunikáciu s inými bezdrôtovými zariadeniami pomocou 
prístupového bodu (access point) alebo smerovača (router).

inštalačný kábel Dočasne prepája tlačiareň s počítačom počas niektorých 
spôsobov inštalácie. 

interný bezdrôtový tlačový 

server 

Zariadenie, ktoré umožňuje sieťovú komunikáciu medzi 
počítačmi a tlačiarňami bez káblov.

IP (Internet Protocol) adresa Sieťová adresa počítača alebo tlačiarne. Každé zariadenie 
na sieti má svoju vlastnú sieťovú adresu. Adresa môže byť 
priradená manuálne (statická IP adresa), automaticky DHCP 
serverom (DHCP IP adresa) alebo automaticky zariadením 
(AutoIP adresa). 

ipconfi g Príkaz, ktorý zobrazí IP adresu a ostatné sieťové informácie 
počítača s operačným systémom Windows.

MAC (Media Access Control) Hardvérová adresa, ktorá unikátne identifi kuje každé 
zariadenie na sieti. MAC adresu je zvyčajne možné nájsť 
vytlačenú na zariadení. 

MAC fi ltering Spôsob obmedzenia prístupu k bezdrôtovej sieti defi novaním 
zoznamu MAC adries, ktoré môžu komunikovať na sieti. 
Toto nastavenie je možné špecifi kovať na bezdrôtových 
smerovačoch alebo prístupových bodoch. 
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sieťový adaptér/karta Zariadenie, ktoré umožňuje sieťovú komunikáciu medzi 
počítačmi a tlačiarňami bez káblov.

sieťový rozbočovač (hub) Zariadenie, ktoré prepája niekoľko zariadení na káblovej sieti.

sieťový názov Pozrite „SSID (Service Set Identifi er)“ na str. 90.

ping Test pre kontrolu komunikácie počítača s ďalším zariadením.

skrátený názov tlačiarne Názov, ktorý je možné priradiť tlačiarni tak, aby ste tlačiareň 
vy aj ostatní dokázali identifi kovať na sieti.

smerovač (router) Zariadenie, ktoré zdieľa jedno internetové pripojenie 
s niekoľkými počítačmi alebo zariadeniami. Základný 
smerovač ovláda sieťový prenos.

bezpečnostný kľúč Heslo, akým je napr. kľúč WEP alebo WPA, používané pre 
zabezpečenie siete.

sila signálu Meranie sily práve prijímaného vysielaného signálu.

SSID (Service Set Identifi er) Názov bezdrôtovej siete. Po pripojení tlačiarne k bezdrôtovej 
sieti potrebuje tlačiareň používať rovnaké SSID ako sieť. 
Tento identifi kátor sa tiež označuje aj ako názov siete alebo 
BSS (Basic Service Set).

statická IP adresa IP adresa priradená manuálne.

prepínač Zariadenie podobné sieťovému rozbočovaču, ktoré dokáže 
prepojiť navzájom rôzne siete.

UAA (Universally Administered 

Address)

Adresa priradená sieťovej tlačiarni alebo tlačovému serveru 
výrobcom. Za účelom zistenia adresy UAA vytlačte sieťové 
nastavenia a vyhľadajte v zozname položku UAA.

USB kábel Ľahký a fl exibilný kábel, ktorý umožňuje tlačiarni komunikovať 
s počítačom pri omnoho vyšších rýchlostiach ako pri 
paralelných kábloch.

USB port Malý, obdlžníkovitý konektor na zadnej strane počítača, ktorý 
prepája periférne zariadenia pomocou USB kábla a umožňuje 
vysokorýchlostnú komunikáciu.

WEP (Wired Equivalent Privacy) Bezpečnostné nastavenie, ktoré pomáha predchádzať 
neautorizovanému prístupu do bezdrôtovej siete. Ďalšími 
možnými bezpečnostnými nastaveniami sú WPA a WPA2.

bezdrôtový prístupový bod 

(access point)

Zariadenie, ktoré vzájomným prepájaním bezdrôtových 
zariadení vytvára bezdrôtovú sieť.

bezdrôtový smerovač (router) Smerovač, ktorý slúži aj ako bezdrôtový prístupový bod.

Wi-Fi Priemyselný výraz, ktorý popisuje technológiu používanú pre 
vytvorenie funkčnej bezdrôtovej lokálnej siete (WLAN).
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WPA (Wi-Fi Protected Access) Bezpečnostné nastavenie, ktoré pomáha predchádzať 
neautorizovanému prístupu do bezdrôtovej siete. WPA nie 
je podporované na bezdrôtových sieťach ad hoc. Ďalšími 
možnými bezpečnostnými nastaveniami sú WEP a WPA2.

WPA2 Novšia verzia WPA. Staršie smerovače túto voľbu budú 
podporovať s menšou pravdepodobnosťou. Ďalšími možnými 
bezpečnostnými nastaveniami sú WPA a WEP.


