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Varnostne informacije
Uporabite samo napajalnik in napajalni kabel, ki ste ga dobili s tem izdelkom, ali pa odobren nadomestni napajalnik in napajalni kabel.
Napajalni kabel priključite na električno vtičnico, ki je blizu izdelka in lahko dostopna.
Popravila in servisiranje, ki niso opisana v uporabniški dokumentaciji, naj opravlja samo strokovno osebje.
Ta izdelek je bil oblikovan, preizkušen in odobren za uporabo z določenimi Lexmarkovimi komponentami skladno s strogimi varnostnimi merili, ki veljajo
po vsem svetu. Varnostne značilnosti nekaterih delov niso vedno očitne. Lexmark ne odgovarja za uporabo drugih nadomestnih delov.

PREVIDNO: Ne nameščajte tega izdelka in ne priključujte električnih kablov, kot so napajalni ali telefonski, med nevihto.
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Iskanje informacij o tiskalniku

Plakat za hitro namestitev

Opis Kje

Na plakatu za hitro namestitev so navodila za
namestitev strojne in programske opreme.

Najdete ga v škatli tiskalnika ali na Lexmarkovem spletnem
mestu www.lexmark.com.

Knjižica Uvod ali Rešitve za namestitev

Opis Kje

V knjižici Uvod so na voljo navodila za namestitev
strojne in programske opreme (v operacijskem
sistemu Windows) ter osnovna navodila za uporabo
tiskalnika.
Opomba: Če vaš tiskalnik podpira operacijski sistem
Macintosh, glejte pomoč za računalnike Mac:
1 Na namizju Finderja dvokliknite mapo Lexmark

3500-4500 Series.
2 Dvokliknite tiskalnikovo ikono Help (Pomoč).

V knjižici Rešitve za namestitev so na voljo nasveti za
odpravljanje težav pri namestitvi tiskalnika.
Opomba: Ta dokumenta nista priložena vsem tiskal-
nikom. Če niste dobili knjižic Uvod ali Rešitve za
namestitev, glejte Uporabniški priročnik.

Najdete ga v škatli tiskalnika ali na Lexmarkovem spletnem
mestu www.lexmark.com.
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Uporabniški priročnik

Opis Kje

V Uporabniškem priročniku so navodila za uporabo
tiskalnika in druge informacije, kot so:

• Uporaba programske opreme (v operacijskem
sistemu Windows)

• Vstavljanje papirja
• Tiskanje
• Delo s fotografijami
• Optično branje (če ga tiskalnik podpira)
• Fotokopiranje (če ga tiskalnik podpira)
• Faksiranje (če ga tiskalnik podpira)
• Vzdrževanje tiskalnika
• Priključitev tiskalnika v omrežje (če jo tiskalnik

podpira)
• Odpravljanje težav s tiskanjem, kopiranjem,

optičnim branjem, faksiranjem, zagozdenim
papirjem in napačnim podajanjem

Opomba: Če vaš tiskalnik podpira operacijski sistem
Macintosh, glejte pomoč za računalnike Mac:
1 Na namizju Finderja dvokliknite mapo Lexmark

3500-4500 Series.
2 Dvokliknite tiskalnikovo ikono Help (Pomoč).

Ko namestite programsko opremo tiskalnika, se bo
namestil tudi Uporabniški priročnik.
1 Kliknite Start  Programs (Programi) ali All

Programs (Vsi programi)  Lexmark 3500-4500
Series.

2 Kliknite Uporabniški priročnik.
Če povezave za Uporabniški priročnik ni na namizju,
sledite tem navodilom:
1 Vstavite CD.

Prikaže se namestitveni zaslon.
Opomba: Če je treba, kliknite Start   Run
(Zaženi) in vnesite D:\setup, kjer je D črka pogona
CD-ROM.

2 Kliknite Documentatation (Dokumentacija).
3 Kliknite View User's Guide [including Setup

Troubleshooting] (Ogled uporabniškega
priročnika [skupaj z navodili za odpravljanje
težav]).

4 Kliknite Yes (Da).
Na namizju se pojavi ikona Uporabniškega
priročnika in Uporabniški priročnik se prikaže na
zaslonu.

Najdete ga tudi na Lexmarkovem spletnem mestu
www.lexmark.com.

Pomoč

Opis Kje

V pomoči so navodila za uporabo programske opreme,
če tiskalnik priključite na računalnik.

V kateremkoli Lexmarkovem programu kliknite Help
(Pomoč), Tips (Nasveti)   Help (Pomoč) ali Help
(Pomoč)   Help Topics (Teme pomoči).

Lexmarkov center rešitev

Opis Kje

Programska oprema za Lexmarkov center rešitev je
na CD-ju, ki ste ga prejeli. Namestila se bo z drugo
programsko opremo, če boste tiskalnik priključili na
računalnik.

Lexmarkov center rešitev odprete tako:
1 Kliknite Start  Programs (Programi) ali All

Programs (Vsi programi)  Lexmark 3500-4500
Series.

2 Izberite Lexmark Solution Center (Lexmarkov
center rešitev).
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Podpora strankam

Opis Kje (Severna Amerika) Kje (preostali svet)

Telefonska podpora Pokličite nas na številko
• ZDA: 1-800-332-4120

od ponedeljka do petka (od 8. do 23. ure
po vzhodnem standardnem času)
ob sobotah (od 12. do 18. ure po
vzhodnem standardnem času)

• Kanada: 1-800-539-6275
V angleščini od ponedeljka do petka (od
8. do 23. ure po vzhodnem standardnem
času)
ob sobotah (od 12. do 18. ure po
vzhodnem standardnem času)
V francoščini od ponedeljka do petka (od
9. do 19. ure po vzhodnem standardnem
času)

• Mehika: 001-888-377-0063
od ponedeljka do petka (od 8. do 20. ure
po vzhodnem standardnem času)

Opomba: Telefonska številka in delovni čas
podpore se lahko spremenita brez poprejš-
njega obvestila. Najnovejše telefonske
številke najdete v tiskani garancijski izjavi, ki
je priložena tiskalniku.

Telefonske številke in delovni čas podpore
se razlikujejo glede na državo ali območje.
Obiščite naše spletno mesto
www.lexmark.com. Izberite državo ali
območje in nato povezavo Customer
Support (Podpora strankam).
Opomba: Dodatne informacije za stik z
Lexmarkom najdete na tiskani garancijski
izjavi, ki je priložena tiskalniku.

E-poštna podpora Informacije o e-poštni podpori najdete na
našem spletnem mestu: www.lexmark.com.
1 Kliknite CUSTOMER SUPPORT

(Podpora strankam).
2 Kliknite Technical Support (Tehnična

podpora).
3 Izberite družino tiskalnikov.
4 Izberite model tiskalnika, ki ga imate.
5 V razdelku Support Tools (Orodja za

podporo) kliknite e-Mail Support (E-
poštna podpora).

6 Izpolnite obrazec in kliknite Submit
Request (Pošlji zahtevo).

E-poštna podpora se razlikuje glede na
državo ali območje in morda ni povsod na
voljo.
Obiščite naše spletno mesto
www.lexmark.com. Izberite državo ali
območje in nato povezavo Customer
Support (Podpora strankam).
Opomba: Dodatne informacije za stik z
Lexmarkom najdete na tiskani garancijski
izjavi, ki je priložena tiskalniku.
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Omejena garancija

Opis Kje (ZDA) Kje (preostali svet)

Informacije o omejeni garanciji
Lexmark International, Inc. jamči,
da bo ta tiskalnik 12 mesecev od
dneva nakupa brez okvar v
materialu in izdelavi.

Če si želite ogledati omejitve in pogoje te
omejene garancije, si oglejte izjavo o
omejeni garanciji, ki ste jo dobili s tiskal-
nikom in je objavljena tudi na spletnem
mestu www.lexmark.com.
1 Kliknite CUSTOMER SUPPORT

(Podpora strankam).
2 Kliknite Warranty Information (Infor-

macije o garanciji).
3 V razdelku Statement of Limited

Warranty (Izjava o omejeni garanciji)
kliknite Inkjet & All-In-One Printers
(Brizgalni in večnamenski
tiskalniki).

4 S pomikanjem po spletni strani preglejte
celotno garancijo.

Informacije o garanciji se razli-
kujejo glede na državo in
območje. Preberite tiskano
garancijo, ki ste jo dobili s tiskal-
nikom.

Zapišite si te podatke (najdete jih na računu in zadnji strani tiskalnika) in jih imejte pri roki, kadar pokličete službo
za podporo:

• Številka vrste naprave
• Serijska številka
• Datum nakupa
• Prodajno mesto
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Nastavitev tiskalnika
Če želite uporabljati tiskalnik za tiskanje v brezžičnem omrežju, upoštevajte naslednje:

1 Brezžično omrežje mora biti nastavljeno in pravilno delovati, računalnik pa mora biti povezan v brezžično
omrežje.

2 Poznati morate omrežno ime (SSID) svojega brezžičnega omrežja.

3 Če je brezžično omrežje zavarovano, morate poznati geslo, s katerim je zaščiteno. To geslo se imenuje tudi
varnostni ključ, ključ WEP ali WPA.

Opomba: Če nimate teh informacij, glejte dokumentacijo, ki je bila priložena opremi za brezžično omrežje, ali
se obrnite na osebo, ki je omrežje namestila.

Za zapisovanje informacij o omrežju lahko uporabite spodnjo tabelo.

Del Opis

Ime vašega omrežja (SSID)

Varnostni ključ (geslo)

4 Sledite navodilom v naslednjih poglavjih, da nastavite tiskalnik:
• Za tiskanje z brezžično povezavo ali s kablom USB v operacijskem sistemu Windows glejte “Nastavitev

tiskalnika v operacijskem sistemu Windows” na 9. strani.
• Za tiskanje v operacijskem sistemu računalnikov Macintosh ali brez uporabe računalnika glejte “Nastavitev

tiskalnika v operacijskem sistemu računalnikov Macintosh ali brez računalnika” na 11. strani.

Opomba: Če je tiskalnik že nameščen v enem računalniku in ga želite namestiti v drug računalnik v istem brezžičnem
omrežju, glejte “Namestitev tiskalnika v več omrežnih računalnikih” na 19. strani.

Nastavitev tiskalnika v operacijskem sistemu Windows
1 Poiščite CD za Windows, preden odpakirate tiskalnik ali kar koli priključite.

2 Prepričajte se, da je računalnik vklopljen, in vstavite CD za Windows.
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Počakajte nekaj sekund, da se prikaže namestitveni zaslon.

Opomba: Če se namestitveni zaslon ne prikaže samodejno, kliknite Start  Run (Zaženi) in vnesite D:
\setup.exe, kjer je D črka pogona CD-ROM.

3 Sledite navodilom na zaslonu računalnika, da namestite programsko opremo tiskalnika.

Varnostni sistem vas lahko obvesti, da skuša Lexmarkova programska oprema komunicirati z računalnikom.
Dovolite ji, ker je to potrebno za pravilno delovanje tiskalnika.

Namestitev nadzorne plošče v drugem jeziku
Ta navodila veljajo le, če ste s tiskalnikom dobili dodatno nadzorno ploščo v drugem jeziku.

1 Dvignite in odstranite morebitno že nameščeno nadzorno ploščo.

2 Izberite nadzorno ploščo v svojem jeziku.
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3 Sponke na nadzorni plošči poravnajte z odprtinami na tiskalniku in pritisnite navzdol.

Nastavitev tiskalnika v operacijskem sistemu računalnikov
Macintosh ali brez računalnika
V nadaljevanju so navodila za nastavitev tiskalnika brez računalnika ali v operacijskem sistemu računalnikov
Macintosh.

1 Odstranite embalažo s tiskalnika.

Opomba: Morda boste morali kupiti kabel USB.

1

2

3

2 Preverite, ali ste odstranili ves lepilni trak in drugo embalažo s spodnje, zgornje in drugih strani tiskalnika ter s
pladnja za papir in izhodnega pladnja za papir.
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3 Dvignite nadzorno ploščo.

4 Dvignite stojalo za papir in izvlecite izhodni pladenj za papir.

1

2

3

5 Izvlecite vodili papirja.

1
2
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6 Vstavite papir.

1

2

7 Priključite napajalni kabel.

8 Tiskalnik mora biti vklopljen.

9 Po potrebi nastavite jezik.

Na nadzorni plošči tiskalnika pritiskajte  ali , dokler se ne prikaže želeni jezik, nato pa pritisnite , da shranite
nastavitev.

1
2

1 1

10 Po potrebi nastavite državo.
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Na nadzorni plošči tiskalnika pritiskajte  ali , dokler se ne prikaže želena država, nato pa pritisnite , da
shranite nastavitev.

1
2

1 1

11 Dvignite enoto optičnega bralnika.

12 Pritisnite vzvoda nosilcev tiskalnih kartuš, da odprete njuna pokrova.

13 Odstranite lepilni trak s kartuš.

1

2
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14 Vstavite tiskalni kartuši in zaprite pokrova nosilcev kartuš.

15 Zaprite enoto optičnega bralnika.

16 Pritisnite , da kartuši poravnate.

Natisnjeno stran za poravnavo kartuš odvrzite ali znova uporabite.

Če nastavljate tiskalnik brez računalnika, je postopek nastavitve dokončan. Tiskalnik lahko začnete uporabljati.

Če nastavljate tiskalnik z računalnikom Macintosh:
• za tiskanje z brezžično povezavo glejte “Nastavitev tiskalnika za brezžično tiskanje ” na 15. strani.
• za tiskanje s kablom USB glejte “Nastavitev tiskalnika s kablom USB” na 17. strani.

Nastavitev tiskalnika za brezžično tiskanje
V nadaljevanju so navodila za nastavitev tiskalnika za brezžično tiskanje v operacijskem sistemu računalnikov
Macintosh.

Opombe:

• Začetna nastavitev tiskalnika mora biti dokončana. Če želite več informacij, glejte “Nastavitev tiskalnika v
operacijskem sistemu računalnikov Macintosh ali brez računalnika” na 11. strani.

• Če je tiskalnik že nameščen v enem računalniku in ga želite namestiti v drug računalnik v istem brezžičnem
omrežju, glejte “Namestitev tiskalnika v več omrežnih računalnikih” na 19. strani.

Opomba: 

1 Računalnik mora biti vklopljen.

2 Na namizju Finderja kliknite mapo Applications (Programi).
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3 V mapi Applications (Programi) dvokliknite ikono Internet Connect (Povezava z internetom).

4 V orodni vrstici kliknite ikono AirPort.

5 V pojavnem meniju Network (Omrežje) izberite tiskalniški strežnik XXXXXX, kjer XXXXXX predstavlja zadnjih
šest številk tiskalnikovega naslova MAC.

Opombe:

• Naslov MAC je zapisan na nalepki, ki jo najdete na hrbtni strani tiskalnika.
• Med povezovanjem z omrežjem tiskalniškega strežnika XXXXXX bo povezava z internetom začasno

prekinjena.

6 Odprite brskalnik Safari.

7 V spustnem meniju Bookmarks (Zaznamki) izberite Show All Bookmarks (Pokaži vse zaznamke).

8 V razdelku Collections (Zbirke) izberite Bonjour ali Rendezvous.

Opomba: Ime programa v različici 10.3 operacijskega sistema Macintosh OS X je bilo Rendezvous, zdaj pa se
imenuje Bonjour.

9 Dvokliknite model tiskalnika, ki ga imate.

10 Kliknite Configuration (Konfiguracija).

11 Kliknite Wireless (Brezžično omrežje).

12 Spremenite te nastavitve:
a Vnesite ime svojega omrežja (SSID).
b Pri nastavitvi BSS Type (Vrsta BSS), izberite

• Infrastructure (Infrastruktura), če vaše omrežje za komunikacijo z drugimi brezžičnimi napravami
uporablja brezžično dostopno točko (brezžični usmerjevalnik).

• Ad-hoc (Začasno), če vaše omrežje za komunikacijo z drugimi brezžičnimi napravami ne uporablja
brezžične dostopne točke (brezžičnega usmerjevalnika).

c Izberite vrsto varnosti, ki jo želite uporabiti za zaščito brezžičnega omrežja.

Opombe:

• Če uporabljate varnostne nastavitve WEP, morate vnesti šestnajstiški ključ. Če uporabljate dostopno točko
AirPort z varnostnimi nastavitvami WEP, morate pridobiti ustrezno omrežno geslo. Navodila za pridobitev
ustreznega omrežnega gesla dobite v dokumentaciji, ki ste jo dobili z dostopno točko AirPort.

• Če nimate teh informacij, glejte dokumentacijo, ki je bila priložena opremi za brezžično omrežje, ali se obrnite
na osebo, ki je omrežje namestila.

13 Kliknite Submit (Pošlji).

14 V mapi Applications (Programi) dvokliknite ikono Internet Connect (Povezava z internetom).

15 V orodni vrstici kliknite ikono AirPort.

16 V pojavnem meniju Network (Omrežje) izberite svoje izvirno omrežje.

Opombe:

• Morda boste morali vnesti varnostno geslo za brezžično omrežje.
• Povezava z internetom bo ponovno delovala, ko se znova povežete z izvirnim omrežjem.

17 Vstavite CD za Macintosh.

18 Na namizju Finderja dvokliknite ikono Lexmark 3500-4500 Series Installer.
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19 Dvokliknite ikono Install (Namestitev).

20 Kliknite Continue (Nadaljuj).

21 Sledite navodilom na zaslonu računalnika, da dokončate namestitev.

Po končani namestitvi lahko začnete uporabljati tiskalnik.

Nastavitev tiskalnika s kablom USB
V nadaljevanju so navodila za nastavitev tiskalnika s kablom USB v operacijskem sistemu računalnikov Macintosh.

Opomba: Začetna nastavitev tiskalnika mora biti dokončana. Če želite več informacij, glejte “Nastavitev tiskalnika”
na 9. strani.

1 Računalnik mora biti vklopljen.

2 Kvadratni priključek kabla USB priključite na vrata USB na hrbtni strani tiskalnika.

3 Pravokotni priključek kabla USB priključite na vrata USB na računalniku.

Vrata USB so označena z znakom  za USB.

4 Vstavite CD za Macintosh.

5 Na namizju Finderja dvokliknite ikono Lexmark 3500-4500 Series Installer.

6 Dvokliknite ikono Install (Namestitev).

7 Kliknite Continue (Nadaljuj).

8 Sledite navodilom na zaslonu računalnika, da dokončate namestitev.

Po končani namestitvi lahko začnete uporabljati tiskalnik.
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Namestitev dodatnega vgradljivega brezžičnega tiskalniškega
strežnika
Tiskalnik, ki ste ga kupili, je morda opremljen z vgrajenim brezžičnim strežnikom, ki omogoča uporabo tiskalnika v
brezžičnem omrežju. Če brezžični strežnik ni vgrajen v tiskalnik, ga lahko kupite posebej na spletnem mestu
www.lexmark.com. Brezžični tiskalniški strežnik namestite tako:

1 Tiskalnik izklopite in iztaknite kabel iz zidne vtičnice.

Opozorilo: Če kabla ne iztaknete, lahko tiskalnik in vgrajeni brezžični tiskalniški strežnik poškodujete. Preden
se lotite namestitve, se prepričajte, ali je tiskalnik izklopljen, kabel pa iztaknjen iz vtičnice.

2 Pritisnite na jeziček na pokrovu na hrbtni strani tiskalnika in pokrov odstranite.

3 Vzemite vgradljivi brezžični tiskalniški strežnik iz embalaže. Embalažo shranite.

Opozorilo: Brezžični tiskalniški strežnik lahko poškoduje statična elektrika. Preden strežnik primete, se
dotaknite kovine, na primer tiskalnikovega ohišja.

4 Robove brezžičnega strežnika poravnajte z vodili na levi in desni, nato pa ga potisnite v tiskalnik, da se
zaskoči .

5 Antena naj bo obrnjena navzgor.
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6 Na hrbtno stran tiskalnika nalepite nalepko z naslovom MAC. Potrebovali jo boste pozneje pri povezovanju
tiskalnika v omrežje.

7 Nastavite vgradljivi brezžični tiskalniški strežnik za delovanje v brezžičnem omrežju.
• Če ste dodatni vgradljivi brezžični tiskalniški strežnik kupili hkrati s tiskalnikom, glejte “Nastavitev tiskalnika”

na 9. strani.
• Če ste dodatni vgradljivi brezžični tiskalniški strežnik kupili posebej, tiskalnik pa ste že namestili:

a Kliknite Start  Programs (Programi) ali All Programs (Vsi programi)  Lexmark 3500-4500
Series.

b Kliknite Wireless Setup (Brezžična namestitev).
c Sledite navodilom na zaslonu računalnika.

Konfiguracija dodatnega vgradljivega brezžičnega tiskalniškega
strežnika
Če ste dodatni vgradljivi brezžični tiskalniški strežnik kupili potem, ko je bil tiskalnik že nastavljen, uporabite ta
postopek:

1 Namestite dodatni vgradljivi brezžični tiskalniški strežnik v tiskalnik. Če želite več informacij, glejte razdelek
»Namestitev dodatnega vgradljivega brezžičnega tiskalniškega strežnika« v poglavju »Nastavitev tiskalnika«.

2 Kliknite Start  Programs (Programi) ali All Programs (Vsi programi)  Lexmark 3500-4500 Series.

3 Kliknite Wireless Setup (Brezžična namestitev).

4 Kliknite Start.

5 Sledite navodilom na zaslonu računalnika.

6 Kliknite Finish (Dokončaj), da dokončate namestitev.

Namestitev tiskalnika v več omrežnih računalnikih
Če želite omrežni tiskalnik uporabljati z več računalniki v omrežju, vstavite namestitveni CD v vsak dodatni računalnik
in sledite navodilom na zaslonu.

• Postopka za nastavitev povezave vam ni treba ponavljati za vsak računalnik, s katerim želite tiskati.
• Pri namestitvi bi moral biti tiskalnik, ki ga nameščate, označen. Če je na sezamu več tiskalnikov, izberite tistega

s pravilnim naslovom IP/MAC. Če potrebujete pomoč pri iskanju naslova IP ali MAC, glejte “Kje najdete naslov
MAC?” na 66. strani.
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Brezžična omrežja

Pregled omrežnih povezav
Omrežje je zbirka naprav, kot so računalniki, tiskalniki, ethernetna zvezdišča, brezžične dostopne točke in
usmerjevalniki, ki so povezani s kabli ali brezžično, da lahko med seboj komunicirajo.

Naprave v brezžičnem omrežju namesto po kablih komunicirajo z radijskimi valovi. Da bi lahko naprava komunicirala
brezžično, mora imeti priključen ali nameščen brezžični tiskalni strežnik, ki ji omogoča, da prejema in oddaja radijske
valove.

Pogoste konfiguracije domačega omrežja
Omrežje je mogoče različno namestiti. Nekateri primeri pogostih konfiguracij domačega omrežja so:

• Brezžično povezana prenosni računalnik in tiskalnik z dostopom do interneta
• Brezžično povezani namizni računalnik, prenosni računalnik in tiskalnik z dostopom do interneta
• Ethernetno povezane naprave z dostopom do interneta
• Brezžično povezani namizni računalnik, prenosni računalnik in tiskalnik brez dostopa do interneta
• Brezžično povezana prenosni računalnik in tiskalnik brez dostopa do interneta

Namizni in prenosni računalniki v vseh petih primerih morajo biti povezani žično in/ali imeti vgrajene ali nameščene
omrežne vmesnike, da lahko komunicirajo po omrežju.

Tiskalniki v naslednjih prikazih so Lexmarkovi z vgrajenimi ali nameščenimi tiskalnimi strežniki Lexmark, tako da
lahko komunicirajo po omrežju. Lexmarkovi vgrajeni tiskalni strežniki so naprave, ki jih je Lexmark izdelal, da
omogoči tiskalnikom Lexmark povezavo z žičnimi ali brezžičnimi omrežji.

Primer 1: Brezžično povezana prenosni računalnik in tiskalnik z dostopom do interneta
• Računalnik je z ethernetnim kablom povezan z brezžičnim usmerjevalnikom.
• Prenosni računalnik in tiskalnik sta brezžično povezana z usmerjevalnikom.
• Omrežje je povezano z internetom prek modema DSL ali kabelskega modema.

Primer 2: Brezžično povezani namizni računalnik, prenosni računalnik in tiskalnik z dostopom do interneta
• Namizni in prenosni računalnik ter tiskalnik so brezžično povezani z brezžičnim usmerjevalnikom.
• Omrežje je povezano z internetom prek modema DSL ali kabelskega modema.
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Primer 3: Ethernetno povezane naprave z dostopom do interneta
• Namizni in prenosni računalnik ter tiskalnik so z ethernetnimi kabli povezani z zvezdiščem, usmerjevalnikom ali

preklopnikom.
• Omrežje je povezano z internetom prek modema DSL ali kabelskega modema.

Primer 4: Brezžično povezani namizni računalnik, prenosni računalnik in tiskalnik brez dostopa do interneta
• Namizni in prenosni računalnik ter tiskalnik so brezžično povezani z brezžično dostopno točko.
• Omrežje nima povezave z internetom.

Primer 5: Brezžično povezana prenosni računalnik in tiskalnik brez dostopa do interneta
• Prenosni računalnik je neposredno brezžično povezan s tiskalnikom brez brezžičnega usmerjevalnika.
• Omrežje nima povezave z internetom.
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SSID
SSID (Service Set identifier) je nastavitev v brezžični napravi, ki omogoča napravam, da se pridružijo istemu
brezžičnemu omrežju. Včasih se imenuje omrežno ime. SSID omogoča napravam, da komunicirajo druga z drugo.

Moč signala
Brezžične naprave imajo vgrajene antene, ki oddajajo in sprejemajo radijske signale. Moč signala, navedena na
strani z omrežnimi nastavitvami tiskalnika, označuje, kako močno se oddajani signal sprejema. Na moč signala lahko
vpliva veliko dejavnikov. Eden so motnje, ki jih povzročajo druge brezžične naprave ali celo naprave, kot je
mikrovalovna pečica. Dejavnik je tudi razdalja. Čim dlje sta brezžični napravi, tem večja je verjetnost, da bo
komunikacijski signal šibek.

Naslovi IP
Naslov IP je enolična številka, ki jo uporabljajo naprave v omrežju IP, da se poiščejo in komunicirajo. Naprave v
omrežju IP lahko komunicirajo med sabo le, če imajo enolične in veljavne naslove IP. Enolični naslov IP pomeni, da
nobeni napravi v istem omrežju nimata enakega naslova IP.

Naslov IP tiskalnika lahko ugotovite tako, da natisnete stran z omrežnimi nastavitvami tiskalnika.

Kako poiskati naslov IP računalnika
1 Na namizju kliknite meni Start  Programs (Programi)  Accessories (Pripomočki)  Command Prompt

(Ukazni poziv)

2 Natipkajte ipconfig

3 Pritisnite Enter.

Naslov IP je med prikazanimi informacijami.

Naslov MAC
Večina omrežne opreme ima enolično identifikacijsko številko strojne opreme, da se razlikuje od drugih naprav v
omrežju. To se imenuje naslov MAC (Media Access Control). V usmerjevalniku lahko sestavite seznam naslovov
MAC, tako da je delovanje v omrežju dovoljeno samo napravam z ujemajočim se naslovom MAC. To se imenuje
filtriranje MAC. Če je uporabnik v usmerjevalniku vklopil filter MAC in hoče v svoje omrežje dodati tiskalnik, mora
naslov MAC tiskalnika dati na seznam.

Tiskanje strani z omrežnimi nastavitvami
Na strani z omrežnimi nastavitvami so prikazane nastavitve konfiguracije.

Opomba: Stran lahko natisnete šele po namestitvi tiskalnega strežnika.

Če želite natisniti stran z omrežnimi nastavitvami:

1 Na nadzorni plošči tiskalnika pritisnite Settings (Nastavitve).

2 Pritiskajte  ali , dokler se na zaslonu ne prikaže Network Setup (Nastavitev omrežja).

3 Pritisnite .
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4 Pritiskajte  ali , dokler se ne prikaže Print Setup Page (Tiskanje strani z nastavitvami).

5 Pritisnite .

6 Znova pritisnite .

Preverjanje dosegljivosti tiskalnika
Da preverite, ali lahko računalnik pravilno komunicira s tiskalnikom v istem omrežju, izdajte ukaz ping.

1 Na namizju kliknite meni Start  Programs (Programi)  Accessories (Pripomočki)  Command Prompt
(Ukazni poziv)

2 Natipkajte ping in naslov IP naprave.

3 Pritisnite Enter.
• Če je tiskalnik v omrežju in se odzove na ping, se bo prikazalo več vrstic, ki se začnejo z »Reply

from« (Odgovor od).
• Če ga ni v omrežju ali se ne odziva, se bo po več sekundah prikazalo sporočilo »Request timed

out« (Časovna omejitev zahteve je potekla).

Če se tiskalnik ne odzove:
a Natisnite stran z nastavitvami.
b Preverite, ali ima tiskalnik naslov IP.
c Pod postavko Network Card (Omrežna kartica) preverite, ali je Status (Stanje) opisan kot Connected

(Povezano).
d Preverite, ali ima računalnik naslov IP.
e Več informacij boste našli v razdelku za odpravljanje težav z brezžičnim omrežjem v poglavju Odpravljanje

težav.

Vrste brezžičnih omrežij
Omrežja lahko deluje v enem od dveh načinov: infrastrukturno ali začasno. Lexmark priporoča, da omrežje postavite
infrastrukturno z namestitvenim CD-jem, priloženim tiskalniku.

Brezžično omrežje, kjer vsaka naprava komunicira z drugimi prek brezžične dostopne točke (brezžičnega
usmerjevalnika), je nameščeno v infrastrukturnem načinu. Kakor pri začasnih omrežjih morajo imeti vse naprave
veljaven naslov IP ter uporabljati isti SSID in kanal. Poleg tega morajo uporabljati isti SSID kakor brezžična dostopna
točka (brezžični usmerjevalnik).

Preprosto brezžično omrežje je takšno, kjer računalnik z brezžičnim tiskalnim strežnikom neposredno komunicira s
tiskalnikom, opremljenim za brezžično omrežje. Ta način komunikacije se imenuje začasno omrežje. Naprava v
takšnem omrežju mora imeti veljaven naslov IP in biti nastavljena na način začasnega omrežja. Brezžični tiskalni
strežnik mora biti tudi konfiguriran z isto oznako SSID in kanalom.

Infrastrukturno Začasno

Značilnosti

Komunikacija Prek brezžične dostopne točke
(brezžičnega usmerjevalnika)

Neposredno med napravami

Varnost Več varnostnih možnosti

Doseg Določen z dosegom in številom
dostopnih točk

Omejen z obsegom posameznih
naprav v omrežju

Hitrost Navadno hitrejše Navadno počasnejše
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Zahteve za vse naprave v
omrežju

Enolični naslov IP za vsako
napravo

Da Da

Način nastavljen na Infrastrukturni način Začasni način

Isti SSID Da, vključno z brezžično dostopno
točko (brezžičnim usmerjevalnikom)

Da

Isti kanal Da, vključno z brezžično dostopno
točko (brezžičnim usmerjevalnikom)

Da

Infrastrukturni način je priporočljiv, ker ga odlikujejo:
• Večja varnost omrežja
• Večja zanesljivost
• Hitrejše delovanje
• Lažja namestitev

 

24



Seznanite se s tiskalnikom

Deli tiskalnika

Uporabite Če želite

1 Stojalo za papir Vstaviti papir.

2 Lučka brezžičnega omrežja Preveriti stanje brezžičnega vmesnika:
• Če lučka ne sveti, tiskalnik ni vklopljen ali ni nameščen brezžični

vmesnik.
• Oranžna

– tiskalnik je pripravljen za konfiguracijo brezžičnega tiskanja, vendar
ni povezan z brezžičnim omrežjem

– tiskalnik je povezan in pripravljen za tiskanje prek kabla USB
• Oranžna in utripa – tiskalnik je nastavljen, vendar se ne more povezati

z brezžičnim omrežjem.
• Zelena – tiskalnik je povezan v brezžično omrežje.

3 Vrata PictBridge Priključiti digitalni fotoaparat, združljiv s standardom PictBridge, ali bliskovni
pogon na tiskalnik.

4 Reže za pomnilniške kartice Vstaviti pomnilniško kartico.

5 Nadzorno ploščo Upravljati tiskalnik.
Če želite več informacij, glejte “Uporaba nadzorne plošče” na 26. strani.

6 Izhodni pladenj za papir Zadržati papir, ki pride iz tiskalnika.

7 Varovalo za podajanje papirja Preprečiti, da bi karkoli padlo v režo za papir.

8 Vodilo papirja Zagotoviti, da bo papir pri podajanju raven.

9 Pokrov Dostopati do stekla optičnega bralnika.

10 Steklo optičnega bralnika Kopirati ali odstraniti predmet.
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Uporabite Če želite

1 Enoto optičnega bralnika Dostopati do tiskalnih kartuš.

2 Nosilec tiskalne kartuše Namestiti, zamenjati ali odstraniti tiskalno kartušo.

3 Lexmark N2050 (vgrajeni brezžični tiskalniški
strežnik)

Povezati tiskalnik z brezžičnim omrežjem.
Opomba: Z vgrajenim brezžičnim tiskalniškim
strežnikom so opremljeni le tiskalniki 4500 Series.

4 Vrata USB Priključiti tiskalnik na računalnik s kablom USB.

5 Vrata napajalnika Priključiti tiskalnik na vir napajanja.

Uporaba gumbov in menijev nadzorne plošče tiskalnika
Uporaba nadzorne plošče
Zaslon prikazuje:

• stanje tiskalnika
• sporočila
• menije
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1

2

3

4

5

7

6

Pritisnite Če želite

1 • Vklopiti tiskalnik.
• Izklopiti tiskalnik.

– Gumb pritisnite in ga hitro spustite, če želite preklopiti v
varčevalni način Power Saver.

– Gumb pritisnite in ga pridržite dve sekundi, če želite izklopiti
tiskalnik.

• Ustaviti tiskanje, kopiranje ali optično branje.

2 Copy Mode (Način za kopiranje) Odpreti privzeti zaslon za kopiranje in kopirati.
Opomba: Način je izbran, ko sveti lučka na gumbu.

3 Scan Mode (Način za optično branje) Odpreti privzeti zaslon za optično branje in optično brati dokumente.
Opomba: Način je izbran, ko sveti lučka na gumbu.

4 Photo Card (Fotografska kartica) Prikazati privzeti zaslon za fotografije in natisniti fotografije.
Opomba: Način je izbran, ko sveti lučka na gumbu.

5 Settings (Nastavitve) Prikazati privzeti zaslon za nastavitve in spremeniti nastavitve
tiskalnika.
Opomba: Ko je izbran ta gumb, lučke drugih gumbov ne svetijo.

6 Lighter/Darker (Svetlejše/temnejše) Prilagoditi svetlost kopije ali fotografije.

7 Glede na izbrani način prikazati meni za kopiranje, optično branje ali
meni fotografske kartice.
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321 4 5

Pritisnite Če želite

1 • Vrniti se na prejšnji zaslon.
• Izbrisati črko ali številko.

2 • Zmanjšati število.
• Izbrisati črko ali številko.
• Se pomikati po menijih, podmenijih ali možnostih na zaslonu.

3 • Izbrati element menija ali podmenija, prikazan na zaslonu.
• Podajati papir v tiskalnik ali iz njega.

4 • Povečati število.
• Vnesti presledek med številkami in črkami.
• Se pomikati po menijih, podmenijih ali možnostih na zaslonu.

5 • Preklicati optično branje, tiskanje ali kopiranje.
• Zapreti meni ali podmeni in se vrniti na privzeti zaslon za kopiranje, optično branje ali

fotografsko kartico.
• Počistiti trenutne nastavitve ali počistiti sporočila o napakah in obnoviti privzete nastavitve.
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Pritisnite Če želite

1 Start Color (Začni barvno) Glede na izbrani način začeti barvno kopiranje, optično branje ali tiskanje
fotografij.

2 Start Black (Začni črno-belo) Glede na izbrani način začeti črno-belo kopiranje, optično branje ali tiskanje
fotografij.

Uporaba menija Copy (Kopiranje)
Meni Copy (Kopiranje) odprete tako:

1 Na nadzorni plošči pritisnite Copy Mode (Način kopiranja).

Prikaže se privzeti zaslon za kopiranje.

2 Če ne nameravate spreminjati nastavitev, pritisnite Start Color (Začni barvno) ali Start Black (Začni črno-
belo).

3 Če želite spremeniti nastavitev, pritisnite .

4 Pritiskajte  ali , dokler ni prikazana želena menijska možnost.

5 Pritisnite .

6 Pritiskajte  ali , dokler se ne prikaže želeni element v podmeniju ali nastavitev.

7 Pritisnite .

Opomba: Nastavitev izberete s pritiskom na . Poleg izbrane nastavitve se prikaže znak »*« .

8 Če želite odpreti še druge podmenije in nastavitve, ponovite korak 6. korak in 7. korak po želji.

9 Če je treba, večkrat pritisnite , da se vrnete v prejšnje menije in izberete še druge nastavitve.

10 Pritisnite Start Color (Začni barvno) ali Start Black (Začni črno-belo).
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Uporabite Če želite

Copies* (Število kopij) Določiti število kopij, ki jih želite natisniti.

Resize* (Spreminjanje velikosti) • Izbrati stopnjo povečave ali pomanjšave izvirne kopije.
• Izbrati določeno velikost kopije.
• Ustvariti večstranski plakat.

Lighter / Darker* (Svetlejše/temnejše) Prilagoditi svetlosti kopije.

Quality* (Kakovost) Prilagoditi kakovosti kopije.

Paper Setup (Nastavitev papirja) Nastaviti velikosti in vrsto vstavljenega papirja.

Repeat Image* (Ponavljanje slike) Izbrati število kopij slike, ki jih boste natisnili na eni strani.

Collate (Zbiranje kopij) Natisniti eno ali več kopij v pravilnem zaporedju.

N-Up* (N strani na list) Izbrati število strani, ki jih želite natisniti na eni strani.

Original Size* (Velikost izvirnika) Izbrati velikost izvirnega dokumenta.

Original Type* (Vrsta izvirnika) Izbrati vrsto izvirnega dokumenta.

* Začasna nastavitev. Za informacije o shranjevanju začasnih in drugih nastavitev glejte “Shranjevanje nastavitev”
na 35. strani.

Uporaba menija Scan (Optično branje)
Meni Scan (Optično branje) odprete tako:

1 Na nadzorni plošči pritisnite Scan Mode (Način optičnega branja).

Prikaže se privzeti zaslon za optično branje.

2 Pritiskajte  ali , dokler ne najdete želenega cilja optičnega branja.

3 Če ne nameravate spreminjati nastavitev, pritisnite Start Color (Začni barvno) ali Start Black (Začni črno-
belo).

4 Če želite spremeniti nastavitev, pritisnite .

5 Pritiskajte  ali , dokler ni prikazana želena menijska možnost.

6 Pritisnite .

7 Pritiskajte  ali , dokler se ne prikaže želeni element v podmeniju ali nastavitev.

8 Pritisnite .

Opomba: Nastavitev izberete s pritiskom na . Poleg izbrane nastavitve se prikaže znak »*« .

9 Če želite odpreti še druge podmenije in nastavitve, ponovite 7. korak in 8. korak .

10 Če je treba, večkrat pritisnite , da se vrnete v prejšnje menije in izberete še druge nastavitve.

11 Pritisnite Start Color (Začni barvno) ali Start Black (Začni črno-belo).
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Uporabite Če želite

Quality* (Kakovost) Prilagoditi kakovost optično prebranega dokumenta.

Original Size* (Velikost izvirnika) Izbrati velikost izvirnega dokumenta.

* Začasna nastavitev. Za informacije o shranjevanju začasnih in drugih nastavitev glejte “Shranjevanje nastavitev”
na 35. strani.

Uporaba menija Photo Card (Pomnilniška kartica)
1 Po potrebi pritisnite Photo Card (Pomnilniška kartica) ali v tiskalnik vstavite bliskovni pogon ali pomnilniško

kartico.

2 Pritiskajte  ali , dokler ni prikazana želena menijska možnost.

3 Pritisnite .

4 Pritiskajte  ali , dokler se ne prikaže želeni element v podmeniju ali nastavitev.

5 Pritisnite .

Opomba: Nastavitev izberete s pritiskom na . Poleg izbrane nastavitve se prikaže znak »*«.

6 Če želite odpreti še druge podmenije in nastavitve, ponovite 4. korak in 5. korak .

7 Če je treba, večkrat pritisnite , da se vrnete v prejšnje menije in izberete še druge nastavitve.

8 Pritisnite Start Color (Začni barvno) ali Start Black (Začni črno-belo).

Možnost v meniju Uporabite, če želite:

Proof Sheet (List z osnutkom) Natisniti in nato optično prebrati list z osnutkom:
• za vse fotografije na pomnilniški kartici
• za zadnjih 20 fotografij
• glede na datum

Print Photos (Tiskanje fotografij) Natisniti fotografije neposredno s pomnilniške kartice ali bliskovnega pogona.

Save Photos (Shrani fotografije) • Shraniti fotografije s pomnilniške kartice ali bliskovnega pomnilnika v
računalnik.

• Kopirati fotografije s pomnilniške kartice na bliskovni pogon.

Lighter/Darker (Svetlejše/temnejše) Prilagoditi svetlost natisnjene slike.

Photo Effects (Fotografski učinki)1 Uporabiti orodje za samodejno izboljšavo slike ali barvne učinke.

Paper Setup (Nastavitev papirja)1, 2 Nastaviti velikosti in vrsto vstavljenega papirja.

Photo Size (Velikost fotografije)1, 2 Izbrati želeno velikost fotografije.

Layout (Postavitev tiskanja)1 Izbrati tiskanje z robovi ali brez njih ter natisniti fotografijo na sredino lista ali
določiti število fotografij, ki jih želite natisniti na stran.

1 Nastavitve bodo ponastavljene na tovarniške privzete vrednosti, ko odstranite pomnilniško kartico ali bliskovni
pogon.
2 Nastavitve morate shraniti vsako posebej. Če želite več informacij, glejte “Shranjevanje nastavitev za velikost in
vrsto papirja ter velikost fotografij” na 32. strani.
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Možnost v meniju Uporabite, če želite:

Quality (Kakovost)1 Prilagoditi kakovost natisnjenih fotografij.

1 Nastavitve bodo ponastavljene na tovarniške privzete vrednosti, ko odstranite pomnilniško kartico ali bliskovni
pogon.
2 Nastavitve morate shraniti vsako posebej. Če želite več informacij, glejte “Shranjevanje nastavitev za velikost in
vrsto papirja ter velikost fotografij” na 32. strani.

Shranjevanje nastavitev za velikost in vrsto papirja ter velikost fotografij
1 Na nadzorni plošči pritisnite Nastavitve.

2 Pritiskajte  ali , dokler se na zaslonu ne prikaže Paper Setup (Nastavitev papirja).

3 Pritisnite .

4 Pritiskajte  ali , dokler se na zaslonu ne prikaže Paper Size (Velikost papirja).

5 Pritisnite .

6 Pritiskajte  ali , dokler ni prikazana želena velikost.

7 Pritisnite .

8 Pritisnite , da odprete podmeni Paper Type (Vrsta papirja).

9 Pritisnite .

10 Pritiskajte  ali , dokler ni prikazana želena vrsta.

11 Pritisnite .

12 Pritiskajte , dokler se na zaslonu ne prikaže Defaults (Privzeto).

13 Pritisnite .

14 Pritiskajte  ali , dokler se na zaslonu ne prikaže Photo Print Size (Velikost natisnjene fotografije).

15 Pritisnite .

16 Pritiskajte  ali , dokler se ne prikaže želena nastavitev.

17 Pritisnite .

Uporaba menija PictBridge
Če na vašem fotoaparatu ni bila predhodno izbrana nobena možnost, lahko nastavitev tiskalnika izberete v meniju
privzetih nastavitev za PictBridge. Če potrebujete pomoč, kako določiti nastavitev na fotoaparatu, preberite njegovo
dokumentacijo.

1 Priključiti digitalni fotoaparat, ki podpira tehnologijo PictBridge, na tiskalnik.
a En konec kabla USB priključite na fotoaparat.

Opomba: Uporabljajte samo kabel USB, ki ste ga dobili s fotoaparatom.
b Priključite drug konec kabla na vrata PictBridge na sprednji strani tiskalnika.

Opomba: Vrata PictBridge so označena z znakom  za PictBridge.
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Prikazano je sporočilo Prepoznan fotoaparat s tehnologijo PictBridge. Pritisnite , če želite spremeniti
nastavitve.

2 Pritiskajte  ali , dokler ni prikazana želena menijska možnost.

3 Pritisnite .

4 Pritiskajte  ali , dokler se ne prikaže želeni element v podmeniju ali nastavitev.

5 Pritisnite .

Opomba: Nastavitev izberete s pritiskom na . Poleg izbrane nastavitve se prikaže znak »*« .

6 Če želite odpreti še druge podmenije in nastavitve, ponovite 4. korak in 5. korak .

7 Če je treba, večkrat pritisnite , da se vrnete v prejšnje menije in izberete še druge nastavitve.

Možnost v meniju Uporabite, če želite:

Paper Setup (Nastavitev papirja)1, 2 Določiti velikosti in vrsto vstavljenega papirja.

Photo Size (Velikost fotografije)1, 2 Določiti velikost natisnjenih fotografij.
Opomba: Če velikosti fotografij niste določili že na fotoa-
paratu, so privzete velikosti:

• 4 x 6 (če je privzeta velikost papirja letter)
• 10 x 15 cm (če je privzeta velikost papirja A4 in niste na

Japonskem)
• L (če je privzeta velikost papirja A4 in niste na

Japonskem)

Layout (Postavitev tiskanja)1 Fotografijo natisniti na sredini lista ali določiti število
fotografij, ki jih želite natisniti na stran.

Quality (Kakovost)1 Prilagoditi kakovost natisnjenih fotografij.

1 Nastavitve bodo ponastavljene na tovarniške privzete vrednosti, ko odstranite fotoaparat s tehnologijo PictBridge.
2 Nastavitve morate shraniti vsako posebej. Če želite več informacij, glejte “Shranjevanje nastavitev za velikost in
vrsto papirja ter velikost fotografij” na 32. strani.
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Uporaba menija Settings (Nastavitve)
1 Na nadzorni plošči pritisnite Settings (Nastavitve).

2 Pritiskajte  ali , dokler ni prikazana želena menijska možnost.

3 Pritisnite .

4 Pritiskajte  ali , dokler se ne prikaže želeni element v podmeniju ali nastavitev.

5 Pritisnite .

Opomba: Ko izberete vrednost, se poleg izbrane nastavitve prikaže *.

6 Če želite odpreti še druge podmenije in nastavitve, ponovite 4. korak in 5. korak .

7 Če je treba, pritiskajte , da se vrnete v prejšnje menije in izberete še druge nastavitve.

Na kartici Lahko

Maintenance (Vzdrževanje) Izberete:
• Ink Level (Količina črnila), če želite prikazati količino črnila v barvni

kartuši. Pritisnite  ali , če želite prikazati količino črnila v črno-beli (ali
barvni) kartuši.

• Clean Cartridge (Čiščenje kartuše), če želite očistiti šobe tiskalne
kartuše. Za več informacij glejte razdelek »Čiščenje šob tiskalne kartuše«
poglavja »Vzdrževanje tiskalnika« v uporabniškem priročniku, ki ste ga
dobili na CD-ju.

• Align Cartridge (Poravnava kartuše), če želite poravnati kartušo. Za
več informacij glejte razdelek »Poravnava tiskalnih kartuš« poglavja
»Vzdrževanje tiskalnika« v uporabniškem priročniku, ki ste ga dobili na
CD-ju.

• Print Test Page (Tiskanje preskusne strani), če želite natisniti
preskusno stran.

Paper Setup (Nastavitev papirja) Določiti velikosti in vrsto vstavljenega papirja.

Device Setup (Nastavitev naprave) Izberete:
• Language (Jezik), če želite spremeniti nastavljeni jezik.
• Country (Država), če želite nastaviti privzeto velikost papirja in obliko

datuma, ko jo uporabljate.
• Clear Settings Timeout (Počisti časovno omejitev nastavitev), če

želite spremeniti nastavitev za časovno omejitev, preden tiskalnik, če ga
ne uporabljate, ponastavi tovarniške nastavitve. Če želite več informacij,
glejte “Shranjevanje nastavitev” na 35. strani.

• Power Save (Varčevanje z energijo), če želite nastaviti čas, po katerem
naj tiskalnik, če ga ne uporabljate, preklopi v stanje nizke porabe.

Defaults (Privzeto) Izberete:
• Photo Print Size (Velikost natisnjenih fotografij), če želite izbrati

velikost fotografij, ki jih boste natisnili.
• Set Defaults (Nastavi privzeto), če želite spremeniti privzete nastavitve.
Če želite več informacij, glejte “Shranjevanje nastavitev” na 35. strani.
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Na kartici Lahko

Omrežna nastavitev Izberete:
• Print Setup Page (Natisni stran z nastavitvami), če želite natisniti stran

z navedenimi omrežnimi nastavitvami.
• Wireless Setup (Brezžična namestitev) če si želite ogledati:

– Network Name (Omrežno ime), sestavljeno iz šestih znakov, ki
označujejo tiskalnik.

– Wireless Signal Quality (Kakovost brezžičnega signala), ki kaže
moč signala.

– Reset Network Adapter to Factory Defaults (Ponastavi omrežni
vmesnik na privzete tovarniške nastavitve), ukaz, s katerim lahko
ponastavite nastavitve brezžičnega omrežja.

• TCP/IP, če želite ponastaviti naslov IP.

Shranjevanje nastavitev
V nastavitvenih menijih so privzete možnosti označene z »*«. Če želite spremeniti nastavitev:

1 Pritiskajte  ali , dokler se ne prikaže želena nastavitev.

2 Pritisnite ,
• da shranite večino nastavitev. Poleg shranjene nastavitve se prikaže znak »*«.
• da izberete začasno nastavitev. Poleg izbrane nastavitve se prikaže znak »*« .

Opomba: Po dveh minutah nedejavnosti ali ko izklopite tiskalnik, se tiskalnik ponastavi na privzeto
nastavitev začasne nastavitve.

Začasne nastavitve

Copy Mode (Način za kopiranje) – Copies (Število kopij)
– Resize (Spreminjanje velikosti)
– Lighter/Darker (Svetlejše/temnejše)
– Quality (Kakovost)
– Repeat Image (Ponavljanje slike)
– N-Up (N strani na list)
– Original Size (Velikost izvirnika)
– Original Type (Vrsta izvirnika)

Scan Mode (Način za optično branje) – Quality (Kakovost)
– Original Size (Velikost izvirnika)
– Resize (Spreminjanje velikosti)

Photo Card (Fotografska kartica) Naslednje nastavitve kartice za fotografije ne bodo ponastavljene
na tovarniške po dvominutni nedejavnosti ali pri izklopu tiskalnika.
To se zgodi samo, če odstranite pomnilniško kartico ali bliskovni
pogon.
– Photo Effects (Fotografski učinki)
– Photo Size (Velikost fotografije)
– Layout (Postavitev tiskanja)
– Quality (Kakovost)
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Časovno omejitev spremenite tako:
a Pritisnite Settings (Nastavitve).
b Pritiskajte  ali , dokler se na zaslonu ne prikaže Device Setup (Nastavitve naprave).

c Pritisnite .

d Pritiskajte  ali , dokler se ne prikaže Clear Settings Timeout (Počisti časovno omejitev
nastavitev).

e Pritisnite .

f Pritiskajte  ali , dokler se ne pojavi Never (Nikoli).

g Pritisnite .

3 Če želite eno ali več začasnih nastavitev narediti privzeto, uporabite ta postopek:
a Pritisnite Settings (Nastavitve).
b Pritiskajte  ali , dokler se ne pojavi Defaults (Privzeto).

c Pritisnite .

d Pritiskajte  ali , dokler se ne pojavi Set Defaults (Nastavi privzete).

e Pritisnite .

f Pritiskajte  ali , dokler se ne pojavi Use Current (Uporabi trenutne).

g Pritisnite .
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Podrobnosti o programski opremi
V tem poglavju je razloženo, kako uporabiti tiskalnik z operacijskimi sistemi Windows. Če uporabljate operacijski
sistem Macintosh, glejte pomoč za računalnike Mac:

1 Na namizju Finderja dvokliknite mapo Lexmark 3500-4500 Series.

2 Dvokliknite tiskalnikovo ikono Help (Pomoč).

Uporaba programske opreme za tiskalnik

Uporabite Če želite

program Lexmark Imaging Studio Prikazati predogled slik in faksov, jih optično prebrati, kopirati, natisniti
ali faksirati.

center rešitev Najti informacije za odpravljanje težav, vzdrževanje in naročanje
tiskalnih kartuš.

Printing Preferences (Nastavitve tiskanja) Izbrati najboljše nastavitve tiskanja za trenutni dokument.

Toolbar (Orodna vrstica) Ustvariti tiskalniku prijazne različice trenutne spletne strani.

Uporaba programa Lexmark Imaging Studio
Pozdravni zaslon programa Lexmark Imaging Studio odprete na enega od teh načinov:

Način 1 Način 2

Na namizju dvokliknite ikono Lexmark Imaging
Studio.

1 Kliknite Start  Programs (Programi) ali All
Programs (Vsi programi)  Lexmark 3500-4500
Series.

2 Izberite Lexmark Imaging Studio.

Kliknite ikono Lexmark Imaging Studio za opravilo, ki ga želite izvesti.

Kliknite Za ukaz Podrobnosti

Scan (Optično branje) • Če želite optično prebrati fotografijo ali
dokument.

• Če želite shraniti, urediti fotografijo ali
dokument oziroma ju pokazati drugim.

Copy (Kopiranje) • Če želite kopirati fotografijo ali dokument.
• Če želite vnovič natisniti ali povečati

fotografijo.

Fax (Faks) Če želite fotografijo ali dokument poslati kot
faks.
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Kliknite Za ukaz Podrobnosti

E-mail (E-pošta) Če želite poslati fotografijo ali dokument kot
prilogo e-poštnemu sporočilu.

View/Print Photo Library (Ogled/tiskanje
knjižnice fotografij)

Če želite prebrskati po fotografijah, jih natisniti
ali jih pokazati drugim.

Transfer Photos (Prenos fotografij) Če želite prenesti fotografije iz pomnilniške
kartice, bliskovnega pogona, CD-ja ali
digitalnega fotoaparata, ki podpira PictBridge, v
knjižnico fotografij.

Photo Greeting Cards (Fotografske
voščilnice)

Če želite iz fotografij narediti voščilnice.

Photo Packages (Paketi fotografij) Če želite natisniti več fotografij različnih
velikosti.

Slideshow (Diaprojekcija) Če si želite fotografije ogledati med diapro-
jekcijo.

Poster (Plakat) Če želite fotografije natisniti kot večstranski
plakat.

V spodnjem levem kotu pozdravnega zaslona

Kliknite Za

Setup and diagnose printer (Nastavi in diagnosticiraj
tiskalnik)

• Preverjanje količine barvila
• Naročanje tiskalnih kartuš.
• Iskanje informacij o vzdrževanju
• Izbiranje drugih kartic centra rešitev za dodatne infor-

macije, med drugim informacije o spreminjanju nasta-
vitev tiskalnika in odpravljanju težav.
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Kliknite Za

Setup and manage faxes (Nastavitev in upravljanje
faksov)

Spreminjanje tiskalnikovih nastavitev faksiranja za:
• Izbiranje in pošiljanje
• Zvonjenje in sprejem klicev
• Tiskanje faksov/poročil
• Številke za skupinsko ali hitro izbiranje

Uporaba centra rešitev Solution Center
Center rešitev ponuja pomoč ter informacije o stanju tiskalnika in ravni črnila.

Odprete ga z enim od teh postopkov:

Način 1 Način 2

1 Na namizju dvokliknite ikono Lexmark Imaging
Studio.

2 Kliknite Setup and diagnose printer (Nastavi in
diagnosticiraj tiskalnik).
Center rešitev Solution Center se prikaže, ko je
odprta kartica Maintenance (Vzdrževanje).

1 Kliknite Start  Programs (Programi) ali All
Programs (Vsi programi)  Lexmark 3500-4500
Series.

2 Izberite Solution Center.

Center rešitev ima šest kartic:

Tukaj Lahko

Printer Status (Stanje tiskalnika – glavno pogovorno
okno)

• Prikažete stanje tiskalnika. Pri tiskanju je stanje na
primer Busy Printing (Zaposlen – tiskanje).

• Prikažete vrsto papirja, ki jo je zaznal tiskalnik.
• Preverite količino črnila in naročite nove tiskalne

kartuše.

How To (Kako) • Preberete, kako:
– Uporabljati osnovne funkcije.
– Tiskati, optično brati, kopirati in faksirati.
– Natisniti fotografije, ovojnice, kartice, transpa-

rente, nalepke za nalikanje in prosojnice.
• Najdete elektronski Uporabniški priročnik z več infor-

macijami.
• Preverite količino črnila in naročite nove tiskalne

kartuše.

Troubleshooting (Odpravljanje težav) • Prikažete nasvete o trenutnem stanju.
• Rešujete druge težave s tiskalnikom.
• Preverite količino črnila in naročite nove tiskalne

kartuše.
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Tukaj Lahko

Maintenance (Vzdrževanje) • Namestite novo tiskalno kartušo.
Opomba: Preden namestite novo tiskalno kartušo,
počakajte, da se konča optično branje.

• Prikažete možnosti za nakup novih kartuš.
• Natisnete preskusno stran.
• S čiščenjem odpravite vodoravne proge.
• Odpravite nejasne robove.
• Odpravite težave s črnilom.
• Preverite količino črnila in naročite nove tiskalne

kartuše.

Contact Information (Informacije za stik) • Poiščete informacije za stik z nami po telefonu ali
spletu.

• Preverite količino črnila in naročite nove tiskalne
kartuše.

Advanced (Dodatno) • Spremenite videz okna s stanjem tiskanja.
• Vklopite ali izklopite zvočna obvestila o tiskanju.
• Spremenite nastavitve za tiskanje v omrežju.
• Nam posredujete informacije o tem, kako uporabljate

tiskalnik.
• Prikažete informacije o različici programske opreme.
• Preverite količino črnila in naročite nove tiskalne

kartuše.

Opomba: Če želite več informacij, kliknite Help (Pomoč) v spodnjem desnem kotu zaslona.
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Uporaba možnosti Printing Preferences (Lastnosti tiskanja)
Odpiranje programa Printing Preferences (Nastavitve tiskanja)
Printing Preferences (Nastavitve tiskanja) je programska oprema, ki nadzira tiskanje, ko je tiskalnik priključen na
računalnik. Nastavitve v tem oknu lahko spremenite glede na vrsto projekta, ki ga pripravljate. Odprete ga lahko iz
skoraj vsakega programa:

1 Odprite dokument in kliknite File (Datoteka)  Print (Natisni).

2 V pogovornem oknu Print (Natisni) izberite Properties (Lastnosti), Preferences (Nastavitve), Options
(Možnosti) ali Setup (Nastavitev).

Uporaba menija Save Settings (Shrani nastavitve)
V meniju Save Settings (Shrani nastavitve) poimenujete in shranite trenutne nastavitve tiskanja, ki jih lahko uporabite
pozneje. Shranite lahko največ pet nastavitev po meri.

Uporaba menija I Want To (Želeno opravilo)
V meniju I Want To (Želeno opravilo) je na voljo več čarovnikov za opravila (na primer tiskanje fotografij, ovojnic,
transparentov, plakatov, obojestransko tiskanje), v katerih lažje izberete ustrezne nastavitve tiskanja za svoj projekt.

Uporaba menija Options (Možnosti)
V meniju Options (Možnosti) lahko spreminjate nastavitve za kakovost tiskanja, postavitev in stanje tiskalnika. Če
želite več informacij o teh nastavitvah, odprite pogovorno okno kartice v meniju in kliknite gumb Help (Pomoč) v
pogovornem oknu.

Meni Options (Možnosti) ponuja tudi neposredne povezave z različnimi deli Lexmarkovega centra rešitev in
informacije o različici programske opreme.
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Uporaba kartic Printing Preferences (Nastavitve tiskanja)
Vse nastavitve tiskanja so na treh glavnih karticah programske opreme Printing Preferences (Nastavitve tiskanja):
Quality/Copies (Kakovost/št. kopij), Paper Setup (Nastavitev papirja) in Print Layout (Postavitev tiskanja).

Kartica Možnosti

Quality/Copies (Kakovost in število kopij) • Za vrsto papirja izbirate med nastavitvama »Use printer
sensor« (Uporabi senzor tiskalnika) ali »Use my choice« (Uporabi
mojo izbiro).

• Za Quality/Speed (Kakovost/hitrost tiskanja) izbirate med nasta-
vitvami Automatic (Samodejno), Quick Print (Hitro tiskanja) ali
Photo (Fotografija)

• Izberete črno-belo tiskanje namesto barvnega.
• Izberete število kopij, ki jih želite natisnit.
• Izberete možnost zbiranja kopij.
• Določite, naj se najprej natisne zadnja stran.

Paper Setup (Nastavitev papirja) • Izbirate velikost papirja za papir, ovojnice, transparente ali tiskanje
brez robov.

• Izbirate med ležečo in pokončno postavitvijo.

Print Layout (Postavitev tiskanja) • Za postavitev tiskanja izbirate med Normal (Običajno), Banner
(Transparent), Mirror (Prezrcaljeno), N-up (N na stran), Poster
(Plakat), Booklet (Knjižica) ali Bordeless (Brez robov).

• Izberete možnost obojestranskega tiskanja in način obračanja
listov.

Uporaba orodne vrstice
Orodna vrstica omogoča pripravo takšnih spletnih strani, ki jih je lažje tiskati.

Opomba: Orodna vrstica se samodejno zažene, ko brskate po spletu s programom Microsoft Windows Internet
Explorer 5.5 ali novejšim.

Kliknite Če želite

• Izbrati možnost Page Setup (Priprava strani).
• Izbrati možnost Options (Možnosti), da prilagodite videz orodne vrstice ali

izberete drugo nastavitev za tiskanje fotografij.
• Odpreti povezave do Lexmarkovega spletnega mesta.
• Odpreti pomoč, kjer najdete dodatne informacije.
• Odstraniti orodno vrstico.

Normal (Običajno) Natisniti celotno spletno stran z običajno kakovostjo.

 

42



Kliknite Če želite

Quick (Hitro) Natisniti celotno spletno stran s kakovostjo za osnutek.

Black and White (Črno-belo) Natisniti celotno spletno stran črno-belo.

Text Only (Samo besedilo)

A

Natisniti samo besedilo na spletni strani.

Photos (Fotografije) Natisniti samo fotografije ali slike na spletni strani.
Opomba: Število fotografij ali slik, ki jih je mogoče natisniti, je prikazano poleg
besede Photos (Fotografije).

Preview (Predogled) Pred tiskanjem videti predogled strani.

Ponastavitev programske opreme tiskalnika na privzete nastavitve
Samo za uporabnike programa Windows 2000 ali Windows XP:
1 Kliknite Start  Settings (Nastavitve)  Printers ali Printers and Faxes (Tiskalniki in faksi).

2 Z desno miškino tipko kliknite ikonoLexmark 3500-4500 Series.

3 Kliknite Printing Preferences (Nastavitve tiskanja).

4 Uporaba menija Save Settings (Shrani nastavitve).

5 V razdelku Restore (Obnovitev) izberite Factory Settings (Defaults) (Tovarniške nastavitve (Privzete)).

Opomba: Tovarniških nastavitev ni mogoče izbrisati.
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Vzdrževanje tiskalnika

Zamenjava tiskalnih kartuš
Odstranjevanje prazne tiskalne kartuše
1 Tiskalnik mora biti vklopljen.

2 Dvignite enoto za optično branje.

Nosilec tiskalne kartuše se bo premaknil in ustavil v položaju za vstavljanje tiskalne kartuše, razen če je tiskalnik
zaposlen.

3 Pritisnite vzvod nosilca tiskalne kartuše, da odprete pokrov nosilca tiskalne kartuše.

4 Odstranite prazno tiskalno kartušo.

Opomba: Če nameravate zamenjati obe tiskalni kartuši, za zamenjavo druge ponovite 3. in 4. korak.

Namestitev tiskalnih kartuš
1 Preden namestite novi tiskalni kartuši, odstranite nalepki in zaščitna trakova na njuni hrbtni in spodnji strani.

1 2

Opozorilo: Ne dotikajte se predela z zlatimi stiki na hrbtni strani tiskalne kartuše ali kovinskih šob na njeni spodnji
strani.
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2 Pritisnite vzvoda nosilcev tiskalnih kartuš, da odprete pokrova nosilcev tiskalnih kartuš.

3 Črno ali fotografsko tiskalno kartušo namestite na levi nosilec, barvno pa na desnega.

4 Zaprite pokrova.

5 Zaprite enoto optičnega bralnika in pazite, da si ne priprete roke.

Na zaslonu nadzorne plošče se prikaže sporočilo, da vstavite papir in pritisnite , če želite natisniti stran za
poravnavo.
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Opomba: Če želite optično brati, tiskati, kopirati ali faksirati, mora biti enota za optično branje zaprta.

Naročanje tiskalnih kartuš
modeli Lexmark 3500-4500 Series models (razen modelov Lexmark 3580 in Lexmark 4580)

Del Št. dela Povprečno število natisnjenih strani na kartušo je do1

Črna tiskalna kartuša 23A 215

Črna tiskalna kartuša2 23 215

Črna kartuša velike zmogljivosti 34 550

Barvna tiskalna kartuša 24A 185

Barvna tiskalna kartuša2 24 185

Barvna kartuša velike zmogljivosti 35 500

Fotografska kartuša 31 /
1 Vrednosti pri neprekinjenem tiskanju. Število strani je izračunano na podlagi standarda ISO/IEC 24711 (FDIS).
2 Program vračila licenciranih kartuš

modela Lexmark 3580 in Lexmark 4580

Del Št. dela

Barvna tiskalna kartuša 2

Črna tiskalna kartuša 3

Fotografska kartuša 31

Naročanje papirja in drugega potrošnega materiala
Če želite naročiti potrošni material ali poiskati naslov najbližjega prodajalca, obiščite naše spletno mesto na naslovu
www.lexmark.com.

Opombe:

• Priporočamo, da uporabljate samo tiskalne kartuše Lexmark.
• Najboljše rezultate pri tiskanju fotografij ali drugih kakovostnih slik boste dosegli s fotografskim papirjem

Lexmark.

Del Št. dela

kabel USB 1021294

Lexmark N2050 (vgrajeni brezžični tiskalniški
strežnik)
Opomba: Če vaš tiskalnik ni opremljen z vgrajenim
brezžičnim tiskalniškim strežnikom, vendar želite
tiskati in optično brati v brezžičnem omrežju, vanj
namestite brezžični tiskalniški strežnik Lexmark
N2050.

Več informacij dobite na spletnem mestu
www.lexmark.com.
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Papir Velikost papirja

Fotografski papir Lexmark Premium • letter
• A4
• 4 x 6 palcev
• 10 x 15 cm
• L

Fotografski papir Lexmark • letter
• A4
• 4 x 6 palcev
• 10 x 15 cm

Fotografski papir Lexmark PerfectFinishTM • letter
• A4
• 4 x 6 palcev
• 10 x 15 cm
• L

Opomba: Papir v nekaterih državah ali območjih morda ni na voljo.

Če želite več informacij o nakupu fotografskega papirja Lexmark, Lexmark Premium ali Lexmark PerfectFinish v
svoji državi, obiščite spletno mesto www.lexmark.com.
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Odpravljanje težav
Če želite več informacij o odpravljanju težav v operacijskem sistemu računalnikov Macintosh, glejte pomoč za
računalnike Mac.

Odpravljanje težav pri namestitvi
• “Besedilo na zaslonu ni v želenem jeziku” na 48. strani
• “Gumb za vklop ne sveti” na 48. strani
• “Programske opreme ni mogoče namestiti” na 49. strani
• “Stran se ne natisne” na 50. strani
• “Tiskanje iz digitalnega fotoaparata z uporabo vmesnika PictBridge ni mogoče” na 51. strani

Besedilo na zaslonu ni v želenem jeziku
Težavo lahko odpravite na različne načine. Poskusite naslednje:

Spremenite jezik med prvo namestitvijo
Ko izberete jezik, se na zaslonu vnovič pojavi Language (Jezik). Če želite spremeniti izbor:

1 Pritiskajte  ali , dokler se na zaslonu ne pojavi želeni jezik.

2 Pritisnite , da nastavitev shranite.

Izberite drug jezik po prvi namestitvi
1 Na nadzorni plošči pritisnite Nastavitve.

2 Pritiskajte  ali , dokler se na zaslonu ne prikaže Device Setup (Nastavitve naprave).

3 Pritisnite .

4 Pritiskajte  ali , dokler se ne pojavi Language (Jezik).

5 Pritisnite .

6 Pritiskajte  ali , dokler se na zaslonu ne pojavi želeni jezik.

7 Pritisnite , da nastavitev shranite.

Opomba: Če ne razumete jezika na zaslonu, glejte “Ponastavitev privzetih tovarniških nastavitev” na 67. strani.

Gumb za vklop ne sveti
Težavo lahko odpravite na različne načine. Poskusite naslednje:

Pritisnite gumb za vklop
S pritiskom na  poskrbite, da bo tiskalnik vklopljen.
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Iztaknite in vnovič vtaknite napajalni kabel
1 Napajalni kabel iztaknite iz zidne vtičnice in nato še iz tiskalnika.

2 Kabel priključite na priključek za napajanje na tiskalniku tako, da je povsem vstavljen.

3 Napajalni kabel priključite na električno vtičnico, na katero so bile prej priključene druge električne naprave, ki
so delovale pravilno.

4 Če lučka  ne sveti, pritisnite .

Programske opreme ni mogoče namestiti
Težavo lahko odpravite na različne načine. Poskusite nekaj od tega:

Preverite operacijski sistem
Podprti so ti operacijski sistemi:

• Windows 2000 s servisnim paketom 3 ali novejšim
• Windows XP
• Windows Vista
• Mac OS X

Preverite sistemske zahteve
Preverite, ali računalnik izpolnjuje minimalne sistemske zahteve, navedene na škatli.

Preverite povezavo USB
Če tiskalnika ne uporabljate v brezžičnem omrežju, uporabite ta postopek:

1 Preverite, ali so na kablu USB vidni znaki poškodb.

2 Kvadratni priključek kabla USB priključite na vrata USB na hrbtni strani tiskalnika.

3 Pravokotni priključek kabla USB priključite na vrata USB na računalniku.

Vrata USB so označena z znakom  za USB.

Znova priključite napajalni kabel

1 Pritisnite , da izklopite tiskalnik.

2 Iztaknite napajalni kabel iz zidne vtičnice.

3 Iz tiskalnika previdno iztaknite napajalnik.

4 Znova priključite napajalni kabel na tiskalnik.
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5 Priključite napajalni kabel na zidno vtičnico.

6 Pritisnite , da vklopite tiskalnik.

Odstranite in znova namestite programsko opremo
Odstranite programsko opremo tiskalnika in jo znova namestite. Če želite več informacij, glejte “Odstranitev in
vnovična nastavitev programske opreme” na 68. strani.

Stran se ne natisne
Težavo lahko odpravite na različne načine. Poskusite nekaj od tega:

Preverite sporočila
Če se prikaže sporočilo o napaki, glejte razdelek »Sporočila o napakah« v poglavju »Odpravljanje težav« v
uporabniškem priročniku na CD-ju.

Preverite napajanje
Če lučka  ne sveti, glejte “Gumb za vklop ne sveti” na 48. strani.

Znova vstavite papir
Papir odstranite in ga nato vnovič vstavite.

Preverite črnilo
Preverite količino črnila in po potrebi namestite novi tiskalni kartuši.

Preverite kartuše
1 Odstranite tiskalni kartuši.

2 Preverite, ali ste odstranili nalepko in prozorni lepilni trak.

1 2

3 Znova namestite kartuši.

Preverite privzete nastavitve tiskalnika in nastavitev za začasno zaustavitev tiskanja
1 Kliknite:

• V operacijskem sistemu Windows XP (privzeti meni Start): Start  Printers and Faxes (Tiskalniki in
faksi).

• V operacijskem sistemu Windows XP (klasični meni Start): Start  Settings (Nastavitve)  Printers and
Faxes (Tiskalniki in faksi).

• V operacijskem sistemu Windows Vista (privzeti meni Start): Start  Control Panel (Nadzorna
plošča)  Printers (Tiskalniki) (v razdelku Hardware and Sound (Strojna oprema in zvok)).

• V operacijskem sistemu Windows Vista (klasični meni Start): Start  Printers (Tiskalniki).

2 Dvokliknite napravo čakalne vrste tiskalniških opravil.
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3 Kliknite Printer (Tiskalnik).
• Poleg napisa Pause Printing (Začasno zaustavi tiskanje) ne sme biti kljukice.
• Če možnost Set As Default Printer (Nastavi za privzet tiskalnik) ni odkljukana, morate za vsako datoteko, ki

jo želite natisniti, izbrati napravo čakalne vrste.

Znova priključite napajalni kabel

1 Pritisnite , da izklopite tiskalnik.

2 Iztaknite napajalni kabel iz zidne vtičnice.

3 Iz tiskalnika previdno iztaknite napajalnik.

4 Znova priključite napajalni kabel na tiskalnik.

5 Priključite napajalni kabel na zidno vtičnico.

6 Pritisnite , da vklopite tiskalnik.

Odstranite in znova namestite programsko opremo
Odstranite programsko opremo tiskalnika in jo znova namestite. Če želite več informacij, glejte “Odstranitev in
vnovična nastavitev programske opreme” na 68. strani.

Tiskanje iz digitalnega fotoaparata z uporabo vmesnika PictBridge ni mogoče
Težavo lahko odpravite na različne načine. Poskusite nekaj od tega:

Omogočite tiskanje iz fotoaparata z uporabo vmesnika PictBridge
Omogočite tiskanje PictBridge v fotoaparatu tako, da izberete ustrezen način USB. Dodatne informacije najdete v
dokumentaciji digitalnega fotoaparata.

Prepričajte se, ali digitalni fotoaparat podpira vmesnik PictBridge.
1 Iztaknite fotoaparat.

2 Priključite digitalni fotoaparat, združljiv s standardom PictBridge, na vrata PictBridge. Če niste prepričani, ali je
digitalni fotoaparat združljiv s standardom PictBridge, preberite dokumentacijo, ki mu je bila priložena ob nakupu.

Preverite kabel USB
Uporabite samo kabel USB, ki ste ga dobili s fotoaparatom.

Odstranite pomnilniške kartice.
Odstranite morebitne pomnilniške kartice iz tiskalnika.

Preverite sporočila
Če se na zaslonu prikaže sporočilo o napaki, glejte razdelek »Sporočila o napakah« v poglavju »Odpravljanje težav«
v uporabniškem priročniku na CD-ju.

Odpravljanje težav z brezžičnim omrežjem
Tiskanje strani z nastavitvami omrežja
Na strani z nastavitvami omrežja so prikazane nastavitve konfiguracije omrežja.
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Opomba: Stran lahko natisnete šele po namestitvi tiskalniškega strežnika.

Če želite natisniti stran z nastavitvami omrežja:

1 Na nadzorni plošči tiskalnika pritisnite Settings (Nastavitve).

2 Pritiskajte  ali , dokler se na zaslonu ne prikaže Network Setup (Nastavitev omrežja).

3 Pritisnite .

4 Pritiskajte  ali , dokler se ne prikaže Print Setup Page (Tiskanje strani z nastavitvami).

5 Pritisnite .

6 Znova pritisnite .

Lučka brezžičnega omrežja ne sveti
Težavo lahko odpravite na različne načine. Poskusite nekaj od tega:

Preverite napajanje
Če lučka  ne sveti, glejte “Gumb za vklop ne sveti” na 48. strani.

Odstranite in znova namestite dodatni vgradljivi tiskalniški strežnik
Opomba: Ta rešitev ne velja za tiskalnike, v katerih je že nameščen brezžični tiskalniški strežnik.

Znova namestite vgradljivi brezžični tiskalniški strežnik. Če želite več informacij, glejte “Namestitev dodatnega
vgradljivega brezžičnega tiskalniškega strežnika” na 18. strani.

Omrežni tiskalnik se med namestitvijo ne prikaže na seznamu za izbiro
tiskalnika
Preverite, ali sta tiskalnik in računalnik v istem brezžičnem omrežju
Omrežno ime (SSID) tiskalnika se mora ujemati z omrežnim imenom brezžičnega omrežja.

Samo za uporabnike operacijskega sistema Windows

1 Če ne poznate omrežnega imena (SSID), ga pred vnovičnim zagonom pripomočka za brezžično namestitev
pridobite z naslednjim postopkom.
a V polje za spletni naslov brskalnika vnesite naslov IP brezžične dostopne točne (brezžičnega

usmerjevalnika).

Če ne poznate naslova IP brezžične dostopne točne (brezžičnega usmerjevalnika):
1 Kliknite:

• V operacijskem sistemu Windows XP: Start  Programs (Programi) ali All Programs (Vsi
programi)  Accessories (Pripomočki)  Command Prompt (Ukazni poziv)

• V operacijskem sistemu Windows Vista: Ikono Start  All Programs (Vsi programi) 
Accessories (Pripomočki)  Command Prompt (Ukazni poziv)
Ikona Start je videti tako .

2 Vnesite ipconfig
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3 Pritisnite Enter.
• Običajno je vnos Default Gateway (Privzeti prehod) brezžična dostopna točka (brezžični

usmerjevalnik).
• Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov številk, ki jih ločijo pike, na primer 192.168.0.100. Začetne

številke vašega naslova IP so lahko 10 ali 169, saj se razlikujejo glede na operacijski sistem in
programsko opremo brezžičnega omrežja.

b Ko boste pozvani, vnesite uporabniško ime in geslo.
c Kliknite OK (V redu).
d Na glavni strani kliknite Wireless (Brezžično omrežje) ali drugo možnost, v kateri so shranjene nastavitve.

Prikaže se omrežno ime (SSID).
e Zapišite omrežno ime (SSID), vrsto varnosti in varnostne ključe, če so ti prikazani.

Opomba: Podatke prepišite natančno tako, kot so prikazani, vključno z morebitnimi velikimi črkami.

2 Kliknite Start  Programs (Programi) ali All Programs (Vsi programi)  Lexmark 3500-4500 Series.

3 Kliknite Wireless Setup (Brezžična namestitev).

Opomba: Morda boste med postopkom namestitve pozvani, da z namestitvenim kablom znova priključite
tiskalnik na računalnik.

4 Sledite navodilom na računalniškem zaslonu in, ko boste pozvani, vpišite omrežno ime (SSID) brezžične
dostopne točke (brezžičnega usmerjevalnika) in varnostne ključe.

5 Shranite omrežno ime (SSID) in varnostne ključe na varno mesto za poznejšo uporabo.

Samo za uporabnike operacijskega sistema Macintosh

1 Če ne poznate omrežnega imena (SSID), pred vnovičnim zagonom brezžične namestitve z naslednjim
postopkom preverite stanje omrežnega sistema AirPort in pridobite omrežno ime.
a V mapi Applications (Programi) dvokliknite ikono Internet Connect (Povezava z internetom).
b V orodni vrstici kliknite ikono AirPort.

V pojavnem meniju Network (Omrežje) se prikaže omrežno ime (SSID) omrežja, v katero je računalnik
povezan.

c Zapišite omrežno ime (SSID).

2 Znova konfigurirajte nastavitve tiskalnika. Glejte “Znova zaženite namestitev brezžičnega tiskalnika” na
64. strani.

3 Vstavite CD za Macintosh.

4 Na namizju Finderja dvokliknite ikono Lexmark 3500-4500 Series Installer.

5 Dvokliknite ikono Install (Namestitev).

6 Kliknite Continue (Nadaljuj).

7 Sledite navodilom na zaslonu računalnika.

8 Shranite omrežno ime (SSID) na varno mesto za poznejšo uporabo.

Preverjanje varnostnih ključev
Varnostni ključ ima podobno vlogo kot geslo. Vse naprave v istem omrežju imajo enak varnostni ključ.

Opomba: Varnostni ključ natančno zapišite, vključno z morebitnimi velikimi črkami, in ga shranite na varno mesto
za poznejšo uporabo.
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Varnostni ključ mora ustrezati tem merilom.

Ključ WEP
• Natančno 10 ali 26 šestnajstiških znakov. Šestnajstiški znaki so črke od A do F in številke od 0 do 9.
• Natančno 5 ali 13 znakov ASCII. Znaki ASCII so črke, številke in znaki na tipkovnici.

Ključ WPA-PSK ali WPA2-PSK
• Do 64 šestnajstiških znakov. Šestnajstiški znaki so črke od A do F in številke od 0 do 9.
• Od 8 do 64 znakov ASCII. Znaki ASCII so črke, številke in znaki na tipkovnici.

Med namestitvijo pripomoček za brezžično namestitev ne more komunicirati
s tiskalnikom (samo za uporabnike operacijskega sistema Windows)
Uporabniki operacijskega sistema Windows lahko težavo odpravijo na več načinov. Poskusite nekaj od tega:

Preverite napajanje
Če lučka  ne sveti, glejte “Gumb za vklop ne sveti” na 48. strani.

Preverite namestitveni kabel
1 Iztaknite namestitveni kabel in preverite, ali so na njem vidni znaki poškodb.

2 Pravokotni priključek kabla USB priključite na vrata USB na računalniku.

Vrata USB so označena z znakom  za USB.

3 Pravokotni priključek kabla USB priključite na vrata USB na hrbtni strani tiskalnika.

4 Prekličite namestitev programske opreme.

5 Kliknite Start  Programs (Programi) ali All Programs (Vsi programi)  Lexmark 3500-4500 Series.

6 Kliknite Wireless Setup Utility (Pripomoček za brezžično namestitev).

7 Sledite navodilom na zaslonu računalnika, da znova namestite programsko opremo.

Lučka brezžičnega omrežja je oranžna
Težavo lahko odpravite na različne načine. Poskusite nekaj od tega:

Preverite kabel
Namestitveni kabel mora biti iztaknjen iz tiskalnika.

Konfigurirajte dodatni vgradljivi brezžični tiskalniški strežnik
Če ste dodatni vgradljivi brezžični tiskalniški strežnik kupili potem, ko je bil tiskalnik že nastavljen, in ga še niste
konfigurirali, glejte razdelek »Konfiguracija dodatnega vgradljivega brezžičnega tiskalniškega strežnika« v poglavju
»Nastavitev tiskalnika«.

Preverite omrežno ime
Omrežno ime vašega omrežja ne sme biti enako imenu drugega omrežja v bližini. Če na primer vaš sosed, tako kot
vi, uporablja privzeto omrežno ime izdelovalca, se tiskalnik morda povezuje z njegovim omrežjem.

Če ne uporabljate enoličnega omrežnega imena, poiščite navodila za nastavitev omrežnega imena v dokumentaciji,
ki je bila priložena brezžični dostopni točki (brezžičnemu usmerjevalniku).
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Če določite novo omrežno ime, morate na enako ime ponastaviti tudi omrežno ime (SSID) tiskalnika in računalnika.
• Če želite ponastaviti omrežno ime računalnika, glejte dokumentacijo, ki mu je bila priložena ob nakupu.
• Če želite ponastaviti ime tiskalnika:

1 Kliknite Start  Programs (Programi) ali All Programs (Vsi programi)  Lexmark 3500-4500 Series.
2 Kliknite Wireless Setup Utility (Pripomoček za brezžično namestitev).
3 Sledite navodilom na zaslonu in, ko vas računalnik pozove, vnesite novo omrežno ime.

Preverite varnostne ključe
Preverite, ali so varnostni ključi pravilni. Če želite več informacij, glejte “Preverjanje varnostnih ključev” na
53. strani.

Premaknite računalnik in/ali tiskalnik
Računalnik in/ali tiskalnik premaknite bližje brezžični dostopni točki (brezžičnemu usmerjevalniku). Čeprav je
razdalja med napravami v omrežjih 802.11b ali 802.11g lahko do 91 metrov, je najboljše delovanje zagotovljeno na
razdalji od 30 do 45 metrov.

Informacije o moči signala najdete na strani z nastavitvami omrežja. Informacije o tiskanju strani z nastavitvami
najdete v poglavju “Tiskanje strani z nastavitvami omrežja” na 51. strani.

Preverite naslov MAC
Če omrežje uporablja filtriranje naslovov MAC, vnesite tiskalnikov naslov MAC v omrežne nastavitve. Če potrebujete
pomoč pri iskanju naslova MAC, glejte “Kje najdete naslov MAC?” na 66. strani.

Lučka brezžičnega omrežja med nameščanjem utripa oranžno
Če lučka brezžičnega omrežja utripa oranžno, je bil tiskalnik nastavljen za brezžično omrežje, vendar se z njim ne
more povezati. Tiskalnik se morda ne more pridružiti omrežju zaradi motenj ali razdalje od brezžične dostopne točke
(brezžičnega usmerjevalnika). Mogoče pa je treba spremeniti njegove nastavitve.

Težavo lahko odpravite na različne načine. Poskusite nekaj od tega:

Poskrbite, da bo dostopna točka vklopljena
Preverite dostopno točko in jo po potrebi vklopite.

Premaknite brezžično dostopno točko (brezžični usmerjevalnik) tako, da bodo morebitne
motnje čim manjše
Začasne motnje utegnejo povzročiti druge naprave, na primer mikrovalovne pečice ali drugi gospodinjski aparati,
brezvrvični telefoni, elektronske varuške in varnostne kamere. Brezžična dostopna točka (brezžični usmerjevalnik)
naj ne bo postavljena preblizu tem napravam.

Poskusite z drugačno lego zunanjih anten
Na splošno antena deluje najbolje, če je usmerjena naravnost gor. Vendar pa se bo morda sprejem izboljšal, če
spremenite kot antene tiskalnika in/ali brezžične dostopne točke (brezžičnega usmerjevalnika).

Premaknite računalnik in/ali tiskalnik
Računalnik in/ali tiskalnik premaknite bližje brezžični dostopni točki (brezžičnemu usmerjevalniku). Čeprav je
razdalja med napravami v omrežjih 802.11b ali 802.11g lahko do 91 metrov, je najboljše delovanje zagotovljeno na
razdalji od 30 do 45 metrov.

Informacije o moči signala najdete na strani z nastavitvami omrežja. Informacije o tiskanju strani z nastavitvami
najdete v poglavju “Tiskanje strani z nastavitvami omrežja” na 51. strani.
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Preverite varnostne ključe
Preverite, ali so varnostni ključi pravilni. Če želite več informacij, glejte “Preverjanje varnostnih ključev” na
53. strani.

Preverite naslov MAC
Če omrežje uporablja filtriranje naslovov MAC, vnesite tiskalnikov naslov MAC v omrežne nastavitve. Če potrebujete
pomoč pri iskanju naslova MAC, glejte “Kje najdete naslov MAC?” na 66. strani.

S pingom preverite dosegljivost brezžične dostopne točke (brezžičnega usmerjevalnika),
da ugotovite, ali omrežje deluje
Samo za uporabnike operacijskega sistema Windows

1 Če še ne poznate naslova IP dostopne točne, ga poiščite.
a Kliknite:

• V operacijskem sistemu Windows XP: Start  Programs (Programi) ali All Programs (Vsi
programi)  Accessories (Pripomočki)  Command Prompt (Ukazni poziv)

• V operacijskem sistemu Windows Vista: Ikono Start  All Programs (Vsi programi)  Accessories
(Pripomočki)  Command Prompt (Ukazni poziv)
Ikona Start je videti tako .

b Natipkajte ipconfig.
c Pritisnite Enter.

• Navadno je vnos Default Gateway (Privzeti prehod) brezžična dostopna točka (brezžični usmerjevalnik).
• Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov številk, ločenih s pikami, na primer 192.168.0.100. Začetne številke

vašega naslova IP so lahko 10 ali 169, saj se razlikujejo glede na operacijski sistem in programsko
opremo brezžičnega omrežja.

2 Preverite dosegljivost brezžične dostopne točke (brezžičnega usmerjevalnika).
a Kliknite:

• V operacijskem sistemu Windows XP: Start  Programs (Programi) ali All Programs (Vsi
programi)  Accessories (Pripomočki)  Command Prompt (Ukazni poziv)

• V operacijskem sistemu Windows Vista: Ikono Start  All Programs (Vsi programi)  Accessories
(Pripomočki)  Command Prompt (Ukazni poziv)
Ikona Start je videti tako .

b Natipkajte ping, presledek in naslov IP brezžične dostopne točke (brezžičnega usmerjevalnika). Na primer:
ping 192.168.0.100

c Pritisnite Enter.

3 Če se brezžična dostopna točka (brezžični usmerjevalnik) odzove, boste videli več vrstic, ki se začnejo z »Reply
from« (Odgovor od). Izklopite in znova vklopite tiskalnik.

4 Če se brezžična dostopna točka (brezžični usmerjevalnik) ne odzove, se bo čez nekaj sekund prikazalo sporočilo
»Request timed out« (Časovna omejitev zahteve je potekla).
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Poskusite z naslednjim:
a Kliknite:

• V operacijskem sistemu Windows XP: Start  Settings (Namestitve) ali Control Panel (Nadzorna
plošča)  Network Connection (Omrežna povezava)

• V operacijskem sistemu Windows Vista: Ikono Start  Control Panel (Nadzorna plošča)  Network
and Internet (Omrežje in internet)  Network and Sharing Center (Središče za omrežje in skupno
rabo)
Ikona Start je videti tako .

b Med prikazanimi povezavami izberite ustrezno.

Opomba: Če je računalnik povezan z dostopno točko (usmerjevalnikom) z ethernetnim kablom, ime
povezave morda ne bo vsebovalo besede »wireless«.

c Z desno tipko miške kliknite povezavo in kliknite Repair (Popravi).

Samo za uporabnike operacijskega sistema Macintosh

1 Preverite stanje omrežnega sistema AirPort, in če še ne poznate naslova IP brezžične dostopne točne
(brezžičnega usmerjevalnika), ga poiščite.
a Kliknite meni Apple  System Preferences (Sistemske nastavitve).
b Kliknite Network (Omrežje).
c Da preverite stanje omrežja, v pojavnem meniju Show (Pokaži) izberite Network Status (Stanje

omrežja).
Lučka stanja omrežnega sistema AirPort bi morala svetiti zeleno. Zelena pomeni, da so vrata aktivna
(vklopljena) in povezana.

Opombe:

• Rumena pomeni, da so vrata aktivna, vendar ne tudi povezana.
• Rdeča pomeni, da vrata niso bila konfigurirana.

d V pojavnem meniju Show (Pokaži) izberite AirPort in kliknite TCP/IP.
• Navadno je vnos Router (Usmerjevalnik) brezžična dostopna točka (brezžični usmerjevalnik).
• Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov številk, ločenih s pikami, na primer 192.168.0.100. Začetne številke

vašega naslova IP so lahko 10 ali 169, saj se razlikujejo glede na operacijski sistem in programsko
opremo brezžičnega omrežja.

2 S pingom preverite dosegljivost brezžične dostopne točke (brezžičnega usmerjevalnika).
a V mapi Applications (Aplikacije) kliknite mapo Utilities (Orodja).
b Dvokliknite aplikacijo Network Utility (Omrežno orodje).
c V polje za naslov omrežja natipkajte naslov IP brezžične dostopne točke (brezžičnega usmerjevalnika). Na

primer:
10.168.0.100

d Kliknite Ping.

3 Če se brezžična dostopna točka (brezžični usmerjevalnik) odzove, boste videli več vrstic, ki prikazujejo število
bajtov, prejetih od brezžične dostopne točke (brezžičnega usmerjevalnika). To pomeni, da je računalnik povezan
z brezžično dostopno točko (brezžičnim usmerjevalnikom).

4 Če se brezžična dostopna točka (brezžični usmerjevalnik) ne odzove, ne bo prikazano nič. Več nasvetov in
informacij o AirPortu boste našli v pomoči Mac Help ali pa poskušajte težavo odpraviti z orodjem Network
Diagnostics (Omrežna diagnostika).
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Znova zaženite namestitev brezžičnega tiskalnika
Če so se nastavitve brezžičnega omrežja spremenile, boste morali brezžični tiskalnik znova namestiti. Nastavitve
so lahko drugačne, če ste ročno spremenili ključe WEP ali WPA, kanal ali druge omrežne nastavitve ali ponastavili
brezžično dostopno točko (brezžični usmerjevalnik) na tovarniške nastavitve.

Opombe:

• Če spreminjate omrežne nastavitve, to storite najprej pri vseh omrežnih napravah in šele nato za brezžično
dostopno točko (brezžični usmerjevalnik).

• Če ste nastavitve pri brezžični dostopni točki (brezžičnem usmerjevalniku) že spremenili, jih morate prilagoditi
na vseh drugih omrežnih napravah, da jih boste videli v omrežju.

Samo za uporabnike operacijskega sistema Windows

1 Kliknite Start  Programs (Programi) ali All Programs (Vsi programi)  Lexmark 3500-4500 Series.

2 Kliknite Wireless Setup (Brezžična namestitev).

Opomba: Med namestitvijo boste morda morali z namestitvenim kablom znova priključiti tiskalnik na računalnik.

3 Sledite navodilom na zaslonu računalnika.

Samo za uporabnike operacijskega sistema Macintosh

1 Odprite brskalnik Safari.

2 V spustnem meniju Bookmarks (Zaznamki) izberite Show All Bookmarks (Pokaži vse zaznamke).

3 V razdelku Collections (Zbirke) izberite Bonjour ali Rendezvous.

Opomba: Ime programa v različici 10.3 operacijskega sistema Macintosh OS X je bilo Rendezvous, zdaj pa se
imenuje Bonjour by Apple Inc.

4 Dvokliknite model tiskalnika, ki ga imate.

Opomba: Če vašega tiskalnika ni na seznamu, v polje za naslov v brskalniku ročno vnesite naslov IP tiskalnika.
Na primer:

http://10.168.0.101

5 Kliknite Configuration (Konfiguracija).

6 Kliknite Wireless (Brezžično omrežje).

7 Spremenite te nastavitve:
a Vnesite ime svojega omrežja (SSID).
b Če uporabljate brezžični usmerjevalnik, pri nastavitvi BSS Type (Vrsta BSS) izberite Infrastructure

(Infrastruktura).
c Izberite vrsto varnosti, ki jo želite uporabiti za zaščito brezžičnega omrežja.

Opomba: Če nimate teh informacij, glejte dokumentacijo, ki je bila priložena opremi za brezžično omrežje, ali
se obrnite na osebo, ki je omrežje namestila.

8 Kliknite Submit (Pošlji).

Brezžični omrežni tiskalnik ne tiska
Težavo lahko odpravite na različne načine. Poskusite nekaj od tega:

Preverite napajanje
Če lučka  ne sveti, glejte “Gumb za vklop ne sveti” na 48. strani.
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Preverite kabel
• Napajalni kabel mora biti priključen na tiskalnik in električno vtičnico.
• Kabel USB ali namestitveni kabel mora biti iztaknjen.

Preverite lučko brezžičnega omrežja
Lučka brezžičnega omrežja mora svetiti zeleno. Če ne sveti zeleno, v razdelku »Odpravljanje težav z brezžičnim
omrežjem« poglavja »Odpravljanje težav« glejte naslov »Lučka brezžičnega omrežja med namestitvijo utripa
oranžno«.

Preverite, ali je nameščen tiskalniški gonilnik
Poskrbite, da bo v računalniku, iz katerega pošiljate tiskalni posel, nameščen tiskalniški gonilnik.

1 Kliknite Start  Programs (Programi) ali All Programs (Vsi programi)  Lexmark 3500-4500 Series.

Če so tiskalniški programi prikazani na seznamu, je tiskalniški gonilnik nameščen.

2 Če programov ni na seznamu, vstavite CD tiskalnika v računalnik.

3 Sledite navodilom na zaslonu.

Opomba: Tiskalniški gonilnik morate namestiti v vseh računalnikih, ki uporabljajo omrežni tiskalnik.

Preverite, ali je tiskalnik povezan z brezžičnim omrežjem
1 Natisnite stran z nastavitvami omrežja. Če želite več informacij, glejte “Tiskanje strani z nastavitvami omrežja”

na 51. strani.

2 Preverite, ali je v razdelku Network Card (Omrežna kartica) prikazano stanje »Status: Connected (Stanje:
povezan)«.

Znova zaženite računalnik
Izklopite in znova zaženite računalnik.

Preverite tiskalniška vrata
Poskrbite, da bodo izbrana pravilna tiskalniška vrata.

Samo za uporabnike operacijskega sistema Windows

1 Kliknite Start  Control Panel (Nadzorna plošča)  Printers (Tiskalniki).

2 Z desno miškino tipko kliknite Lexmark XXXX, kjer XXXX predstavlja serijsko številko modela vašega tiskalnika.

3 Kliknite Properties (Lastnosti) .  Ports (Vrata).

4 Preverite, ali je izbrana možnost  XXXX_Series_nnnnnn_P1, kjer XXXX predstavlja serijsko številko modela
vašega tiskalnika, nnnnnn pa zadnjih šest številk naslova MAC tiskalnika.

Opomba: Naslov MAC najdete ob serijski številki na hrbtni strani tiskalnika.

5 Če je namesto zgornje možnosti izbrana možnost USB:
a Izberite ime vrat iz 4. korak.
b Kliknite Apply (Uporabi).
c Zaprite okno in znova poskusite tiskati.
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Samo za uporabnike operacijskega sistema Mac

1 V oknu Finderja kliknite Go (Pojdi)  Applications (Programi)  Utilities (Pripomočki).

2 Dvokliknite Printer Setup Utility (Pripomoček za namestitev tiskalnika).

Prikaže se pogovorno okno Printer List (Seznam tiskalnikov).

3 Preverite, ali je XXXX Series <MAC:nnnnnnnnnnnn> privzeti tiskalnik, kjer XXXX predstavlja serijsko številko
modela vašega tiskalnika, nnnnnnnnnnnn pa 12-mestni naslov MAC tiskalnika.

Opomba: Naslov MAC najdete ob serijski številki na hrbtni strani tiskalnika.

4 Če je namesto zgornje možnosti izbrana možnost USB:
a Izberite XXXX Series, kjer XXXX predstavlja serijsko številko modela vašega tiskalnika.
b Kliknite Make Default (Nastavi za privzeto).
c Zaprite okno in znova poskusite tiskati.

Znova namestite programsko opremo
Odstranite programsko opremo tiskalnika in jo znova namestite.

Opomba: Če je na seznamu za izbiro tiskalnika več tiskalnikov, izberite tistega, katerega naslov MAC se ujema z
naslovom na hrbtni strani vašega tiskalnika.

Brezžični tiskalnik ne deluje več
Težavo lahko odpravite na različne načine. Poskusite nekaj od tega:

Preverite napajanje
• Če lučka  ne sveti, glejte “Gumb za vklop ne sveti” na 48. strani.
• Poskrbite, da bo brezžična dostopna točka (brezžični usmerjevalnik) vklopljena.

Premaknite brezžično dostopno točko (brezžični usmerjevalnik) tako, da bodo morebitne
motnje čim manjše
Začasne motnje utegnejo povzročiti druge naprave, na primer mikrovalovne pečice ali drugi gospodinjski aparati,
brezvrvični telefoni, elektronske varuške in varnostne kamere. Brezžična dostopna točka (brezžični usmerjevalnik)
naj ne bo postavljena preblizu tem napravam.

Premaknite računalnik in/ali tiskalnik
Računalnik in/ali tiskalnik premaknite bližje brezžični dostopni točki (brezžičnemu usmerjevalniku). Čeprav je
razdalja med napravami v omrežjih 802.11b ali 802.11g lahko do 91 metrov, je najboljše delovanje zagotovljeno na
razdalji od 30 do 45 metrov.

Informacije o moči signala najdete na strani z nastavitvami omrežja. Informacije o tiskanju strani z nastavitvami
najdete v poglavju “Tiskanje strani z nastavitvami omrežja” na 51. strani.

Poskusite z drugačno lego zunanjih anten
Na splošno antena deluje najbolje, če je usmerjena naravnost gor. Vendar pa se bo morda sprejem izboljšal, če
spremenite kot antene tiskalnika in/ali brezžične dostopne točke (brezžičnega usmerjevalnika).

Preverite omrežno ime
Omrežno ime vašega omrežja ne sme biti enako imenu drugega omrežja v bližini. Če na primer vaš sosed tako kot
vi uporablja privzeto omrežno ime izdelovalca, se tiskalnik morda povezuje z njegovim omrežjem.
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Če ne uporabljate enoličnega omrežnega imena, poiščite navodila za nastavitev omrežnega imena v dokumentaciji,
ki je bila priložena brezžični dostopni točki (brezžičnemu usmerjevalniku).

Če določite novo omrežno ime, morate na enako ime ponastaviti tudi omrežno ime (SSID) tiskalnika in računalnika.
• Če želite ponastaviti omrežno ime računalnika, glejte dokumentacijo, ki mu je bila priložena ob nakupu.
• Če želite ponastaviti ime tiskalnika:

1 Kliknite Start  Programs (Programi) ali All Programs (Vsi programi)  Lexmark 3500-4500 Series.
2 Kliknite Wireless Setup Utility (Pripomoček za brezžično namestitev).
3 Sledite navodilom na zaslonu in, ko vas računalnik pozove, vnesite novo omrežno ime.

Znova zaženite računalnik
Izklopite in znova zaženite računalnik.

S pingom preverite dosegljivost brezžične dostopne točke (brezžičnega usmerjevalnika),
da ugotovite, ali omrežje deluje
Samo za uporabnike operacijskega sistema Windows

1 Če še ne poznate naslova IP brezžične dostopne točne (brezžičnega usmerjevalnika), ga poiščite.
a Kliknite:

• V operacijskem sistemu Windows XP: Start  Programs (Programi) ali All Programs (Vsi
programi)  Accessories (Pripomočki)  Command Prompt (Ukazni poziv)

• V operacijskem sistemu Windows Vista: Ikono Start  All Programs (Vsi programi)  Accessories
(Pripomočki)  Command Prompt (Ukazni poziv)
Ikona Start je videti tako .

b Natipkajte ipconfig
c Pritisnite Enter.

• Navadno je vnos Default Gateway (Privzeti prehod) brezžična dostopna točka (brezžični usmerjevalnik).
• Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov številk, ločenih s pikami, na primer 192.168.0.100. Začetne številke

vašega naslova IP so lahko 10 ali 169, saj se razlikujejo glede na operacijski sistem in programsko
opremo brezžičnega omrežja.

2 S pingom preverite dosegljivost brezžične dostopne točke (brezžičnega usmerjevalnika).
a Kliknite:

• V operacijskem sistemu Windows XP: Start  Programs (Programi) ali All Programs (Vsi
programi)  Accessories (Pripomočki)  Command Prompt (Ukazni poziv)

• V operacijskem sistemu Windows Vista: Ikono Start  All Programs (Vsi programi)  Accessories
(Pripomočki)  Command Prompt (Ukazni poziv)
Ikona Start je videti tako .

b Natipkajte ping, presledek in naslov IP brezžične dostopne točke (brezžičnega usmerjevalnika). Na primer:
ping 192.168.0.100

c Pritisnite Enter.

3 Če se brezžična dostopna točka (brezžični usmerjevalnik) odzove, boste videli več vrstic, ki se začnejo z »Reply
from« (Odgovor od). Izklopite in znova vklopite tiskalnik.

4 Če se brezžična dostopna točka (brezžični usmerjevalnik) ne odzove, se bo čez nekaj sekund prikazalo sporočilo
»Request timed out« (Časovna omejitev zahteve je potekla).
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Poskusite z naslednjim:
a Kliknite:

• V operacijskem sistemu Windows XP: Start  Settings (Namestitve) ali Control Panel (Nadzorna
plošča)  Network Connection (Omrežna povezava)

• V operacijskem sistemu Windows Vista: Ikono Start  Control Panel (Nadzorna plošča)  Network
and Internet (Omrežje in internet)  Network and Sharing Center (Središče za omrežje in skupno
rabo)
Ikona Start je videti tako .

b Med prikazanimi povezavami izberite ustrezno.

Opomba: Če je računalnik povezan z dostopno točko (usmerjevalnikom) z ethernetnim kablom, ime
povezave morda ne bo vsebovalo besede »wireless«.

c Z desno tipko miške kliknite povezavo in kliknite Repair (Popravi).

Samo za uporabnike operacijskega sistema Macintosh

1 Preverite stanje omrežnega sistema AirPort, in če še ne poznate naslova IP brezžične dostopne točne
(brezžičnega usmerjevalnika), ga poiščite.
a Kliknite meni Apple  System Preferences (Sistemske nastavitve).
b Kliknite Network (Omrežje).
c Da preverite stanje omrežja, v pojavnem meniju Show (Pokaži) izberite Network Status (Stanje

omrežja).
Lučka stanja omrežnega sistema AirPort bi morala svetiti zeleno. Zelena pomeni, da so vrata aktivna
(vklopljena) in povezana.

Opombe:

• Rumena pomeni, da so vrata aktivna, vendar ne tudi povezana.
• Rdeča pomeni, da vrata niso bila konfigurirana.

d V pojavnem meniju Show (Pokaži) izberite AirPort in kliknite TCP/IP.
• Navadno je vnos Router (Usmerjevalnik) brezžična dostopna točka (brezžični usmerjevalnik).
• Naslov IP je sestavljen iz štirih nizov številk, ločenih s pikami, na primer 192.168.0.100. Začetne številke

vašega naslova IP so lahko 10 ali 169, saj se razlikujejo glede na operacijski sistem in programsko
opremo brezžičnega omrežja.

2 S pingom preverite dosegljivost brezžične dostopne točke (brezžičnega usmerjevalnika).
a V mapi Applications (Aplikacije) kliknite mapo Utilities (Orodja).
b Dvokliknite aplikacijo Network Utility (Omrežno orodje).
c V polje za naslov omrežja natipkajte naslov IP brezžične dostopne točke (brezžičnega usmerjevalnika). Na

primer:
10.168.0.100

d Kliknite Ping.

3 Če se brezžična dostopna točka (brezžični usmerjevalnik) odzove, boste videli več vrstic, ki prikazujejo število
bajtov, prejetih od brezžične dostopne točke (brezžičnega usmerjevalnika). To pomeni, da je računalnik povezan
z brezžično dostopno točko (brezžičnim usmerjevalnikom).

4 Če se brezžična dostopna točka (brezžični usmerjevalnik) ne odzove, ne bo prikazano nič. Več nasvetov in
informacij o AirPortu boste našli v pomoči Mac Help ali pa poskušajte težavo odpraviti z orodjem Network
Diagnostics (Omrežna diagnostika).
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S pingom preverite, ali je tiskalnik v omrežju
Samo za uporabnike operacijskega sistema Windows

1 Kliknite:
• V operacijskem sistemu Windows XP: Start  Programs (Programi) ali All Programs (Vsi programi) 

Accessories (Pripomočki)  Command Prompt (Ukazni poziv)
• V operacijskem sistemu Windows Vista: Ikono Start  All Programs (Vsi programi)  Accessories

(Pripomočki)  Command Prompt (Ukazni poziv)
Ikona Start je videti tako .

2 Natipkajte ping in naslov IP tiskalnika. Na primer

ping 192.168.0.25

3 Pritisnite Enter.

4 Če se tiskalnik odzove, boste videli več vrstic, ki se začnejo z »Reply from« (Odgovor od).

Tiskalnik izklopite in znova vklopite, nato pa še enkrat poskusite tiskati.

5 Če se tiskalnik ne odzove, se bo čez nekaj sekund prikazalo sporočilo »Request timed out« (Časovna omejitev
zahteve je potekla).
a Preverite, ali ima računalnik brezžični naslov IP.

1 Kliknite:
• V operacijskem sistemu Windows XP: Start  Programs (Programi) ali All Programs (Vsi

programi)  Accessories (Pripomočki)  Command Prompt (Ukazni poziv)
• V operacijskem sistemu Windows Vista: Ikono Start  All Programs (Vsi programi) 

Accessories (Pripomočki)  Command Prompt (Ukazni poziv)
Ikona Start je videti tako .

2 Natipkajte ipconfig
3 Pritisnite Enter.
4 Preglejte zaslon s konfiguracijo IP operacijskega sistema Windows, ki se prikaže za brezžični naslov IP

računalnika.

Opomba: Računalnik ima morda naslov IP za žično omrežje, brezžično omrežje ali obe.
5 Če nima naslova IP, v dokumentaciji, priloženi brezžični dostopni točki (brezžičnemu usmerjevalniku),

poglejte, kako računalnik povezati z brezžičnim omrežjem.
b Tiskalnik bo morda treba znova konfigurirati za nove nastavitve brezžičnega omrežja. Če želite več

informacij, glejte “Znova zaženite namestitev brezžičnega tiskalnika” na 64. strani.

Samo za uporabnike operacijskega sistema Macintosh

1 V mapi Applications (Aplikacije) kliknite mapo Utilities (Orodja).

2 Dvokliknite aplikacijo Network Utility (Omrežno orodje).

3 V polje za mrežni naslov natipkajte naslov IP tiskalnika. Na primer:

10.168.0.101

4 Kliknite Ping.

5 Če se tiskalnik odzove, boste videli več vrstic, ki prikazujejo število bajtov, prejetih od tiskalnika. To pomeni, da
se računalnik sporazumeva s tiskalnikom.
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6 Če se tiskalnik ne odzove, ne bo prikazano nič.
• Računalnik morda ni povezan v omrežje. Več nasvetov in informacij o AirPortu boste našli v pomoči Mac

Help ali pa poskušajte težavo odpraviti z orodjem Network Diagnostics (Omrežna diagnostika).
• Morda boste morali za tiskalnik spremeniti nastavitve brezžičnega omrežja. Če želite več informacij, glejte

“Znova zaženite namestitev brezžičnega tiskalnika” na 64. strani.

Znova zaženite namestitev brezžičnega tiskalnika
Če so se nastavitve brezžičnega omrežja spremenile, boste morali brezžični tiskalnik znova namestiti. Nastavitve
so lahko drugačne, če ste ročno spremenili ključe WEP ali WPA, kanal ali druge omrežne nastavitve ali ponastavili
brezžično dostopno točko (brezžični usmerjevalnik) na tovarniške nastavitve.

Opombe:

• Če spreminjate omrežne nastavitve, to storite najprej pri vseh omrežnih napravah in šele nato za brezžično
dostopno točko (brezžični usmerjevalnik).

• Če ste nastavitve pri brezžični dostopni točki (brezžičnem usmerjevalniku) že spremenili, jih morate prilagoditi
na vseh drugih omrežnih napravah, da jih boste videli v omrežju.

Samo za uporabnike operacijskega sistema Windows

1 Kliknite Start  Programs (Programi) ali All Programs (Vsi programi)  Lexmark 3500-4500 Series.

2 Kliknite Wireless Setup Utility (Pripomoček za brezžično namestitev).

Opomba: Med namestitvijo boste morda morali z namestitvenim kablom znova priključiti tiskalnik na računalnik.

3 Sledite navodilom na zaslonu računalnika.

Samo za uporabnike operacijskega sistema Macintosh

1 Odprite brskalnik Safari.

2 V spustnem meniju Bookmarks (Zaznamki) izberite Show All Bookmarks (Pokaži vse zaznamke).

3 V razdelku Collections (Zbirke) izberite Bonjour ali Rendezvous.

Opomba: Ime programa v različici 10.3 operacijskega sistema Macintosh OS X je bilo Rendezvous, zdaj pa se
imenuje Bonjour by Apple Inc.

4 Dvokliknite model tiskalnika, ki ga imate.

Opomba: Če vašega tiskalnika ni na seznamu, v polje za naslov v brskalniku ročno vnesite naslov IP tiskalnika.
Na primer:

http://10.168.0.101

5 Kliknite Configuration (Konfiguracija).

6 Kliknite Wireless (Brezžično omrežje).

7 Spremenite te nastavitve:
a Vnesite ime svojega omrežja (SSID).
b Če uporabljate brezžični usmerjevalnik, pri nastavitvi BSS Type (Vrsta BSS) izberite Infrastructure

(Infrastruktura).
c Izberite vrsto varnosti, ki jo želite uporabiti za zaščito brezžičnega omrežja.

Opomba: Če nimate teh informacij, glejte dokumentacijo, ki je bila priložena opremi za brezžično omrežje,
ali se obrnite na osebo, ki je omrežje namestila.

8 Kliknite Submit (Pošlji).
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Fotografij ni mogoče prenesti s pomnilniške kartice po brezžičnem omrežju
Težavo lahko odpravite na različne načine. Poskusite nekaj od tega:

Izberite tiskalnik v brezžičnem omrežju
Samo za uporabnike operacijskega sistema Windows
Če imate več tiskalnikov in uporabljate operacijski sistem Windows, morate izbrati brezžični omrežni tiskalnik.

1 Kliknite Start  Programs (Programi) ali All Programs (Vsi programi)  Lexmark 3500-4500 Series.

2 Na prikazanem seznamu izberite tiskalnik v brezžičnem omrežju.

3 Vstavite pomnilniško kartico v tiskalnik.

4 Na pozdravnem oknu kliknite Transfer Photos (Prenos fotografij).

5 Sledite navodilom na zaslonu. Če želite več informacij, glejte poglavje »Delo s fotografijami« v uporabniškem
priročniku.

Samo za uporabnike operacijskega sistema Macintosh

1 Na namizju Finderja dvokliknite mapo Lexmark 3500-4500 Series.

2 Dvokliknite ikono Network Card Reader (Bralnik omrežnih kartic).

3 Izberite brezžični tiskalnik in kliknite Connect (Poveži).

4 Vstavite pomnilniško kartico v tiskalnik.

Fotografije se prenesejo in prikažejo v obliki sličic.

5 Izberite sličice fotografij, ki jih želite shraniti, in kliknite Save (Shrani).

6 Prenesene fotografije lahko odprete s programi, kot sta iPhoto ali Preview.

7 V meniju programa kliknite Print (Natisni).

Preverite, ali je pomnilniška kartica na pravem mestu
Prepričajte se, ali ste pomnilniško kartico vstavili v pravo režo.

Preverite vrsto pomnilniške kartice
Prepričajte se, ali lahko vrsto pomnilniške kartice, ki jo uporabljate, uporabite tudi v tiskalniku.

Preverite, ali je pomnilniška kartica poškodovana
Preverite, ali so na pomnilniški kartici vidni znaki poškodb.

Preverite, ali so na pomnilniški kartici fotografije
Vstavite pomnilniško kartico s fotografijami. Tiskalnik bo prebral fotografije v formatu JPEG. Več informacij najdete
v dokumentaciji fotoaparata.
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Spreminjanje brezžičnih nastavitev po namestitvi
Če želite spremeniti geslo, omrežno ime ali druge brezžične nastavitve:

Samo za uporabnike operacijskega sistema Windows
1 Kliknite Start  Programs (Programi) ali All Programs (Vsi programi)  Lexmark 3500-4500 Series.

2 Kliknite Wireless Setup Utility (Pripomoček za brezžično namestitev).

Opomba: Morda boste med postopkom namestitve pozvani, da z namestitvenim kablom znova priključite
tiskalnik na računalnik.

3 Sledite navodilom na zaslonu računalnika, da znova namestite programsko opremo, nato pa po želji spremenite
nastavitve.

Samo za uporabnike operacijskega sistema Macintosh
1 Odprite brskalnik Safari.

2 V spustnem meniju Bookmarks (Zaznamki) izberite Show All Bookmarks (Pokaži vse zaznamke).

3 V razdelku Collections (Zbirke) izberite Bonjour ali Rendezvous.

Opomba: Ime programa v različici 10.3 operacijskega sistema Macintosh OS X je bilo Rendezvous, zdaj pa se
imenuje Bonjour.

4 Dvokliknite model tiskalnika, ki ga imate.

Opomba: Če vašega tiskalnika ni na seznamu, v polje za naslov v brskalniku ročno vnesite naslov IP tiskalnika,
na primer:

http://10.168.0.101

Opomba: Če ne poznate naslova IP tiskalnika, natisnite stran z nastavitvami omrežja, saj ta vsebuje tudi podatek
o naslovu IP.

5 Kliknite Configuration (Konfiguracija).

6 Kliknite Wireless (Brezžično omrežje).

7 Spremenite te nastavitve:
a Vnesite ime svojega omrežja (SSID).
b Če uporabljate brezžični usmerjevalnik, pri nastavitvi BSS Type (Vrsta BSS) izberite Infrastructure

(Infrastruktura).
c Izberite vrsto varnosti, ki jo želite uporabiti za zaščito brezžičnega omrežja.

Opomba: Če nimate teh informacij, glejte dokumentacijo, ki je bila priložena opremi za brezžično omrežje, ali
se obrnite na osebo, ki je omrežje namestila.

8 Kliknite Submit (Pošlji).

Kje najdete naslov MAC?
Naslov MAC (media access control) tiskalnika ali tiskalniškega strežnika boste morda potrebovali za konfiguracijo
omrežnega strežnika. Naslov MAC je zaporedje črk in številk, navedeno na hrbtni strani tiskalnika.
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Če ste vgradljivi brezžični tiskalniški strežnik kupili posebej, boste naslov MAC našli na nalepki, ki ste jo dobili z
brezžičnim strežnikom. Nalepite jo na tiskalnik, da vam bo naslov MAC pri roki, ko ga boste potrebovali.

Ponastavitev privzetih tovarniških nastavitev
Tiskalnik lahko ponastavite na izvirne tovarniške nastavitve, ne da bi uporabili menijske ukaze.

Opomba: S ponastavitvijo na tovarniške nastavitve boste izbrisali vse nastavitve tiskalnika, ki ste jih izbrali.

1 Pritisnite , da izklopite tiskalnik.

2 Hkrati pritisnite in pridržite gumba Settings (Nastavitve) in Start Color (Začni barvno), nato pa vnovič
pritisnite , da tiskalnik spet vklopite.

Na zaslonu se pojavi možnost Language (Jezik), kar pomeni, da je bil tiskalnik ponastavljen.

3 Pritiskajte  ali , dokler se ne prikaže želeni jezik.

4 Pritisnite .

5 Pritiskajte  ali , dokler se ne prikaže želena država ali območje.

6 Pritisnite .

Ponastavitev privzetih tovarniških nastavitev vgradljivega
brezžičnega tiskalniškega strežnika
Med namestitvijo boste morda morali izbrati drugo brezžično omrežje.

1 Pritisnite Settings (Nastavitve).

2 Pritiskajte  ali , dokler se na zaslonu ne prikaže Network Setup (Nastavitev omrežja).

3 Pritisnite .

4 Pritiskajte  ali , dokler se na zaslonu ne prikaže Wireless Setup (Brezžična namestitev).

5 Pritisnite .

6 Pritiskajte  ali , dokler se na zaslonu ne prikaže Reset Network Adapter to Factory Default (Ponastavi
omrežni vmesnik na privzete tovarniške nastavitve).
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7 Pritisnite .

Prikaže se to sporočilo: This will reset all wireless network settings. Are you sure? (S tem boste ponastavili
vse nastavitve brezžičnega omrežja. Ali ste prepričani?)

8 Pritiskajte  ali , dokler se na zaslonu ne prikaže Yes (Da).

9 Pritisnite .

Prikaže se sporočilo Clearing wireless settings (Brisanje omrežnih nastavitev).

Opombe:

• Brisanje nastavitev lahko traja od 30 do 60 sekund.
• Lučka brezžičnega omrežja bo zasvetila oranžno.

Odstranitev in vnovična nastavitev programske opreme
Če tiskalnik ne deluje pravilno ali se, ko ga skušate uporabiti, prikaže sporočilo o napaki pri komunikaciji, boste
morda morali odstraniti programsko opremo in jo vnovič namestiti.

Za uporabnike operacijskega sistema Windows:
1 Onemogočite protivirusne programe.

2 Kliknite Start  Programs (Programi) ali All Programs (Vsi programi)  Lexmark 3500-4500 Series.

3 Izberite Uninstall (Odstrani).

4 Sledite navodilom na zaslonu računalnika, kako odstraniti programsko opremo tiskalnika.

5 Preden programsko opremo še enkrat namestite, vnovič zaženite računalnik.

6 Vstavite CD za program Windows in sledite navodilom na zaslonu računalnika, da znova namestite programsko
opremo.

Opomba: Če se, ko vnovič zaženete računalnik, namestitveni zaslon ne pojavi samodejno, kliknite Start  Run
(Zaženi) in vnesite D:\setup.exe, kjer je D črka pogona CD-ROM.

Za uporabnike operacijskega sistema Macintosh:
1 Zaprite vse odprte programe.

2 Na namizju Finderja dvokliknite mapo Lexmark 3500-4500 Series.

3 Dvokliknite ikono Uninstaller (Odstranjevalni program).

4 Sledite navodilom na zaslonu računalnika, kako odstraniti programsko opremo tiskalnika.

5 Preden programsko opremo še enkrat namestite, vnovič zaženite računalnik.

6 Vstavite CD za Macintosh.

7 Na namizju Finderja dvokliknite ikono Lexmark 3500-4500 Series Installer.

8 Dvokliknite ikono Install (Namestitev).

9 Sledite navodilom na zaslonu računalnika, da znova namestite programsko opremo.
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Če se programska oprema kljub temu ne namesti pravilno, obiščite naše spletno mesto na naslovu
www.lexmark.com z najnovejšimi različicami programske opreme.

1 V vseh državah ali območjih, razen ZDA, izberite svojo državo ali območje.

2 Kliknite povezavo za gonilnike in prenose.

3 Izberite družino tiskalnikov.

4 Izberite model tiskalnika, ki ga imate.

5 Izberite operacijski sistem.

6 Izberite datoteko, ki jo želite prenesti, in sledite navodilom na zaslonu računalnika.

Opomba: Če je v omrežju več tiskalnikov, morate poznati naslov MAC za tiskalnik, ki ga nameščate. Če želite več
informacij, glejte “Kje najdete naslov MAC?” na 66. strani.
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Napredna brezžična namestitev

Dodajanje tiskalnika v obstoječe začasno brezžično omrežje
Samo za uporabnike operacijskega sistema Windows
1 Kliknite Start  Programs (Programi) ali All Programs (Vsi programi)  Lexmark 3500-4500 Series.

2 Kliknite Wireless Setup (Brezžična namestitev).

3 Sledite navodilom na zaslonu računalnika.

Samo za uporabnike operacijskega sistema Macintosh
1 Računalnik mora biti vklopljen.

2 Na namizju Finderja kliknite mapo Applications (Programi).

3 V mapi Applications (Programi) dvokliknite ikono Internet Connect (Povezava z internetom).

4 V orodni vrstici kliknite ikono AirPort.

5 V pojavnem meniju Network (Omrežje) izberite tiskalniški strežnik XXXXXX, kjer XXXXXX predstavlja zadnjih
šest številk tiskalnikovega naslova MAC.

Opombe:

• Naslov MAC je zapisan na nalepki, ki jo najdete na hrbtni strani tiskalnika.
• Med povezovanjem z omrežjem tiskalniškega strežnika XXXXXX bo povezava z internetom začasno

prekinjena.

6 Odprite brskalnik Safari.

7 V spustnem meniju Bookmarks (Zaznamki) izberite Show All Bookmarks (Pokaži vse zaznamke).

8 V razdelku Collections (Zbirke) izberite Bonjour ali Rendezvous.

Opomba: Ime programa v različici 10.3 operacijskega sistema Macintosh OS X je bilo Rendezvous, zdaj pa se
imenuje Bonjour.

9 Dvokliknite model tiskalnika, ki ga imate.

Opomba: Če vašega tiskalnika ni na seznamu, v polje za naslov v brskalniku ročno vnesite naslov IP tiskalnika.
Na primer:

http://10.168.0.101

Opomba: Če ne poznate naslova IP tiskalnika, natisnite stran z nastavitvami omrežja, saj ta vsebuje tudi podatek
o naslovu IP.

10 Kliknite Configuration (Konfiguracija).

11 Kliknite Wireless (Brezžično omrežje).
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12 Spremenite te nastavitve:
a Vnesite ime svojega omrežja (SSID).
b Pri nastavitvi BSS Type (Vrsta BSS):

• Izberite Infrastructure (Infrastruktura), če vaše omrežje za komunikacijo z drugimi brezžičnimi
napravami uporablja brezžično dostopno točko (brezžični usmerjevalnik).

• Izberite Ad-hoc (Začasno), če vaše omrežje za komunikacijo z drugimi brezžičnimi napravami ne
uporablja brezžične dostopne točke (brezžičnega usmerjevalnika).

c Izberite vrsto varnosti, ki jo želite uporabiti za zaščito brezžičnega omrežja.

Opomba: Če nimate teh informacij, glejte dokumentacijo, ki je bila priložena opremi za brezžično omrežje,
ali se obrnite na osebo, ki je omrežje namestila.

13 Kliknite Submit (Pošlji).

14 V mapi Applications (Programi) dvokliknite ikono Internet Connect (Povezava z internetom).

15 V orodni vrstici kliknite ikono AirPort.

16 V pojavnem meniju Network (Omrežje) izberite svoje izvirno omrežje.

Opombe:

• Morda boste morali vnesti varnostno geslo za brezžično omrežje.
• Povezava z internetom bo ponovno delovala, ko se znova povežete z izvirnim omrežjem.

Ustvarjanje začasnih brezžičnih omrežij
Lexmark priporoča, da za namestitev brezžičnega omrežja uporabite brezžično dostopno točko (brezžični
usmerjevalnik). Tako nameščeno omrežje se imenuje infrastrukturno omrežje, zanj pa so značilni:

• Izboljšana varnost omrežja
• Večja zanesljivost
• Hitrejše delovanje
• Lažja namestitev

Brezžično omrežje lahko nastavite tudi brez brezžične dostopne točke (brezžičnega usmerjevalnika). Tako omrežje
se imenuje začasno omrežje.

Samo za uporabnike operacijskega sistema Windows
1 Kliknite:

• V operacijskem sistemu Windows XP: Start  Settings (Namestitve) ali Control Panel (Nadzorna
plošča)  Network Connection (Omrežna povezava)

• V operacijskem sistemu Windows Vista: Ikono Start  Control Panel (Nadzorna plošča)  Network and
Internet (Omrežje in internet)  Network and Sharing Center (Središče za omrežje in skupno rabo)
Ikona Start je videti tako .

2 Z desno miškino tipko kliknite Wireless Network Connections (Brezžične omrežne povezave).

3 Če se v pojavnem meniju prikaže možnost Enable (Omogoči), jo kliknite.

Opomba: Če se možnost Enable (Omogoči) ne prikaže, je brezžična povezava že omogočena.

4 Z desno miškino tipko kliknite ikono Wireless Network Connections (Brezžične omrežne povezave).

5 Kliknite Properties (Lastnosti).
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6 Kliknite kartico Wireless Networks (Brezžična omrežja).

Opomba: Če kartica Wireless Networks (Brezžična omrežja) ni prikazana, je v računalniku nameščena
programska oprema drugega izdelovalca za določanje nastavitev brezžičnega omrežja. V tem primeru morate
za namestitev začasnega omrežja uporabiti to programsko opremo. Če želite več informacij, v dokumentaciji te
programske opreme poiščite navodila za ustvarjanje začasnega omrežja.

7 Potrdite potrditveno polje Use Windows to configure my wireless network settings (Za konfiguracijo
nastavitev brezžičnega omrežja uporabi Windows).

8 V razdelku Preferred Networks (Prednostna omrežja) izbrišite morebitna obstoječa omrežja.
a Kliknite omrežje, ki ga želite odstraniti.
b Kliknite gumb Remove (Odstrani).

9 Kliknite Add (Dodaj), da ustvarite začasno omrežje.

10 V polje Network Name (SSID) (Omrežno ime – SSID) vnesite želeno ime brezžičnega omrežja.

11 Zapišite ime, ki ste ga izbrali, saj ga boste potrebovali pri zagonu brezžične namestitve. Ime zapišite natančno,
vključno z morebitnimi velikimi črkami.

12 Če se na seznamu pojavi možnost Network Authentication (Preverjanje pristnosti v omrežju), izberite Open
(Odpri).

13 Na seznamu Data encryption (Šifriranje podatkov) izberite WEP.

14 Po potrebi počistite potrditveno polje The key is provided for me automatically (Samodejna pridobitev
ključa).

15 V polje Network Key (Omrežni ključ) vtipkajte varnostno šifro.

16 Zapišite varnostno šifro, ki ste jo izbrali, saj jo boste potrebovali pri zagonu brezžične namestitve. Šifro zapišite
natančno, vključno z morebitnimi velikimi črkami.

Opomba: Če želite več informacij o geslih (varnostnih ključih), v razdelku »Odpravljanje težav z brezžičnim
omrežjem« poglavja »Odpravljanje težav« glejte naslov »Preverjanje varnostnih ključev«.

17 Vnesite enako varnostno šifro v polje Confirm network key (Potrditev omrežnega ključa).

18 Potrdite potrditveno polje This is a computer-to-computer (ad hoc) network; wireless access points are
not used. (To je omrežje računalnik-računalnik (začasno omrežje); brez uporabe brezžičnih dostopnih
točk).

19 Dvakrat kliknite OK (V redu), da zaprete odprta okna.

20 Računalnik bo morda potreboval nekaj minut, da zazna nove nastavitve. Če želite preveriti stanje omrežja:
a Z desno miškino tipko kliknite ikono Wireless Network Connections (Brezžične omrežne povezave).
b Izberite možnost View Available Wireless Networks (Ogled brezžičnih omrežij, ki so na voljo).

• Če je omrežje prikazano na seznamu, računalnik pa ni povezan, izberite začasno omrežje in kliknite
gumb Connect (Vzpostavi povezavo).

• Če se omrežje ne pojavi, malce počakajte, nato pa kliknite gumb Refresh network list (Osveži seznam
omrežij).

21 Kliknite Start  Programs (Programi) ali All Programs (Vsi programi)  Lexmark 3500-4500 Series.

22 Kliknite Wireless Setup Utility (Pripomoček za brezžično namestitev).

Opomba: Morda boste med postopkom namestitve pozvani, da z namestitvenim kablom znova priključite
tiskalnik na računalnik.
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23 Sledite navodilom na zaslonu računalnika.

24 Shranite omrežno ime in varnostni ključ na varno mesto za poznejšo uporabo.

Samo za uporabnike operacijskega sistema Macintosh
1 Računalnik mora biti vklopljen.

2 Na namizju Finderja kliknite mapo Applications (Programi).

3 V mapi Applications (Programi) dvokliknite ikono Internet Connect (Povezava z internetom).

4 V orodni vrstici kliknite ikono AirPort.

5 V pojavnem meniju Network (Omrežje) izberite tiskalniški strežnik XXXXXX, kjer XXXXXX predstavlja zadnjih
šest številk tiskalnikovega naslova MAC.

Opomba: Naslov MAC je zapisan na nalepki, ki jo najdete na hrbtni strani tiskalnika.

6 Vstavite CD za Macintosh, da zaženete brezžično namestitev.

7 Na namizju Finderja dvokliknite ikono Lexmark 3500-4500 Series Installer.

8 Dvokliknite ikono Install (Namestitev).

9 Kliknite Continue (Nadaljuj).

10 Sledite navodilom na zaslonu računalnika.

11 Shranite omrežno ime in varnostni ključ na varno mesto za poznejšo uporabo.
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Obvestila

Obvestila o izdaji
marec 2007

Naslednji odstavek ne velja v državah, kjer je v nasprotju s krajevno zakonodajo: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. VAM TA
DOKUMENT DAJE, KAKRŠEN JE, BREZ VSAKRŠNEGA JAMSTVA, BODISI IZRECNEGA BODISI NAZNAČENEGA, VKLJUČNO Z
NAZNAČENIMI JAMSTVI O USTREZNOSTI ZA PRODAJO ALI DOLOČEN NAMEN, VENDAR NE OMEJENO NANJE. Nekatere države
ne dovoljujejo odreka izrecnih ali naznačenih jamstev pri nekaterih transakcijah, zato ta izjava za vas morda ne velja.

V tem dokumentu so mogoče tehnične ali tiskarske napake. Informacije v tem dokumentu se občasno spremenijo in bodo vključene v
prihodnjih izdajah. Pridržujemo si pravico, da kadarkoli izboljšamo ali spremenimo opisane izdelke ali programe.

Navedbe izdelkov, programov ali storitev v tem dokumentu ne pomenijo, da jih namerava proizvajalec dati na voljo v vseh državah, kjer
posluje. Prav tako ne pomenijo ali nakazujejo, da lahko uporabljate samo navedeni izdelek, program ali storitev. Namesto njih lahko
uporabite vsak po delovanju enakovreden izdelek, program ali storitev, ki ne krši nobenih obstoječih pravic intelektualne lastnine.
Ocenjevanje in preverjanje delovanja skupaj z drugimi izdelki, programi ali storitvami, razen tistih, ki jih izrecno določi proizvajalec, je
odgovornost uporabnika.

Za Lexmarkovo tehnično podporo, obiščite support.lexmark.com.

Za informacije o potrošnem materialu in prenosih, obiščite www.lexmark.com.

Če nimate dostopa do interneta, nam lahko pošljete pošto:

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

© 2007 Lexmark International, Inc.

Vse pravice pridržane.

Blagovne znamke
Lexmark in Lexmark z znakom diamanta sta blagovni znamki družbe Lexmark International, Inc., zaščiteni v ZDA in/ali v drugih državah.

PerfectFinish je blagovna znamka družbe Lexmark International, Inc.

Vse druge blagovne znamke pripadajo svojim lastnikom.

Licenčna pogodba za končnega uporabnika*
Z odprtjem tega paketa, namestitvijo programske opreme tiskalne naprave ali uporabo priloženih tiskalnih kartuš potrjujete, da sprejemate
naslednjo licenco/pogodbo: Priložene patentirane tiskalne kartuše so licencirane samo za enkratno uporabo in so razvite tako, da po
porabi določene količine črnila prenehajo delovati. Ko je treba kartušo zamenjati, v njej ostane še določena spremenljiva količina črnila.
Po tej enkratni uporabi licenca za uporabo kartuše preneha veljati in uporabljeno kartušo morate vrniti samo Lexmarku, ki jo bo obnovil,
znova napolnil ali recikliral. Če ne sprejemate pogojev te licence/pogodbe za enkratno uporabo, izdelek v izvirni embalaži vrnite
na prodajno mesto, kjer ste ga kupili. Nadomestne kartuše, za katere ti pogoji ne veljajo, lahko kupite na spletnem mestu
www.lexmark.com.

* Ta licenčna pogodba ne velja za izdelke serije XX80 (vključno z, vendar ne omejeno na modele X1380, X1480, X1580, X2580, X3580
in X4580).
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Slovarček izrazov o omrežjih

brezžična dostopna točka Naprava, ki povezuje brezžične naprave v omrežje

brezžični usmerjevalnik Usmerjevalnik, ki deluje tudi kot brezžična dostopna točka

BSS (Basic Service Set) BSS opisuje vrsto brezžičnega omrežja, ki ga uporabljate. To je lahko: infrastrukturno
ali začasno omrežje.

DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol)

Jezik, ki ga uporabljajo strežniki DHCP

infrastrukturni način Nastavitev brezžične naprave, ki omogoča neposredno komunikacijo z drugimi
brezžičnimi napravi prek dostopne točke ali usmerjevalnika

IP (Internet Protocol), naslov Omrežni naslov računalnika ali tiskalnika. Vsaka naprava v omrežju ima lastni omrežni
naslov. Naslov lahko določite sami ročno (statični naslov IP) ali pa ga samodejno določi
strežnik DHCP (naslov IP DHCP) oziroma naprava (samodejni naslov IP).

ipconfig Ukaz, ki v računalnikih z operacijskim sistemom Windows prikaže naslov IP in druge
informacije o omrežju

kabel USB Lahek in upogljiv kabel, ki v primerjavi s paralelnimi kabli omogoča bistveno hitrejšo
komunikacijo med tiskalnikom in računalnikom

kanal Določena radijska frekvenca, ki jo brezžične naprave uporabljajo za komunikacijo. Vse
naprave v istem omrežju morajo uporabljati isti kanal.

MAC (Media Access Control), naslov Naslov strojne opreme, ki enolično označuje vsako napravo v omrežju. Naslov MAC je
navadno natisnjen na napravi.

MAC, filtriranje Način omejevanja dostopa do brezžičnega omrežja, pri katerem določite naslove MAC,
ki lahko komunicirajo prek omrežja. To nastavitev je mogoče določiti v brezžičnih
usmerjevalnikih ali dostopnih točkah.

moč signala Mera, ki označuje, kako močno se oddajani signal sprejema

namestitveni kabel Kabel, ki pri nekaterih načinih namestitve začasno poveže tiskalnik z računalnikom.

naslov IP DHCP Naslov IP, ki ga strežnik DHCP samodejno določi.

način začasnega omrežja Nastavitev brezžične naprave, ki omogoča neposredno komunikacijo z drugimi
brezžičnimi napravi brez dostopne točke ali usmerjevalnika

omrežni vmesnik/kartica Naprava, ki omogoča komunikacijo med računalniki ali tiskalniki v omrežju

omrežno ime Glejte “SSID (Service Set Identifier)” na 75. strani

omrežno zvezdišče Naprava, ki povezuje več naprav v žičnem omrežju

ping Test, s katerim preverite, ali računalnik lahko komunicira z drugo napravo

preklopnik Naprava, podobna omrežnemu zvezdišču, s katero je mogoče povezati več različnih
omrežij

samodejni naslov IP Naslov IP, ki ga omrežna naprava samodejno določi. Če naprava uporablja protokol
DHCP, strežnik DHCP pa ni na voljo, lahko naprava samodejno dodeli naslov IP.

SSID (Service Set Identifier) Ime brezžičnega omrežja. Ko tiskalnik povežete v brezžično omrežje, mora biti omrežno
ime tiskalnika enako omrežnemu imenu (SSID) omrežja. Imenuje se tudi BSS (Basic
Service Set).

statični naslov IP Naslov IP, ki ga sami ročno določite

strežnik DHCP Računalnik ali usmerjevalnik, ki vsaki napravi v omrežju dodeli enoličen naslov IP.
Enolični naslovi preprečujejo morebitne spore.

UAA (Universally Administered Address) Naslov, ki ga izdelovalec dodeli omrežnemu tiskalniku ali tiskalniškemu strežniku.
Naslov UAA najdete tako, da natisnete stran z nastavitvami omrežja in poiščete razdelek
z naslovom UAA.
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usmerjevalnik Naprava, ki omogoča, da več računalnikov ali drugih naprav uporablja eno internetno
povezavo. Osnovni usmerjevalnik usmerja omrežni promet.

varnostni ključ Geslo za zaščito omrežja, na primer ključ WEP ali geslo WPA.

vgradljivi brezžični tiskalniški strežnik Naprava, ki omogoča komunikacijo med računalniki in tiskalniki v omrežju brez uporabe
kablov

vrata USB Majhna pravokotna vrata na hrbtni strani računalnika, ki omogočajo povezavo zunanjih
naprav prek kabla USB in hitro komunikacijo med njimi

vzdevek tiskalnika Ime, ki ga dodelite tiskalniku zaradi lažjega prepoznavanja v omrežju

WEP (Wired Equivalent Privacy) Varnostna nastavitev za preprečevanje nepooblaščenega dostopa do brezžičnega
omrežja. Mogoči sta tudi še nastavitvi WPA in WPA2.

Wi-Fi Oznaka za tehnologijo, s katero je mogoče ustvariti brezžično krajevno omrežje,
združljivo z napravami različnih izdelovalcev.

WPA (Wi-Fi Protected Access) Varnostna nastavitev za preprečevanje nepooblaščenega dostopa do brezžičnega
omrežja. Nastavitve ni mogoče uporabljati v začasnih brezžičnih omrežjih. Mogoči sta
tudi še nastavitvi WEP in WPA2.

WPA2 Novejša različica nastavitve WPA, ki jo starejši usmerjevalniki večinoma ne podpirajo.
Mogoči sta tudi še nastavitvi WPA in WEP.

začasno omrežje Brezžično omrežje, ki ne uporablja dostopne točke
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