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Informace o bezpečnosti
Používejte výhradně zdroj napájení a napájecí kabel dodávané spolu s výrobkem nebo odpovídající náhradní zdroj napájení a napájecí
kabel schválený výrobcem.
Napájecí kabel musí být připojen do snadno přístupné elektrické zásuvky blízko výrobku.

UPOZORNĚNÍ: Napájecí kabel nekruťte, neohýbejte, nemačkejte a nepokládejte na něho těžké předměty. Zabraňte jeho odírání a
napínání. Zamezte jeho přiskřípnutí mezi dvěma objekty, například mezi nábytkem a stěnou. Při špatném zacházení s napájecím
kabelem hrozí nebezpečí požáru či úrazu elektrickým proudem. Stav napájecího kabelu pravidelně kontrolujte. Před kontrolou kabelu
ho vytáhněte z elektrické zásuvky.

Služby nebo opravy, které nejsou popsány v uživatelské dokumentaci, svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
Tento produkt byl vyroben, otestován a schválen tak, aby při použití specifických součástí Lexmark vyhovoval přísným globálním
bezpečnostním normám. Bezpečnostní funkce některých částí nemusí být vždy zjevné. Společnost Lexmark neodpovídá za použití jiných
náhradních dílů.

UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení, telefon atd.) za bouřky.

TYTO POKYNY SI ULOŽTE.
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Úvod

Vyhledání informací o tiskárně

Rychlá instalace

Popis Kde je najdete

List Rychlá instalace obsahuje pokyny k instalaci
hardwaru a softwaru.

Tento dokument je součástí balení tiskárny nebo jej najdete
na webové stránce společnosti Lexmark
www.lexmark.com.

Uživatelská příručka

Popis Kde je najdete

V Uživatelské příručce najdete pokyny pro instalaci
hardwaru a softwaru (v operačním systému Windows)
a základní pokyny pro používání tiskárny.
Poznámka: Pokud tiskárna podporuje operační
systémy Macintosh, podívejte se do nápovědy pro
počítače Mac:
1 Na pracovní ploše Finder poklepejte na ikonu

Lexmark 4800 Series.
2 Poklepejte na ikonu Nápovědy tiskárny.

Tento dokument je součástí balení tiskárny nebo jej najdete
na webové stránce společnosti Lexmark
www.lexmark.com.
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Uživatelská příručka: Úplná verze

Popis Kde je najdete

V Uživatelské příručce: Úplná verze naleznete pokyny
k používání tiskárny a další informace k tématům:

• Používání softwaru (v operačních systémech
Windows)

• Vložení papíru
• Tisk
• Práce s fotografiemi
• Skenování (pokud ho tiskárna podporuje)
• Kopírování (pokud ho tiskárna podporuje)
• Faxování (pokud ho tiskárna podporuje)
• Údržba tiskárny
• Připojení tiskárny k síti (pokud ho tiskárna

podporuje)
• Řešení problémů s tiskem, kopírováním, skeno-

váním, faxováním, zablokovaným papírem nebo
nesprávným zaváděním

Poznámka: Pokud tiskárna podporuje operační
systémy Macintosh, podívejte se do nápovědy pro
počítače Mac:
1 Na pracovní ploše Finder poklepejte na ikonu

Lexmark 4800 Series.
2 Poklepejte na ikonu Nápovědy tiskárny.

Uživatelská příručka se nainstaluje při instalaci softwaru
tiskárny.
1 Postupujte jedním z následujících způsobů:

• V systému Windows Vista klepněte na tlačítko
.

• V systému Windows XP a starších systémech
klepněte na tlačítko Start.

2 Klepněte na tlačítko Programy nebo Všechny
Programy  Lexmark 4800 Series.

3 Klepněte na položku Uživatelská příručka.
Pokud na ploše není odkaz na Uživatelskou příručku,
postupujte takto:
1 Vložte disk CD.

Zobrazí se instalační obrazovka.
Poznámka: V případě potřeby klepněte na tlačítko

 Všechny programy  Spustit. V systému
Windows XP a starších verzích klepněte na tlačítko
Start  Spustit a zadejte příkaz D:\setup, kde D je
označení vaší jednotky CD-ROM.

2 Klepněte na příkaz Dokumentace.
3 Klepněte na položku Zobrazit uživatelskou

příručku (včetně Řešení problémů s instalací).
4 Klepněte na tlačítko Ano.

Ikona Uživatelské příručky se zobrazí na ploše a
Uživatelská příručka: Úplná verze se zobrazí na
obrazovce.

Tento dokument najdete na webové stránce společnosti
Lexmark www.lexmark.com.

Středisko řešení Lexmark

Popis Kde je najdete

Software Středisko řešení Lexmark je obsažen na
disku CD. Nainstaluje se spolu s dalším softwarem
když připojíte tiskárnu k počítači.

Otevření Střediska řešení Lexmark:
1 Postupujte jedním z následujících způsobů:

• V systému Windows Vista klepněte na tlačítko .
• V systému Windows XP a starších systémech

klepněte na tlačítko Start.
2 Klepněte na tlačítko Programy nebo Všechny

Programy  Lexmark 4800 Series.
3 Vyberte položku Středisko řešení Lexmark..
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Podpora zákazníků

Popis Kde je najdete (Severní Amerika) Kde je najdete (mimo Severní Ameriku)

Telefonická podpora Volejte na číslo:
• USA: 1-800-332-4120

Pondělí–pátek (8:00 –23:00 vých. času)
Sobota (12:00–18:00 vých. času)

• Kanada: 1-800-539-6275
Anglicky: Pondělí – pátek
(08:00:00 – 23:00 vých. času)
Sobota (12:00–18:00 vých. času)
Francouzsky Pondělí–pátek (9:00–
19:00 vých. času)

• Mexiko: 01-800-253-9627
Pondělí–pátek (8:00–20:00 vých. času)

Poznámka: Telefonní čísla a pracovní doba
podpory mohou být bez ohlášení změněny.
Nejnovější telefonní čísla k dispozici
naleznete na tištěném prohlášení o záruce
dodaném s tiskárnou.

Telefonní čísla a hodiny poskytované
podpory se mohou lišit podle země a
regionu.
Navštivte naši webovou stránku na adrese
www.lexmark.com. Zvolte zemi nebo
region a potom klepněte na odkaz na
zákaznickou podporu.
Poznámka: Další informace o možnostech
kontaktování společnosti Lexmark
naleznete na tištěném prohlášení o záruce
dodaném s tiskárnou.

E-mailová podpora Informace o e-mailové podpoře najdete na
našich webových stránkách:
www.lexmark.com.
1 Klepněte na odkaz CUSTOMER

SUPPORT.
2 Klepněte na položku Technical

Support.
3 Vyberte řadu vaší tiskárny.
4 Vyberte model vaší tiskárny.
5 V části Support Tools klepněte na

položku e-Mail Support.
6 Vyplňte formulář a potom klepněte na

tlačítko Submit Request.

E-mailová podpora se liší podle země a
regionu a nemusí být vždy k dispozici.
Navštivte naši webovou stránku na adrese
www.lexmark.com. Zvolte zemi nebo
region a potom klepněte na odkaz na
zákaznickou podporu.
Poznámka: Další informace o možnostech
kontaktování společnosti Lexmark
naleznete na tištěném prohlášení o záruce
dodaném s tiskárnou.
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Omezená záruka

Popis Kde je najdete (USA) Kde je najdete (mimo Severní
Ameriku)

Informace o omezené záruce
Společnost Lexmark International,
Inc. poskytuje omezenou záruku
na to, že použitý materiál a způsob
zpracování této tiskárny budou
bez závad po dobu 12 měsíců od
původního data zakoupení.

Chcete-li si přečíst omezení a podmínky
této omezené záruky, přečtěte si
Prohlášení o omezené záruce, které je
přiloženo k této tiskárně nebo zveřejněno
na adrese www.lexmark.com.
1 Klepněte na odkaz CUSTOMER

SUPPORT.
2 Klepněte na položku Warranty Infor-

mation.
3 V části Statement of Limited Warranty

klepněte na Inkjet & All-In-One
Printers.

4 Celou záruku lze procházet pomocí
posuvníku.

Informace o záruce se mohou lišit
podle země nebo regionu. Viz
tištěné prohlášení o záruce
dodané s tiskárnou.

Poznamenejte si následující informace (uvedené na dokladu o zakoupení a na zadní straně tiskárny) a mějte je
k dispozici, když nás budete kontaktovat:

• Číslo typu zařízení
• Sériové číslo
• Datum zakoupení
• Místo nákupu

Kompatibilita bezdrátové sítě
Tiskárna obsahuje bezdrátový tiskový server standardu IEEE 802.11g. Tiskárna je kompatibilní se směrovači
standardu IEEE 802.11 b/g/n, které mají certifikaci Wi-Fi. Pokud dochází k problémům se směrovačem N, ověřte u
výrobce směrovače, zda je aktuální nastavení režimu kompatibilní se zařízeními G, protože toto nastavení se liší
podle značky nebo modelu směrovače.
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Nastavení tiskárny

Kontrola obsahu balení

1

2

3
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I
PRINTING

5
6

7

1

2

3

4

Jméno Popis

1 Černá tisková kazeta Kazety, které se instalují do tiskárny
Poznámka: Kombinace kazet se liší podle zakou-
peného produktu.

2 Barevná tisková kazeta

3 Napájecí kabel Připojuje se k portu napájecího zdroje umístěnému na
zadní straně tiskárny.
Poznámka: Kabel napájení může vypadat jinak než
kabel na obrázku.

4 Instalační disk CD se softwarem pro systém
Windows a Macintosh

• Instalační software tiskárny
• Nápověda systému Windows
• Uživatelská příručka v elektronické podobě
• Nápověda pro systém Mac

5 Začínáme Vytištěná knížka, která slouží jako návod.
Poznámka: Kompletní informace pro uživatele (Uživa-
telská příručka nebo Mac Help) naleznete na discích
CD s instalačním softwarem.

6 Návod pro rychlou instalaci Pokyny pro počáteční nastavení

7 Instalační kabel Dočasně spojuje tiskárnu s počítačem při některých
způsobech instalace.
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Popis částí tiskárny
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6

Část Použití

1 Podpěra papíru Vložení papíru

2 Displej ovládacího panelu Zobrazení nabídek

3 Ovládací panel Ovládání tiskárny
Další informace naleznete v části „Použití ovládacího panelu“ na str. 28.

4 Indikátor Wi-Fi Zkontrolujte stav bezdrátového připojení:
• Vypnuto—znamená, že není nainstalováno žádné bezdrátové zařízení.
• Oranžová—znamená, že tiskárna je připravena pro připojení k bezdrátové

síti, ale není připojena.
• Oranžové blikání—znamená, že tiskárna je nakonfigurována, ale

nemůže komunikovat s bezdrátovou sítí.
• Zelená—znamená, že tiskárna je připojena k bezdrátové síti.

5 Otvory pro paměťovou kartu Vložení paměťové karty

6 Port PictBridge Slouží k připojení jednotky paměti flash nebo digitálního fotoaparátu podpo-
rujícího standard PictBridge k tiskárně.

7 Výstupní zásobník papíru Uložení papírů po vytištění

8 Horní kryt Přístup ke skleněné ploše skeneru

9 Kryt vstupu papíru Chrání drážku pro papír, aby do ní nezapadl cizí předmět.

10 Vodicí lišta Při podávání drží papír v přímé poloze.

11 Skleněná plocha skeneru Kopírování nebo odebrání položky
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Část Použití

1 Jednotka skeneru Přístup k tiskovým kazetám

2 Nosič tiskové kazety Instalace, výměna nebo vyjmutí tiskové kazety

3 Lexmark N2050 (interní bezdrátový tiskový
server)

Připojení tiskárny k bezdrátové síti

4 Port USB Připojení tiskárny k počítači pomocí kabelu USB
Varování: Nedotýkejte se portu USB kromě připojování nebo
odpojování kabelu USB nebo instalačního kabelu.

5 Kryt jednotky pro oboustranný tisk • Tisk na obě strany papíru
• Slouží k odstraňování uvízlého papíru. Další informace

naleznete v části „Zablokování papíru v jednotce pro
oboustranný tisk“ na str. 146.

6 Zdroj napájení s portem Připojení tiskárny k napájení

1

2
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Instalace samostatné tiskárny
1 Vybalte tiskárnu.
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2 Ze všech částí tiskárny odstraňte všechny pásky a balicí materiál.
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3 Vysuňte výstupní zásobník papíru.
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4 Zvedněte podpěru papíru.
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5 Roztáhněte vodicí lišty.
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6 Vložte papír.

7 Připojte kabel napájení.

1

2
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8 Zkontrolujte, že je zařízení napájeno elektrickým proudem.

W

F
I

I
PRINTING

9 Zvedněte displej ovládacího panelu.
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10 Pokud k tomu budete vyzváni, nastavte jazyk.

1 12

a Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte opakovaně tlačítko  nebo , dokud se na displeji nezobrazí
požadovaný jazyk.

b Uložte nastavení stisknutím tlačítka .

11 Pokud k tomu budete vyzváni, nastavte zemi nebo oblast.

1 12

a Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte opakovaně tlačítko  nebo , dokud se na displeji nezobrazí
požadovaná země nebo oblast.

b Uložte nastavení stisknutím tlačítka .
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12 Otevřete tiskárnu.

13 Stlačte dolů zajišťovací páčky.
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I
PRINTING

14 Odstraňte ochrannou pásku z černé kazety a vložte kazetu do levého nosiče.

15 Zavřete víčko nosiče černé kazety.
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16 Odstraňte ochrannou pásku z barevné kazety a vložte kazetu do pravého nosiče.

17 Zavřete víčko nosiče barevné kazety.

18 Zavřete tiskárnu.

19 Stiskněte tlačítko .

Vytiskne se stránka se vzorkem vyrovnání.

 

24



20 Stránku se vzorkem vyrovnání zlikvidujte.

Poznámky:

• Stránka se vzorkem vyrovnání se může lišit od vyobrazené stránky.
• Pruhy na stránce se vzorkem vyrovnání jsou normálním jevem a nenaznačují žádný problém.

Popis softwaru tiskárny
Pomocí softwaru tiskárny můžete upravovat fotografie, odesílat faxy, provádět úržbu tiskárny a mnoho dalších
činností. Dále je uveden přehled funkcí aplikací Productivity Studio a Středisko řešení.

K otevření úvodní obrazovky programu Productivity Studio použijte jednu z těchto metod:

Metoda 1 Metoda 2

Poklepejte na pracovní ploše na ikonu Produc-
tivity Studio.

1 Postupujte jedním z následujících způsobů:
• V systému Windows Vista klepněte na tlačítko .
• V systému Windows XP a starších systémech

klepněte na tlačítko Start.
2 Klepněte na tlačítko Programy nebo Všechny programy

 Lexmark 4800 Series.
3 Vyberte položku Productivity Studio.

Klepněte na ikonu programu Productivity Studio, která odpovídá úloze, kterou chcete vykonat. Některé funkce
tohoto softwaru nemusí být u některých tiskáren k dispozici.

Tlačítko Použití Podrobnosti

Skenování • Naskenování fotografie nebo dokumentu
• Uložení, upravení nebo sdílení fotografie nebo dokumentu

Kopírování • Kopírování fotografie nebo dokumentu
• Nový tisk nebo zvětšení fotografie

Fax Odeslání fotografie nebo dokumentu faxem

E-mail Odeslání dokumentu nebo fotografie jako přílohy e-mailové zprávy
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Tlačítko Použití Podrobnosti

Přenos fotografií Slouží ke stahování fotografií z paměťové karty, jednotky paměti flash,
disku CD nebo digitálního fotoaparátu do knihovny.

Fotografické pohlednice Výroba kvalitních pohlednic z fotografií

Balíčky fotografií Tisk více fotografií různých velikostí

Plakát Vytištění fotografie jako plakátu složeného z více stránek

V dolním levém rohu úvodní obrazovky jsou dvě volby Nastavení:

Tlačítko Použití

Stav a údržba tiskárny • Otevření programu Středisko řešení
• Kontrola množství inkoustu
• Objednání tiskových kazet
• Vyhledání informací o údržbě
• Další informace naleznete na dalších kartách Střediska řešení včetně informací

o změně nastavení tiskárny a řešení problémů.

Historie a nastavení faxování Vyberte nastavení faxu tiskárny pro:
• Volba a odesílání
• Zvonění a příjem
• Tisk faxů/Zprávy
• Čísla rychlé a skupinové volby
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Středisko řešení je kompletním průvodcem tiskovými funkcemi, např. tiskem fotografií, řešením problémů s tiskem,
instalací tiskových kazet a prováděním údržby. Program Středisko řešení lze otevřít pomocí jedné z následujících
metod:

Metoda 1 Metoda 2

1 Na pracovní ploše poklepejte na ikonu Středisko
řešení.

2 Klepněte na možnost Nastavení a diagnostika
tiskárny.
Na otevřené kartě Údržba se zobrazí Středisko
řešení.

1 Postupujte jedním z následujících způsobů:
• V systému Windows Vista klepněte na tlačítko

.
• V systému Windows XP a starších systémech

klepněte na tlačítko Start.
2 Klepněte na tlačítko Programy nebo Všechny

programy  Lexmark 4800 Series.
3 Vyberte položku Středisko řešení.

Karta Činnosti:

Návody • Obsahuje postupy pro tyto činnosti:
– Použití základních funkcí
– Tisk, skenování, kopírování nebo faxování
– Tisk projektů, například tisk fotografií, obálek, karet, nekonečných papírů, nažehlo-

vacích fólií a průhledných fólií
• Umožní vyhledání dalších informací v elektronické Uživatelské příručce.
• Zobrazí hladinu inkoustu a umožní objednání nových tiskových kazet.

Řešení problémů • Zobrazí informace o aktuálním stavu.
• Umožňuje řešení problémů s tiskárnou.
• Zobrazí hladinu inkoustu a umožní objednání nových tiskových kazet.

Rozšířené • Umožňuje změnit způsob zobrazení okna Stav tisku.
• Umožňuje zapnout nebo vypnout zvukové upozornění.
• Umožňuje změnit síťová nastavení tisku.
• Umožňuje sdílet informace o způsobu používání tiskárny.
• Zobrazí informace o verzi softwaru.
• Zobrazí hladinu inkoustu a umožní objednání nových tiskových kazet.

Údržba • Instalace nové tiskové kazety
Poznámka: Před instalací nové tiskové kazety počkejte, až bude dokončeno skenování.

• Objednání nových tiskových kazet
• Tisk zkušební stránky
• Umožňuje čištění tiskových kazet za účelem opravy vodorovných pruhů.
• Umožňuje vyrovnání tiskových kazet za účelem opravy rozmazaných okrajů.
• Zobrazení hladin inkoustu
• Usnadňuje řešení ostatních problémů s inkoustem.
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Popis ovládacího panelu
Použití ovládacího panelu
Na displeji se zobrazují:

• Indikátory režimu
• Zprávy oblastí hlavní nabídky
• Ikony
• Hladiny inkoustu v kazetách

Režim Zpráva oblasti hlavní nabídky

1 • Listování v podnabídkách
• Zvýšení počtu tištěných kopií

2 • Listování v seznamu nabídek, podnabídek nebo nastavení na displeji
• Zvětšení čísla

3 • Zrušení zpracovávané úlohy tisku, kopírování nebo skenování
• Zavření nabídky či podnabídky a návrat k výchozí obrazovce pro kopírování, skenování nebo

fotografickou kartu
• Vymazání aktuálních nastavení nebo zrušení chybové zprávy a návrat k výchozím nastavením

4 Zobrazení nabídky Kopírovat, Foto, Tisk souborů, Skenovat, Nastavení a Údržba v závislosti na tom,
který režim je zvolen
Výběr podnabídek (např. nabídky Foto při prohlížení fotografií)

5 • Zapnutí a vypnutí tiskárny
• Zastavení procesu tisku, kopírování nebo skenování

6 A Výběr oboustranného tisku
Poznámka: Toto tlačítko není při použití operačního systému Macintosh funkční. Při práci v operačním
systému Macintosh můžete tisknout oboustranné dokumenty pomocí nastavení v nabídce
Oboustranný tisk v dialogu Tisk.

7 Spuštění úlohy kopírování, skenování nebo tisku fotografií v závislosti na vybraném režimu

8 • Uložení dočasných nastavení
• Návrat na předchozí obrazovku

9 • Listování v podnabídkách
• Snížení počtu tištěných kopií

10 • Výběr položky nabídky nebo podnabídky, která je zobrazena na displeji
• Umožňuje uložit nastavení.
• Zavedení nebo vysunutí papíru
• V režimu Foto označí nebo zruší výběr fotografie.

11 • Listování v seznamu nabídek, podnabídek nebo nastavení na displeji
• Zmenšení čísla
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Pohyb v nabídkách ovládacího panelu
Hlavní nabídka je složena z těchto položek:

• Kopírovat
• Foto
• Tisk souborů
• Skenovat
• Nastavení
• Údržba

1 Opakovaně stiskněte tlačítko  nebo , dokud se nezvýrazní požadovaná položka.

2 Stiskněte tlačítko .

Zobrazí se nabídka odpovídající dříve zvýrazněné položce:
• nabídka Režim kopírování
• nabídka Režim fotografické karty
• nabídka Režim tisku souborů
• nabídka Režim skenování
• nabídka Nastavení
• nabídka Údržba

Každá z těchto nabídek obsahuje položky nabídky nebo podnabídky. Například nabídka Režim kopírování
obsahuje položku nabídky nazvanou Barevně.
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Každá položka nabídky nebo podnabídka obsahuje volby nazývané hodnoty. Například položka nabídky
Barevně obsahuje hodnoty Barevně a Černobíle.

• Opakovaným stisknutím tlačítka  nebo  můžete procházet položky nabídky nebo podnabídky.
• Opakovaným stisknutím tlačítka  nebo  můžete procházet jednotlivé hodnoty.
• V některých nabídkách můžete stisknout tlačítko  a zobrazit náhled úlohy před jejím spuštěním. Úlohou

rozumíme tiskovou úlohu, úlohu kopírování nebo skenování. Na obrazovce nabídky ovládacího panelu je
vyznačeno, kdy můžete stisknutím tlačítka  zobrazit náhled.

• Pokud chcete ještě před spuštěním úlohy provést po zobrazení náhledu změny, stiskněte tlačítko  a
můžete upravit libovolné volby či nastavení pro tuto jednotlivou úlohu. Vrátíte se do nabídky a můžete
provést změny. Pokud jste například pracovali s nabídkou Režim Kopírování, zobrazíte náhled stisknutím
tlačítka . Stisknutím tlačítka  se vrátíte do nabídky Režim Kopírování a můžete provést další
změny.

• Opakovaným stisknutím tlačítka  se vrátíte do předchozích nabídek.

Stisknutím tlačítka  v některých podnabídkách, například v podnabídce Změnit výchozí
nastavení, uložíte vybrané hodnoty. Další informace naleznete v části „Popis a použití výchozích nastavení“
na str. 30.

Popis a použití výchozích nastavení
Uložená nastavení se nazývají uživatelská výchozí nastavení, protože hodnoty jste vybrali a uložili vy, tedy uživatel.
Ovládací panel je označuje jako výchozí nastavení.

Poznámky:

• Vedle výchozího nastavení je zobrazena hvězdička (*). Hvězdiček si můžete všimnout, když procházíte hodnoty
v podnabídkách.

• Výchozí nastavení platí do té doby, dokud je nezměníte. Chcete-li je změnit, znovu zobrazte podnabídku Změnit
výchozí nastavení v příslušné nabídce, zvolte jiné hodnoty a stisknutím tlačítka  tyto hodnoty uložte jako
nová výchozí nastavení.

Pokud chcete spustit úlohu bez provedení změn, stiskněte tlačítko . Úloha bude vytištěna podle výchozích
nastavení. Toto je snadný a rychlý způsob, jak zahájit tisk libovolné úlohy.

Poznámka: Pokud nechcete použít výchozí nastavení, otevřete nabídku, zvolte jiné hodnoty v podnabídkách a
potom stiskněte tlačítko . Úloha bude vytištěna pomocí hodnot zvolených pouze pro tuto úlohu.

Uložení nastavení
V nabídce nastavení je vedle výchozího nastavení zobrazen symbol *. Změna nastavení:

1 Na ovládacím panelu opakovaně stiskněte tlačítko  nebo  a zvolte položku Kopírovat, Foto, Tisk
souborů, Skenovat, Nastavení nebo Údržba.

2 Stiskněte tlačítko .

3 Stiskněte opakovaně tlačítko  nebo , nebo stiskněte opakovaně tlačítko  nebo  a zvolte požadované
nastavení.

4 Stisknutím tlačítka  zvolte požadované nastavení.

Poznámka: Stisknutím tlačítka  také zobrazíte v režimu Kopírování náhled.

5 Když je zvýrazněna možnost Ano, stiskněte tlačítko , nebo stiskněte opakovaně tlačítko  a uložte
všechna dočasná nastavení a vraťte se do hlavní nabídky. Vedle uloženého nastavení se zobrazí symbol *.
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Poznámka: Tiskárna se vrátí k výchozímu nastavení po dvou minutách nečinnosti nebo při vypnutí tiskárny. Platnost
nastavení režimu Foto nevyprší po dvou minutách nečinnosti nebo při vypnutí tiskárny, ale při vyjmutí paměťové
karty nebo jednotky paměti flash se obnoví výchozí nastavení.

Instalace softwaru tiskárny
Pomocí instalačního disku CD-ROM se softwarem (pouze pro uživatele
systému Windows)
Pomocí disku CD dodaného s tiskárnou:

1 Spusťte systém Windows.

2 Po zobrazení pracovní plochy vložte disk CD se softwarem.

Zobrazí se instalační obrazovka softwaru.

3 Klepněte na tlačítko Instalovat.

Pomocí instalačního disku CD-ROM se softwarem (pouze pro uživatele
systému Macintosh)
1 Ukončete všechny spuštěné softwarové aplikace.

2 Vložte disk CD obsahující software.

3 Na pracovní ploše poklepejte na ikonu disku CD tiskárny, která se automaticky zobrazí.

4 Poklepejte na ikonu Instalovat.

5 Postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.

Pomocí webových stránek:
1 Přejděte na webové stránky Lexmark na adrese www.lexmark.com.

2 Na domovské stránce klepněte na odkaz Drivers & Downloads.

3 Zvolte tiskárnu a ovladač tiskárny pro svůj operační systém.

4 Podle pokynů na obrazovce počítače stáhněte ovladač a nainstalujte software tiskárny.

Co znamenají barvy indikátoru Wi-Fi?
• Nesvítí znamená, že tiskárna není zapnutá nebo že není instalován bezdrátový tiskový server.

Tuto možnost zvolte v následujících případech:
– Pokud chcete připojit tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB.
– Pokud v tiskárně není nainstalován bezdrátový tiskový server a chcete připojit tiskárnu k počítači pomocí

kabelu USB.
• Oranžová znamená, že tiskárna je připravena k nakonfigurování pro bezdrátový tisk, ale není připojena k

bezdrátové síti.

Tuto možnost zvolte, pokud chcete nastavit tiskárnu v bezdrátové síti.
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• Oranžové blikání znamená, že tiskárna je nakonfigurována, ale nemůže komunikovat s bezdrátovou sítí.

Tuto možnost zvolte, pokud chcete změnit nastavení bezdrátového připojení tiskárny.
• Zelená znamená, že tiskárna je připojena k bezdrátové síti.

Tuto možnost zvolte, pokud chcete začít používat tiskárnu, která je již nastavena v bezdrátové síti.

Zapnutí a vypnutí zvukového upozornění
Tiskárna je vybavena funkcí zvukového upozornění, která oznamuje zahájení a dokončení tisku.

Zapnutí a vypnutí zvukového upozornění:

1 Postupujte jedním z následujících způsobů:
• V systému Windows Vista klepněte na tlačítko .
• V systému Windows XP a starších systémech klepněte na tlačítko Start.

2 Klepněte na tlačítko Programy nebo Všechny Programy  Lexmark 4800 Series.

3 Klepněte na položku Středisko řešení.

4 Klepněte na položku Rozšířené.

5 Klepněte na příkaz Stav tisku.

6 Zaškrtněte možnost (nebo zrušte zaškrtnutí možnosti) Přehrávat zvukové upozornění při tiskových
událostech.

7 Klepněte na tlačítko OK.

Informace o zabezpečení
Aplikace jiných dodavatelů, včetně antivirových programů, programů pro zabezpečení a bran firewall vás mohou
upozornit na instalaci softwaru tiskárny. Aby tiskárna pracovala správně, umožněte spuštění softwaru tiskárny v
počítači.
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Práce v síti

Obecná práce v síti
Přehled práce v síti
Síť je sada zařízení, například počítačů, tiskáren, ethernetových rozbočovačů, bezdrátových přístupových bodů a
směrovačů, propojených dohromady kabely nebo bezdrátovým připojením umožňujícím komunikaci. Síť může být
kabelová, bezdrátová nebo navržená tak, aby zahrnovala jak zařízení připojená kabely, tak bezdrátová.

Zařízení v kabelové síti spolu vzájemně komunikují pomocí kabelů.

Zařízení v bezdrátové síti používají ke vzájemné komunikaci místo kabelů rádiové vlny. Aby zařízení mohlo
komunikovat bezdrátově, musí mít připojen nebo nainstalován bezdrátový tiskový server, který umožňuje přijímat a
vysílat rádiové vlny.

Běžné konfigurace domácí sítě
Aby spolu mohly komunikovat stolní počítače, přenosné počítače a tiskárny v síti, musí být propojeny kabely nebo
musí mít vestavěny nebo nainstalovány adaptéry bezdrátové sítě.

Síť lze nastavit různými způsoby. Dále je uvedeno pět běžných příkladů.

Poznámka: Tiskárny v následujících schématech zastupují tiskárny Lexmark s integrovanými nebo nainstalovanými
interními tiskovými servery Lexmark, které jim umožňují komunikovat prostřednictvím sítě. Interní tiskové servery
Lexmark jsou zařízení vyrobená společností Lexmark, která umožňují připojit tiskárny Lexmark k pevným nebo
bezdrátovým sítím.

Příklad kabelové sítě
• Počítač, přenosný počítač a tiskárna jsou připojeny kabely Ethernet k rozbočovači, směrovači nebo přepínači.
• Síť je připojena k Internetu prostřednictvím DSL nebo kabelového modemu.

Internet

Příklady bezdrátových sítí
Dále jsou uvedeny čtyři běžné příklady bezdrátových sítí:

• Scénář 1: Přenosný počítač a tiskárna propojené bezdrátově přes Internet
• Scénář 2: Počítač, přenosný počítač a tiskárna propojené bezdrátově přes Internet
• Scénář 3: Počítač, přenosný počítač a tiskárna propojené bezdrátově bez využití Internetu
• Scénář 4: Přenosný počítač připojený k tiskárně bezdrátově bez využití Internetu
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Scénář 1: Přenosný počítač a tiskárna propojené bezdrátově přes Internet
• Počítač je připojen k bezdrátovému směrovači kabelem Ethernet.
• Přenosný počítač a tiskárna jsou bezdrátově připojeny ke směrovači.
• Síť je připojena k Internetu prostřednictvím DSL nebo kabelového modemu.

Internet

Scénář 2: Počítač, přenosný počítač a tiskárna propojené bezdrátově přes Internet
• Počítač, přenosný počítač a tiskárna jsou bezdrátově připojeny k bezdrátovému směrovači.
• Síť je připojena k Internetu prostřednictvím DSL nebo kabelového modemu.

Internet
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Scénář 3: Počítač, přenosný počítač a tiskárna propojené bezdrátově bez využití Internetu
• Počítač, přenosný počítač a tiskárna jsou bezdrátově připojeny k bezdrátovému přístupovému bodu.
• Síť není připojena k Internetu.

Scénář 4: Přenosný počítač připojený k tiskárně bezdrátově bez využití Internetu
• Přenosný počítač je bezdrátově připojen přímo k tiskárně bez využití bezdrátového směrovače.
• Síť není připojena k Internetu.

Jaké informace potřebuji a kde je najdu?
Tato tiskárna může obsahovat interní bezdrátový tiskový server, který umožňuje použít tiskárnu v bezdrátové síti.
Budete potřebovat následující nastavení stávající bezdrátové sítě:

• Název sítě, známý také jako SSID.
• Režim bezdrátové sítě (typ bezdrátové sítě, kterou používáte, buď infrastruktura, nebo ad hoc)
• Typ zabezpečení v síti (WEP, WPA nebo WPA2)
• Libovolné použitelné klíče zabezpečení nebo hesla použitá v typu šifrování zabezpečení sítě

Poznámka: Abyste mohli správně nastavit tiskárnu pro použití v bezdrátové síti, musíte znát tyto informace.
Nastavení naleznete v dokumentaci ke směrovači nebo se obraťte na člověka, který nastavoval bezdrátovou síť.

Vyhledání MAC adresy
Většina síťových zařízení má jedinečné hardwarové identifikační číslo, kterým se odlišuje od ostatních zařízení v
síti. Tomuto číslu se říká MAC (Media Access Control) adresa.

Pokud byl do tiskárny při výrobě nainstalován interní bezdrátový tiskový server, MAC adresa je řada písmen a číslic
umístěných na zadní straně tiskárny.
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Pokud jste interní bezdrátový tiskový server zakoupili samostatně, je adresa MAC uvedena na samolepicím štítku,
který je součástí bezdrátového tiskového serveru. Přilepte tento štítek na tiskárnu tak, abyste jej kdykoli v případě
potřeby mohli nalézt a zjistit adresu MAC.

UAA: XX XX XX XX XX XX

Poznámka: Ve směrovači lze nastavit seznam MAC adres, takže v síti mohou pracovat pouze zařízení s
odpovídajícími MAC adresami. Tomuto postupu se říká filtrování MAC adres. Filtrování MAC adres je zapnuto ve
směrovači a pokud chcete přidat do sítě tiskárnu, MAC adresa tiskárny musí být zahrnuta v seznamu filtrovaných
MAC adres.

Tisk stránky s nastavením sítě
Na stránce s nastavením sítě je uvedeno nastavení konfigurace sítě.

Poznámka: Stránku s nastavením sítě můžete vytisknout pouze tehdy, když je v tiskárně nainstalován interní
bezdrátový tiskový server.

Tisk stránky s nastavením sítě:

1 Na ovládacím panelu tiskárny opakovaně stiskněte tlačítko  nebo , dokud nezvýrazníte položku
Nastavení.

2 Stiskněte tlačítko .

3 Stiskněte opakovaně tlačítko  nebo , dokud nezvýrazníte položku Nastavení sítě.

4 Stiskněte tlačítko .

5 Stiskněte opakovaně tlačítko  nebo , dokud nebude zvýrazněna možnost Vytisknout stránku nastavení
sítě.

6 Stiskněte tlačítko .

Vytiskne se stránka s nastavením sítě.
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Sdílení tiskárny v prostředí Windows
1 Připravte počítače pro sdílení tiskárny.

a Povolte sdílení souborů a tiskáren ve vlastnostech možnosti Okolní počítače a umožněte k tiskárně přístup
všem počítačům, které mají na tiskárnu tisknout. Podrobné informace najdete v dokumentaci systému
Windows.

b Nainstalujte software tiskárny do všech počítačů, které mají na tiskárnu tisknout.

2 Proveďte identifikaci tiskárny.

V počítači, který je připojen k tiskárně:
a Klepněte na tlačítko Start  Nastavení  Tiskárny nebo Tiskárny a faxy.
b Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Lexmark 4800 Series.
c Klepněte na položku Sdílení.
d Klepněte na možnost Sdílet jako a zadejte pro tiskárnu snadno rozlišitelný název.
e Klepněte na tlačítko OK.

3 Vyhledejte tiskárnu ze vzdáleného počítače.

Poznámka: Vzdálené počítače jsou počítače, které nemají připojenou tuto tiskárnu.

Pouze pro systém Windows 2000 a Windows XP:
a Klepněte na tlačítko Start  Nastavení  Tiskárny a faxy.
b Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Lexmark 4800 Series.
c Klepněte na položku Vlastnosti.
d Klepněte na kartu Porty a klepněte na tlačítko Přidat port....
e Vyberte možnost Místní port a klepněte na tlačítko Nový port....
f Zadejte název portu UNC (Universal Naming Convention) sestávající z názvu serveru a názvu tiskárny

zadaného v kroku krok 2 na str. 37. Název musí být zadán ve tvaru \\server\tiskárna.
g Klepněte na tlačítko OK.
h V dialogovém okně Porty tiskárny klepněte na tlačítko Zavřít.
i Zkontrolujte, zda je nový port vybrán na kartě Porty, a klepněte na tlačítko Použít.

Nový port bude uveden v seznamu spolu s názvem tiskárny.
j Klepněte na tlačítko OK.

Vyhledání tiskárny/tiskového serveru umístěných ve vzdálených podsítích
Disk CD se softwarem tiskárny automaticky najde tiskárny, které jsou umístěny ve stejné síti jako daný počítač.
Pokud jsou tiskárna a tiskový server umístěny v jiné síti (takzvaná podsíť), musíte během instalace softwaru tiskárny
zadat adresu IP ručně.

Práce v bezdrátové síti
Zjištění adres IP
Adresa IP je jedinečné číslo používané zařízeními v síti IP ke vzájemnému vyhledávání a komunikaci. Zařízení v
síti IP spolu mohou komunikovat pouze tehdy, jestliže mají jedinečné a platné adresy IP. Jedinečná adresa IP
znamená, že žádná dvě zařízení v jedné síti nemají stejnou adresu IP.
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Zjištění adresy IP tiskárny
Adresu IP tiskárny zjistíte tak, že si vytisknete stránku s nastavením sítě. Další informace naleznete v části „Tisk
stránky s nastavením sítě“ na str. 36.

Zjištění adresy IP počítače
1 Postupujte jedním z následujících způsobů:

• V systému Windows Vista klepněte na tlačítko   Všechny programy  Příslušenství  Příkazový
řádek.

• V systému Windows XP klepněte na tlačítko Start  Programy nebo Všechny programy 
Příslušenství  Příkazový řádek.

2 Zadejte příkaz ipconfig.

3 Stiskněte klávesu Enter.

Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 192.168.0.100.

Přiřazení adresy IP
Adresu IP může přiřazovat síť pomocí protokolu DHCP. Objekt tiskárny, vytvořený na konci instalace, odesílá
všechny tiskové úlohy po síti do tiskárny s touto adresou.

Mnohé sítě umějí přiřadit adresu IP automaticky. Automatické přiřazování adres IP je schopnost, pomocí které si
jednotlivá zařízení sama přiřadí jedinečnou adresu IP. Většina sítí k přiřazování adres používá protokol DHCP.

V průběhu instalace softwaru tiskárny pro přímý tisk přes IP je adresa IP při přiřazení viditelná jen v seznamu tiskáren.
Objekt tiskárny, který se vytvoří ve složce Tiskárny operačního systému, bude mít v názvu portu uvedenu MAC
adresu tiskárny.

Pokud nebude adresa IP automaticky přiřazena, můžete se pokusit zadat adresu ručně po zvolení tiskárny v
seznamu dostupných zařízení.

Konfigurace adresy IP
Pokud jste ztratili spojení s tiskárnou po síti, obnovte spojení s tiskárnou zvolením možnosti Použít DHCP.

V následujících situacích je nutné přiřadit tiskárně adresu IP:
• Ručně jste přiřadili adresy IP dalším síťovým zařízením.
• Chcete přiřadit specifickou adresu IP.
• Přesouváte tiskárnu do vzdálené podsítě.
• Tiskárna je v obslužném konfiguračním programu uvedena jako Nekonfigurováno.

Zkontaktujte správce systému pro více informací.

Zjištění intenzity signálu
Bezdrátová zařízení mají vestavěné antény, které vysílají a přijímají rádiové signály. Intenzita signálu uvedená na
stránce s nastavením sítě pro tiskárnu ukazuje, jak silně je přijímán vysílaný signál. Intenzitu signálu může ovlivnit
řada faktorů. Jedním z faktorů je rušení vyvolané jinými bezdrátovými zařízeními nebo dokonce jinými zařízeními,
například mikrovlnnými troubami. Dalším faktorem je vzdálenost. Čím dále od sebe jsou dvě bezdrátová zařízení,
tím je pravděpodobnější, že signál bude slabší.

Instalace tiskárny do sítě
Postupujte podle pokynů pro metodu připojení k síti, kterou chcete použít. Přesvědčte se, zda je vybraná síť
nastavená, zda správně funguje a zda jsou všechna příslušná zařízení zapnutá. Další informace o vaší konkrétní
síti získáte v dokumentaci k síti nebo od osoby, která ji instalovala.
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Sdílení tiskárny v síti
Sdílení tiskárny v síti (v hostitelském počítači)
Windows Vista:

1 Další informace vyhledejte v informacích o nastavení dodaných s tiskárnou.

2 Klepněte na tlačítko Start  Ovládací panely  Tiskárny.

3 Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu tiskárny a zvolte položku Sdílení.

4 Klepněte na tlačítko Změnit možnosti sdílení.

5 Klepněte na tlačítko Pokračovat.

6 Klepněte na možnost Sdílet tuto tiskárnu a přiřaďte tiskárně název.

7 Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete instalaci.

Pouze pro systém Windows 2000 a Windows XP:

1 Další informace vyhledejte v informacích o nastavení dodaných s tiskárnou.

2 Klepněte na tlačítko Start  Nastavení  Tiskárny.

3 Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu tiskárny a zvolte položku Sdílení.

4 Klepněte na možnost Sdílet jako a přiřaďte tiskárně název.

5 Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete instalaci.

Instalace sdílené tiskárny v ostatních počítačích zapojených do sítě (v klientských počítačích)

Pomocí metody peer-to-peer Pomocí metody point-and-print

1 Přejděte k počítači zapojenému do sítě, ve kterém
chcete povolit tisk na sdílené tiskárně.

2 Vložte disk CD se softwarem tiskárny.
3 Potvrďte souhlas s licenční smlouvou a klepněte na

tlačítko Další.
4 Zvolte Ruční nastavení.
5 V dialogu Nastavení síťové tiskárny zvolte možnost

klient sítě Peer-to-Peer a klepněte na tlačítko
Další.

6 Vyberte v seznamu příslušnou tiskárnu a klepněte na
tlačítko Další.

7 Vyberte software, který chcete nainstalovat, a
klepněte na tlačítko Další.

8 Po dokončení nastavení klepněte na tlačítko
Dokončeno.

9 Tento postup zopakujte pro všechny počítače
zapojené do sítě, ze kterých chcete umožnit přístup
ke sdílené tiskárně.

1 Přejděte k počítači zapojenému do sítě, ve kterém
chcete povolit tisk na sdílené tiskárně.

2 Prohledejte Místa v síti, až naleznete název sdílené
tiskárny přiřazené v krok 4 na str. 39.

3 Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu tiskárny a
vyberte příkaz Otevřít nebo Připojit.

4 Tím zkopírujete podmnožinu softwaru tiskárny z
hostitelského počítače. Ve složce Tiskárny v
klientském počítači se vytvoří objekt tiskárny.
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Konfigurace síťových tiskáren
Konfigurovat
Chcete-li nakonfigurovat síťovou tiskárnu, vyberte tiskárnu v seznamu. Klepněte na tlačítko Konfigurovat a přiiřaďte
tiskárně adresu IP. Zkontaktujte správce systému pro více informací.

Přidat tiskárny
Můžete určit vzdálené podsítě, ve kterých mohou existovat tiskárny připojené přímo k síti. Pokud software detekuje
tiskárnu připojenou přímo k síti, musíte nejprve označit tiskárnu v okně a poté jí po klepnutí na tlačítko
Konfigurovat ručně přiřadit adresu IP (Internet Protocol). Zkontaktujte správce systému pro více informací.

Poznámka: Software neprovede automatickou konfiguraci tiskáren nalezených ve vzdálených podsítích.

Obnovit
Po klepnutí na tlačítko Obnovit obslužný konfigurační program automaticky prohledá a nakonfiguruje nově přidané
tiskárny.

Typy bezdrátových sítí
Sítě mohou pracovat v jednom ze dvou režimů: infrastruktura nebo ad hoc. Společnost Lexmark doporučuje nastavit
na režim infrastruktura pomocí instalačního disku CD dodaného s tiskárnou.

Bezdrátová síť, ve které spolu zařízení vzájemně komunikují prostřednictvím bezdrátového přístupového bodu
(bezdrátového směrovače), je nastavena na režim infrastruktura. Všechna zařízení musí mít platné adresy IP a musí
sdílet stejný SSID a kanál. Navíc musí sdílet stejný název SSID a kanál s bezdrátovým přístupovým bodem
(bezdrátovým směrovačem).

Jednoduchým typem bezdrátové sítě je případ, kdy počítač s bezdrátovým adaptérem komunikuje přímo s tiskárnou
vybavenou pro práci v bezdrátové síti. Tento režim komunikace se nazývá ad hoc. Zařízení u tohoto typu sítě musí
mít platnou adresu IP a musí být nastaveno na režim ad hoc. Bezdrátový tiskový server musí být rovněž
nakonfigurován na stejný název SSID a kanál.

Infrastruktura Ad hoc

Charakteristiky

Komunikace Prostřednictvím bezdrátového
přístupového bodu (bezdrátového
směrovače)

Přímo mezi zařízeními

Zabezpečení Další možnosti zabezpečení

Dosah Určen dosahem a počtem přístupových
bodů

Omezen dosahem jednotlivých
zařízení v síti

Rychlost Obvykle rychlejší Obvykle pomalejší

Požadavky na všechna zařízení v
síti

Jedinečná adresa IP každého
zařízení

Ano Ano

Režim nastaven na Režim infrastruktura Režim ad hoc

Stejný název SSID Ano, včetně bezdrátového
přístupového bodu (bezdrátového
směrovače)

Ano
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Stejný kanál Ano, včetně bezdrátového
přístupového bodu (bezdrátového
směrovače)

Ano

Doporučovanou metodou je režim infrastruktura z následujících důvodů:
• zvýšené zabezpečení sítě
• zvýšená spolehlivost
• rychlejší výkon
• snadnější nastavení

Rady k použití síťových adaptérů
• Ověřte, zda jsou všechny kabely správně připojeny.
• Zkontrolujte, zda je počítač zapnutý.
• Zkontrolujte správné zadání adresy IP.

Rozšířené nastavení bezdrátového připojení
Vytvoření bezdrátové sítě ad hoc pomocí systému Windows
Doporučeným způsobem je nastavit bezdrátovou síť pomocí bezdrátového přístupového bodu (bezdrátového
směrovače). Takto nastavená síť se nazývá síť typu infrastruktura. Pokud máte doma síť typu infrastruktura, měli
byste nakonfigurovat tiskárnu pro práci v této síti.

Pokud nemáte bezdrátový přístupový bod (bezdrátový směrovač) nebo chcete nastavit samostatnou síť mezi
tiskárnou a počítačem s bezdrátovým síťovým adaptérem, můžete nastavit síť typu ad hoc.

Uživatelé systému Windows Vista

1 Klepněte na tlačítko  Ovládací panely  Síť a Internet.

2 V panelu Centrum pro sítě a sdílení klepněte na tlačítko Připojit k síti.

3 V dialogu Připojit k síti klepněte na možnost Nastavit bezdrátovou síť typu ad-hoc (počítač-počítač) a potom
klepněte na tlačítko Další.

4 Postupujte podle pokynů průvodce „Nastavit bezdrátovou síť typu ad hoc“. V rámci nastavení proveďte
následující kroky:
a Vytvořte název sítě nebo SSID pro síť spojující počítač a tiskárnu.
b Zapište název sítě do vymezeného pole. Dejte pozor na správný pravopis a použití malých a velkých písmen.
c V rozbalovacím seznamu Typ zabezpečení zvolte položku WEP a vytvořte klíč zabezpečení (nebo heslo).

Poznámka: Hesla WEP musí obsahovat 5 nebo 13 znaků.
d Zapište heslo sítě do vymezeného pole. Dejte pozor na správný pravopis a použití malých a velkých písmen.

Systém Windows Vista povolí použití sítě typu ad hoc. Síť se zobrazí v dialogu „Připojit k síti“ v dostupných
sítích, což znamená, že počítač je nakonfigurován pro síť typu ad hoc.

5 Zavřete ovládací panel a všechna zbývající okna.

6 Vložte disk CD-ROM tiskárny do počítače a postupujte podle pokynů pro instalaci bezdrátové sítě.

7 Po zobrazení dostupných sítí zadejte název sítě a informace o zabezpečení, které jste vytvořili v kroku krok 4.
Instalační program nakonfiguruje tiskárnu pro použití s počítačem.

8 Uložte si kopii názvu sítě a informací o zabezpečení na bezpečném místě pro budoucí použití.
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Uživatelé systému Windows XP
1 Klepněte na tlačítko Start  Nastavení  Ovládací panely  Síťová připojení.

2 Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Připojení k bezdrátové síti.

3 Pokud se v místní nabídce zobrazí příkaz Povolit, klepněte na něj.

Poznámka: Pokud se příkaz Povolit nezobrazí, je připojení k bezdrátové síti již povoleno.

4 Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Připojení k bezdrátové síti.

5 Klepněte na položku Vlastnosti.

6 Klepněte na kartu Bezdrátové sítě.

Poznámka: Pokud se karta Bezdrátové sítě nezobrazí, je v počítači nainstalován software od jiného dodavatele,
který řídí nastavení bezdrátového připojení. K nastavení bezdrátové sítě ad hoc musíte použít tento software.
Další informace o vytvoření sítě ad hoc naleznete v dokumentaci k tomuto softwaru.

7 Zaškrtněte políčko Použít systém Windows ke konfiguraci nastavení bezdrátové sítě.

8 V poli Upřednostňované sítě odstraňte všechny stávající sítě.
a Klepněte na síť, kterou chcete odebrat.
b Klepněte na tlačítko Odebrat.

9 Chcete-li vytvořit síť ad hoc, klepněte na tlačítko Přidat.

10 Do pole Název sítě (SSID) zadejte název pro bezdrátovou síť.

11 Zapište si zvolený název sítě, abyste ho mohli používat během nastavení bezdrátové sítě. Zkontrolujte, zda jste
ho zkopírovali přesně včetně malých a velkých písmen.

12 Pokud se v seznamu zobrazí položka Ověřování sítě, zvolte možnost Otevřít.

13 V seznamu Šifrování dat vyberte položku WEP.

14 V případě potřeby zrušte zaškrtnutí políčka Klíč je poskytován automaticky.

15 Do pole Síťový klíč zadejte kód zabezpečení.

16 Zapište si zvolený kód zabezpečení, abyste ho mohli používat během nastavení bezdrátové sítě. Zkontrolujte,
zda jste ho zkopírovali přesně včetně veškerých velkých písmen.

Poznámka: Další informace o heslech (klíčích zabezpečení) naleznete v odstavci Kontrola klíčů zabezpečení,
v části Řešení problémů s bezdrátovou sítí kapitoly Řešení problémů.

17 Stejný kód zabezpečení zadejte do pole Potvrďte síťový klíč.

18 Zaškrtněte políčko Toto je síť počítač-počítač (ad hoc); bezdrátové přístupové body nejsou použity.

19 Dvakrát klepněte na tlačítko OK a zavřete dvě otevřená okna.

20 Může trvat několik minut, než počítač rozpozná nové nastavení. Kontrola stavu sítě:
a Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Připojení k bezdrátové síti.
b Zvolte položku Zobrazit dostupné bezdrátové sítě.

• Pokud je síť uvedena, ale počítač není připojen, zvolte síť ad hoc a klepněte na tlačítko Připojit.
• Pokud se síť nezobrazí, počkejte chvilku a klepněte na tlačítko Aktualizovat seznam sítí.

21 Klepněte na tlačítko Programy nebo Všechny Programy  Lexmark 4800 Series.
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22 Klepněte na tlačítko Nástroj pro nastavení bezdrátové sítě.

Poznámka: Možná budete v průběhu instalačního procesu vyzváni k opětovnému připojení tiskárny k počítači
pomocí instalačního kabelu.

23 Postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.

24 Uložte si název sítě a kód zabezpečení na bezpečném místě pro budoucí použití.

Přidání tiskárny do existující bezdrátové sítě ad hoc pomocí systému
Windows
1 Klepněte na tlačítko Programy nebo Všechny Programy  Lexmark 4800 Series.

2 Klepněte na tlačítko Nastavení bezdrátového připojení.

3 Postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.
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Vkládání papíru a originálních dokumentů

Vložení papíru
1 Zkontrolujte následující body:

• Používáte papír určený pro inkoustové tiskárny.
• Pokud používáte fotografický papír, lesklý papír nebo matný papír s vyšší gramáží, vkládejte ho lesklou

stranou nebo stranou určenou k tisku směrem k sobě. (Pokud si nejste jisti, na kterou stranu se tiskne,
podívejte se na pokyny dodané s papírem.)

• Papír nesmí být použitý nebo poškozený.
• Pokud používáte speciální papír, postupujte dle pokynů dodaných s papírem.
• Papír do tiskárny nezasunujte násilím.

2 Předtím, než poprvé vložíte papír, posuňte vodicí lišty směrem k okrajům podpěry papíru. Můžete vložit
maximálně:

• 100 listů obyčejného papíru
• 25 listů matného papíru s vyšší gramáží
• 25 listů fotografického papíru
• 25 listů lesklého papíru

Poznámka: Fotografie vyžadují delší dobu schnutí. Vyjímejte fotografie z tiskárny ihned po vytisknutí a nechte
je uschnout, aby nedošlo k rozmazání inkoustu.

3 Vložte papír svisle doprostřed podpěry papíru a nastavte vodicí lišty tak, aby se opíraly o okraje papíru.

Poznámka: Aby nedošlo k zablokování papíru, zkontrolujte, zda se papír při posouvání vodicích lišt nezkroutil.

Použití automatického senzoru typu papíru
Tiskárna je vybavena zařízením pro automatickou detekci typu papíru. Senzor typu papíru automaticky rozpozná
typ papíru založeného do tiskárny a provede nastavení pro tisk. Pokud chcete například tisknout fotografii, stačí
založit do tiskárny fotografický papír. Tiskárna rozpozná typ papíru a provede automatické nastavení pro co nejlepší
výsledek tisku fotografií.

Vkládání obálek
Najednou můžete vložit až 10 obálek.

Varování: Nepoužívejte obálky s kovovými uzávěry, drátky nebo kovovými úchyty.

1 Vložte obálky na střed podpěry papíru, s místem pro známku v levém horním rohu.

2 Zkontrolujte následující body:
• Potiskovaná strana obálek musí směřovat k vám.
• Obálky musí být určeny pro inkoustové tiskárny.

 

44



• Vodicí lištu papíru posuňte tak, aby se dotýkala okraje obálek.

Poznámky:

• Nevkládejte obálky s otvory, perforacemi, okénky nebo vytlačenými prvky.
• Nepoužívejte obálky s nekrytým pruhem lepidla na chlopni.
• Obálky vyžadují delší dobu schnutí. Vyjímejte obálky z tiskárny ihned po vytisknutí a nechte je uschnout,

aby nedošlo k rozmazání inkoustu.

Vkládání štítků
Najednou můžete vložit až 25 listů štítků.

1 Vložte štítky potiskovanou stranou směrem k sobě a horním okrajem listu do tiskárny.

2 Zkontrolujte následující body:
• Potiskovaná strana štítků směřuje k vám.
• Horní okraj štítků vstupuje do tiskárny jako první.
• Lepidlo na štítcích nesmí zasahovat dále než 1 mm od okraje štítků.
• Používejte kompletní archy se štítky. U neúplného archu (s odlepenými štítky) může dojít k odlepení štítku

během tisku a zablokování papíru.
• Štítky musí být umístěny na střed podpěry papíru.
• Vodicí lišty posuňte tak, aby se dotýkaly okrajů štítků.

Poznámka: Štítky vyžadují delší dobu schnutí. Vyjímejte archy štítků z tiskárny ihned po vytisknutí a nechte je
oschnout, aby nedošlo k rozmazání inkoustu.

Vkládání pohlednic, registračních karet, fotografických karet nebo
dopisnic
Najednou můžete vložit až 25 pohlednic, registračních karet, fotografických karet nebo dopisnic.

1 Vložte karty potiskovanou stranou směrem k sobě.

2 Zkontrolujte následující body:
• Karty musí být umístěny na střed podpěry papíru.
• Vodicí lišty posuňte tak, aby se dotýkaly okrajů karet.

Poznámka: Fotografické karty vyžadují delší dobu schnutí. Vyjímejte fotografické karty z tiskárny ihned po
vytisknutí a nechte je oschnout, aby nedošlo k rozmazání inkoustu.
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Vkládání průhledných fólií
Najednou můžete vložit až 50 průhledných fólií.

1 Vložte fólie do tiskárny hrubou stranou směřující k vám. Pokud fólie obsahují odnímatelný pásek, každý pásek
musí směřovat směrem od vás a dolů směrem k tiskárně.

2 Zkontrolujte následující body:
• Fólie musí být umístěny na střed podpěry papíru.
• Vodicí lišty se musí dotýkat okrajů fólií.

Poznámky:

• Nedoporučuje se používat průhledné fólie s přilepeným papírem na zadní straně.
• Fólie vyžadují delší dobu schnutí. Vyjímejte fólie z tiskárny ihned po vytisknutí a nechte je uschnout, aby

nedošlo k rozmazání inkoustu.

Vkládání nažehlovacích fólií
Najednou můžete vložit až 10 nažehlovacích fólií, ale nejlepších výsledků dosáhnete, když je budete vkládat po
jedné.

1 Vložte nažehlovací fólie potiskovanou stranou směrem k sobě.

2 Zkontrolujte následující body:
• Postupujte podle pokynů výrobce nažehlovacích fólií.
• Fólie musí být umístěny na střed podpěry papíru.
• Vodicí lištu papíru posuňte tak, aby se dotýkala okraje fólie.

Vložení papíru vlastní velikosti
Najednou můžete vložit až 100 listů papíru vlastní velikosti.

1 Vložte papír tiskovou stranou směrem k sobě.

2 Zkontrolujte následující body:
• Velikost papíru musí být v následujících mezích:

Šířka:
– 76,0–216,0 mm
– 3,0–8,5 palce

Délka:
– 127,0–432,0 mm
– 5,0–17,0 palce

• Výška stohu papíru nepřekračuje 10 mm.
• Papír musí být umístěn na střed podpěry papíru.
• Vodicí lišty posuňte tak, aby se dotýkaly okrajů papíru.

Vložení nekonečného papíru
Najednou můžete vložit až 20 listů nekonečného papíru.

1 Před založením nekonečného papíru vyjměte z podpěry papíru všechny ostatní papíry.

2 Odtrhněte počet listů potřebný pro vytištění nápisu.
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3 Požadovaný stoh nekonečného papíru položte na horní kryt.

4 Do tiskárny vložte přední hranu nekonečného papíru.
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5 Zkontrolujte následující body:
• Papír musí být umístěn na střed podpěry papíru.
• Vodicí lišty posuňte tak, aby se dotýkaly okrajů papíru.

Položení originálních dokumentů na skleněnou plochu skeneru
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Kopírovat, skenovat a poté tisknout lze fotografie, textové dokumenty, články z časopisu, noviny a další publikace.
Dokument lze také naskenovat a poté odfaxovat.

1 Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá.

2 Otevřete horní kryt.

3 Položte originální dokument lícem dolů do pravého dolního rohu skleněné plochy skeneru.

4 Zavřete horní kryt, aby na skenovaném obraze nebyly tmavé okraje.

Použití podnabídky Manipulace
1 Z nabídky Nastavení stiskněte opakovaně položku  nebo , dokud se nezvýrazní položka Manipulace s

papírem.

2 Stiskněte tlačítko .

3 Po změně hodnot stisknutím tlačítka  uložte hodnoty a zavřete podnabídku.
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Položka Použití

Velikost Nastavte velikost papíru.

Typ Zadejte typ papíru.
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Tisk

Tisk základních dokumentů
Tisk dokumentu
1 Vložte papír.

2 Otevřete dokument a klepněte na příkaz Soubor  Tisk.

3 Klepněte na tlačítko Vlastnosti, Možnosti, Nastavení nebo Předvolby.

4 Upravte nastavení.

5 Klepněte na tlačítko OK.

6 Klepněte na tlačítko OK nebo Tisk.

Tisk webové stránky
Pomocí Panelu nástrojů můžete vytvořit pro libovolnou webovou stránku verzi vhodnou k tisku.

1 Vložte papír.

2 Otevřete webovou stránku v prohlížeči Microsoft Internet Explorer 5.5 nebo novějším.

3 Postup pro kontrolu nebo změnu nastavení tisku:
a V oblasti panelů nástrojů klepněte na tlačítko Lexmark  Nastavení stránky.
b Upravte nastavení tisku.
c Klepněte na tlačítko OK.

4 Postup pro zobrazení webové stránky před tiskem:
a Klepněte na tlačítko Náhled.
b Pomocí možností panelu nástrojů můžete přecházet mezi stránkami, zvětšovat je nebo zmenšovat, nebo

můžete zvolit, zda chcete tisknout text i obrázky nebo pouze text.
c Klepněte na:

• Tisk v okně Náhled tisku a potom klepněte v dialogu Tisk, který se zobrazí, na tlačítko Tisk
nebo

• Zavřít a pokračujte dalším krokem.

5 V případě potřeby zvolte na panelu nástrojů některou z možností tisku:
• Normální
• Rychlý
• Černobíle
• Pouze text
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Tisk fotografií nebo obrázků z webové stránky
1 Vložte papír. Za účelem dosažení nejlepších výsledků použijte fotografický nebo matný papír s vyšší gramáží

a vložte ho lesklou stranou nebo stranou určenou k tisku směrem k sobě. (Pokud si nejste jisti, na kterou stranu
se tiskne, podívejte se na pokyny dodané s papírem.)

2 Otevřete webovou stránku v prohlížeči Microsoft Internet Explorer 5.5 nebo vyšším.

Na panelu nástrojů se u tlačítka Fotografie zobrazí počet fotografií platných pro tisk.

3 Pokud vedle tlačítka Fotografie není zobrazeno žádné číslo, postupujte následovně:
a V rozbalovací nabídce logo Lexmark vyberte položku Možnosti.
b Klepněte na kartu Rozšířené.
c Vyberte minimální velikost fotografií.
d Klepněte na tlačítko OK.

Vedle tlačítka Fotografie se zobrazí počet fotografií připravených k tisku.

4 Klepněte na položku Fotografie.

Zobrazí se dialog Fast Pics.

5 Pokud chcete tisknout všechny fotografie nebo obrázky pomocí stejných nastavení, vyberte požadovanou
velikost, velikost papíru v tiskárně a počet kopií.

6 Pokud chcete tisknout samostatně jednu fotografii nebo obrázek:
a Zrušte výběr fotografií nebo obrázků, které nechcete tisknout, tím, že na ně klepnete.
b Provádění běžných úprav:

1 Klepněte pravým tlačítkem myši na fotografii nebo obrázek.
2 Klepněte na tlačítko Upravit.
3 Proveďte změny.
4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
5 Po dokončení změn klepněte na tlačítko Hotovo.
6 Vyberte požadovanou velikost, velikost papíru v tiskárně a počet kopií.

7 Klepněte na tlačítko Vytisknout.

Tisk více kopií dokumentu
1 Otevřete dokument a klepněte na nabídku Soubor  Tisk nebo Nastavení tiskárny.

2 V dialogovém okně Nastavení tisku klepněte na tlačítko Vlastnosti, Předvolby, Možnosti nebo Nastavení.

3 V části Kopie na kartě Kvalita/kopie zadejte počet kopií, které chcete vytisknout.

Poznámka: Tisknete-li více kopií vícestránkového dokumentu a přejete si, aby se skládaly, klepněte na možnost
Skládat kopie.

4 Klepnutím na tlačítko OK zavřete otevřená dialogová okna softwaru tiskárny.

5 Vytiskněte dokument.
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Skládání kopií
Tisknete-li více kopií dokumentu, můžete zvolit, zda budete tisknout každou kopii jako sadu všech stránek
(skládané), nebo zda budete tisknout kopie jako skupiny jednotlivých stránek (neskládané).

Skládané Neskládané

1 Otevřete dokument a klepněte na nabídku Soubor  Tisk.

2 Klepněte na tlačítko Vlastnosti, Předvolby, Možnosti nebo Nastavení.

3 Klepněte na kartu Kvalita/kopie.

4 V oddílu Více kopií klepněte na volbu Skládat kopie.

5 Klepnutím na tlačítko OK zavřete otevřená dialogová okna softwaru tiskárny.

6 Vytiskněte dokument.

Poznámky:

• Tato možnost je dostupná pouze při tisku více kopií.
• Při tisku fotografií vyjímejte jednotlivé fotografie z tiskárny ihned po vytisknutí a nechte je uschnout odděleně,

aby nedošlo k rozmazání inkoustu.

Tisk poslední stránky jako první (v obráceném pořadí)
1 Otevřete dokument a klepněte na nabídku Soubor  Tisk.

2 Klepněte na tlačítko Vlastnosti, Předvolby, Možnosti nebo Nastavení.

3 Na kartě Kvalita/kopie vyberte možnost Tisknout poslední stránku jako první.

4 Klepněte na tlačítko OK.

5 Klepněte na tlačítko OK nebo Tisk.

Tisk více stránek na jeden list papíru
1 Otevřete dokument a klepněte na nabídku Soubor  Tisk.

2 Klepněte na tlačítko Vlastnosti, Předvolby, Možnosti nebo Nastavení.

3 Na kartě Rozložení tisku vyberte položku Více stránek na list.

4 Vyberte počet stránek, které se budou tisknout na každou stránku.

5 Pokud chcete, aby byly obrazy jednotlivých stránek tištěny s okrajem, vyberte možnost Tisknout okraje
stránek.

6 Klepněte na tlačítko OK.

7 Klepněte na tlačítko OK nebo Tisk.

 

51



Pozastavení tiskových úloh
1 V systému Windows Vista klepněte na tlačítko   Ovládací panely  Tiskárny.

V systému Windows XP klepněte na tlačítko Start  Nastavení  Tiskárny a faxy.

2 Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Lexmark 4800 Series.

3 Vyberte možnost Pozastavit.

Rušení tiskových úloh
1 V systému Windows Vista klepněte na tlačítko   Ovládací panely  Tiskárny.

V systému Windows XP klepněte na tlačítko Start  Nastavení  Tiskárny a faxy.

2 Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Lexmark 4800 Series.

3 Vyberte položku Otevřít.

4 Klepněte pravým tlačítkem myši na název dokumentu.

5 Vyberte položku Zrušit.

Popis nabídky Možnosti funkce Tisk souborů
Chcete-li použít funkci Tisk souborů, musí být tiskárna připojena k počítači a tiskárna i počítač musí být zapnuté.

1 Vložte do tiskárny paměťovou kartu nebo jednotku paměti flash obsahující textové soubory.

Podporovány jsou následující typy souborů:
• .doc (Microsoft Word)
• .xls (Microsoft Excel)
• .ppt (Microsoft Powerpoint)
• .pdf (Adobe Portable Document Format)
• .rtf (Rich Text Format)
• .docx (Microsoft Word Open Document Format)
• .xlsx (Microsoft Excel Open Document Format)
• .pptx (Microsoft Powerpoint Open Document Format)
• .wps (Microsoft Works)
• .wpd (WordPerfect)

2 Po rozpoznání paměťového zařízení stiskněte tlačítko .

Položka Funkce

Manipulace s papírem Zvolte velikost a typ papíru.

3 Výběry provádějte pomocí tlačítek ovládacího panelu.

4 Stisknutím tlačítka  dočasně uložte nastavení.

Tisk dokumentů z vyměnitelného paměťového zařízení
1 Zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k počítači pomocí kabelu USB a zda jsou tiskárna i počítač zapnuty.

2 Vložte paměťovou kartu do otvoru pro kartu nebo zasuňte jednotku paměti flash do portu PictBridge na přední
straně tiskárny.
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Poznámky:

• Pokud jsou na paměťové kartě nebo jednotce paměti flash uloženy pouze dokumenty, tiskárna se
automaticky přepne do režimu Tisk souborů. Rozpoznány jsou pouze soubory s příponami DOC, XLS,
PPT, PDF, RTF, DOCX, XLSX, PPTX, WPS nebo WPD.

• Pokud jsou na paměťové kartě nebo jednotce paměti flash uloženy také fotografie, tiskárna se automaticky
přepne do režimu Foto.

3 Opakovaně stiskněte tlačítko  nebo , dokud se nezobrazí položka Tisk souborů.

4 Stiskněte tlačítko , pokud chcete změnit velikost nebo typ papíru, nebo chcete upravit výchozí nastavení
tiskárny.

5 Své volby provádějte pomocí tlačítek na ovládacím panelu.

6 Stisknutím tlačítka  uložte nastavení.

7 Dalším stisknutím tlačítka  se vrátíte do režimu Tisk souborů.

8 Stisknutím tlačítka  zobrazíte seznam souborů na vyměnitelném paměťovém zařízení.

9 Stiskněte opakovaně tlačítko  nebo , dokud nevyberete dokument, který chcete vytisknout.

10 Vytiskněte soubor stisknutím tlačítka .

Tisk textových souborů z paměťové karty nebo jednotky paměti flash
Chcete-li použít funkci Tisk souborů, musí být tiskárna připojena k počítači a tiskárna i počítač musí být zapnuté.
Počítač musí obsahovat aplikace podporující požadované formáty souborů.

1 Vložte do tiskárny paměťovou kartu nebo jednotku paměti flash obsahující textové soubory.

Rozpoznávány jsou následující typy souborů:
• .doc (Microsoft Word)
• .xls (Microsoft Excel)
• .ppt (Microsoft Powerpoint)
• .pdf (Adobe Portable Document Format)
• .rtf (Rich Text Format)
• .docx (Microsoft Word Open Document Format)
• .xlsx (Microsoft Excel Open Document Format)
• .pptx (Microsoft Powerpoint Open Document Format)
• .wps (Microsoft Works)
• .wpd (WordPerfect)

2 Stisknutím tlačítka  vyberte možnost Tisk souborů.

3 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte soubor, který chcete vytisknout.

4 Stiskněte tlačítko .
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Tisk speciálních dokumentů
Výběr kompatibilních speciálních typů papíru

• Papír s vysokou gramáží s matným povrchem—Fotografický papír s matným povrchem používaný pro
kvalitní tisk grafiky.

• Fotografický papír Lexmark PerfectFinishTM—Vysoce kvalitní fotografický papír speciálně určený pro
inkoustové tiskárny Lexmark, který je však kompatibilní se všemi inkoustovými tiskárnami. Používá se pro tisk
fotografií v profesionální kvalitě s lesklým povrchem. Nejlepší je ho použít s originálním inkoustem Lexmark
evercolorTM 2, protože výsledné fotografie jsou odolné proti vyblednutí a proti vodě.

• Fotografický papír Lexmark—Vynikající fotografický papír s vyšší gramáží pro inkoustové tiskárny „pro
každodenní použití“, určený pro tiskárny Lexmark. Papír je nicméně kompatibilní se všemi značkami
inkoustových tiskáren. Ačkoli je levný, nabízí vynikající kvalitu obrázků a výjimečnou hodnotu.

• Průhledné fólie—Průhledné plastové médium určené hlavně pro použití ve zpětných projektorech.
• Štítkový karton—Velmi silný papír určený pro tisk odolných dokumentů, například pohlednic.
• Nažehlovací fólie—Typ média určeného pro zrcadlový tisk obrázku, který lze následně nažehlením přenést na

tkaninu.

Tisk obálek
1 Vložte obálky.

2 Otevřete dokument a klepněte na nabídku Soubor  Tisk.

3 Klepněte na tlačítko Vlastnosti, Předvolby, Možnosti nebo Nastavení.

4 V nabídce „Co chci udělat“ vyberte příkaz Tisknout na obálku.

5 V seznamu velikostí obálek vyberte velikost vložených obálek.

6 Zvolte orientaci Na výšku nebo Na šířku.

Poznámky:

• U obálek je většinou používána orientace na šířku.
• Stejná orientace musí být vybrána i v aplikaci.

7 Klepnutím na tlačítko OK zavřete všechny otevřené dialogy softwaru tiskárny.

8 Klepněte na tlačítko OK nebo Tisk.

Tisk pohlednic, registračních karet, fotografických karet nebo dopisnic
1 Vložte pohlednice, registrační karty, fotografické karty nebo dopisnice.

2 Otevřete dokument a klepněte na nabídku Soubor  Tisk.

3 Klepněte na tlačítko Vlastnosti, Předvolby, Možnosti nebo Nastavení.

4 Volba nastavení kvality/rychlosti tisku

Vyberte nastavení Foto pro fotografie a pohlednice a pro ostatní typy karet vyberte nastavení Normální.

5 Klepněte na kartu Nastavení papíru.

6 Vyberte možnost Papír.

7 V seznamu Velikost papíru vyberte velikost karty.
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8 Klepněte na tlačítko OK.

9 Klepněte na tlačítko OK nebo Tisk.

Poznámky:

• Chcete-li se vyvarovat zablokování papíru, nezatlačujte karty do tiskárny silou.
• Vyjímejte jednotlivé karty z tiskárny ihned po vytisknutí a nechejte je zcela uschnout, aby se inkoust nerozmazal.

Tisk dokumentu jako plakátu
1 Otevřete dokument a klepněte na nabídku Soubor  Tisk.

2 Klepněte na tlačítko Vlastnosti, Předvolby, Možnosti nebo Nastavení.

3 Klepněte na kartu Rozložení tisku.

4 V rozbalovacím seznamu Rozložení vyberte položku Plakát.

5 Vyberte požadovanou velikost plakátu. Vybraná hodnota reprezentuje počet stránek na výšku a na šířku, které
budou tvořit výsledný plakát.

6 Pokud chcete, aby se na každou stránku plakátu vytiskly ořezové značky, zaškrtněte možnost Tisknout ořezové
značky.

7 Chcete-li znovu vytisknout poškozené stránky plakátu bez nutnosti tisknout znovu všechny stránky plakátu,
klepněte na možnost Vybrat stránky k tisku. Klepnutím na stránky je vyberte nebo výběr zrušte.

8 Klepnutím na tlačítko OK zavřete všechny otevřené dialogy softwaru tiskárny.

9 Vytiskněte dokument.

Poznámka: Některé programy mohou při použití extrémně velkého či malého písma způsobit oříznutí či vymazání
textu. Pokud k tomu dojde, zkuste zvětšit nebo zmenšit velikost písma.

Tisk obrázku jako plakátu
1 Na ploše poklepejte na ikonu Productivity Studio.

2 V oblasti Tisk fotografií na uvítací obrazovce klepněte na položku Plakát.

3 Jestliže skenujete fotografii:
a Položte fotografii na skleněnou plochu skeneru lícem dolů.
b Klepněte na nabídku Soubor  Přidat fotografii ze skeneru.

4 Pokud neskenujete nový dokument, otevřete složku s příslušnou fotografií.

5 Přetáhněte fotografii do oblasti náhledu pro Tisk vícestránkového plakátu na obrazovce.

6 Klepněte na Další krok v dolní části levého podokna.

7 V rozbalovacím seznamu „Velikost papíru pro tisk plakátu“ zvolte velikost papíru.

8 V rozbalovacím seznamu „Kvalita tisku pro tisk plakátu" vyberte kvalitu tisku.

9 Z rozbalovacího seznamu "Velikost plakátu" zvolte velikost plakátu.

10 Pokud chcete plakát otočit, aby lépe pasoval na tištěné stránky, klepněte na možnost Otočit o 90 stupňů.

11 Klepněte na možnost Vytisknout v dolním pravém rohu obrazovky.
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Tisk knihy
1 Než změníte jakákoli nastavení v okně Vlastnosti tisku, musíte nejprve v programu vybrat správnou velikost

papíru. Knihy můžete tisknout na tyto velikosti papíru:
• Letter
• A4

2 Vložte papír.

3 Otevřete dokument a klepněte na nabídku Soubor  Tisk.

4 Klepněte na tlačítko Vlastnosti, Předvolby, Možnosti nebo Nastavení.

5 Klepněte na kartu Rozložení tisku a potom klepněte na položku Kniha.

6 Tisknete-li velkou knihu, určete počet listů ve svazku.
a Klepněte na Možnosti  Možnosti rozložení.
b V rozbalovací nabídce Počet listů ve svazku vyberte počet potištěných listů ve svazku.

Poznámka: Svazek je libovolný počet listů složených dohromady. Vytištěné svazky jsou skládány jeden na
druhý, přičemž je zachováváno správné pořadí stránek. Složené svazky lze svázat, a vytvořit tak knihu. Tisknete-
li na silnější papír, vyberte menší Počet listů ve svazku.

7 Klepnutím na tlačítko OK zavřete otevřená dialogová okna softwaru tiskárny.

8 Vytiskněte dokument.

Sestavení knihy
1 Převraťte stoh vytištěných papírů ve výstupním zásobníku papíru.

2 Ze stohu vezměte první svazek, přehněte jej v polovině a odložte čelní stránkou dolů.

3 Ze stohu vezměte další svazek, přehněte jej v polovině a odložte jej navrch na první svazek první stránkou dolů.

4 Složte zbývající svazky jeden na druhý první stránkou dolů až do vytvoření knihy.

5 Knihu dokončíte svázáním svazků dohromady.

Tisk na papír vlastní velikosti
1 Založte maximálně 100 listů papíru vlastní velikosti.

2 Otevřete dokument a klepněte na nabídku Soubor  Tisk.

3 Klepněte na tlačítko Vlastnosti, Předvolby, Možnosti nebo Nastavení.

4 Na kartě Kvalita/kopie vyberte nastavení Kvalita/rychlost.

5 Klepněte na kartu Nastavení papíru.
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6 V části Velikost papíru vyberte položku Papír a vyberte možnost Vlastní velikost.

7 Vyberte požadované měrné jednotky.

8 Pomocí posuvníků nebo zadáním hodnoty určete velikost papíru založeného v tiskárně.

9 Klepnutím na tlačítko OK zavřete všechny otevřené dialogy softwaru tiskárny.

10 Vytiskněte dokument.

Poznámka: Při vkládání nezatlačujte papír do tiskárny silou.

Tisk na nažehlovací fólie
1 Vložte maximálně 10 nažehlovacích fólií.

2 Otevřete obrázek a klepněte na nabídku Soubor  Tisk.

3 Klepněte na tlačítko Vlastnosti, Předvolby, Možnosti nebo Nastavení.

4 Pokud chcete, aby software tiskárny překlopil obrázek, vyberte na kartě Rozložení tisku možnost Zrcadlové
převrácení.

Pokud automatické překlopení obrázku zajistí použitý program, vyberte možnost Normální.

5 Klepnutím na tlačítko OK zavřete všechny otevřené dialogy softwaru tiskárny.

6 Vytiskněte nažehlovací fólie.

Poznámka: Nažehlovací fólie do tiskárny nezasouvejte násilím.

Tisk průhledných fólií
1 Vložte maximálně 50 průhledných fólií.

2 Otevřete dokument a klepněte na nabídku Soubor  Tisk.

3 Klepněte na tlačítko OK nebo Tisk.

Poznámka: Vyjímejte jednotlivé průhledné fólie z tiskárny ihned po vytisknutí a nechejte je zcela uschnout, aby se
inkoust nerozmazal. Průhledné fólie a fotografie mohou zasychat až 15 minut.

Tisk na nekonečný papír
1 Otevřete dokument a klepněte na nabídku Soubor  Tisk.

2 Klepněte na tlačítko Vlastnosti, Předvolby, Možnosti nebo Nastavení.

3 Na kartě Rozložení tisku vyberte Nekonečný papír.

Poznámka: Po ukončení tisku na nekonečný papír vraťte nastavení na hodnotu Normální.

4 Aby nedošlo k zablokování nekonečného papíru, vyberte v dialogovém okně Velikost nekonečného papíru
Nekonečný Letter nebo Nekonečný A4.

5 Na kartě Nastavení papíru vyberte orientaci Na šířku.

6 Klepněte na tlačítko OK.

7 Klepněte na tlačítko OK nebo Tisk.
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Tisk na obě strany papíru
Popis funkce oboustranného tisku
Tiskárna je vybavena vestavěnou jednotkou pro oboustranný tisk, která umožňuje automaticky tisknout na obě
strany papíru. Funkce je také známa jako oboustranný tisk.

Poznámka: Automatický oboustranný tisk funguje pouze při použití obyčejného papíru velikosti Letter nebo A4.
Pokud chcete tisknout oboustranné dokumenty na jiný typ nebo velikost papíru, použijte metodu ručního
oboustranného tisku.

Chcete-li vytisknout oboustrannou kopii, musí svítit kontrolka A . Tlačítko A  funguje společně s nastavením
Oboustranný tisk v softwaru tiskárny. Zobrazení nastavení Oboustranný tisk:

1 Otevřete dokument a klepněte na nabídku Soubor Tisk.

2 Klepněte na tlačítko Vlastnosti, Předvolby, Možnosti nebo Nastavení.

3 Klepněte na kartu Rozložení tisku.

Oblast Oboustranný tisk je zobrazena v dolní části dialogu.

Možnosti rozbalovacího seznamu Oboustranný tisk jsou následující: Použít nastavení tiskárny, Zapnuto, Vypnuto a
Ručně.

Vyberte možnost Použití

Použít nastavení tiskárny Řízení oboustranného tisku pomocí tlačítka A . Stisknutím tlačítka A  lze vypnout nebo
zapnout kontrolku A .

• Když kontrolka A  svítí, dokumenty se tisknou po obou stranách papíru
(oboustranně).

• Když kontrolka A  nesvítí, dokumenty se netisknou po obou stranách papíru
(oboustranně).

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Použít nastavení tiskárny.

Zapnuto Stiskněte tlačítko A , chcete-li tisknout všechny dokumenty po obou stranách papíru.

Poznámka: Kontrolka A  zůstane rozsvícená, dokud nevyberete jinou možnost.

Vypnuto Tlačítko A  vypněte, jestliže chcete tisknout všechny dokumenty na jednu stranu papíru.

Poznámka: Kontrolka A  zůstane zhasnutá, dokud nevyberete jinou možnost.
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Vyberte možnost Použití

Ručně Umožňuje ruční vytištění úlohy na obě strany papíru. Tuto možnost musíte vybrat,
pokud chcete tisknout oboustranně úlohy na jinou velikost nebo typ papíru, než je
obyčejný papír velikosti Letter nebo A4 (např. na pohlednice).
Poznámka: Můžete stránky oboustranně potisknout tak, aby se otáčely jako stránky

časopisu (

1
2

Boční přetočení) nebo jako stránky stolního kalendáře

(

12

Horní přetočení). Výchozí tovární nastavení je Boční přetočení.

Další informace naleznete v části „Automatický tisk na obě strany papíru (oboustranný tisk)“ na str. 59 a „Ruční
tisk na obě strany papíru (oboustranný tisk)“ na str. 59.

Automatický tisk na obě strany papíru (oboustranný tisk)
Tiskárna je vybavena vestavěnou jednotkou pro oboustranný tisk, která umožňuje automaticky tisknout na obě
strany papíru.

Poznámka: Automatický oboustraný tisk funguje pouze při použití obyčejného papíru velikosti Letter nebo A4. Pokud
chcete tisknout oboustranné dokumenty na jiný typ nebo velikost papíru, použijte metodu ručního oboustranného
tisku.

1 Stiskněte tlačítko A .

2 Otevřete dokument a klepněte na nabídku Soubor  Tisk.

3 Klepněte na tlačítko Vlastnosti, Předvolby, Možnosti nebo Nastavení.

4 Klepněte na kartu Rozložení tisku.

5 V oblasti Oboustranný tisk zvolte v rozbalovacím seznamu možnost Použít nastavení tiskárny.

6 Ověřte, že svítí kontrolka A .

7 Klepnutím na tlačítko OK zavřete všechny otevřené dialogy softwaru tiskárny.

8 Stiskněte tlačítko .

Poznámka: Chcete-li se vrátit k jednostrannému tisku, zkontrolujte, zda je kontrolka A  zhasnutá.

Ruční tisk na obě strany papíru (oboustranný tisk)
Chcete-li vytisknout oboustranný dokument na jinou velikost nebo typ papíru než na obyčejný papír velikosti Letter
nebo A4, musíte použít metodu ručního oboustranného tisku. Tato metoda spočívá ve vytištění lichých stránek, a
potom stoh papíru převrátíte a znovu vložíte do tiskárny a vytisknete na druhé strany listů sudé stránky.

1 Otevřete dokument a klepněte na nabídku Soubor  Tisk.

2 Klepněte na tlačítko Vlastnosti, Předvolby, Možnosti nebo Nastavení.
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3 Klepněte na kartu Rozložení tisku.

4 V oblasti Oboustranný tisk zvolte v rozbalovacím seznamu možnost Ručně.

5 Zaškrtněte políčko Tisk pokynů k ručnímu oboustrannému tisku.

6 Stiskněte tlačítko .

7 Tiskárna vytiskne liché stránky a list s pokyny, který popisuje způsob převrácení a opětovného vložení papíru.

8 Podle listu s pokyny překlopte papír a znovu ho vložte do tiskárny potištěnou stranou směrem od sebe.

9 Tiskárna vytiskne na druhou stranu lichých stránek sudé stránky a vytvoří oboustranně potištěné listy.

Poznámka: Pokud se chcete vrátit k automatickému oboustrannému tisku, zvolte v rozbalovacím seznamu
Oboustranný tisk položku Použít nastavení tiskárny.

Změna nastavení tiskárny
Uložení a odstranění nastavení tisku
1 Otevřete dokument a klepněte na nabídku Soubor  Tisk.

2 Klepněte na tlačítko Vlastnosti, Předvolby, Možnosti nebo Nastavení.

3 Klepněte na kartu Kvalita/kopie.

4 Proveďte nezbytné úpravy nastavení v částech Kvalita/rychlost, Typ papíru a Více kopií.

5 V rozbalovací nabídce Uložit nastavení zvolte příkaz Uložit aktuální nastavení.

6 Klepněte na přepínač u čísla umístění, do kterého chcete nastavení uložit, a potom napište do vybraného pole
název nastavení.

Poznámka: Na prvním místě je vždy Výchozí tovární nastavení a toto umístění nelze změnit ani odstranit.

7 Klepněte na tlačítko Uložit.

Poznámky:

• Chcete-li načíst nastavení tisku, klepněte na rozbalovací nabídku Uložit nastavení a vyberte nastavení ze
seznamu.

• Chcete-li odstranit nastavení, zvolte v rozbalovací nabídce Uložit nastavení příkaz Odstranit nastavení ze
seznamu. Zvolte přepínač u nastavení, které chcete odstranit, a potom klepněte na tlačítko Odstranit.

Použití podnabídky Změnit výchozí nastavení tiskárny
1 Z nabídky Nastavení stiskněte opakovaně položku  nebo , dokud se nezvýrazní položka Změnit výchozí

nastavení tiskárny.

2 Stiskněte tlačítko .

3 Po změně hodnot stisknutím tlačítka  uložte hodnoty jako výchozí nastavení a zavřete podnabídku.

Položka Použití

Nastavit čas Nastavení aktuálního času pomocí číselné klávesnice

Nastavit datum Nastavení aktuálního data pomocí číselné klávesnice
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Položka Použití

Manipulace s papírem Zadání formátu a typu vloženého papíru Další informace naleznete v části „Použití
podnabídky Manipulace“ na str. 47.

Jazyk Změňte jazyk zobrazený na ovládacím panelu.

Země Změňte zemi nebo region zobrazený na ovládacím panelu na vaši zemi nebo region.

Tón tlačítek Hlasitost tónu nastavíte, podržíte-li stisknuté tlačítko ovládacího panelu na možnosti
Zapnuto nebo Vypnuto. Zapnuto je výchozí nastavení.

Úsporný režim Nastavte na tiskárně možnost zapnutí režimu šetřícího energii při nebo po určitém
časovém limitu.

Blokovat nastavení hostitele Umožněte systémové obsluze blokování, aby bylo možné zabránit jednotlivým
uživatelům na síti v provádění změn natavení tiskárny pomocí Nástroje pro
nastavení tiskárny.

Hlasitost reproduktoru Nastavte hlasitost reproduktoru během hovoru.

Obnovení výchozích továrních nastavení softwaru tiskárny
Uživatelé systémů Windows 2000, Windows XP nebo Windows Vista

1 V systému Windows Vista klepněte na tlačítko   Ovládací panely  Tiskárny.

V systému Windows 2000 a Windows XP klepněte na tlačítko Start  Nastavení  Tiskárny nebo Tiskárny
a faxy.

2 Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Lexmark 4800 Series.

3 Klepněte na možnost Předvolby tisku.

4 Klepněte na nabídku Uložit nastavení.

5 V části Obnovit vyberte položku Tovární nastavení (výchozí).

Poznámka: Tovární nastavení není možné odstranit.

Obnovení výchozích továrních nastavení tiskárny
Původní tovární nastavení tiskárny můžete obnovit bez použití softwaru tiskárny.

Poznámka: Obnovením výchozích továrních nastavení budou odstraněna všechna zvolená nastavení tiskárny.

1 Stiskněte opakovaně tlačítko , dokud nezvolíte položku Údržba.

2 Stiskněte tlačítko .

3 Stiskněte opakovaně tlačítko , dokud nezvolíte položku Obnovit výchozí nastavení.

4 Stiskněte tlačítko .

5 Zvolením možnosti Ano obnovíte všechna výchozí nastavení nabídek.

6 Zvolením možnosti Ano obnovíte všechna síťová nastavení.
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Práce s fotografiemi

Použití doporučeného papíru
Pro dosažení nejlepších výsledků při tisku fotografií nebo jiných obrázků ve vysoké kvalitě používejte fotografický
papír Lexmark nebo Lexmark PerfectFinish. Nepoužívejte fotografický papír Lexmark Premium. Vaše tiskové kazety
nejsou s tímto typem papíru kompatibilní.

Načítání a správa fotografií
Popis nabídky Režim fotografické karty
Otevření nabídky Režim fotografické karty:

1 Vložte paměťovou kartu nebo jednotku paměti flash.

2 Po rozpoznání paměťového zařízení stiskněte tlačítko .

Poznámka: Jestliže připojíte k tiskárně digitální fotoaparát nastavený na podporovaný formát velkokapacitního
paměťového zařízení, zobrazí se dotaz, zda chcete použít standard PictBridge. Zvolením možnosti Ne zobrazíte
nabídku Režim fotografické karty.

Karta Funkce

Procházet a tisknout fotografie • Zobrazení fotografií
• Výběr fotografií pro úpravy a tisk
• Určení počtu tištěných kopií

Zvolit počítač Výběr hostitelského síťového počítače
Tento výběr se zobrazí pouze tehdy, když je správně nakonfigurován bezdrátový
adaptér tiskárny.

Korektura Vytiskněte a potom naskenujte korekturu:
• pro všechny fotografie
• pro posledních 20 fotografií, pokud je na paměťovém zařízení 20 nebo více

fotografií
• podle data

Vytisknout všechny fotografie Výběr způsobu tisku všech fotografií:
• 1 na stránku
• 2 na stránku
• 3 na stránku
• 4 na stránku
• tisk indexu

Zobrazit prezentaci • Zobrazení prezentace fotografií
• Výběr fotografie nebo fotografií k tisku

Uložit fotografie Výběr uložení fotografií do počítače nebo na jednotku paměti flash

Změnit výchozí nastavení Výběr výchozího nastavení velikosti fotografie, rozložení, kvality a manipulace s
papírem
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Karta Funkce

Tisk výběrů z fotoaparátu Tisk výběrů formátu DPOF (Digital Print Order Format).
Tato možnost se zobrazí pouze tehdy, jestliže je na paměťovém zařízení platný
soubor DPOF.

Tisk fotografií z digitálního fotoaparátu podporujícího standard PictBridge
PictBridge je technologie, která je k dispozici ve většině digitálních fotoaparátů a umožňuje tisknout přímo z
digitálního fotoaparátu bez použití počítače. K tiskárně můžete připojit digitální fotoaparát podporující standard
PictBridge a můžete ovládat tisk fotografií pomocí fotoaparátu.

1 Zapojte jeden konec kabelu USB do fotoaparátu.

Poznámka: Musíte použít kabel USB dodaný s fotoaparátem.

2 Druhý konec kabelu zapojte do portu PictBridge na přední straně tiskárny.

Poznámky:

• Ujistěte se, že je správně nastaven režim USB na digitálním fotoaparátu podporujícím standard PictBridge.
Pokud je nesprávně vybrán režim USB ve fotoaparátu. fotoaparát bude rozpoznán jako paměťové zařízení
USB, nebo se na displeji ovládacího panelu tiskárny zobrazí chybová zpráva. Další informace najdete v
dokumentaci k fotoaparátu.

• Tiskárna může číst v jednu chvíli pouze z jednoho paměťového zařízení.

Varování: Během tisku z digitálního fotoaparátu, který podporuje standard PictBridge, se nedotýkejte kabelu
USB, žádného síťového adaptéru nebo tiskárny v zobrazené oblasti. Mohlo by dojít ke ztrátě dat. Během tisku
z digitálního fotoaparátu, který podporuje standard PictBridge, neodpojujte kabel USB ani síťový adaptér.
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3 Pokud bude úspěšně navázáno připojení prostřednictvím PictBridge, zobrazí se na displeji následující zpráva:
Fotoaparát připojen. Další informace se zobrazí na displeji fotoaparátu nebo je naleznete v uživatelské
příručce k fotoaparátu.

Za několik sekund se zobrazí následující zpráva: Pomocí fotoaparátu vyberte a vytiskněte fotografie.
Stisknutím  nastavte výchozí nastavení tiskárny.

4 Pokud chcete použít k řízení tisku fotografií fotoaparát, vyhledejte pokyny v dokumentaci k fotoaparátu.

Stiskněte na ovládacím panelu tlačítko  a zadejte výchozí nastavení tisku pomocí PictBridge, které bude
použito, jestliže nebudou provedeny žádné výběry ve fotoaparátu.

Vložení jednotky paměti flash
1 Vložte jednotku paměti flash do portu PictBridge na přední straně tiskárny.

Poznámka: Pokud jednotku paměti flash nelze zasunout přímo do portu, bude zřejmě třeba použít adaptér.

2 Počkejte, až tiskárna rozpozná, že byla vložena jednotka paměti flash. Jakmile tiskárna rozpozná, že byla
vložena jednotka paměti flash, zobrazí se zpráva Rozpoznána paměťová karta.

Pokud tiskárna jednotku paměti flash nepřečte, vyjměte ji a znovu zasuňte.

Varování: Během tisku, čtení nebo zápisu na jednotku paměti flash se nedotýkejte kabelů, síťového adaptéru,
jednotky paměti flash, nebo tiskárny v zobrazené oblasti. Může dojít ke ztrátě dat. Rovněž nevyjímejte jednotku
paměti flash během tisku, čtení nebo zápisu na jednotku paměti flash.

Poznámka: Tiskárna rozpozná pouze jedno aktivní paměťové zařízení současně. Pokud vložíte více než jedno
paměťové zařízení, zobrazí se na displeji zpráva s výzvou, abyste označili zařízení, které má tiskárna rozpoznat.

Vložení paměťové karty
1 Vložení paměťové karty

• Kartu vkládejte štítkem s označením výrobce směrem nahoru.
• Pokud je na kartě vyznačena šipka, musí šipka směřovat dovnitř do tiskárny.
• V případě potřeby před zasunutím karty do otvoru připojte paměťovou kartu k adaptéru, který s ní byl dodán.
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1 2

Otvor Paměťová karta

1 • xD-Picture
• xD-Picture Card (typ H)
• xD-Picture Card (typ M)
• Secure Digital (SD)
• Mini Secure Digital (s adaptérem)
• Micro Secure Digital (s adaptérem)
• MultiMedia Card (MMC)
• Reduced Size MultiMedia Card (s adaptérem)
• MultiMedia Card pro mobilní použití (s adaptérem)
• Memory Stick (MS)
• Memory Stick PRO
• Memory Stick Duo (s adaptérem) nebo Memory Stick Duo PRO (s adaptérem)

2 • Compact Flash Typ I a Typ II
• Microdrive

2 Počkejte, až se na tiskárně rozsvítí kontrolka vpravo od otvorů. Během čtení nebo přenosu dat z paměťové karty
tato kontrolka bliká.

Varování: Během tisku, čtení nebo zápisu na paměťovou kartu se nedotýkejte kabelů, síťového adaptéru,
paměťové karty ani tiskárny ve zvýrazněné oblasti. Mohlo by dojít ke ztrátě dat. Rovněž během tisku, čtení nebo
zápisu na kartu nevyjímejte paměťovou kartu.

Když tiskárna rozpozná paměťovou kartu, zobrazí se na displeji ovládacího panelu zpráva Rozpoznána
paměťová karta.

Pokud tiskárna paměťovou kartu nemůže načíst, vyjměte ji a znovu zasuňte.
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Poznámky:

• Tiskárna rozpozná v jednom okamžiku pouze jednu paměťovou kartu. Pokud vložíte více než jednu paměťovou
kartu, zobrazí se na displeji výzva k vyjmutí všech vložených paměťových karet.

• Pokud vložíte do tiskárny paměťovou kartu a jednotku paměti flash USB, zobrazí se na displeji zpráva s výzvou,
abyste zvolili paměťové zařízení, které má tiskárna použít.

Popis nabídky Výchozí nastavení tisku pomocí PictBridge
Nabídka Výchozí nastavení tisku pomocí PictBridge umožňuje vybrat výchozí nastavení tiskárny, které bude použito,
jestliže není vybráno žádné nastavení v digitálním fotoaparátu. Další informace o nastavení ve fotoaparátu naleznete
v dokumentaci dodané s fotoaparátem.

Otevření nabídky Výchozí nastavení tisku pomocí PictBridge:

1 Připojte digitální fotoaparát podporující standard PictBridge k tiskárně.

2 Po zobrazení výzvy na displeji ovládacího panelu stiskněte tlačítko .

Karta Funkce:

Velikost fotografie Zadejte velikost fotografie nebo fotografií k vytisknutí.

Rozložení Zvolte rozložení fotografie nebo fotografií k vytisknutí.

Kvalita Zvolte kvalitu fotografie nebo fotografií k vytisknutí.

Manipulace s papírem Nastavte výchozí velikost a typ papíru.

Přenos fotografií z paměťového zařízení do počítače pomocí ovládacího
panelu
Pokud je tiskárna připojena přímo k počítači, nebo je k počítači připojena bezdrátově, můžete do počítače přenášet
fotografie z paměťové karty nebo z jednotky paměti flash.

Poznámky:

• Fotografie nelze přenášet z paměťového zařízení do počítače prostřednictvím externího síťového adaptéru,
který nepodporuje připojení k paměťovému zařízení.

• Tiskárna bude možná požadovat, abyste vybrali počítač (a zadali PIN kód vyžadovaný tímto počítačem).

1 Vložte paměťovou kartu nebo jednotku paměti flash obsahující obrázky, které chcete přenést.

2 Po rozpoznání paměťového zařízení stiskněte tlačítko .

3 Několikrát stiskněte tlačítko , dokud se nezvýrazní položka Uložit fotografie.

4 Stiskněte tlačítko .

5 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte Počítač.

6 Stiskněte tlačítko .

Počítač je připojen přímo k tiskárně prostřednictvím kabelu USB:

a Stisknutím tlačítka  začněte ukládat fotografie do počítače.
b Postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.
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Je-li tiskárna připojena k bezdrátové síti, budete vyzváni, abyste vybrali počítač, který chcete použít.
a Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte počítač.

b Stiskněte tlačítko .

Pokud jste během nastavení sítě nastavili PIN kód a zobrazila se výzva k jeho zadání, postupujte takto:
1 Zadejte PIN kód – pomocí tlačítek  a  vyberte pozici číslice a pomocí tlačítek  a  vyberte

hodnotu číslice.
2 Stiskněte tlačítko .

c Stisknutím tlačítka  začněte ukládat fotografie do počítače.
d Postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.

Přenos všech fotografií z paměťové karty pomocí počítače
1 Vložte paměťovou kartu do tiskárny štítkem otočeným k ovládacímu panelu tiskárny. Pokud je počítač připojen

k bezdrátové síti, budete muset vybrat tiskárnu.

Poznámka: Při připojení k síti musíte ručně spustit aplikaci a vybrat požadovanou tiskárnu.

V počítači se automaticky spustí software Productivity Studio.

2 Klepněte na položku Automaticky uložit všechny fotografie do složky „Moje obrázky“.

3 Pokud chcete smazat fotografie z paměťové karty, klepněte na položku Ano.

Poznámka: Než klepnete na tlačítko Ano a smažete fotografie, zkontrolujte, zda byly všechny fotografie
zkopírovány.

4 Klepněte na položku Hotovo. Chcete-li zobrazit přenesené fotografie v knihovně, vyjměte paměťovou kartu.

Přenos vybraných fotografií z paměťové karty pomocí počítače
1 Vložte paměťovou kartu do tiskárny štítkem otočeným k ovládacímu panelu tiskárny.

V počítači se automaticky spustí software Productivity Studio.

Poznámka: Při připojení k bezdrátové síti musíte nejprve spustit aplikaci a vybrat požadovanou tiskárnu.

2 Klepněte na položku Vybrat fotografie k uložení.

3 Klepněte na položku Zrušit výběr.

4 Klepnutím vyberte fotografie, které chcete přenést.

5 Klepněte na tlačítko Další.

6 Chcete-li uložit fotografie do výchozí složky, klepněte na tlačítko Další.

7 Pokud chcete uložit fotografie do složky jiné než výchozí:
a Klepněte na tlačítko Procházet.
b Zvolte požadovanou složku.
c Klepněte na tlačítko OK.OK.

8 Pokud chcete přiřadit předponu všem fotografiím, které jste přenesli, zaškrtněte klepnutím políčko a zadejte
název.

9 Klepněte na tlačítko Další.
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10 Pokud chcete smazat fotografie z paměťové karty, klepněte na položku Ano.

Poznámka: Než zvolíte možnost Ano a smažete fotografie, zkontrolujte, zda byly všechny fotografie
zkopírovány.

11 Klepněte na položku Hotovo. Chcete-li zobrazit přenesené fotografie v knihovně fotografií, vyjměte paměťovou
kartu.

Přenos vybraných fotografií z disku CD nebo jednotky paměti flash pomocí
počítače
1 Vložte do počítače disk CD nebo jednotku paměti flash.

2 Pokud používáte systém Windows Vista, zobrazí se obrazovka Automatické přehrávání.

Klepněte na možnost Přenos fotografií do počítače pomocí programu Productivity Studio.

3 Používáte-li Windows XP, objeví se obrazovka „Co chcete, aby systém Windows provedl?".

Klepněte na možnost Přenos fotografií do počítače pomocí programu Productivity Studio.

Používáte-li Windows 2000:
a Na ploše poklepejte na ikonu Productivity Studio.
b Klepněte na položku Přenos fotografií.

4 Klepněte na položku Vybrat fotografie k uložení.

5 Klepněte na položku Zrušit výběr.

6 Klepnutím vyberte fotografie, které chcete přenést.

7 Chcete-li uložit fotografie do výchozí složky, klepněte na tlačítko Další.

8 Pokud chcete uložit fotografie do složky jiné než výchozí:
a Klepněte na tlačítko Procházet.
b Zvolte požadovanou složku.
c Klepněte na tlačítko OK.

9 Pokud chcete přiřadit předponu všem fotografiím, které jste přenesli, zaškrtněte klepnutím políčko a zadejte
název.

10 Klepněte na tlačítko Další.

11 Chcete-li zobrazit přenesené fotografie v knihovně, vyjměte disk CD nebo jednotku paměti flash.

Přenos všech fotografií z disku CD nebo jednotky paměti flash pomocí
počítače
1 Vložte do počítače disk CD nebo jednotku paměti flash.

2 Pokud používáte systém Windows Vista, zobrazí se obrazovka Automatické přehrávání.

Klepněte na tlačítko Přenos fotografií do počítače.

3 Používáte-li Windows XP, objeví se obrazovka „Co chcete, aby systém Windows provedl?".

Klepněte na možnost Kopírovat obrázky do složky v počítači pomocí Průvodce použitím skeneru a
fotoaparátu společnosti Microsoft.
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4 Používáte-li Windows 2000:
a Na ploše poklepejte na ikonu Productivity Studio.
b Klepněte na položku Přenos fotografií.

5 Klepněte na položku Automaticky uložit všechny fotografie do složky „Moje obrázky“.

6 Chcete-li zobrazit přenesené fotografie v knihovně, vyjměte disk CD nebo jednotku paměti flash.

Přenos fotografií z paměťové karty na jednotku paměti flash
1 Vložte paměťovou kartu obsahující obrázky, které chcete přenést.

2 Po rozpoznání paměťové karty stiskněte tlačítko .

3 Několikrát stiskněte tlačítko , dokud se nezvýrazní položka Uložit fotografie.

4 Stiskněte tlačítko .

5 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte položku Jednotka paměti flash USB.

6 Vložte jednotku paměti flash.

7 Stiskněte tlačítko .

8 Stisknutím tlačítka  nebo  zvýrazněte svou volbu z následujících možností:
• Uložit všech N fotografií (Kde „N“ je počet fotografií na paměťové kartě rozpoznaných tiskárnou.)
• Uložit fotografie s posledním datem
• Uložit rozsah dat

9 Stiskněte tlačítko .

10 Postupujte podle pokynů na displeji ovládacího panelu tiskárny.

Poznámky:

• Pokud není na jednotce paměti flash dostatek místa, zobrazí se na displeji zpráva.
• Nevyjímejte jednotku paměti flash, dokud se na displeji nezobrazí zpráva, že kopírování je dokončeno.

Změna předvoleb dočasných souborů programu Productivity Studio
1 Na ploše poklepejte na ikonu Productivity Studio.

2 V nabídce Nástroje produktivity klepněte na příkaz Předvolby.

3 Klepněte na možnost Dočasné soubory.
a Pomocí posuvníku nastavte maximální velikost místa na disku, které chcete vyčlenit pro dočasné soubory

vytvářené programem Productivity Studio.
b Klepněte na tlačítko Procházet, chcete-li zvolit pro ukládání dočasných souborů jinou složku.

4 Klepněte na tlačítko OK.

Změna předvoleb prohledávaných složek programu Productivity Studio
1 Na ploše poklepejte na ikonu Productivity Studio.

2 V nabídce Nástroje produktivity klepněte na příkaz Předvolby.

3 Klepněte na tlačítko Prohledané složky.
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4 Pokud chcete z hledání fotografií vyloučit systémové složky, vyberte možnost Ignorovat systémové složky.

5 Klepněte na tlačítko OK.

Změna předvoleb knihovny programu Productivity Studio
1 Na ploše poklepejte na ikonu Productivity Studio.

2 V nabídce Nástroje produktivity klepněte na příkaz Předvolby.

3 Klepněte na položku Knihovna.

Zde můžete zvolit způsob řazení fotografií. Můžete také nastavit minimální velikost souboru pro fotografie v
knihovně.

4 Klepněte na tlačítko OK.

Změna nastavení přenosu programu Productivity Studio
1 Na ploše poklepejte na ikonu Productivity Studio.

2 V nabídce Nástroje produktivity klepněte na příkaz Předvolby.

3 Klepněte na položku Nastavení přenosu.
a Zvolte možnost „Přeskočit možnost uložení a přejít automaticky na“, a zvolte možnost Automaticky

uložit, Ručně uložit nebo Tisknout fotografie ze zařízení pro ukládání fotografií připojeného k počítači.
b Klepněte na tlačítko Procházet a zvolte jinou složku, do které budou fotografie přeneseny.
c Zvolte možnost „Po přenosu vždy smazat fotografie z média“, chcete-li fotografie po jejich přenesení do

počítače automaticky uložit na zařízení pro ukládání fotografií.

4 Klepněte na tlačítko OK.

Úpravy fotografií
Oříznutí fotografie
1 Na úvodní obrazovce programu Productivity Studio klepněte na nabídku Soubor  Otevřít a vyberte obrázek,

který chcete upravit.

2 Když je obrázek otevřený, klepněte na kartě Rychlé opravy na tlačítko Oříznout fotografii.

3 Klepnutím a tažením myši vyberte část obrázku, kterou chcete oříznout. Ořezávanou oblast můžete upravit a
zvětšit ji nebo zmenšit roztažením okrajových linek pomocí myši.

4 Klepněte na tlačítko Oříznout.

5 Oříznutá část původního obrázku se zobrazí v podokně s náhledem. Oříznutý obrázek můžete uložit.

Úpravy fotografií pomocí ovládacího panelu
1 Vložte fotografický papír lesklou stranou nebo stranou určenou k tisku směrem k sobě. (Pokud si nejste jisti, na

kterou stranu se tiskne, podívejte se na pokyny dodané s papírem.)

2 Vložte paměťovou kartu nebo jednotku paměti flash.

3 Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko .

4 Stisknutím tlačítka  zvolte položku Procházet a tisknout fotografie.
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5 Pomocí tlačítek  a  můžete procházet fotografie.

6 Stisknutím tlačítka  vyberte fotografii k úpravám a vytištění.

7 Stiskněte tlačítko .

8 Stisknutím tlačítka  vyberte příkaz Upravit fotografii.

Položka Funkce

Jas Nastavení jasu fotografie

Otočit Otočení fotografie v 90stupňových krocích doprava nebo doleva

Oříznout Oříznutí fotografie

Automatické zlepšení Automatické zlepšení fotografie

Odstranění červených očí Odstranění efektu červených očí způsobeného odrazem světla

Efekt dobarvení Vyberte, zda chcete tisknout fotografii černobíle, v odstínu sépiové, staré dohněda
nebo staré došeda.

Rámečky Vyberte rámeček fotografie.

9 Své volby provádějte pomocí tlačítek na ovládacím panelu.

10 Stisknutím tlačítka  uložte nastavení.

11 Stisknutím tlačítka  se vrátíte k fotografii.

12 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberete počet kopií k tisku.

Poznámka: Počet kopií je automaticky nastaven na 1.

13 K tisku a úpravám můžete vybrat více fotografií opakováním kroků krok 5 až krok 12.

14 Stisknutím tlačítka  přejdete na obrazovku náhledu.

15 Chcete-li upravit nastavení tisku, postupujte takto:

a Stiskněte tlačítko .
b Své volby provádějte pomocí tlačítek na ovládacím panelu.

c Stisknutím tlačítka  uložíte své volby a vrátíte se na obrazovku náhledu.

16 Stisknutím tlačítka  spustíte tisk.

Poznámka: Chcete-li předejít rozmazání nebo poškrábání, nedotýkejte se potištěného povrchu prsty nebo
ostrými objekty. Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete z výstupního zásobníku papíru vyndávat vytištěné
listy po jednom a necháte je schnout alespoň 24 hodin předtím, než je poskládáte, vystavíte nebo uložíte.

Otočení fotografie
1 Na úvodní obrazovce programu Productivity Studio klepněte na nabídku Soubor  Otevřít a vyberte obrázek,

který chcete upravit.

2 Otevřete obrázek. Klepněte na kartu Rychlé opravy.

3 Klepnutím na tlačítko Otočit doleva nebo Otočit doprava otočíte obrázek o 90 stupňů daným směrem.

Miniatura fotografie se aktualizuje.
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Změna rozlišení/velikosti fotografie
Rozlišení udává počet dpi (dots per inch).

1 Na úvodní obrazovce programu Productivity Studio klepněte na nabídku Soubor  Otevřít a vyberte obrázek,
který chcete upravit.

2 Když se obrázek otevře, klepněte na tlačítko Rozšířené.

3 Klepněte na tlačítko Rozlišení / velikost obrázku.

4 Vyberte položku Velikost fotografie a vyberte velikost ze seznamu definovaných velikostí fotografie, nebo
klepněte na položku Vlastní velikost a zadejte jinou velikost fotografie.

Poznámka: Pokud jste zvolili možnost Velikost fotografie, můžete klepnutím na položku Otočit otočit fotografii
o 90 stupňů doprava.

5 Pokud jste zvolili možnost Vlastní velikost, zadejte šířku a výšku vlastní velikosti fotografie.

Poznámka: Ve výchozím nastavení je zvolena možnost Zachovat poměr stran. Tím je zajištěno, že proporce
obrázku zůstanou zachovány.

Použití Automatických oprav jedním klepnutím u fotografie
Na úvodní obrazovce programu Productivity Studio zobrazíte klepnutím na kartu Rychlé opravy všechny tři
automatické opravy jedním klepnutím.

1 Klepněte na nabídku Soubor  Otevřít a vyberte obrázek, který chcete upravit.

2 Otevřete obrázek a klepněte na tlačítko Automatické opravy jedním klepnutím, chcete-li, aby software
automaticky nastavil jas a kontrast obrázku.

3 Klepnutím na tlačítko Automatický jas nastavíte pouze jas obrázku.

4 Po klepnutí na tlačítko Automatické odstranění červených očí software automaticky odstraní výskyt
červených očí v obrázku,.

Poznámka: Pokud nejste spokojeni s použitím automatických oprav jedním klepnutím, klepněte na tlačítko Zpět.

Odstranění efektu červených očí z fotografie
1 Na úvodní obrazovce programu Productivity Studio klepněte na nabídku Soubor  Otevřít a vyberte obrázek,

který chcete upravit.

2 Otevřete obrázek. Klepněte na kartu Rychlé opravy.

3 Klepnete-li na tlačítko Automatické odstranění červených očí, software odstraní efekt červených očí
automaticky. Nejste-li s výsledkem spokojeni, pokračujte dalšími kroky.

4 Klepněte na tlačítko Ruční odstranění červených očí.

5 Přesuňte kurzor po fotografii na místo s efektem červených očí.

6 Klepnutím odstraňte efekt červených očí.

Rozostření a zaostření fotografie
Zvýšením rozostření ztlumíte obrázek. Zvýšením ostrosti bude obrázek vypadat zaostřenější.

1 Na úvodní obrazovce programu Productivity Studio klepněte na nabídku Soubor  Otevřít a vyberte obrázek,
který chcete upravit.

2 Otevřete obrázek a klepněte na kartu Vylepšení.
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3 Klepněte na tlačítko Rozostření / zaostření.

4 Pomocí posuvníku rozostřete nebo zaostřete obrázek. Náhled změn v obrázku můžete zobrazit srovnáním
podoken náhledu Před a Po v horní části okna.

5 Klepnutím na tlačítko OK potvrďte změny, nebo je klepnutím na tlačítko Storno odmítněte.

Vylepšení fotografie
Funkce Vylepšení umožňuje provádět jemné úpravy jasu, kontrastu a ostrosti obrázku.

1 Na úvodní obrazovce programu Productivity Studio klepněte na nabídku Soubor  Otevřít a vyberte obrázek,
který chcete upravit.

2 Otevřete obrázek a klepněte na kartu Vylepšení.

3 Klepněte na tlačítko Vylepšit.

4 Pomocí posuvníku upravte nastavení Vylepšení. Náhled změn v obrázku můžete zobrazit srovnáním podoken
náhledu Před a Po v horní části okna.

Poznámka: Klepnete-li na možnost Automaticky, necháte software vylepšit fotografii automaticky.

5 Klepnutím na tlačítko OK potvrďte změny, nebo je klepnutím na tlačítko Storno odmítněte.

Změna odstínu / sytosti fotografie
Nastavením odstínu můžete ovládat barvu obrázku. Nastavením sytosti můžete ovládat intenzitu barvy.

1 Na úvodní obrazovce programu Productivity Studio klepněte na nabídku Soubor  Otevřít a vyberte obrázek,
který chcete upravit.

2 Otevřete obrázek a klepněte na kartu Vylepšení.

3 Klepněte na položku Odstín / Sytost.

4 Pomocí posuvníku nastavte odstín nebo sytost fotografie. Náhled změn v obrázku můžete zobrazit srovnáním
podoken náhledu Před a Po v horní části okna.

5 Klepnutím na tlačítko OK potvrďte změny, nebo je klepnutím na tlačítko Storno odmítněte.

Změna hodnoty gamma fotografie nebo obrázku
Nastavení hodnoty gamma vám pomůže při ovládání celkového jasu obrázku - zvláště u obrázků určených k
zobrazení na počítačovém monitoru. Pokud nemají obrázky správnou hodnotu gamma, vypadají buď příliš světlé,
nebo tmavé.

1 Na úvodní obrazovce programu Productivity Studio klepněte na nabídku Soubor  Otevřít a vyberte obrázek,
který chcete upravit.

2 Když se obrázek otevře, klepněte na tlačítko Rozšířené.

3 Zadejte do textového pole hodnotu, nebo pomocí šipky nahoru nebo dolů vyberte vyšší nebo nižší hodnotu
gamma.

Poznámka: Můžete zadat hodnotu gamma od -10 do 10. Pokud nejste se změnami spokojeni, vraťte hodnotu
gamma zpátky na 0.

4 Klepnutím na tlačítko Uložit uložte změny.
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Odstranění skvrn z fotografie
Pomocí funkce odstranění skvrn můžete odstranit skvrny, které se vyskytnou na fotografii.

1 Na úvodní obrazovce programu Productivity Studio klepněte na nabídku Soubor  Otevřít a vyberte obrázek,
který chcete upravit.

2 Když se obrázek otevře, klepněte na tlačítko Vylepšení.

3 Klepněte na tlačítko Odstranit skvrny.

4 Pomocí posuvníku upravte nastavení odstranění skvrn. Náhled změn v obrázku můžete zobrazit srovnáním
podoken náhledu Před a Po v horní části okna.

5 Klepněte na tlačítko OK. Miniatura se aktualizuje.

Změna nastavení jasu/kontrastu fotografie
1 Na úvodní obrazovce programu Productivity Studio klepněte na nabídku Soubor  Otevřít a vyberte obrázek,

který chcete upravit.

2 Když se obrázek otevře, klepněte na tlačítko Vylepšení.

3 Klepněte na tlačítko Jas/Kontrast.

4 Upravte nastavení jasu a kontrastu. Náhled změn v obrázku můžete zobrazit srovnáním podoken náhledu
Před a Po v horní části okna.

5 Klepnutím na tlačítko OK potvrďte změny, nebo je klepnutím na tlačítko Storno odmítněte.

Poznámka: Pokud na kartě Rychlé opravy klepnete na tlačítko Automatický jas, software automaticky upraví pouze
jas obrázku.

Použití barevného efektu ve fotografii
1 Na úvodní obrazovce programu Productivity Studio klepněte na nabídku Soubor  Otevřít a vyberte obrázek,

který chcete upravit.

2 Otevřete obrázek a klepněte na kartu Vylepšení.

3 Klepněte na tlačítko Barevné efekty.

4 Použijte barevný efekt.

Můžete vybrat sépiovou, staré dohněda, černobílou nebo staré došeda.

5 Klepněte na tlačítko OK.

Změna nastavení Expozice fotografie
Změnou nastavení Expozice můžete upravit nestejnoměrné osvětlení na fotografii.

1 Na úvodní obrazovce programu Productivity Studio klepněte na nabídku Soubor  Otevřít a vyberte obrázek,
který chcete upravit.

2 Když se obrázek otevře, klepněte na tlačítko Vylepšení.

3 Klepněte na položku Expozice.

4 Pomocí jezdce nastavte hodnotu expozice tak, abyste opravili nerovnoměrné osvětlení v obrázku. Náhled změn
v obrázku můžete zobrazit srovnáním podoken náhledu Před a Po v horní části okna.

5 Klepnutím na tlačítko OK potvrďte změny, nebo je klepnutím na tlačítko Storno odmítněte.
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Odstranění vlnitých vzorů z naskenovaných fotografií, časopisů nebo novin
Funkce odstranění rastru pomáhá odstranit vlnité vzory (moiré) z obrázků naskenovaných z časopisů nebo novin.

1 Na úvodní obrazovce programu Productivity Studio klepněte na nabídku Soubor  Otevřít a vyberte obrázek,
který chcete upravit.

2 Klepněte na kartu Rozšířené.

3 Klepněte na položku Obrazové vzory.

4 Chcete-li odstranit obrazové vzory způsobené skenováním z časopisů nebo novin, klepněte na položku
Odstranit vzory.

5 V rozbalovací nabídce vyberte vzory, které chcete odstranit.

6 Chcete-li zredukovat poruchy na barevných fotografiích, zaškrtněte klepnutím políčko a přesuňte jezdec na
požadovanou hodnotu.

7 Klepněte na tlačítko OK. Miniatura se aktualizuje.

Tisk fotografií
Tisk fotografií z disku CD nebo z vyměnitelného zařízení pomocí počítače
1 Vložte fotografický papír lesklou stranou nebo stranou určenou k tisku směrem k sobě. (Pokud si nejste jisti, na

kterou stranu se tiskne, podívejte se na pokyny dodané s papírem.)

2 Vložte do počítače disk CD nebo vyměnitelné paměťové zařízení (např. jednotku paměti flash, paměťovou kartu
nebo digitální fotoaparát).

• Pokud používáte systém Windows Vista, zobrazí se obrazovka Automatické přehrávání. Klepněte na
možnost Přenos fotografií do počítače pomocí programu Productivity Studio.

• Používáte-li Windows XP, objeví se obrazovka „Co chcete, aby systém Windows provedl?". Klepněte na
možnost Přenos fotografií do počítače pomocí programu Productivity Studio.

• Používáte-li Windows 2000:
a Na ploše poklepejte na ikonu Productivity Studio.
b Klepněte na položku Přenos fotografií.

3 Klepněte na položku Vybrat fotografie k tisku.

4 Chcete-li vytisknout všechny fotografie, klepněte na tlačítko Tisk.

5 Chcete-li vytisknout vybrané fotografie, klepněte na tlačítko Zrušit výběr a vyberte pouze fotografie, které chcete
vytisknout.

6 Klepněte na příkaz Tisk.

7 V rozbalovací nabídce Kvalita vyberte kvalitu tisku.

8 V rozbalovací nabídce Velikost papíru v tiskárně vyberte velikost papíru.
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9 Chcete-li zvolit tisk více kopií fotografie nebo zvolit velikosti fotografií jiné než 10 x 15 cm (4 x 6 palců), vyberte
požadované možnosti v tabulce. Zobrazit a vybrat jiné velikosti můžete pomocí rozbalovací nabídky v posledním
sloupci.

Poznámka: Pokud chcete před tiskem fotografie upravit, klepněte na tlačítko Upravit fotografii nad podoknem
Náhled tisku. Chcete-li nechat software, aby upravil fotografie automaticky, zvolte Automatické opravy jedním
klepnutím,  Automatické odstranění červených očí nebo Automatická oprava jasu. Klepnutím na tlačítko
Další nástroje pro retušování přejdete do okna pro úpravy fotografií. Po dokončení úprav se klepnutím na
tlačítko Návrat s úpravami v pravém dolním rohu vrátíte do okna tisku.

10 Klepněte na možnost Vytisknout v pravém dolním rohu okna.

11 Vyjměte disk CD nebo paměťové zařízení.

Zobrazení a tisk fotografií z programu Productivity Studio
1 Na ploše poklepejte na ikonu Productivity Studio.

2 Klepněte na tlačítko Práce s dokumenty a fotografiemi.

3 Klepnutím vyberte fotografie, které chcete vytisknout.

4 V hlavním panelu úloh programu Productivity Studio u dolního okraje obrazovky klepněte na tlačítko Tisk
fotografií.

5 V rozbalovací nabídce Kvalita vyberte kvalitu kopie.

6 V rozbalovací nabídce Velikost papíru v tiskárně vyberte velikost papíru.

7 V rozbalovacím seznamu Typ papíru v tiskárně vyberte typ papíru.

8 Chcete-li zvolit tisk více kopií fotografie nebo zvolit velikosti fotografií jiné než 10 x 15 cm (4 x 6 palců), vyberte
požadované možnosti v tabulce. Zobrazit a vybrat jiné velikosti můžete pomocí rozbalovací nabídky v posledním
sloupci.

9 Klepněte na možnost Vytisknout v dolním pravém rohu obrazovky.

Tisk Balíčků fotografií
1 Na ploše poklepejte na ikonu Productivity Studio.

2 Klepněte na položku Balíčky fotografií.

3 Klepnutím vyberte fotografie, které chcete zařadit do balíčku fotografií.

4 Klepněte na tlačítko Další.

5 V rozbalovací nabídce Kvalita vyberte kvalitu kopie.

6 V rozbalovací nabídce Velikost papíru v tiskárně vyberte velikost papíru.

7 V rozbalovacím seznamu Typ papíru v tiskárně vyberte typ papíru.

8 Chcete-li zvolit tisk více kopií fotografie nebo zvolit velikosti fotografií jiné než 4 x 6 palců (10 x 15 cm), vyberte
požadovanou možnost z tabulky. Zobrazit a vybrat jiné velikosti můžete pomocí rozbalovací nabídky v posledním
sloupci.

9 Klepněte na možnost Vytisknout v dolním pravém rohu obrazovky.
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Vytváření fotografických pohlednic
1 Na ploše poklepejte na ikonu Productivity Studio.

2 Klepněte na možnost Fotografické pohlednice.

3 Klepněte na kartu Styl a zvolte požadovaný styl pohlednice.

4 Na kartě Fotografie vyberte fotografii a přetáhněte ji do podokna náhledu na pravé straně obrazovky.

5 Klepnutím na oblast textu budete moci přidat na fotografickou pohlednici text.

6 Až dokončíte úpravu textu, klepněte na tlačítko OK.

7 Chcete-li vytvořit další fotografickou pohlednici s odlišným stylem nebo jinou fotografií, klepněte na tlačítko
Přidat novou kartu, a zopakujte krok 3 na str. 77 až krok 6 na str. 77.

8 Pokud chcete fotografickou pohlednici vytisknout, zvolte na kartě Sdílení možnost Vytisknout fotografickou
pohlednici.

9 V rozbalovací nabídce Kopie vyberte počet kopií.

10 Z rozbalovací nabídky vyberte kvalitu kopie.

11 V rozbalovací nabídce Velikost papíru v tiskárně vyberte velikost papíru.

Podporované velikosti papíru Rozměry

A4 210 x 297 milimetrů

Letter 8,5 x 11 palců

Pohlednice 4 x 8 palců (10,16 x 20,32 centimetrů)

12 Klepněte na tlačítko Vytisknout.

13 Pokud chcete fotografickou pohlednici zaslat el. poštou, zvolte na kartě Sdílení možnost Odeslat fotografickou
pohlednici el. poštou.

14 V oblasti Kvalita a rychlost odesílání obrazovky vyberte velikost obrázku.

15 Klepnutím na položku Vytvořit e-mail vytvoříte e-mailovou zprávu s připojenými fotografickými pohlednicemi.

Zobrazení prezentace fotografií na displeji ovládacího panelu
1 Vložte paměťovou kartu nebo jednotku paměti flash.

2 Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko .

3 Několikrát stiskněte tlačítko , dokud se nezvýrazní položka Zobrazit prezentaci.

4 Stiskněte tlačítko .

5 Stisknutím tlačítka  nebo  zvolte rychlost prezentace.

6 Stiskněte tlačítko .

Poznámka: Stisknutím tlačítka  během prohlížení fotografie vyberete fotografii k tisku.
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Tisk fotografie nebo vybraných fotografií
1 Vložte fotografický papír lesklou stranou nebo stranou určenou k tisku směrem k sobě. (Pokud si nejste jisti, na

kterou stranu se tiskne, podívejte se na pokyny dodané s papírem.)

2 Vložte paměťovou kartu nebo jednotku paměti flash.

3 Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko .

4 Stisknutím tlačítka  zvolte položku Procházet a tisknout fotografie.

5 Pomocí tlačítek  a  můžete procházet fotografie.

6 Stisknutím tlačítka  vyberte fotografii k vytištění.

7 Pokud chcete fotografii upravit, zobrazte ji v celoobrazovkovém režimu, změňte nastavení tisku nebo zobrazte
náhled fotografie:

a Stiskněte tlačítko .
b Své volby provádějte pomocí tlačítek na ovládacím panelu.

c Stisknutím tlačítka  uložte nastavení.

d Stiskněte tlačítko .

8 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberete počet kopií k tisku.

9 K tisku a úpravám můžete vybrat více fotografií opakováním kroků krok 5 až krok 8.

10 Stisknutím tlačítka  přejdete na obrazovku náhledu.

11 Chcete-li upravit nastavení tisku, postupujte takto:

a Stiskněte tlačítko .
b Proveďte změny.

c Stisknutím tlačítka  uložíte své volby a vrátíte se na obrazovku náhledu.

12 Stisknutím tlačítka  spustíte tisk.

Poznámka: Chcete-li předejít rozmazání nebo poškrábání, nedotýkejte se potištěného povrchu prsty nebo
ostrými objekty. Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete z výstupního zásobníku papíru vyndávat vytištěné
listy po jednom a necháte je schnout alespoň 24 hodin předtím, než je poskládáte, vystavíte nebo uložíte.

Tisk všech fotografií z paměťového zařízení
1 Vložte fotografický papír lesklou stranou nebo stranou určenou k tisku směrem k sobě. (Pokud si nejste jisti, na

kterou stranu se tiskne, podívejte se na pokyny dodané s papírem.)

2 Vložte paměťovou kartu nebo jednotku paměti flash.

3 Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko .

4 Stiskněte opakovaně tlačítko , dokud nebude zvýrazněna možnost Vytisknout všechny fotografie.

5 Stiskněte tlačítko .

6 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte počet fotografií, které budou vytištěny na jedné stránce.

7 Stiskněte tlačítko .
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8 Chcete-li upravit nastavení tisku, postupujte takto:

a Stiskněte tlačítko .
b Své volby provádějte pomocí tlačítek na ovládacím panelu.

c Stisknutím tlačítka  uložte výběr.

9 Stisknutím tlačítka  spustíte tisk.

Poznámka: Chcete-li předejít rozmazání nebo poškrábání, nedotýkejte se potištěného povrchu prsty nebo
ostrými objekty. Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete z výstupního zásobníku papíru vyndávat vytištěné
listy po jednom a necháte je schnout alespoň 24 hodin předtím, než je poskládáte, vystavíte nebo uložíte.

Tisk fotografií uložených v paměťovém zařízení pomocí korektury
1 Vložte obyčejný papír velikosti Letter nebo A4.

2 Vložte paměťovou kartu nebo jednotku paměti flash.

3 Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko .

4 Stiskněte opakovaně tlačítko , dokud nebude zvýrazněna položka Korektura.

5 Stiskněte tlačítko .

6 Stisknutím tlačítka  nebo  zadejte, jakou kategorii fotografií chcete tisknout.

Korekturu lze vytisknout:
• pro všechny fotografie na paměťové kartě
• pro posledních 20 fotografií, pokud je na kartě 20 nebo více fotografií
• podle data, jestliže byly fotografie na kartě pořízeny v různých dnech Pokud zvolíte tuto možnost, pomocí

tlačítek se šipkou na ovládacím panelu zvolte časový interval a potom stisknutím tlačítka  uložte své volby.

7 Stiskněte tlačítko .

8 Znovu stiskněte tlačítko .

Vytiskne se jedna nebo více korektur.

9 Na korektuře naleznete pokyny pro výběr fotografií k tisku, zadání počtu kopií jednotlivých fotografií, odstranění
červených očí, rozložení stránky, možnosti tisku a zadání velikosti papíru.

Poznámka: Při provádění výběrů vyplňte celé kroužky.

10 Položte korekturu na skleněnou plochu skeneru lícem dolů.

11 Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko  a vyberte položku Skenovat korekturu.

12 Stiskněte tlačítko .

Tiskárna naskenuje korekturu.

13 Vložte fotografický papír lesklou stranou nebo stranou určenou k tisku směrem k sobě. (Pokud si nejste jisti, na
kterou stranu se tiskne, podívejte se na pokyny dodané s papírem.)

Poznámka: Zkontrolujte, zda velikost papíru odpovídá velikosti vybrané na korektuře.

14 Stisknutím tlačítka  své fotografie vytisknete.

Poznámka: Chcete-li předejít rozmazání nebo poškrábání, nedotýkejte se potištěného povrchu prsty nebo ostrými
objekty. Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete z výstupního zásobníku papíru vyndávat vytištěné listy po
jednom a necháte je schnout alespoň 24 hodin předtím, než je poskládáte, vystavíte nebo uložíte.
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Tisk fotografií z digitálního fotoaparátu pomocí funkce DPOF
Některé digitální fotoaparáty podporují funkci DPOF (Digital Print Order Format). Pokud váš fotoaparát podporuje
funkci DPOF, můžete určit, které fotografie a jaký počet chcete vytisknout a zadat nastavení tisku, dokud je ve
fotoaparátu vložena paměťová karta. Tiskárna rozpozná tato nastavení při vložení paměťové karty do tiskárny.

Poznámka: Pokud jste zadali velikost fotografií ve chvíli, kdy byla paměťová karta stále vložena ve fotoaparátu,
zkontrolujte, zda velikost papíru vloženého v tiskárně není menší než velikost zadaná ve výběru DPOF.

1 Vložte fotografický papír lesklou stranou nebo stranou určenou k tisku směrem k sobě. (Pokud si nejste jisti, na
kterou stranu se tiskne, podívejte se na pokyny dodané s papírem.)

2 Vložení paměťové karty

3 Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko .

4 Opakovaně stiskněte tlačítko , dokud nebude zvýrazněna položka Tisk výběrů z fotoaparátu.

5 Stiskněte tlačítko .

6 Znovu stiskněte tlačítko .

7 Stisknutím tlačítka  nebo  můžete zobrazit náhled fotografií.

8 Stisknutím tlačítka  spustíte tisk.

Poznámka: Chcete-li předejít rozmazání nebo poškrábání, nedotýkejte se potištěného povrchu prsty nebo
ostrými objekty. Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete z výstupního zásobníku papíru vyndávat vytištěné
listy po jednom a necháte je schnout alespoň 24 hodin předtím, než je poskládáte, vystavíte nebo uložíte.

Vytvoření a zobrazení prezentace
1 Na úvodní obrazovce programu Productivity Studio klepněte na tlačítko Práce s dokumenty a fotografiemi.

2 Vyberte složku s fotografiemi, které chcete zahrnout do prezentace. V podokně náhledu se zobrazí miniatury
fotografií ve složce.

3 Klepnutím vyberte fotografie, které chcete zahrnout do prezentace a potom zvolte možnost Prezentace.

Pokud chcete zobrazit další fotografie v určitém pořadí, klepněte na fotografie v pořadí, v jakém je chcete
zobrazit, a potom je přetáhněte do oblasti „Fotografie v prezentaci“.

4 Klepněte na kartu Nastavení prezentace a upravte časový interval mezi fotografiemi v prezentaci. Rovněž
můžete upravit natavení, které umožňuje automatické přehrání prezentace znovu (opakování).

5 Klepněte na kartu Sdílení a prezentaci uložte nebo vytiskněte.

6 Klepnutím na tlačítko Zobrazit prezentaci v pravém dolním rohu okna spustíte prezentaci.

Poznámka: Prezentaci můžete kdykoli ukončit přesunutím kurzoru doprostřed ke spodnímu okraji obrazovky a
klepnutím na tlačítko Ukončit prezentaci.
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Kopírování

Kopírování
1 Vložte papír.

2 Položte originální dokument na skleněnou plochu skeneru lícem dolů.

3 Na ovládacím panelu opakovaně stiskněte tlačítko  nebo , dokud nezvýrazníte položku Kopírovat.

4 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte počet kopií.

Počet kopií je automaticky nastaven na 1.

5 Stiskněte tlačítko .

Vytvoření barevné nebo černobílé kopie
1 Vložte papír.

2 Položte originální dokument na skleněnou plochu skeneru lícem dolů.

3 Na ovládacím panelu opakovaně stiskněte tlačítko  nebo , dokud nezvýrazníte položku Kopírovat.

4 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte počet kopií.

Počet kopií je automaticky nastaven na 1.

5 Stiskněte tlačítko .

6 Opakovaně stiskněte tlačítko , dokud se nezvýrazní položka Barva.

7 Stisknutím tlačítka  nebo  zvolte Barevně nebo Černobíle.

8 Stisknutím tlačítka  zobrazíte náhled kopie.

9 Stisknutím tlačítka  pokračujte v úpravách nastavení.

10 Opakujte kroky krok 8 až krok 9 .

11 Stisknutím tlačítka  dočasně uložte nastavení.

12 Stiskněte tlačítko .

Kopírování fotografií
1 Vložte fotografický papír lesklou stranou nebo stranou určenou k tisku směrem k sobě. (Pokud si nejste jisti, na

kterou stranu se tiskne, podívejte se na pokyny dodané s papírem.)

2 Položte fotografii na skleněnou plochu skeneru lícem dolů.

3 Na ovládacím panelu opakovaně stiskněte tlačítko  nebo , dokud nezvýrazníte položku Kopírovat.

4 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte počet kopií.

Počet kopií je automaticky nastaven na 1.

5 Stiskněte tlačítko .
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6 Upravte nastavení kopírování podle potřeby. Chcete-li vytvořit kopii bez okrajů, zvolte v rámečku Změna velikosti
možnost Bez okrajů. Další informace naleznete v části „Popis nabídky Režim Kopírování“ na str. 87.

7 Po provedení výběrů dočasně uložte nastavení stisknutím tlačítka .

8 Stiskněte tlačítko .

Poznámka: Chcete-li předejít rozmazání nebo poškrábání, nedotýkejte se potištěného povrchu prsty nebo ostrými
objekty. Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete z výstupního zásobníku papíru vyndávat vytištěné listy po
jednom a necháte je schnout alespoň 24 hodin předtím, než je poskládáte, vystavíte nebo uložíte.

Kopírování více fotografií pomocí počítače
1 Položte fotografii na skleněnou plochu skeneru lícem dolů.
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2 Na ploše poklepejte na ikonu Productivity Studio.

3 Na úvodní obrazovce klepněte na tlačítko Kopírovat.

4 Vyberte možnost Fotografie.

5 Klepněte na tlačítko Start.

Fotografie se zobrazí v pravém podokně.

6 V rozbalovací nabídce Kvalita vyberte požadovanou kvalitu kopie.

7 V rozbalovací nabídce Velikost papíru v tiskárně vyberte velikost papíru.

8 V rozbalovacím seznamu Typ papíru v tiskárně vyberte typ papíru.

9 Chcete-li zvolit tisk více kopií fotografie nebo zvolit velikosti fotografií jiné než 10 x 15 cm (4 x 6 palců), vyberte
požadované možnosti v tabulce. Zobrazit a vybrat jiné velikosti můžete pomocí rozbalovací nabídky v posledním
sloupci.

10 Klepněte na možnost Kopírovat v dolním pravém rohu obrazovky.

Zvětšení nebo zmenšení obrázku
1 Vložte papír.

2 Položte originální dokument na skleněnou plochu skeneru lícem dolů.
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3 Na ovládacím panelu opakovaně stiskněte tlačítko  nebo , dokud nezvýrazníte položku Kopírovat.

4 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte počet kopií.

Počet kopií je automaticky nastaven na 1.

5 Stiskněte tlačítko .

6 Několikrát stiskněte tlačítko , dokud se nezvýrazní položka Změnit velikost.

7 Stisknutím tlačítka  nebo  můžete procházet následující možnosti: 50 procent, 100 procent, 200 procent,
Vlastní, Přizpůsobit na stránku, Plakát 2x2, Plakát 3x3 Plakát 4x4 nebo Bez okrajů.

8 Stisknutím tlačítka  zobrazíte náhled výstupu.

9 Stisknutím tlačítka  upravte nastavení.

10 Opakujte kroky krok 8 až krok 9 .

11 Stisknutím tlačítka  dočasně uložte nastavení.

12 Stiskněte tlačítko .

Nastavení kvality kopírování
1 Vložte papír.

2 Položte originální dokument na skleněnou plochu skeneru lícem dolů.

3 Na ovládacím panelu opakovaně stiskněte tlačítko  nebo , dokud nezvýrazníte položku Kopírovat.

4 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte počet kopií.

Počet kopií je automaticky nastaven na 1.

5 Stiskněte tlačítko .

6 Několikrát stiskněte tlačítko , dokud se nezvýrazní položka Kvalita.

7 Stisknutím tlačítka  nebo  můžete procházet následující možnosti: Normální, Foto, Auto nebo Koncept.

8 Stisknutím tlačítka  zobrazíte náhled výstupu.

9 Stisknutím tlačítka  upravte nastavení.

10 Opakujte kroky krok 8 až krok 9 .

11 Stisknutím tlačítka  dočasně uložte nastavení.

12 Stiskněte tlačítko .

Nastavení jasu kopie
1 Vložte papír.

2 Položte originální dokument na skleněnou plochu skeneru lícem dolů.

3 Na ovládacím panelu opakovaně stiskněte tlačítko  nebo , dokud nezvýrazníte položku Kopírovat.

4 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte počet kopií.

Počet kopií je automaticky nastaven na 1.
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5 Stiskněte tlačítko .

6 Opakovaně stiskněte tlačítko , dokud se nezvýrazní položka Světlejší/tmavší.

7 Stisknutím tlačítka  nebo  nastavte jas kopie.

8 Stisknutím tlačítka  zobrazíte náhled kopie.

9 Stisknutím tlačítka  pokračujte v úpravách nastavení.

10 Opakujte kroky krok 8 až krok 9 .

11 Stisknutím tlačítka  dočasně uložte nastavení.

12 Stiskněte tlačítko .

Skládání kopií pomocí ovládacího panelu
Tisknete-li více kopií dokumentu, můžete zvolit, zda budete tisknout každou kopii jako sadu všech stránek
(skládané), nebo zda budete tisknout kopie jako skupiny jednotlivých stránek (neskládané).

Skládané Neskládané

1 Vložte papír.

2 Položte originální dokument na skleněnou plochu skeneru lícem dolů.

3 Na ovládacím panelu opakovaně stiskněte tlačítko  nebo , dokud nezvýrazníte položku Kopírovat.

4 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte počet kopií.

Počet kopií je automaticky nastaven na 1.

5 Stiskněte tlačítko .

6 Několikrát stiskněte tlačítko , dokud se nezvýrazní položka Skládat.

7 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte Zap..

8 Stisknutím tlačítka  uložíte obrázek stránky do paměti tiskárny.

9 Až budete dotázáni, jestli chcete kopírovat další stránku, stisknutím tlačítka  zvolte Ano.

10 Položte na skleněnou plochu skeneru lícem dolů druhou stránku originálního dokumentu a stiskněte
tlačítko .

11 Opakujte kroky krok 9 a krok 10 dokud:
• Všechny stránky, které chcete zkopírovat, byly uloženy do paměti tiskárny. (Pokračujte krokem krok 12.)
• Není zaplněna paměť.

Tiskárna automaticky vytiskne zkopírované stránky. Poslední zkopírovaná stránka se vytiskne jako první.

12 Stisknete-li tlačítko , vytiskne se poslední zkopírovaná stránka jako první.
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Opakování obrázku na jedné stránce
Jeden obrázek lze na list papíru vytisknout i vícekrát. Tato možnost je užitečná při vytváření štítků, obtisků, letáků
a jiných materiálů.

1 Vložte papír.

2 Položte originální dokument na skleněnou plochu skeneru lícem dolů.

3 Na ovládacím panelu opakovaně stiskněte tlačítko  nebo , dokud nezvýrazníte položku Kopírovat.

4 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte počet kopií.

Počet kopií je automaticky nastaven na 1.

5 Stiskněte tlačítko .

6 Několikrát stiskněte tlačítko , dokud se nezvýrazní položka Rozložení.

7 Stisknutím tlačítka  nebo  zvolte počet opakování obrázku na stránce: jednou, čtyřikrát, devětkrát nebo
16krát.

8 Stisknutím tlačítka  zobrazíte náhled výstupu.

9 Stisknutím tlačítka  upravte nastavení.

10 Opakujte kroky krok 8 a krok 9 .

11 Stisknutím tlačítka  dočasně uložte nastavení.

12 Stiskněte tlačítko .

Kopírování na obě strany papíru (oboustranný tisk)
V tiskárně je zabudována jednotka pro oboustranný tisk, která umožňuje tisknout na obě strany papíru bez nutnosti
ručně papír otáčet. Tato funkce je užitečná při tisku dlouhých dokumentů, které je třeba skládat.

Poznámky:

• Používejte pouze obyčejný papír velikosti Letter nebo A4. Nevytvářejte oboustranné kopie na obálky, štítkový
kartón nebo fotografický papír.

• Nelze tisknout oboustranně prostřednictvím portu PictBridge.

1 Vložte papír.

2 Položte originální dokument na skleněnou plochu skeneru lícem dolů.

3 Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko A .

Rozsvítí se kontrolka na tlačítku oboustranného tisku.

4 Na ovládacím panelu opakovaně stiskněte tlačítko  nebo , dokud nezvýrazníte položku Kopírovat.

5 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte počet kopií.

Počet kopií je automaticky nastaven na 1.

6 Stiskněte tlačítko .
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7 Upravte nastavení kopírování.

Poznámka: Pokud kopírujete oboustranný originální dokument, nastavte hodnotu položky nabídky Oboustranný
originální dokument na Zapnuto.

8 Stisknutím tlačítka  dočasně uložte nastavení.

9 Stiskněte tlačítko .

Tiskárna naskenuje první stránku originálního dokumentu.

10 Až budete dotázáni, jestli chcete kopírovat další stránku, stisknutím tlačítka  zvolte Ano.

11 Položte na skleněnou plochu skeneru lícem dolů druhou stránku originálního dokumentu a stiskněte
tlačítko .

Tiskárna naskenuje druhou stránku originálního dokumentu.

Tiskárna potom vytiskne první stránku kopie, vtáhne papír dovnitř a vytiskne druhou stránku kopie.

Varování: Nedotýkejte se papíru, dokud tiskárna tiskne.

Kopírování více stránek na jeden list
1 Vložte papír.

2 Položte originální dokument na skleněnou plochu skeneru lícem dolů.

3 Na ovládacím panelu opakovaně stiskněte tlačítko  nebo , dokud nezvýrazníte položku Kopírovat.

4 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte počet kopií.

Počet kopií je automaticky nastaven na 1.

5 Stiskněte tlačítko .

6 Několikrát stiskněte tlačítko , dokud se nezvýrazní položka Více stránek na list.

7 Stisknutím tlačítka  nebo  zvolte počet stránek, které budou zkopírovány na jeden list papíru. Na jeden list
můžete zkopírovat jednu, dvě nebo čtyři stránky.

8 Stiskněte tlačítko .

Tiskárna uloží obrázek první stránky originálního dokumentu do paměti tiskárny.

9 Až budete dotázáni, jestli chcete kopírovat další stránku, stisknutím tlačítka  zvolte Ano.

10 Položte na skleněnou plochu skeneru lícem dolů druhou stránku originálního dokumentu a stiskněte
tlačítko .

11 Opakujte kroky krok 9 až krok 10 dokud neuložíte do paměti tiskárny všechny stránky, které chcete zkopírovat.

Tiskárna automaticky vytiskne kopii.

Změna výchozího nastavení kopírování
1 Na ovládacím panelu opakovaně stiskněte tlačítko  nebo , dokud nezvýrazníte položku Kopírovat.

2 Stiskněte tlačítko .

3 Několikrát stiskněte tlačítko , dokud se neoznačí položka Změnit výchozí nastavení.
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4 Stiskněte tlačítko .

Položka Funkce

Barva Volba barevného nebo černobílého kopírování

Kvalita Nastavení kvality kopie Můžete vybírat z následujících možností: Normální,
Foto, Auto nebo Koncept.

Typ obsahu Zadejte typ kopírovaného dokumentu: Text a grafika, Fotografie, Pouze
text nebo Kresba.

Oboustranný originální dokument Můžete zadat, zda je originální dokument oboustranný.

Manipulace s papírem Zadání formátu a typu vloženého papíru

5 K procházení položek nabídky a provádění voleb používejte tlačítka ovládacího panelu.

6 Stisknutím tlačítka  uložte nastavení.

Popis nabídky Režim Kopírování
Otevření nabídky Režim Kopírování:

1 Na ovládacím panelu opakovaně stiskněte tlačítko  nebo , dokud nezvýrazníte položku Kopírovat.

2 Stiskněte tlačítko .

Položka Funkce

Barevně Volba barevného nebo černobílého kopírování

Počet kopií Určení počtu tištěných kopií

Změna velikosti Můžete zvolit změnu velikosti kopie pomocí následujících možností: 50
procent, 100 procent, 200 procent, Vlastní, Přizpůsobit na stránku, Plakát 2x2,
Plakát 3x3 Plakát 4x4 nebo Bez okrajů.

Kvalita Nastavení kvality kopie Můžete vybírat z následujících možností: Normální,
Foto, Auto nebo Koncept.

Světlejší/Tmavší Nastavení jasu kopie

Manipulace s papírem Zadání formátu a typu vloženého papíru

Skládat Můžete zkopírovat více stránek jako sadu. Poslední zkopírovaná stránka se
vytiskne jako první.

Oboustranný originální dokument Můžete zadat, zda je originální dokument oboustranný. Zvolíte-li Zapnuto,
umožníte oboustranný tisk nebo tisk na obě strany papíru.

Více stránek na list Zvolte počet stránek, které budou vytištěny na jedné stránce.

Rozložení Zvolte počet kopií obrázku, které se mají vytisknout na jedné stránce.

Původní velikost Zadání velikosti kopírovaného dokumentu

Typ obsahu Zadejte typ kopírovaného dokumentu: Text a grafika, Fotografie, Pouze text
nebo Kresba.
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Položka Funkce

Změnit výchozí nastavení Změňte výchozí nastavení kopírování. Nastavení zahrnují možnosti Barva,
Kvalita, Typ obsahu, Oboustranný originální dokument a Manipulace s
papírem.
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Skenování

Skenování dokumentu
1 Zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k počítači a počítač i tiskárna jsou zapnuty.

2 Položte originální dokument na skleněnou plochu skeneru lícem dolů.

3 Na ovládacím panelu opakovaně stiskněte tlačítko  nebo , dokud nezvýrazníte položku Skenovat.

4 Stiskněte tlačítko .

5 Pokud je tiskárna připojena k více než jednomu počítači:
a Opakovaně stiskněte tlačítko  nebo , dokud se nezvýrazní počítač, do kterého chcete odeslat

naskenovaný dokument.

b Stiskněte tlačítko .

Pokud jste během nastavení sítě nastavili PIN kód a zobrazila se výzva k jeho zadání, postupujte takto:
1 Zadejte PIN kód – pomocí tlačítek  a  vyberte pozici číslice a pomocí tlačítek  a  vyberte

hodnotu číslice.
2 Stiskněte tlačítko .

6 Vyčkejte, než tiskárna dokončí stahování seznamu aplikací pro skenování.

7 Své volby provádějte pomocí tlačítek na ovládacím panelu.

8 Stiskněte tlačítko .

Skenování dokumentu pomocí počítače
1 Položte originální dokument na skleněnou plochu skeneru lícem dolů.
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2 Na ploše poklepejte na ikonu Productivity Studio.

3 Klepněte na položku Skenování.
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4 Vyberte možnost Dokument.

5 Klepněte na tlačítko Start.

Naskenovaný dokument je načten do výchozího textového procesoru. Nyní můžete dokument upravit.

Skenování textu za účelem úprav
Pomocí funkce rozpoznání písma OCR (Optical Character Recognition) lze převést naskenovaný dokument na text,
který lze upravit v textovém editoru.

1 Zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k počítači a počítač i tiskárna jsou zapnuty.

2 Položte originální dokument na skleněnou plochu skeneru lícem dolů.

3 Na ploše poklepejte na ikonu Productivity Studio.

4 Na úvodní obrazovce klepněte na tlačítko Naskenovat a upravit text (OCR).

5 Vyberte možnost Dokument.

6 Klepněte na tlačítko Start.

Naskenovaný dokument je načten do výchozího textového procesoru. Nyní můžete dokument upravit.

Skenování obrázků za účelem úprav
1 Zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k počítači a počítač i tiskárna jsou zapnuty.

2 Položte originální dokument na skleněnou plochu skeneru lícem dolů.

3 Na ploše poklepejte na ikonu Productivity Studio.

4 Klepněte na položku Skenování.

5 Vyberte možnost Fotografie nebo Několik fotografií.

6 Klepněte na tlačítko Start.

Naskenovaný obrázek můžete upravit.

Skenování fotografie do části Práce s dokumenty a fotografiemi
1 Vložte fotografii na skleněnou plochu skeneru lícem dolů.

2 Na ploše poklepejte na ikonu Productivity Studio.

3 Klepněte na tlačítko Práce s dokumenty a fotografiemi.

4 V nabídce Přidat klepněte na položku Přidat nový naskenovaný dokument.

5 Vyberte možnost Foto.

6 Klepněte na tlačítko Start.

Fotografie bude uložena do aktuální složky v části Práce s dokumenty a fotografiemi.
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Vytvoření barevného nebo černobílého naskenovaného
dokumentu
1 Zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k počítači a počítač i tiskárna jsou zapnuty.

2 Položte originální dokument na skleněnou plochu skeneru lícem dolů.

3 Na ovládacím panelu opakovaně stiskněte tlačítko  nebo , dokud nezvýrazníte položku Skenovat.

4 Stiskněte tlačítko .

5 Pokud je tiskárna připojena k více než jednomu počítači:
a Opakovaně stiskněte tlačítko  nebo , dokud se nezvýrazní počítač, do kterého chcete odeslat

naskenovaný dokument.

b Stiskněte tlačítko .

Pokud jste během nastavení sítě nastavili PIN kód a zobrazila se výzva k jeho zadání, postupujte takto:
1 Zadejte PIN kód – pomocí tlačítek  a  vyberte pozici číslice a pomocí tlačítek  a  vyberte

hodnotu číslice.
2 Stiskněte tlačítko .

6 Vyčkejte, než tiskárna dokončí stahování seznamu aplikací pro skenování.

7 Opakovaně stiskněte tlačítko , dokud se nezvýrazní položka Barva.

8 Stisknutím tlačítka  nebo  zvolte Barevně nebo Černobíle.

9 Stisknutím tlačítka  zobrazíte náhled kopie.

10 Stisknutím tlačítka  pokračujte v úpravách nastavení.

11 Opakujte kroky krok 9 až krok 10 .

12 Stiskněte tlačítko .

13 Postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.

Skenování více fotografií najednou pomocí počítače
1 Položte fotografie na skleněnou plochu skeneru lícem dolů.
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Poznámka: Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, umístěte fotografie s co možná největším prostorem mezi
fotografiemi a okraji skenované oblasti.

2 Na ploše poklepejte na ikonu Productivity Studio.

3 Klepněte na položku Skenování.

4 Vyberte možnost Více fotografií.

5 Klepněte na tlačítko Start.

Vytvoření souboru PDF z naskenovaného dokumentu
1 Položte originální dokument na skleněnou plochu skeneru lícem dolů.

2 Na ploše poklepejte na ikonu Productivity Studio.

3 Na úvodní obrazovce klepněte na tlačítko Převést do formátu PDF.

4 Vyberte možnost Fotografie, Několik fotografií nebo Dokument.

5 Klepnutím na tlačítka  zahajte skenování.

6 Klepněte na tlačítko Přidat další a naskenujte další obrázky, nebo přidejte obrázek z knihovny.

7 Chcete-li přidat nebo naskenovat další obrázek, postupujte takto:
• Zvolte možnost Přidat nový naskenovaný dokument a zopakováním kroku 3 naskenujte další obrázek

nebo
• Zvolte možnost Přidat fotografii z knihovny fotografií a přidejte dříve naskenovaný obrázek. Obrázky

vyberte nebo vyřaďte z výběru tím, že na ně klepnete v podokně náhledu.

Po provedení výběru klepněte na tlačítko Přidat soubory.

8 Zvolte možnost Uložit všechny obrázky do jednoho souboru PDF nebo Uložit každý obrázek jako
samostatný soubor PDF.

9 Klepněte na tlačítko Vytvořit soubor PDF.

10 Pokud chcete uložit naskenovaný obrázek zvlášť, proveďte výběr a klepněte na tlačítko Uložit. Jinak klepněte
po zobrazení možností pro uložení fotografie na tlačítko Storno.

Software připraví soubor PDF a otevře dialog Uložit.

11 Zadejte název souboru PDF a vyberte umístění.

12 Klepněte na tlačítko Uložit.

Zrušení úlohy skenování
Chcete-li zrušit probíhající úlohu skenování, stiskněte na ovládacím panelu tlačítko .

Chcete-li zrušit úlohu skenování spuštěnou z aplikace Productivity Studio, klepněte na tlačítko Skenovat a potom
na tlačítko Stop.

Přizpůsobení nastavení skenování pomocí počítače
1 Na ploše poklepejte na ikonu Productivity Studio.

2 Klepněte na položku Skenování.
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3 Klepněte na položku Vlastní nastavení.

4 Změňte nastavení podle potřeby.

Nastavení Možnosti

Barevná hloubka Vyberte možnost Barevně, Šedě nebo Černobíle.

Rozlišení skenování (bodů na palec) Vyberte z rozbalovacího seznamu hodnotu rozlišení skenování.

Velikost • Naskenovaný dokument můžete automaticky oříznout.
• Vyberte skenovanou oblast. V rozbalovacím seznamu vyberte

zdroj papíru.

Výběr oblasti určené ke skenování Oblast, kterou budete skenovat, zvolte tak, že vyberete velikost
papíru z rozbalovacího seznamu.

Převedení obrázku na text pomocí OCR Převedení obrázku na text

Vždy použít tato nastavení při skenování Zaškrtnutím zaškrtávacího políčka učiníte vaše volby trvalými.

Popis nabídky Režim Skenování
Otevření nabídky Režim Skenování:

1 Na ovládacím panelu opakovaně stiskněte tlačítko  nebo , dokud nezvýrazníte položku Skenovat.

2 Stiskněte tlačítko .

3 Pokud je tiskárna připojena k více než jednomu počítači:
a Opakovaně stiskněte tlačítko  nebo , dokud se nezvýrazní počítač, do kterého chcete odeslat

naskenovaný dokument.

b Stiskněte tlačítko .

Pokud jste během nastavení sítě nastavili PIN kód a zobrazila se výzva k jeho zadání, postupujte takto:
1 Zadejte PIN kód – pomocí tlačítek  a  vyberte pozici číslice a pomocí tlačítek  a  vyberte

hodnotu číslice.
2 Stiskněte tlačítko .

4 Vyčkejte, než tiskárna dokončí stahování seznamu aplikací pro skenování.

Položka Funkce

Skenovat do Zvolte počítač, do kterého chcete uložit naskenovaný dokument, pokud je k
tiskárně připojeno více počítačů.

Barva Zvolte, zda chcete skenovat dokument černobíle nebo barevně.

Kvalita Volba kvality skenování: 150 dpi, 300 dpi nebo 600 dpi.

Původní velikost Nastavte velikost originálního dokumentu: Automatická detekce, L, 2L, A6, A5,
B5, A4, Peněženka, 3x5 palců, 4x6 palců, 4x8 palců, 5x7 palců, 8x10 palců
nebo Letter.

Změnit výchozí nastav. skenování Změňte výchozí nastavení skenování. Tato nastavení zahrnují položky: Barva,
Kvalita a Originální velikost.
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Skenování do počítače přes síť pomocí ovládacího panelu
1 Zkontrolujte následující body:

• Tiskárna je připojena k síti přes tiskový server nebo pomocí bezdrátového síťového připojení.
• Tiskárna, tiskový server (pokud se používá) a počítač přijímající naskenovaný dokument jsou zapnuté.
• Tiskárna je nakonfigurována ke skenování přes síť.

2 Položte originální dokument na skleněnou plochu skeneru lícem dolů.

3 Na ovládacím panelu opakovaně stiskněte tlačítko  nebo , dokud nezvýrazníte položku Skenovat.

4 Stiskněte tlačítko .

5 Opakovaně stiskněte tlačítko  nebo , dokud se nezvýrazní počítač, do kterého chcete odeslat naskenovaný
dokument.

6 Stiskněte tlačítko .

Pokud jste během nastavení sítě nastavili PIN kód a zobrazila se výzva k jeho zadání, postupujte takto:

a Zadejte PIN kód – pomocí tlačítek  a  vyberte pozici číslice a pomocí tlačítek  a  vyberte hodnotu
číslice.

b Stiskněte tlačítko .

7 Vyčkejte, než tiskárna dokončí stahování seznamu aplikací pro skenování.

8 Své volby provádějte pomocí tlačítek na ovládacím panelu.

9 Stiskněte tlačítko .

Uložení naskenovaného obrázku do počítače
1 Položte originální dokument na skleněnou plochu skeneru lícem dolů.
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2 Zavřete horní kryt.

3 Na ploše poklepejte na ikonu Productivity Studio.

4 Klepněte na položku Skenování.

5 Vyberte možnost Fotografie nebo Několik fotografií.
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6 Klepněte na tlačítko Start.

7 Z možností Uložit nebo Upravit na panelu nabídek obrazovky klepněte na tlačítko Uložit.

8 Pokud chcete uložit další složku, klepněte na tlačítko Procházet a zvolte složku. Klepněte na tlačítko OK.

9 Chcete-li přejmenovat soubor, zadejte název v oblasti Název souboru. Pokud chcete přiřadit název jako
předponu ke všem fotografiím, zaškrtněte políčko Všechny fotografie začnou názvem souboru.

10 Pokud chcete uložit fotografii jako soubor jiného typu, zvolte typ souboru z rozbalovacího seznamu Typ souboru.

11 Pokud chcete zvolit datum pro fotografii, klepněte na rozvalovací seznam a zvolte datum z kalendáře.

12 Klepněte na tlačítko Uložit.

Změna nastavení skenování programu Productivity Studio
1 Na ploše poklepejte na ikonu Productivity Studio.

2 V nabídce Nástroje produktivity klepněte na příkaz Předvolby.

3 Klepněte na položku Nastavení skenování.
• Chcete-li použít výchozí nastavení skenování, zvolte možnost Vždy používat jednoduchá nastavení

skenování.
• Chcete-li upravit zbývající nastavení skenování, vyberte možnost Vždy zahájit skenování s níže

uvedeným nastavením.
• V oblasti Barevná hloubka: vyberte v rozbalovacím seznamu barevnou hloubku.
• V oblasti Rozlišení skenování (bodů na palec): vyberte v rozbalovacím seznamu hodnotu rozlišení.
• Klepněte na položku Automaticky oříznout naskenovaný dokument, chcete-li pomocí posuvníku zvolit

oříznutí.
• Klepněte na položku Vyberte oblast, která má být skenována a vyberte hodnotu v rozbalovacím seznamu.
• Klepněte na položku Převést obrázky na text pomocí OCR, chcete-li převést obrázky na text.

4 Klepněte na tlačítko OK.

Změna výchozího nastavení skenování
1 Na ovládacím panelu opakovaně stiskněte tlačítko  nebo , dokud nezvýrazníte položku Skenovat.

2 Stiskněte tlačítko .

3 Pokud je tiskárna připojena k více než jednomu počítači:
a Opakovaně stiskněte tlačítko  nebo , dokud se nezvýrazní počítač, do kterého chcete odeslat

naskenovaný dokument.

b Stiskněte tlačítko .

Pokud jste během nastavení sítě nastavili PIN kód a zobrazila se výzva k jeho zadání, postupujte takto:
1 Zadejte PIN kód – pomocí tlačítek  a  vyberte pozici číslice a pomocí tlačítek  a  vyberte

hodnotu číslice.
2 Stiskněte tlačítko .

4 Vyčkejte, než tiskárna dokončí stahování seznamu aplikací pro skenování.

5 Několikrát stiskněte tlačítko , dokud se nezvýrazní položka Změnit výchozí nastavení.
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6 Stiskněte tlačítko .

Položka Funkce

Barva Zvolte, zda chcete skenovat dokument černobíle nebo barevně.

Kvalita Volba kvality skenování: Automaticky, 150 dpi, 300 dpi nebo 600 dpi.

Původní velikost Nastavte velikost originálního dokumentu: Automatická detekce, L, 2L, A6, A5, B5, A4,
Peněženka, 3x5 palců, 4x6 palců, 4x8 palců, 5x7 palců, 8x10 palců nebo Letter.

7 K procházení položek nabídky a provádění voleb používejte tlačítka ovládacího panelu.

8 Stisknutím tlačítka  uložte nastavení.

Přidání souboru k e-mailové zprávě
1 Na ploše poklepejte na ikonu Productivity Studio.

2 V části Správa dokumentů klepněte na tlačítko Práce s dokumenty a fotografiemi.

3 Klepněte na tlačítko Přidat a zvolte možnost Přidat soubor z počítače.

4 Otevřete složku, ve které je soubor uložen. V seznamu odesílaných souborů se zobrazí miniatura souboru.

5 Vyberte soubor klepnutím na tlačítko Otevřít.

6 V části Práce s dokumenty a fotografiemi vyberte soubor, který chcete přidat.

7 Klepnutím na položku E-mail vytvoříte e-mailovou zprávu s připojenými naskenovanými obrázky.

Přidání nového naskenovaného obrázku do e-mailové zprávy
1 Na ploše poklepejte na ikonu Productivity Studio.

2 Položte obrázek na skleněnou plochu skeneru lícem dolů a zavřete horní kryt.

3 Klepněte na položku E-mail.

4 Klepněte na tlačítko Start. Obrázek se naskenuje.

5 V oblasti Kvalita a rychlost odesílání obrazovky vyberte velikost obrázku.

6 Klepnutím na položku Vytvořit e-mail vytvoříte e-mailovou zprávu s připojenými naskenovanými obrázky.
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Skenování dokumentů nebo obrázků do elektronické pošty
Připojené naskenované obrázky můžete poslat elektronickou poštou pomocí výchozí e-mailové aplikace.

1 Položte originální dokument na skleněnou plochu skeneru lícem dolů.
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2 Na ploše poklepejte na ikonu Productivity Studio.

3 Klepněte na položku E-mail.

4 Vyberte možnost Fotografie, Několik fotografií nebo Dokument.

5 Klepněte na tlačítko Start.

6 Pokud skenujete fotografii, vyberte z oblasti Kvalita a rychlost odesílání Velikost fotografie.

7 Klepnutím na tlačítko Vytvořit e-mail připojíte obrázky k e-mailové zprávě.

Změna předvoleb obrazovky El. pošta programu Productivity
Studio
1 Na ploše poklepejte na ikonu Productivity Studio.

2 V nabídce Nástroje produktivity klepněte na příkaz Předvolby.

3 Klepněte na položku Obrazovka El. pošta.
• Chcete-li používat velikost fotografií, kterou jste zvolili v poslední e-mailové zprávě, klepněte na možnost

Zapamatovat poslední výběr.
• Pokud chcete odesílat fotografické přílohy v původní velikosti, klepněte na Původní velikost (vhodné pro

tisk).
• Možnost Zmenšeno na: 1024 x 768 (vhodné pro celoobrazovkové zobrazení) je vhodná pro odesílání

fotografických příloh o velikosti 1024 x 768 pixelů.
• Možnost Zmenšeno na: 640 x 480 (vhodné pro rychlé zobrazení) je vhodná pro odesílání fotografických

příloh o velikosti 640 x 480 pixelů.

4 Klepněte na tlačítko OK.
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Faxování

Automatický příjem faxu
1 Na ploše poklepejte na ikonu Productivity Studio.

2 V oblasti Nastavení v levém podokně uvítací obrazovky klepněte na položku Nastavení a správa faxů.

3 Na obrazovce Příjem faxů softwaru Faxové funkce vyberte možnost Automaticky, pokud již není vybrána ve
výchozím nastavení.

4 Informace o nastavení počtu zazvonění telefonu předtím, než tiskárna automaticky přijme fax, naleznete v
tématu Nastavení příjmu.

5 Nastavení uložte klepnutím na tlačítko OK.

Odeslání faxu pomocí softwaru
Dokument můžete naskenovat do počítače a pak ho pomocí softwaru odfaxovat.

1 Položte originální dokument na skleněnou plochu skeneru lícem dolů.

2 Na ploše poklepejte na ikonu Productivity Studio.

3 Na úvodní obrazovce klepněte na tlačítko Faxovat.

4 Vyberte možnost Dokument.

5 Klepněte na tlačítko Start.

6 Zadejte informace o příjemci a klepněte na tlačítko Další.

Poznámka: Faxové číslo může zahrnovat až 64 číslic, čárek, teček, mezer nebo následujících symbolů: * # + -
( ).

7 Zadejte informace úvodní stránky a klepněte na tlačítko Další.

8 Pokud chcete k faxu připojit další dokumenty, přidejte je a klepněte na tlačítko Další.

9 Odešlete fax:
• Okamžitě—vyberte možnost „Odeslat“.
• V naplánovaný čas:

a Vyberte možnost „Pozdržet odeslání do“.
b Nastavte datum a čas.

10 Požadujete-li papírovou kopii faxu, vyberte možnost Vytisknout kopii faxu.

11 Klepněte na tlačítko Odeslat.

 

98



Údržba tiskárny

Instalace tiskových kazet
1 Otevřete tiskárnu.

2 Zatlačte dolů zajišťovací páčky nosičů kazet.
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3 Vyjměte použitou tiskovou kazetu nebo kazety. Další informace naleznete v části „Vyjmutí použité tiskové
kazety“ na str. 101.

4 Pokud instalujete nové tiskové kazety, odstraňte ochrannou pásku ze zadní a spodní strany černé kazety a
vložte kazetu do levého nosiče.

Varování: Nedotýkejte se oblasti se zlatými kontakty v zadní časti kazety ani kovových trysek vespod kazety.
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5 Zavřete víčko nosiče černé kazety.

6 Odstraňte ochrannou pásku ze zadní a spodní strany barevné kazety a vložte kazetu do pravého nosiče.

Varování: Nedotýkejte se oblasti se zlatými kontakty v zadní časti kazety ani kovových trysek vespod kazety.

7 Zavřete víčko nosiče barevné kazety.

8 Zavřete tiskárnu a nenechejte ruce pod jednotkou skeneru.

Na displeji ovládacího panelu se zobrazí výzva ke vložení papíru a k vytištění stránky se vzorky vyrovnání
stisknutím tlačítka .

Poznámka: Tiskárna musí být zavřená, jinak nelze zahájit novou úlohu skenování, tisku nebo kopírování.
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Vyjmutí použité tiskové kazety
1 Ujistěte se, že tiskárna je zapnutá.

2 Zvedněte jednotku skeneru.

Pokud není tiskárna právě v činnosti, nosič tiskových kazet se přesune a zastaví v zaváděcí poloze.

3 Zatlačením na západku nosiče kazety zvedněte víčko nosiče.
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4 Vyjměte použitou tiskovou kazetu.

Poznámka: Pokud chcete vyjmout obě kazety, opakujte kroky 3 a 4 pro druhou kazetu.

Doplňování tiskových kazet
Záruka nepokrývá opravy závad ani poškození vzniklých použitím znovu naplněné kazety. Společnost Lexmark
nedoporučuje použití znovu naplňovaných kazet. Doplňování kazet může ovlivnit kvalitu tisku a způsobit poškození
tiskárny. Doporučujeme vám používat spotřební materiál společnosti Lexmark.

Použití originálních tiskových kazet Lexmark
Tiskárny, tiskové kazety a fotografické papíry Lexmark jsou navrženy tak, aby společně poskytovaly tisk vynikající
kvality.

Pokud se zobrazí zpráva Došel originální inkoust Lexmark, došlo k vyčerpání originálního inkoustu Lexmark
v označených kazetách.

Pokud jste přesvědčeni, že jste zakoupili novou, originální tiskovou kazetu Lexmark, ale zobrazí se zpráva Došel
originální inkoust Lexmark, postupujte následovně:

1 Klepněte ve zprávě na tlačítko Další informace.

2 Klepněte na položku Oznámit instalaci tiskové kazety jiné než Lexmark.
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Opětovnému zobrazení této zprávy pro označené kazety zabraňte některým z následujících způsobů:
• Nahraďte kazety novými tiskovými kazetami Lexmark.
• Pokud tisknete z počítače, klepněte ve zprávě na tlačítko Další informace, zaškrtněte zaškrtávací políčko a

klepněte na tlačítko Zavřít.
• Pokud používáte tiskárnu bez počítače, stiskněte tlačítko Storno.

Záruka společnosti Lexmark se nevztahuje na poškození způsobené neoriginálními tiskovými kazetami nebo
inkoustem Lexmark.

Vyrovnání tiskových kazet
1 Vložte obyčejný papír.

2 Několikrát stiskněte tlačítko , dokud se nezvýrazní položka Údržba.

3 Stiskněte tlačítko .

4 Stiskněte opakovaně tlačítko , dokud se nezvýrazní položka Vyrovnat kazety.

5 Stiskněte tlačítko .

Vytiskne se stránka se vzorkem vyrovnání.

Pokud jste kazety vyrovnali kvůli zlepšení kvality tisku, vytiskněte dokument znovu. Pokud se kvalita tisku nezlepšila,
vyčistěte trysky tiskové kazety.

Čištění trysek tiskové kazety
1 Vložte obyčejný papír.

2 Opakovaně stiskněte tlačítko  nebo , dokud se nezvýrazní položka Údržba.

3 Stiskněte tlačítko .

4 Opakovaně stiskněte tlačítko  nebo , dokud se nezvýrazní příkaz Vyčistit kazety.

5 Stiskněte tlačítko .

Vytiskne se stránka, která vyžaduje, aby tryskami procházelo větší množství inkoustu. Trysky se tak pročistí.

6 Vytiskněte dokument znovu a zkontrolujte, zda došlo ke zlepšení kvality tisku.

7 Pokud se kvalita tisku nezlepšila, zkuste vyčistit trysky ještě nanejvýš dvakrát.

Otření trysek a kontaktů tiskové kazety
1 Vyjměte tiskové kazety.

2 Navlhčete vodou čistý hadřík, ze kterého se neuvolňují vlákna, a položte jej na rovný povrch.
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3 Jemně podržte tiskové trysky na hadříku po dobu tří sekund a potom je otřete v uvedeném směru.

4 Použijte čistou část hadříku, jemně jej podržte na kontaktech po dobu tří sekund a potom je otřete v uvedeném
směru.

5 Použijte čistou část hadříku a opakujte krok 3 a krok 4.

6 Nechte trysky a kontakty zcela oschnout.

7 Vložte zpět tiskové kazety.

8 Znovu vytiskněte dokument.

9 Pokud se kvalita tisku nezlepšila, vyčistěte tiskové trysky. Další informace naleznete v části „Čištění trysek
tiskové kazety“ na str. 102.

10 Opakujte kroky krok 9 ještě maximálně dvakrát.

11 Není-li kvalita tisku stále uspokojivá, vyměňte tiskové kazety.

Ochrana tiskových kazet
• Nové tiskové kazety uchovávejte v původním obalu, dokud nebudete připraveni je nainstalovat.
• Tiskové kazety vyjímejte ze zařízení pouze při výměně, čištění nebo ukládání do vzduchotěsného pouzdra.

Tisková kazeta netiskne správně, pokud byla ponechána po delší dobu mimo obal.
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• Uchovávejte fotografickou kazetu ve schránce na kazetu, pokud se nepoužívá.

Čištění skleněné plochy skeneru
1 Navlhčete vodou čistý hadřík, ze kterého se neuvolňují vlákna.

2 Opatrně vyčistěte skleněnou plochu skeneru.

Poznámka: Před položením dokumentu na skleněnou plochu skeneru vždy zkontrolujte, zda inkoust nebo zmizík
pořádně vyschnul.

Čištění vnějších částí tiskárny
1 Přesvědčte se, zda je tiskárna vypnutá a zda je napájecí kabel odpojený z elektrické zásuvky.

UPOZORNĚNÍ: Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, odpojte napájecí kabel z elektrické
zásuvky a odpojte všechny kabely z tiskárny před čištěním.

2 Vyjměte papíry z podpěry papíru a z výstupního zásobníku.

3 Navlhčete vodou čistý hadřík, ze kterého se neuvolňují vlákna.

Varování: Nepoužívejte domácí čistící prostředky ani chemické přípravky, protože by mohly poškodit povrch
tiskárny.

4 Utřete pouze vnější části tiskárny a nezapomeňte odstranit zbytky inkoustu, které se nahromadily na výstupním
zásobníku papíru.

Varování: Čištění vnitřních částí tiskárny hadříkem by tiskárnu mohlo poškodit.

5 Před zahájením dalšího tisku zkontrolujte, zda je suchá podpěra papíru a zda je suchý výstupní zásobník papíru.

Objednání spotřebního materiálu
Objednání tiskových kazet
Modely Lexmark 4800 Series
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Položka Výrobní číslo Průměrný počet vytištěných standardních stránek s danou
kazetou1

Černá kazeta 42A 220

Černá kazeta2 42 220

Vysokokapacitní černá kazeta 44 500

Barevná kazeta 41A 210

Barevná kazeta2 41 210

Vysokokapacitní barevná kazeta 43 350

Fotografická kazeta 40 Není k dispozici
1 Hodnoty odpovídají nepřetržitému tisku. Udaná kapacitní hodnota je v souladu se směrnicí ISO/IEC 24711.
2 Licencovaný program pro vrácení kazet

Objednávání papíru a dalšího spotřebního materiálu
Chcete-li si objednat spotřební materiál nebo najít nejbližšího prodejce, navštivte webové stránky na adrese
www.lexmark.com.

Poznámky:

• Chcete-li dosáhnout nejlepší kvalitu tisku, používejte výhradně tiskové kazety společnosti Lexmark.
• Chcete-li dosáhnout nejlepší kvalitu tisku fotografií nebo jiných obrázků ve vysoké kvalitě, používejte fotografický

papír Lexmark PerfectfinishTM nebo Lexmark. Nepoužívejte fotografický papír Lexmark Premium. Vaše tiskové
kazety nejsou s tímto typem papíru kompatibilní.

• Chcete-li předejít rozmazání nebo poškrábání, nedotýkejte se potištěného povrchu prsty nebo ostrými objekty.
Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete z výstupního zásobníku papíru vyndávat vytištěné listy po jednom
a necháte je schnout alespoň 24 hodin předtím, než je poskládáte, vystavíte nebo uložíte.

Položka Číslo součásti

Kabel USB 1021294

Další informace najdete na webu www.lexmark.com.

Papír Velikost papíru

Fotografický papír Lexmark • Letter
• A4
• 4 x 6 palců
• 10 x 15 cm

Fotografický papír Lexmark PerfectFinish • Letter
• A4
• 4 x 6 palců
• 10 x 15 cm
• L

Poznámka: Dostupnost se může lišit podle země nebo regionu.
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Informace o možnosti zakoupení fotografického papíru Lexmark PerfectFinish nebo Lexmark ve vaší zemi nebo
regionu naleznete na webových stránkách www.lexmark.com.
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Řešení problémů
Pokud instalujete tiskárnu v bezdrátové síti, zkontrolujte následující body:

• Bezdrátová síť funguje.
• Počítač i tiskárna jsou připojeny ke stejné bezdrátové síti.
• Tiskárna je umístěna v dosahu bezdrátové sítě. Efektivní dosah pro optimální výkon je obecně 30 až 45 metrů.
• Tiskárna není umístěna v blízkosti jiných elektronických zařízení, která mohou rušit bezdrátový signál.
• Zdroj napájení je připojen k tiskárně a tlačítko  svítí.
• Kontrolka indikátoru Wi-Fi svítí zeleně.
• V počítači, ze kterého provádíte úlohu, je nainstalován ovladač tiskárny
• Je vybrán správný port tiskárny.

Řešení problémů při instalaci
Na displeji je zobrazen nesprávný jazyk
Zde jsou možná řešení. Postupujte jedním z následujících způsobů:

Změna výběru jazyka během počátečního nastavení
Po zvolení jazyka se na displeji zobrazí položka Jazyk. Změňte výběr:

1 Opakovaným stisknutím tlačítka  nebo  zobrazte na displeji požadovaný jazyk.

2 Uložte nastavení stisknutím tlačítka .

Výběr jiného jazyka po počátečním nastavení

1 Na ovládacím panelu opakovaně stiskněte tlačítko  nebo , dokud nezvýrazníte položku Nastavení.

2 Stiskněte tlačítko .

3 Stiskněte opakovaně tlačítko  nebo , dokud nezvolíte možnost Změnit výchozí nastavení tiskárny.

4 Stiskněte tlačítko .

5 Stiskněte opakovaně tlačítko  nebo , dokud nezvolíte položku Jazyk.

6 Stiskněte tlačítko .

7 Opakovaným stisknutím tlačítka  nebo  zobrazte na displeji požadovaný jazyk.

8 Stisknutím tlačítka  uložte a ukončete nastavení.

Poznámka: Pokud nerozumíte jazyku na displeji, přečtěte si téma „Obnovení výchozích továrních nastavení
tiskárny“ na str. 61.

Tlačítko Napájení nesvítí
Dále jsou uvedena možná řešení. Postupujte jedním z následujících způsobů:

Stiskněte tlačítko napájení.
Přesvědčte se, zda tiskárna je zapnutá, stisknutím tlačítka .
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Odpojte a znovu připojte napájecí kabel.
1 Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a poté z tiskárny.

2 Zasuňte zástrčku kabelu zcela do zdroje napájení tiskárny.

1

2

3 Zapojte kabel do elektrické zásuvky, ve které ostatní elektrická zařízení řádně fungují.

4 Pokud se kontrolka  nerozsvítí, stiskněte tlačítko .

Software se nenainstaluje
Zde jsou možná řešení. Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Zkontrolujte operační systém.
Jsou podporovány následující operační systémy: Windows Vista, Windows XP, Windows 2000 a Mac OS X verze
10.34 a 10.4 (nikoli verze 10.0, 10.1 a 10.2).

Poznámka: Uživatelé systému Windows 2000 by měli používat aktualizaci Service Pack 3 nebo vyšší.

Zkontrolujte požadavky na systém.
Zkontrolujte, zda počítač splňuje minimální požadavky na systém uvedené v rámečku tiskárny.

Zkontrolujte připojení USB.
1 Prohlédněte kabel USB, zda nejeví zjevné známky poškození.

2 Pevně zapojte čtvercový konec kabelu USB do zásuvky na zadní straně tiskárny.

3 Pevně zapojte obdélníkový konec kabelu USB do portu USB počítače.

Port USB je označen symbolem USB .

Zkontrolujte bezdrátové připojení.
Zkontrolujte, zda svítí indikátor Wi-Fi. Další informace naleznete v části „Popis částí tiskárny“ na str. 18.

Znovu nainstalujte software.
1 Vypněte a restartujte počítač.

2 Ve všech oknech se zprávou o nalezení nového hardwaru klepněte na tlačítko Storno.

3 Vložte disk CD a znovu nainstalujte software podle pokynů na obrazovce.
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Znovu připojte napájecí zdroj.

1 Stisknutím tlačítka  vypněte tiskárnu.

2 Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

3 Opatrně vytáhněte napájecí zdroj z tiskárny.

4 Znovu připojte napájecí zdroj k tiskárně.

5 Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.

6 Stisknutím tlačítka  zapněte tiskárnu.

Deaktivujte antivirové programy.
1 Ukončete všechny spuštěné softwarové aplikace.

2 Vypněte všechny antivirové programy.

3 Poklepejte na ikonu Tento počítač.

V systému Windows XP zobrazíte ikonu Tento počítač klepnutím na tlačítko Start.

4 Poklepejte na ikonu jednotky CD-ROM.

5 V případě potřeby poklepejte na soubor setup.exe.

6 Podle pokynů na obrazovce nainstalujte software.

Odinstalujte a znovu nainstalujte software.
Odinstalujte software tiskárny a znovu jej nainstalujte. Další informace naleznete v části „Odeberte a znovu
nainstalujte software.“ na str. 111.

Stránku nelze vytisknout
Zde jsou možná řešení. Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Zkontrolujte zprávy.
Pokud se zobrazí chybová zpráva, odstraňte chybu předtím, než se pokusíte znovu tisknout.

Zkontrolujte napájení.
Pokud nesvítí kontrolka , zkontrolujte, zda je tiskárna zapojena do správně uzemněné zásuvky. Zkontrolujte, zda
je napájecí kabel správně zapojen do tiskárny.

Znovu vložte papír.
Vyjměte a znovu založte papír.

Zkontrolujte inkoust.
Zkontrolujte hladiny inkoustu a v případě potřeby nainstalujte nové tiskové kazety.
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Zkontrolujte kazety.
1 Vyjměte tiskové kazety.

2 Zkontrolujte, zda byla odstraněna nálepka a páska.

1 2

3 Znovu vložte kazety.

Zkontrolujte výchozí nastavení tiskárny a nastavení pozastavení.
1 Postupujte jedním z následujících způsobů:

• V systému Windows Vista klepněte na tlačítko  Ovládací panely.
• V systému Windows XP klepněte na tlačítko Start.

2 Klepněte na položku Tiskárny  Tiskárny a faxy.

3 Poklepejte na zařízení.

4 Klepněte na položku Tiskárna.
• Zkontrolujte, zda není zaškrtnuta možnost Pozastavit tisk.
• Jestliže není zaškrtnuta možnost Nastavit jako výchozí tiskárnu, musíte vybrat zařízení pro každý soubor,

který chcete tisknout.

Znovu připojte napájecí zdroj.

1 Stisknutím tlačítka  vypněte tiskárnu.

2 Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

3 Opatrně vytáhněte napájecí zdroj z tiskárny.

4 Znovu připojte napájecí zdroj k tiskárně.

5 Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.

6 Stisknutím tlačítka  zapněte tiskárnu.

Odeberte a znovu nainstalujte software.
Odinstalujte software tiskárny a znovu jej nainstalujte.

Popis úrovní varování
• Zelená značka zaškrtnutí znamená, že byly splněny systémové požadavky.
• Žlutý otazník znamená, že nebyly splněny systémové požadavky. Většina hlavních funkcí bude fungovat, může

to však mít vliv na výkon.
• Červený otazník znamená, že nebyly splněny systémové požadavky. Většina hlavních funkcí možná nebude

fungovat.
• Červená značka X znamená, že nebyly splněny systémové požadavky. Instalace nebude pokračovat.

Aby byla instalace řádně provedena, zajistěte, aby počítač podporoval všechny systémové požadavky. Systémové
požadavky jsou uvedeny na krabici tiskárny.
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Odeberte a znovu nainstalujte software.
Pokud tiskárna nefunguje správně nebo pokud se při pokusu použít tiskárnu zobrazí chybová zpráva o problémech
s komunikací, bude pravděpodobně nutné odinstalovat a znovu nainstalovat software tiskárny.

1 V systému Windows Vista klepněte na tlačítko . V systému Windows XP a starších systémech klepněte na
tlačítko Start.

2 Klepněte na tlačítko Programy nebo Všechny Programy  Lexmark 4800 Series.

3 Vyberte položku Odinstalovat.

4 Při odinstalování softwaru tiskárny postupujte podle pokynů na obrazovce.

5 Restartujte počítač a nainstalujte software tiskárny znovu.

6 Ve všech oknech se zprávou o nalezení nového hardwaru klepněte na tlačítko Storno.

7 Vložte disk CD a znovu nainstalujte software podle pokynů na obrazovce.

Poznámka: Pokud se po restartování počítače automaticky nezobrazí instalační obrazovka, klepněte na tlačítko
Start  Spustit a zadejte příkaz D:\setup, kde D je označení vaší jednotky CD-ROM.

Pokud se software stále nenainstaluje správně, navštivte naši webovou stránku www.lexmark.com a zkontrolujte,
zda máte nejnovější verzi softwaru.

1 Ve všech zemích nebo oblastech mimo Spojené státy vyberte svou zemi nebo region.

2 Klepněte na odkazy na ovladače nebo soubory ke stažení.

3 Vyberte řadu vaší tiskárny.

4 Vyberte model vaší tiskárny.

5 Vyberte váš operační systém.

6 Vyberte soubor, který chcete stáhnout, a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Povolení portu USB
Zkontrolujte, zda je port USB v počítači povolen:

1 Otevřete Správce zařízení.

V systému Windows Vista:

a Klepněte na tlačítko  Ovládací panely.
b Klepněte na panel Systém a údržba  Systém.
c Klepněte na tlačítko Správce zařízení.

V systému Windows XP:
a Klepněte na tlačítko Start.
b Klepněte na položku  Ovládací panely  Výkon a údržba  Systém.
c Na kartě Hardware klepněte na tlačítko Správce zařízení.

V systému Windows 2000:
a Klepněte na tlačítko Start.
b Klepněte na položku Nastavení  Ovládací panely  Systém.
c Na kartě Hardware klepněte na tlačítko Správce zařízení.
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2 Klepněte na znaménko plus (+) vedle položky Řadiče sběrnice USB.

Jsou-li zobrazeny položky USB Host Controller a Kořenový rozbočovač USB, je port USB povolen.

Další informace najdete v dokumentaci k počítači.

Řešení problémů s komunikací tiskárny
Tiskárna si nemůže vyměňovat data s počítačem.

Zde jsou možná řešení. Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Navázat obousměrnou komunikaci mezi tiskárnou a počítačem.
Další informace naleznete v části „Obousměrná komunikace nefunguje“ na str. 142.

Zkontrolujte, zda tiskárna není v režimu spánku.
Pokud kontrolka napájení pomalu bliká, tiskárna je v režimu spánku.

1 Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

2 Vyčkejte deset sekund. Potom znovu zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.

3 Stisknutím tlačítka  zapněte tiskárnu.

Řešení problémů s bezdrátovým připojením
Jak zjistím, jaký typ zabezpečení síť používá?
Abyste mohli správně nastavit tiskárnu pro použití v bezdrátové síti, musíte znát klíč zabezpečení a režim
zabezpečení. Tyto informace naleznete v dokumentaci dodané s bezdrátovým směrovačem, nebo na webové
stránce směrovače nebo se obraťte na člověka, který nastavoval bezdrátovou síť.

Kontrola klíčů zabezpečení
Klíč zabezpečení je podobný heslu. Všechna zařízení v jedné síti sdílejí stejný klíč zabezpečení.

Poznámka: Poznamenejte si klíč zabezpečení přesně včetně malých a velkých písmen a uložte ho na bezpečném
místě pro budoucí použití.

Klíč zabezpečení musí splňovat následující kritéria.

Klíč WEP
• Přesně 10 nebo 26 hexadecimálních znaků. Hexadecimální znaky jsou A–F a 0–9.
• Přesně 5 nebo 13 ASCII znaků. ASCII znaky jsou písmena, číslice a symboly na klávesnici.

Klíč WPA-PSK nebo WPA2-PSK
• Až 64 hexadecimálních znaků. Hexadecimální znaky jsou A–F a 0–9.
• Mezi 8 až 64 ASCII znaky. ASCII znaky jsou písmena, číslice a symboly na klávesnici.

Tiskárna je správně nakonfigurovaná, nelze ji však nalézt v síti
Zkontrolujte následující body:

• Tiskárna je napájená a kontrolka tlačítka  svítí.
• Tiskárna umístěna v dosahu bezdrátové sítě.
• Tiskárna je mimo dosah dalších elektronických zařízení, která mohou rušit bezdrátový signál.
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• Bezdrátová síť používá jedinečný název sítě (SSID). Pokud ne, je možné, že tiskárna či tiskový server
komunikuje s jinou sousední sítí se stejným názvem sítě.

• Tiskárna má adresu IP, která je v síti platná.

Tiskárna v bezdrátové síti netiskne
Zde jsou možná řešení. Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Zkontrolujte napájení.
Ověřte, že svítí kontrolka .

Zkontrolujte kabel.
• Zkontrolujte, zda je napájecí kabel připojen k tiskárně a zapojen do elektrické zásuvky.
• Zkontrolujte, zda není připojen kabel USB nebo instalační kabel.

Zkontrolujte kontrolku indikátoru Wi-Fi.
Zkontrolujte, zda kontrolka indikátoru Wi-Fi svítí zeleně. Pokud nesvítí zeleně, přečtěte si odstavec „Kontrolka
indikátoru Wi-Fi svítí oranžově“ nebo „Kontrolka indikátoru Wi-Fi bliká během instalace oranžově“ v části „Řešení
problémů s bezdrátovou sítí“.

Zkontrolujte, zda je nainstalován ovladač tiskárny.
Ověřte, zda je v počítači, ze kterého odesíláte tiskovou úlohu, nainstalován ovladač tiskárny.

1 Postupujte jedním z následujících způsobů:
• V systému Windows Vista klepněte na:   Ovládací panely  Tiskárny.
• V systému Windows XP klepněte na tlačítko Start  Nastavení  Tiskárny a faxy.
• V systému Windows 2000 a starších systémech klepněte na: Start  Nastavení  Tiskárny.

Pokud nemůžete najít ikonu tiskárny, není ovladač tiskárny nainstalován.

2 Pokud není ovladač tiskárny nainstalován, vložte do počítače instalační disk CD-ROM se softwarem.

3 Postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.

Poznámka: Ovladač tiskárny musí být nainstalován ve všech počítačích, které používají síťovou tiskárnu.

Zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k bezdrátové síti.
1 Vytiskněte stránku s nastavením sítě. Další informace naleznete v části „Tisk stránky nastavení sítě“.

2 Zkontrolujte, zda je v rámečku Síťová karta zobrazeno „Stav: Připojeno“.

Restartujte počítač.
Vypněte a restartujte počítač.

Zkontrolujte porty tiskárny.
Ověřte, zda je zvolen správný port tiskárny.

1 Klepněte na:
• V systému Windows Vista:   Ovládací panely  Tiskárny.
• V systému Windows XP: Start  Nastavení  Tiskárny a faxy.
• V systému Windows 2000 a starším: Start  Nastavení  Tiskárny.
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2 Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Lexmark 4800 Series.

3 Klepněte na položku Vlastnosti  Porty.

4 Ověřte, zda je vybrána položka  XXXX_Series_nnnnnn_P1, kde XXXX je číslo modelu řady tiskárny a nnnnnn
je posledních šest číslic MAC adresy tiskárny.

Poznámka: MAC adresa je uvedena na zadní straně tiskárny pod sériovým číslem.

5 Pokud je vybráno USB:
a Zvolte název portu od krok 4.
b Klepněte na tlačítko Použít.
c Zavřete okno a zopakujte tisk.

Znovu nainstalujte software.
Odinstalujte a přeinstalujte software tiskárny.

Poznámka: Pokud se v seznamu Vyberte tiskárnu zobrazí více než jedna tiskárna, vyberte tiskárnu s MAC adresou
odpovídající údaji na zadní straně tiskárny.

Indikátor Wi-Fi nesvítí
Zde jsou možná řešení. Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Zkontrolujte napájení.
Zkontrolujte, zda svítí kontrolka napájení tiskárny. Další informace naleznete v části Tlačítko Napájení nesvítí.

Odeberte a znovu nainstalujte volitelný interní tiskový server.
Poznámka: Toto řešení neplatí pro tiskárny, které již mají interní bezdrátový tiskový server nainstalován při dodání.

Znovu nainstalujte interní bezdrátový tiskový server. Další informace naleznete v části „Instalace volitelného
interního bezdrátového tiskového serveru“.

Kontrolka indikátoru Wi-Fi během instalace oranžově bliká
Když kontrolka indikátoru Wi-Fi oranžově bliká, znamená to, tiskárna byla nastavena pro práci v bezdrátové síti, ale
nemůže se připojit k síti, pro kterou byla nakonfigurována. Tiskárna se možná nemůže připojit k síti z důvodu rušení
nebo kvůli přílišné vzdálenosti od bezdrátového přístupového bodu (bezdrátového směrovače), nebo je třeba změnit
její nastavení.

Zde jsou možná řešení. Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Zkontrolujte, zda je přístupový bod zapnutý.
Zkontrolujte přístupový bod a v případě potřeby ho zapněte.

Přemístěte bezdrátový přístupový bod (bezdrátový směrovač), abyste minimalizovali
rušení.
Může docházet k dočasnému rušení jinými zařízeními, například mikrovlnnými troubami nebo jinými přístroji,
bezdrátovými telefony, dětskými chůvičkami a kamerami zabezpečovacího systému. Zkontrolujte, zda není
bezdrátový přístupový bod (bezdrátový směrovač) umístěn příliš blízko takových zařízení.

Zkuste nastavit externí antény.
Antény obecně fungují nejlépe, když směřují přímo vzhůru. Nicméně můžete přijít na to, že příjem se zlepší, když
zkoušíte různé úhly nastavení antén tiskárny nebo bezdrátového přístupového bodu (bezdrátového směrovače).
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Přemístěte počítač nebo tiskárnu.
Přemístěte počítač nebo tiskárnu blíže k bezdrátovému přístupovému bodu (bezdrátovému směrovači). Ačkoli je
možná vzdálenost mezi zařízeními v síti 802.11b nebo 802.11g 90 metrů, účinný dosah pro dosažení optimálního
výkonu je obecně 30 až 45 metrů.

Intenzitu signálu sítě naleznete na stránce nastavení sítě. Informace o nastavení tisku stránky nastavení naleznete
v části „Tisk stránky s nastavením sítě“ na str. 36.

Zkontrolujte klíče zabezpečení.
Ověřte správnost bezpečnostních klíčů. Další informace naleznete v části „Kontrola klíčů zabezpečení“ na
str. 112.

Zkontrolujte MAC adresu.
Pokud síť používá filtrování MAC adres, poskytněte síti MAC adresu tiskárny. Informace o zjišťování MAC adresy
naleznete v části „Vyhledání MAC adresy“ na str. 35.

Otestujte příkazem ping bezdrátový přístupový bod (bezdrátový směrovač), abyste se
ujistili, že je síť funkční.
1 Pokud již neznáte adresu IP přístupového bodu, zjistěte ji.

a Klepněte na:
• V systému Windows Vista:  Všechny programy  Příslušenství  Příkazový řádek.
• V systému Windows XP a nižším: Start  Programy nebo Všechny programy  Příslušenství 

Příkazový řádek.
b Zadejte příkaz ipconfig.
c Stiskněte klávesu Enter.

• Položka „Výchozí brána“ obvykle označuje bezdrátový přístupový bod (bezdrátový směrovač).
• Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 192.168.0.100. Vaše adresa IP

může rovněž začínat čísly 10 nebo 169. To je dáno operačním systémem nebo softwarem bezdrátové
sítě.

2 Otestujte funkcí ping bezdrátový přístupový bod (bezdrátový směrovač).
a Klepněte na:

• V systému Windows Vista:  Všechny programy  Příslušenství  Příkazový řádek.
• V systému Windows XP a nižším: Start  Programy nebo Všechny programy  Příslušenství 

Příkazový řádek.
b Zadejte příkaz ping následovaný mezerou a adresou IP bezdrátového přístupového bodu (bezdrátového

směrovače). Příklad:
ping 192.168.0.100

c Stiskněte klávesu Enter.

3 Pokud bezdrátový přístupový bod (bezdrátový směrovač) odpovídá, zobrazí se několik řádků začínajících slovy
„Reply from”. Vypněte a restartujte tiskárnu.

4 Pokud bezdrátový přístupový bod (bezdrátový směrovač) neodpovídá, zobrazí se po několika sekundách text
„Request timed out“.
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Vyzkoušejte následující postupy řešení:
a Klepněte na:

• V systému Windows Vista:  Ovládací panely  Síť a Internet  Centrum pro sítě a sdílení
• V systému Windows XP a nižším: Start  Nastavení nebo Ovládací panely  Síťové připojení

b Vyberte mezi zobrazenými příslušné připojení.

Poznámka: Pokud je počítač připojen k přístupovému bodu (směrovači) ethernetovým kabelem, název
připojení zřejmě nebude obsahovat slovo bezdrátové.

c Klepněte na připojení pravým tlačítkem myši a klepněte na příkaz Opravit.

Znovu spusťte nastavení bezdrátové sítě.
Pokud jste změnili nastavení bezdrátové sítě, musíte znovu spustit nastavení bezdrátového připojení tiskárny.
Nastavení se mohlo změnit například z důvodů ruční změny klíčů WEP nebo WPA, kanálu nebo jiného nastavení
sítě, nebo protože bylo obnoveno výchozí tovární nastavení bezdrátového přístupového bodu (bezdrátového
směrovače).

Poznámky:

• Pokud měníte nastavení sítě, změňte ho napřed ve všech síťových zařízeních a teprve potom v bezdrátovém
přístupovém bodu (bezdrátovém směrovači).

• Pokud jste již změnili nastavení bezdrátové sítě v bezdrátovém přístupovém bodu (bezdrátovém směrovači),
musíte změnit nastavení ve všech ostatních síťových zařízeních. Do té doby nebudou zařízení v síti zobrazena.

1 Klepněte na:
• V systému Windows Vista: .
• V systému Windows XP a nižším: Start.

2 Klepněte na tlačítko Programy nebo Všechny Programy  Lexmark 4800 Series.

3 Klepněte na tlačítko Nastavení bezdrátového připojení.

Poznámka: Možná budete v průběhu instalačního procesu vyzváni k opětovnému připojení tiskárny k počítači
pomocí instalačního kabelu.

4 Postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.

Kontrolka indikátoru Wi-Fi svítí oranžově
Zde jsou možná řešení. Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Zkontrolujte kabel.
Zkontrolujte, zda instalační kabel není připojen k tiskárně.

Nakonfigurujte volitelný interní bezdrátový tiskový server.
Poznámka: Toto řešení neplatí pro tiskárny, které již mají interní bezdrátový tiskový server předem nainstalován.

Pokud jste zakoupili volitelný interní bezdrátový tiskový server poté, co jste již nainstalovali tiskárnu, přečtěte si část
„Konfigurace volitelného interního bezdrátového tiskového serveru“ v kapitole „Nastavení tiskárny“.

Zkontrolujte název sítě.
Zkontrolujte, zda síť nemá stejný název jako jiná síť v blízkosti. Například když vy i váš soused používáte výchozí
název sítě od výrobce, vaše tiskárna se může připojovat k sousedově síti.

Pokud nepoužíváte jedinečný název sítě, nahlédněte do dokumentace bezdrátového přístupového bodu
(bezdrátového směrovače), a zjistěte, jak lze nastavit název sítě.
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Pokud nastavíte nový název sítě, musíte nastavit SSID tiskárny a počítače na stejný název.

Další informace naleznete v části „Kontrola názvu sítě“ v části „Řešení problémů s bezdrátovým připojením“.

Zkontrolujte klíče zabezpečení.
Ověřte správnost bezpečnostních klíčů. Další informace naleznete v části „Kontrola klíčů zabezpečení“ na
str. 112.

Přemístěte počítač nebo tiskárnu.
Přemístěte počítač nebo tiskárnu blíže k bezdrátovému přístupovému bodu (bezdrátovému směrovači). Ačkoli je
možná vzdálenost mezi zařízeními v síti 802.11b nebo 802.11g 90 metrů, účinný dosah pro dosažení optimálního
výkonu je obecně 30 až 45 metrů.

Intenzitu signálu sítě naleznete na stránce nastavení sítě. Informace o nastavení tisku stránky nastavení naleznete
v části „Tisk stránky s nastavením sítě“ na str. 36.

Zkontrolujte MAC adresu.
Pokud síť používá filtrování MAC adres, poskytněte síti MAC adresu tiskárny. Informace o zjišťování MAC adresy
naleznete v části „Vyhledání MAC adresy“ na str. 35.

Bezdrátová tiskárna nefunguje
Zde jsou možná řešení. Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Zkontrolujte napájení.
• Zkontrolujte, zda svítí kontrolka napájení tiskárny. Další informace naleznete v části „Tlačítko Napájení nesvítí“

v kapitole „Řešení problémů“.
• Zkontrolujte, zda je zapnutý bezdrátový přístupový bod (bezdrátový směrovač).

Přemístěte bezdrátový přístupový bod (bezdrátový směrovač), abyste minimalizovali
rušení.
Může docházet k dočasnému rušení jinými zařízeními, například mikrovlnnými troubami nebo jinými přístroji,
bezdrátovými telefony, dětskými chůvičkami a kamerami zabezpečovacího systému. Zkontrolujte, zda není
bezdrátový přístupový bod (bezdrátový směrovač) umístěn příliš blízko takových zařízení.

Přemístěte počítač nebo tiskárnu.
Přemístěte počítač nebo tiskárnu blíže k bezdrátovému přístupovému bodu (bezdrátovému směrovači). Ačkoli je
možná vzdálenost mezi zařízeními v síti 802.11b nebo 802.11g 90 metrů, účinný dosah pro dosažení optimálního
výkonu je obecně 30 až 45 metrů.

Intenzitu signálu sítě naleznete na stránce nastavení sítě. Další informace naleznete v části „Tisk stránky nastavení
sítě“ v kapitole „Síť“.

Zkuste nastavit externí antény.
Antény obecně fungují nejlépe, když směřují přímo vzhůru. Nicméně můžete přijít na to, že příjem se zlepší, když
zkoušíte různé úhly nastavení antén tiskárny nebo bezdrátového přístupového bodu (bezdrátového směrovače).

Zkontrolujte název sítě.
Název sítě, neboli SSID (Service Set identifier), je nastavení v bezdrátovém zařízení umožňující zařízením připojit
se ke stejné bezdrátové síti.
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Další informace naleznete v části „Kontrola názvu sítě“ pro systém Windows nebo Mac v části „Řešení problémů s
bezdrátovým připojením“.

Restartujte počítač.
Vypněte a restartujte počítač.

Zkontrolujte bezdrátový přístupový bod příkazem ping.
Otestujte příkazem ping bezdrátový přístupový bod (bezdrátový směrovač), abyste se ujistili, že je síť funkční.

Další informace naleznete v části „Kontrola přístupového bodu příkazem ping“ pro systém Windows nebo Mac v
části „Řešení problémů s bezdrátovým připojením“.

Otestujte tiskárnu příkazem ping.
Otestujte tiskárnu příkazem ping, abyste se ujistili, že je připojena k síti.

Další informace naleznete v části „Kontrola tiskárny příkazem ping“ pro systém Windows nebo Mac v části „Řešení
problémů s bezdrátovým připojením“.

Znovu spusťte nastavení bezdrátové sítě.
Pokud jste změnili nastavení bezdrátové sítě, budete muset znovu spustit nastavení bezdrátového připojení tiskárny.
Nastavení se mohlo změnit například z důvodů ruční změny klíčů WEP nebo WPA, kanálu nebo jiného nastavení
sítě, nebo protože bylo obnoveno výchozí tovární nastavení bezdrátového přístupového bodu (bezdrátového
směrovače).

Poznámky:

• Pokud měníte nastavení sítě, změňte ho napřed ve všech síťových zařízeních a teprve potom v bezdrátovém
přístupovém bodu (bezdrátovém směrovači).

• Pokud jste již změnili nastavení bezdrátové sítě v bezdrátovém přístupovém bodu (bezdrátovém směrovači),
musíte změnit nastavení ve všech ostatních síťových zařízeních. Do té doby nebudou zařízení v síti zobrazena.

Další informace naleznete v části „Spuštění nástroje pro nastavení bezdrátové sítě“ pro systém Windows nebo v
části „Spuštění Asistenta nastavení bezdrátové sítě“ pro systém Mac.

Síťová tiskárna se během instalace nezobrazí v seznamu nabízených tiskáren
Zkontrolujte, zda je tiskárna ve stejné bezdrátové síti jako počítač.
SSID tiskárny musí odpovídat SSID bezdrátové sítě.

1 Pokud neznáte SSID sítě, zjistěte ho pomocí následujících kroků předtím, než spustíte nástroj pro nastavení
bezdrátové sítě.
a Zadejte do pole webové adresy v prohlížeči adresu IP bezdrátového přístupového bodu (bezdrátového

směrovače).

Pokud neznáte adresu IP bezdrátového přístupového bodu (bezdrátového směrovače), postupujte
následovně:
1 Postupujte jedním z následujících způsobů:

• V systému Windows Vista klepněte na tlačítko   Všechny programy  Příslušenství 
Příkazový řádek.

• V systému Windows XP klepněte na tlačítko Start  Programy nebo Všechny programy 
Příslušenství  Příkazový řádek.

2 Zadejte příkaz ipconfig.

 

118



3 Stiskněte klávesu Enter.
• Položka „Výchozí brána“ obvykle označuje bezdrátový přístupový bod (bezdrátový směrovač).
• Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 192.168.0.100.

b Po zobrazení výzvy zadejte své uživatelské jméno a heslo.
c Klepněte na tlačítko OK.
d Na hlavní stránce klepněte na položku Bezdrátová síť nebo na jinou volbu, pod kterou je uloženo nastavení.

Zobrazí se SSID.
e Zapište si SSID, typ zabezpečení a klíče zabezpečení - pokud jsou zobrazeny.

Poznámka: Zkontrolujte, zda jste je zkopírovali přesně včetně malých a velkých písmen.

2 Klepněte na tlačítko Programy nebo Všechny Programy  Lexmark 4800 Series.

3 Klepněte na tlačítko Nastavení bezdrátového připojení.

Poznámka: Možná budete v průběhu instalačního procesu vyzváni k opětovnému připojení tiskárny k počítači
pomocí instalačního kabelu.

4 Postupujte podle pokynů na obrazovce počítače včetně zadání SSID bezdrátového přístupového bodu
(bezdrátového směrovače) a klíčů zabezpečení (pokud k tomu budete vyzváni).

5 Uložte si SSID a klíče zabezpečení na bezpečném místě pro budoucí použití.

Tiskárna se nemůže připojit k bezdrátové síti
Zde jsou možná řešení. Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Přesvědčte se, že je počítač připojen k bezdrátovému přístupovému bodu (bezdrátovému
směrovači).

• Podívejte se, zda máte přístup k Internetu. Spusťte webový prohlížeč a otevřete libovolnou webovou stránku.
• Pokud jsou v bezdrátové síti další počítače nebo prostředky, zkontrolujte, zda k nim máte z počítače přístup.

Přemístěte počítač nebo tiskárnu blíže k bezdrátovému směrovači.
Ačkoli je možná vzdálenost mezi zařízeními v síti 802.11b nebo 802.11g 90 metrů, účinný dosah pro dosažení
optimálního výkonu je obecně 30 až 45 metrů.

Zkuste znovu nastavit tiskárnu opětovným spuštěním nástroje pro nastavení bezdrátové sítě.

1 Vyberte jednu z následujících možností:
• V systému Windows Vista klepněte na tlačítko .
• V systému Windows XP a nižším: Klepněte na tlačítko Start.

2 Klepněte na tlačítko Programy nebo Všechny Programy  Lexmark 4800 Series.

3 Klepněte na tlačítko Nastavení bezdrátového připojení.

Poznámka: Možná budete v průběhu instalačního procesu vyzváni k opětovnému připojení tiskárny k počítači
pomocí instalačního kabelu.

4 Postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.

Zkontrolujte, zda je tiskárna ve stejné bezdrátové síti jako počítač.
SSID tiskárny musí odpovídat SSID bezdrátové sítě.
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Pokud neznáte SSID sítě, zjistěte ho pomocí následujících kroků a potom znovu nastavte tiskárnu opětovným
spuštěním nástroje pro nastavení bezdrátové sítě.

1 Zadejte do pole webové adresy v prohlížeči adresu IP bezdrátového přístupového bodu (bezdrátového
směrovače).

Pokud neznáte adresu IP bezdrátového přístupového bodu (bezdrátového směrovače), postupujte následovně:
a Klepněte na:

• V systému Windows Vista:  Všechny programy  Příslušenství  Příkazový řádek.
• V systému Windows XP a nižším: Start  Programy nebo Všechny programy  Příslušenství

 Příkazový řádek.
b Zadejte příkaz ipconfig.
c Stiskněte klávesu Enter.

• Položka „Výchozí brána“ obvykle označuje bezdrátový přístupový bod (bezdrátový směrovač).
• Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 192.168.0.100. Vaše adresa IP

může rovněž začínat čísly 10 nebo 169. To je dáno operačním systémem nebo softwarem bezdrátové
sítě.

2 Po zobrazení výzvy zadejte své uživatelské jméno a heslo.

3 Klepněte na tlačítko OK.

4 Na hlavní stránce klepněte na položku Bezdrátová síť nebo na jinou volbu, pod kterou je uloženo nastavení.
Zobrazí se SSID.

5 Zapište si SSID, typ zabezpečení a klíče zabezpečení - pokud jsou zobrazeny.

Poznámka: Zkontrolujte, zda jste je zkopírovali přesně včetně malých a velkých písmen.

6 Uložte si SSID a klíče zabezpečení na bezpečném místě pro budoucí použití.

Zkontrolujte klíče zabezpečení.
Klíč zabezpečení je podobný heslu. Všechna zařízení v jedné síti budou sdílet stejný klíč zabezpečení.

• Pokud používáte zabezpečení typu WPA, ujistěte se, že jste zadali správný klíč. Klíče zabezpečení rozlišují
malá a velká písmena.

• Pokud používáte zabezpečení typu WEP, měli byste zadat klíč jako řadu číslic (0–9) a písmen (A–F).

Poznámka: Pokud tyto informace neznáte, podívejte se do dokumentace k bezdrátové síti nebo se obraťte na
uživatele, který bezdrátovou síť nastavoval.

Zkontrolujte rozšířené nastavení zabezpečení.
• Pokud používáte filtrování MAC adres pro omezení přístupu k bezdrátové síti, musíte přidat MAC adresu tiskárny

do seznamu adres, které se mohou připojovat k bezdrátovému přístupovému bodu (bezdrátovému směrovači).
• Pokud nastavíte bezdrátový přístupový bod (bezdrátový směrovač) tak, aby vydával omezený počet adres IP,

musíte to změnit, abyste mohli přidat tiskárnu.

Poznámka:  Pokud nevíte, jak tyto změny provést, podívejte se do dokumentace k bezdrátové síti nebo se obraťte
na uživatele, který bezdrátovou síť nastavoval.
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Nástroj pro nastavení bezdrátové sítě během instalace nekomunikuje s
tiskárnou (pouze pro systém Windows)
Zde jsou možná řešení pro uživatele systému Windows. Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Zkontrolujte napájení.
Pokud kontrolka  nesvítí, podívejte se do části „Tlačítko Napájení nesvítí

Zkontrolujte instalační kabel.
1 Odpojte instalační kabel a zkontrolujte, zda není poškozen.

2 Pevně zapojte obdélníkový konec kabelu USB do portu USB počítače.

Port USB je označen symbolem USB .

3 Opatrně zapojte čtvercový konec kabelu USB do portu USB na zadní straně tiskárny.

4 Zrušte instalaci softwaru.

5 Klepněte na tlačítko Programy nebo Všechny Programy  Lexmark 4800 Series.

6 Klepněte na tlačítko Nástroj pro nastavení bezdrátové sítě.

7 Podle pokynů na obrazovce počítače znovu nainstalujte software.

Kontrola názvu sítě (pouze pro uživatele systému Windows)
Zkontrolujte, zda síť nemá stejný název jako jiná síť v blízkosti. Například když vy i váš soused používáte výchozí
název sítě od výrobce, vaše tiskárna se může připojovat k sousedově síti.

Pokud nepoužíváte jedinečný název sítě, nahlédněte do dokumentace bezdrátového přístupového bodu
(bezdrátového směrovače), a zjistěte, jak lze nastavit název sítě.

Pokud nastavíte nový název sítě, musíte nastavit SSID tiskárny a počítače na stejný název.
• Chcete-li změnit název sítě počítače, nahlédněte do dokumentace k počítači.
• Chcete-li změnit název tiskárny, postupujte takto:

1 Klepněte na tlačítko Programy nebo Všechny Programy  Lexmark 4800 Series.
2 Klepněte na tlačítko Nástroj pro nastavení bezdrátové sítě.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce počítače a po zobrazení výzvy zadejte nový název sítě.

Kontrola přístupového bodu příkazem ping
1 Pokud již neznáte adresu IP bezdrátového přístupového bodu (bezdrátového směrovače), zjistěte ji

následujícím postupem:
a Postupujte jedním z následujících způsobů:

• V systému Windows Vista klepněte na tlačítko   Všechny programy  Příslušenství  Příkazový
řádek.

• V systému Windows XP klepněte na tlačítko Start  Programy nebo Všechny programy 
Příslušenství  Příkazový řádek.

b Zadejte příkaz ipconfig.
c Stiskněte klávesu Enter.

• Položka „Výchozí brána“ obvykle označuje bezdrátový přístupový bod (bezdrátový směrovač).
• Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 192.168.0.100.
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2 Otestujte funkcí ping bezdrátový přístupový bod (bezdrátový směrovač).
a Postupujte jedním z následujících způsobů:

• V systému Windows Vista klepněte na tlačítko   Všechny programy  Příslušenství  Příkazový
řádek.

• V systému Windows XP klepněte na tlačítko Start  Programy nebo Všechny programy 
Příslušenství  Příkazový řádek.

b Zadejte příkaz ping následovaný mezerou a adresou IP bezdrátového přístupového bodu (bezdrátového
směrovače). Příklad:
ping 192.168.0.100

c Stiskněte klávesu Enter.

3 Pokud bezdrátový přístupový bod (bezdrátový směrovač) odpovídá, zobrazí se několik řádků začínajících slovy
„Reply from”. Vypněte a restartujte tiskárnu.

4 Pokud bezdrátový přístupový bod (bezdrátový směrovač) neodpovídá, zobrazí se po několika sekundách text
„Request timed out“.
a Postupujte jedním z následujících způsobů:

• V systému Windows Vista klepněte na tlačítko   Ovládací panely  Síť a Internet  Centrum
pro sítě a sdílení.

• V systému Windows XP klepněte na tlačítko Start  Nastavení nebo Ovládací panely  Síťové
připojení.

b Vyberte mezi zobrazenými příslušné připojení.

Poznámka: Pokud je počítač připojen k přístupovému bodu (směrovači) ethernetovým kabelem, název
připojení zřejmě nebude obsahovat slovo bezdrátové.

c Klepněte na připojení pravým tlačítkem myši a klepněte na příkaz Opravit.

Otestování tiskárny příkazem ping
1 Postupujte jedním z následujících způsobů:

• V systému Windows Vista klepněte na tlačítko   Všechny programy  Příslušenství  Příkazový
řádek.

• V systému Windows XP klepněte na tlačítko Start  Programy nebo Všechny programy 
Příslušenství  Příkazový řádek.

2 Zadejte příkaz ping následovaný adresou IP tiskárny. Například

ping 192.168.0.25

3 Stiskněte klávesu Enter.

4 Pokud tiskárna odpovídá, zobrazí se několik řádků začínajících slovy „Reply from”.

Vypněte a restartujte tiskárnu a potom zkuste znovu odeslat tiskovou úlohu.

5 Pokud tiskárna nereaguje, zobrazí se zpráva „Request timed out“.
a Zkontrolujte, zda má počítač v bezdrátové síti adresu IP.

1 Postupujte jedním z následujících způsobů:
• V systému Windows Vista klepněte na tlačítko   Všechny programy  Příslušenství 

Příkazový řádek.
• V systému Windows XP klepněte na tlačítko Start  Programy nebo Všechny programy 

Příslušenství  Příkazový řádek.
2 Zadejte příkaz ipconfig.
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3 Stiskněte klávesu Enter.
4 Zkontrolujte obrazovku Konfigurace IP v systému Windows, která se zobrazí pro adresu IP počítače v

bezdrátové síti.

Poznámka: Počítač může mít adresu IP v pevné síti, ve bezdrátové síti, nebo obě.
5 Pokud počítač nemá přiřazenu adresu IP, nahlédněte do dokumentace bezdrátového přístupového

bodu (bezdrátového směrovače) a zjistěte, jakým způsobem se má počítač připojit k bezdrátové síti.
b Tiskárnu bude možná třeba znovu nakonfigurovat pro nové nastavení bezdrátové sítě. Další informace

naleznete v části „Spuštění nástroje pro nastavení bezdrátové sítě“.

Spuštění Nástroje pro nastavení bezdrátové sítě (pouze pro uživatele
systému Windows)
1 Klepněte na tlačítko Programy nebo Všechny Programy  Lexmark 4800 Series.

2 Klepněte na tlačítko Nástroj pro nastavení bezdrátové sítě.

Poznámka: Možná budete v průběhu instalačního procesu vyzváni k opětovnému připojení tiskárny k počítači
pomocí instalačního kabelu.

3 Postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.

Změna nastavení bezdrátové sítě po instalaci
Chcete-li změnit heslo, název sítě nebo jiné nastavení bezdrátové sítě, spusťte znovu nastavení bezdrátové sítě.
Další informace naleznete v části „Spuštění nástroje pro nastavení bezdrátové sítě“ pro systém Windows nebo v
části „Spuštění Asistenta nastavení bezdrátové sítě“ pro systém Mac.

Obnovení výchozích továrních nastavení interního bezdrátového tiskového
serveru
1 Na ovládacím panelu opakovaně stiskněte tlačítko  nebo , dokud nezvýrazníte položku Nastavení.

2 Stiskněte tlačítko .

3 Stiskněte opakovaně tlačítko  nebo , dokud se nezobrazí položka Nastavení sítě.

4 Stiskněte tlačítko .

5 Stiskněte opakovaně tlačítko  nebo , dokud se nezobrazí položka Obnovit výchozí nastavení síťového
adaptéru.

6 Stiskněte tlačítko .

Zobrazí se následující zpráva: Tímto obnovíte veškerá nastavení bezdrátové sítě. Opravdu je chcete
obnovit?

7 Stisknutím tlačítka  zvolte možnost Ano.

Zobrazí se zpráva Mazání nastavení sítě.

Kontrola portů tiskárny (pouze pro uživatele systému Windows)
Ověřte, zda je zvolen správný port tiskárny.

1 Klepněte na tlačítko Start  Ovládací panely  Tiskárny.

2 Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Lexmark XXXX, kde XXXX je číslo modelu řady tiskárny.

3 Klepněte na položku Vlastnosti  Porty.
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4 Ověřte, zda je vybrána položka  XXXX_Series_nnnnnn_P1, kde XXXX je číslo modelu řady tiskárny a nnnnnn
je posledních šest číslic MAC adresy tiskárny.

Poznámka: MAC adresa je uvedena na zadní straně tiskárny pod sériovým číslem.

5 Pokud je vybráno USB:
a Zvolte název portu od krok 4.
b Klepněte na tlačítko Použít.
c Zavřete okno a zopakujte tisk.

Řešení problémů s tiskem
Při tisku z digitálního fotoaparátu podporujícího standard PictBridge se
fotografie 4 × 6 palců (10 × 15 cm) tisknou pouze zčásti
Zkontrolujte, zda je správně nastavena velikost fotografie a formát papíru.
Pokud zvolená velikost fotografie neodpovídá nastavené velikosti papíru, tiskárna zobrazí zprávu Neshoda
papíru. K tomu obvykle dochází, pokud chcete tisknout z digitálního fotoaparátu podporujícího standard PictBridge.
Možná jste ponechali nastavení položky nabídky Velikost fotografie na ovládacím panelu tiskárny na velikosti
8,5 × 11 palců nebo 5 × 7 palců, ale ve fotoaparátu je nastavena velikost tisku 4 × 6 palců nebo L. Musíte zajistit,
aby zvolená velikost fotografie byla 4 × 6 palců nebo 10 × 15 cm, podle obvykle používané velikosti fotografií ve
vaší zemi nebo oblasti.

• Přesvědčte se, zda je fotografický papír o formátu 4 × 6 palců (10 × 15 cm) vložen správně do podpěry papírů.
• Pokud fotoaparát umožňuje změnit nastavení velikosti tisku, změňte v digitálním fotoaparátu podporujícím

standard PictBridge vybranou velikost pro tisk na 4 × 6 palců (10 × 15 cm).
• Jestliže fotoaparát neumožňuje změnit nastavení velikosti papíru, změňte pomocí ovládacího panelu velikost

papíru na 4 × 6 palců (10 × 15 cm).
1 Zapojte kabel USB dodaný s fotoaparátem do fotoaparátu a druhý konec kabelu do portu PictBridge na

přední straně tiskárny.
2 Zapněte fotoaparát a pomocí ovládacího panelu fotoaparátu zvolte první fotografii.
3 Vyčkejte, až se na displeji ovládacího panelu tiskárny zobrazí položka Tisk PictBridge.

Poznámky:

– Pokud se zobrazí zpráva Neshoda papíru, stiskněte tlačítko  a proveďte změny na obrazovce
Manipulace s papírem.

– Stisknutím tlačítka  nebo  se vrátíte do nabídky Nastavení tisku fotografií.
4 Stiskněte tlačítko .

5 Stiskněte opakovaně tlačítko  nebo , dokud se nezobrazí položka Velikost fotografie.

6 Stiskněte tlačítko .

7 Stiskněte opakovaně tlačítko  nebo , dokud se nezobrazí velikost 10 x 15 cm nebo 4 x 6 palců.

8 Stiskněte tlačítko .

9 Stiskněte opakovaně tlačítko  nebo , dokud se nezobrazí položka Nastavení papíru.

10 Stiskněte tlačítko .

11 Stiskněte opakovaně tlačítko  nebo , dokud se nezobrazí položka Velikost papíru.

12 Stiskněte tlačítko .

13 Stiskněte opakovaně tlačítko  nebo , dokud se nezobrazí velikost 10 x 15 cm nebo 4 x 6 palců.
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14 Stiskněte tlačítko .
15 Stiskněte tlačítko Start Barevně nebo Start Černobíle.

Zlepšení kvality tisku
Zde jsou možná řešení. Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Zkontrolujte papír.
• Použijte vhodný typ papíru. Pokud tisknete fotografie nebo jiné obrázky ve vysoké kvalitě, dosáhnete nejlepších

výsledků použitím fotografického papíru Lexmark PerfectFinish nebo Lexmark. Nepoužívejte fotografický papír
Lexmark Premium. Vaše tiskové kazety nejsou s tímto typem papíru kompatibilní.

• Použijte papír s vyšší gramáží nebo jasně bílý.

Nastavte vyšší kvalitu tisku.

1 Stisknutím tlačítka  nebo  zvolte položku Kopírovat, Skenovat nebo Foto.

2 Stiskněte tlačítko .

3 Stiskněte opakovaně tlačítko  nebo , dokud nezvolíte položku Kvalita.

4 Stiskněte tlačítko .

5 Opakovaným stisknutím tlačítka  nebo  vyberte požadovanou kvalitu.

6 Stiskněte tlačítko .

Zkontrolujte tiskové kazety.
Pokud dokument stále není vytištěn v požadované kvalitě, postupujte takto:

1 Vyrovnejte tiskové kazety. Další informace naleznete v části „Vyrovnání tiskových kazet“ na str. 102. Pokud
nedošlo ke zlepšení kvality tisku, pokračujte dalším krokem.

2 Vyčistěte trysky tiskové kazety. Další informace naleznete v části „Čištění trysek tiskové kazety“ na str. 102.
Pokud nedošlo ke zlepšení kvality tisku, pokračujte dalším krokem.

3 Vyjměte a znovu vložte tiskové kazety. Další informace naleznete v části „Vyjmutí použité tiskové kazety“ na
str. 101. Pokud nedošlo ke zlepšení kvality tisku, pokračujte dalším krokem.

4 Otřete tiskové trysky a kontakty. Další informace naleznete v části „Otření trysek a kontaktů tiskové kazety“ na
str. 102.

Není-li kvalita tisku stále uspokojivá, vyměňte tiskové kazety. Další informace naleznete v části „Objednání
spotřebního materiálu“ na str. 104.

Špatná kvalita tisku textu a grafiky

• Prázdné stránky
• Tmavý tisk
• Slabý tisk
• Nesprávné barvy
• Pruhy světlého a tmavého tisku

• Pokřivené čáry
• Šmouhy
• Pruhy
• Bílé čáry na výtisku

Zde jsou možná řešení. Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:
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Zkontrolujte inkoust.
Zkontrolujte hladiny inkoustu a v případě potřeby nainstalujte nové tiskové kazety.

Odebírejte listy okamžitě po vytištění.
Chcete-li zabránit rozmazávání inkoustu při práci s následujícími typy médií, odebírejte jednotlivé potisknuté listy z
tiskárny a nechejte je zaschnout:

• Dokumenty s grafikou nebo obrázky
• Fotografický papír
• Matný nebo lesklý papír s vyšší gramáží
• Průhledné fólie
• Štítky
• Obálky
• Nažehlovací fólie

Poznámka: Průhledné fólie mohou schnout až 15 minut.

Zkuste použít jinou značku papíru.
Každý druh papíru absorbuje inkoust odlišně. Barvy na různých druzích papíru nemusejí vypadat stejně. Pokud
tisknete fotografie nebo jiné obrázky ve vysoké kvalitě, dosáhnete nejlepších výsledků při použití fotografických
papírů Lexmark.

Zkontrolujte stav papíru.
Používejte jen nový, nezmačkaný papír.

Odeberte a znovu nainstalujte software.
Je možné, že software není nainstalován správně.

Špatná kvalita tisku na okrajích stránky
Zde jsou možná řešení. Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Zkontrolujte minimální nastavení tisku.
Pokud nepoužíváte funkci pro tisk bez okrajů, použijte minimální tiskové okraje:

• Levý a pravý okraj:
– 6.35 mm (0,25 palce) pro papír velikosti Letter
– 3.37 mm (0,133 palce) pro všechny velikosti papíru s výjimkou Letter

• Horní okraj: 1.7 mm (0,067 palce)
• Dolní okraj: 12.7 mm (0,5 palce)

Vyberte funkci bezokrajového tisku.
1 V softwarové aplikaci klepněte na nabídku Soubor  Tisk.

2 Klepněte na tlačítko Vlastnosti, Předvolby, Možnosti nebo Nastavení.

3 Klepněte na položku Rozvržení tisku.

4 Klepněte na možnost Bez okrajů.
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Vyberte funkci změny velikosti při tisku bez okrajů (při kopírování).
1 Na ovládacím panelu opakovaně stiskněte tlačítko  nebo , dokud nezvýrazníte položku Kopírovat.

2 Stiskněte tlačítko .

3 Stiskněte opakovaně tlačítko  nebo , dokud nezvolíte položku Změnit velikost.

4 Stiskněte tlačítko .

5 Stiskněte opakovaně tlačítko  nebo , dokud nezvolíte položku Bez okrajů.

6 Stiskněte tlačítko .

7 Stiskněte tlačítko Start nebo stiskněte tlačítko  a dočasně uložte nastavení.

Vyberte funkci Fotografie bez okrajů (při tisku fotografií).
1 Na ovládacím panelu opakovaně stiskněte tlačítko  nebo , dokud nezvolíte položku Foto.

2 Stiskněte tlačítko .

3 Stiskněte opakovaně tlačítko  nebo , dokud nezvolíte položku Rozložení.

4 Stiskněte tlačítko .

5 Stiskněte opakovaně tlačítko  nebo , dokud nezvolíte položku Bez okrajů.

6 Stiskněte tlačítko .

7 Stiskněte tlačítko Start nebo stiskněte tlačítko  a dočasně uložte nastavení.

Zkontrolujte, zda používáte fotografický papír.
Tisk bez okrajů vyžaduje fotografický papír. Pokud vyberete funkci tisku bez okrajů při tisku na obyčejný papír,
vytisknou se malé okraje.

Zkontrolujte, zda velikost papíru odpovídá nastavení tiskárny.
1 V softwarové aplikaci klepněte na nabídku Soubor  Tisk.

2 Klepněte na tlačítko Vlastnosti, Předvolby, Možnosti nebo Nastavení.

3 Klepněte na položku Nastavení papíru.

4 Zkontrolujte velikost papíru.

Pomalý tisk
Zde jsou možná řešení. Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Maximalizujte rychlost zpracování v počítači.
• Ukončete všechny nepoužívané aplikace.
• Minimalizujte počet a velikost grafiky a obrázků v dokumentu.
• Odstraňte ze systému všechna nepoužívaná písma.

Přidejte paměť.
Zvažte rozšíření paměti RAM.
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Vyberte nižší kvalitu tisku.
1 V softwarové aplikaci klepněte na nabídku Soubor  Tisk.

2 Klepněte na tlačítko Vlastnosti, Předvolby, Možnosti nebo Nastavení.

3 Klepněte na položku Kvalita/kopie.

4 V oblasti Kvalita/rychlost vyberte nižší kvalitu tisku.

Odeberte a znovu nainstalujte software.
Někdy pomůže odebrat stávající software tiskárny a znovu ho nainstalovat.

Dokumenty nebo fotografie se tisknou jen zčásti
Zde jsou možná řešení. Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Zkontrolujte umístění dokumentu.
Zkontrolujte, zda je dokument nebo fotografie vložena lícem dolů na skleněnou plochu skeneru v pravém dolním
rohu.

Zkontrolujte velikost papíru.
Zkontrolujte, zda použitá velikost papíru odpovídá vybrané velikosti dokumentu nebo fotografie.

Rozmazané či poškrábané fotografie
Chcete-li předejít rozmazání nebo poškrábání fotografií, nedotýkejte se potištěného povrchu prsty nebo ostrými
objekty. Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete z výstupního zásobníku papíru vyndávat vytištěné listy po
jednom a necháte je schnout alespoň 24 hodin předtím, než je poskládáte, vystavíte nebo uložíte.

Kontrola tiskových kazet
Jsou tiskové kazety správně nainstalovány?
Další informace naleznete v části „Instalace tiskových kazet“ na str. 99.

Je z kazet sejmuta ochranná páska a nálepka?
Zvedněte jednotku skeneru. Zatlačením na západky nosičů kazety zvedněte víčka nosičů.

Nedochází v kazetách inkoust?
1 Postupujte jedním z následujících způsobů:

• V systému Windows Vista klepněte na tlačítko .
• V systému Windows XP a starších systémech klepněte na tlačítko Start.

2 Klepněte na tlačítko Programy nebo Všechny Programy  Lexmark 4800 Series.

3 Klepněte na položku Středisko řešení.

4 Pokud se na kazetě zobrazí vykřičník (!), dochází inkoust. Nainstalujte novou kazetu. Další informace naleznete
v části „Instalace tiskových kazet“ na str. 99.

Informace o objednání kazet naleznete v části „Objednání spotřebního materiálu“ na str. 104.
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Hladiny inkoustu zdánlivě neodpovídají
Zde jsou možná řešení. Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Tisknete grafiku nebo fotografie?
Pokud tisknete dokumenty s velkým obsahem grafiky nebo pokud tisknete s nastavením Foto na kartě Kvalita/
rychlost, tiskárna spotřebovává větší množství inkoustu. Spotřeba inkoustu je ovlivněna zvolenou kvalitou tisku a
typem tištěných dokumentů.

Tisknete rozsáhlý soubor?
Úrovně inkoustu zobrazené v softwaru tiskárny nejsou aktualizovány v průběhu tiskové úlohy a zobrazují tak úrovně
inkoustu na počátku tisku. Při tisku velkého souboru mohou hladiny inkoustu zobrazené v okně Stav tisku ubývat
nestejnoměrně.

Inkoust se spotřebovává velmi rychle
Zde jsou možná řešení. Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Tisknete fotografie nebo dokumenty s velkým obsahem grafiky?
Vzhledem k tomu, že tisk fotografií nebo grafiky vyžaduje více inkoustu než tisk textových dokumentů, zvýší se při
jejich tisku spotřeba inkoustu.

Tisknete s nastavením kvality a rychlosti na volbu Nejlepší?
Pokud chcete snížit spotřebu inkoustu, nastavte kvalitu tisku Nejlepší pouze při tisku na fotografický papír nebo
matný papír s vyšší gramáží. Na všechny ostatní typy papíru je vhodné tisknout s nižší kvalitou. K tisku většiny
textových dokumentů použijte nastavení Rychlý tisk nebo Normální.

Tisknou se prázdné nebo nesprávné stránky
Sejměte z tiskových kazet přelepku a ochrannou pásku.
Zvedněte jednotku skeneru a odeberte tiskové kazety z nosiče tiskových kazet. Zkontrolujte, zda byla ze spodní
části kazet sejmuta ochranná páska.

Ověřte, že jsou kazety správně nainstalovány.
Otočte tiskárnu přední stranou směrem k sobě a zkontrolujte, zda jsou tiskové kazety správně nainstalovány. Pokud
používáte barevnou tiskovou kazetu, instalujte ji do pravého nosiče kazet. Pokud používáte černou nebo
fotografickou tiskovou kazetu, instalujte ji do levého nosiče kazet.

Zkontrolujte připojení USB.
1 Zkontrolujte, zda je kabel USB připojen k počítači. Port USB na zadní straně počítače je označen symbolem

USB . Zapojte do tohoto portu dlouhý plochý konec kabelu USB.

2 Zapojte menší, čtvercový konec kabelu USB do zásuvky na zadní straně tiskárny.

3 Zkontrolujte, zda kabel USB není poškozen a zda svítí kontrolka .

Před tiskem zavřete ostatní otevřené soubory.
Před odesláním souboru k tisku zavřete v používaném programu všechny ostatní otevřené soubory. Je-li v tomtéž
programu otevřeno příliš mnoho souborů, tiskárna vytiskne prázdnou stránku.
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Znaky chybí nebo se vyskytují neočekávaně
Zde jsou možná řešení. Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Zkontrolujte, zda jsou písma v programu správně použita.
Většina programů neumí tisknout písma, u kterých došlo ke změně proporcí.

Zkontrolujte, zda je v počítači dostupné písmo TrueType.
Písmo, které se snažíte vytisknout, nemusí být v okně pro výběr písma programu k dispozici. Ne všechna písma
jsou určena pro tisk. Ujistěte se, že používané písmo je typu TrueType. Další informace najdete v dokumentaci k
programu.

Zkontrolujte, zda byl dokument zformátován nebo vytvořen pro danou tiskárnu.
Systém Windows může některá písma nahradit. Po změně písma se může také změnit řádkování a stránkování.
Tyto problémy odstraňte pomocí programu, ve kterém byl dokument původně vytvořen, a změny uložte pro příští
tisk.

Vytištěné barvy jsou bledé nebo se liší od barev na obrazovce
Zkontrolujte následující skutečnosti. Pokud se domníváte, že se vám již podařilo problémy vyřešit, ověřte řešení
odesláním dokumentu na tiskárnu.

Je správné nastavení barev a rychlosti tisku?
Pravděpodobně bude nutné upravit barvy a rychlost tisku.

Nedochází v tiskových kazetách inkoust?
1 Postupujte jedním z následujících způsobů:

• V systému Windows Vista klepněte na tlačítko   Ovládací panely.
• V systému Windows XP nebo 2000 klepněte na tlačítko Start.

2 Klepněte na tlačítko Programy nebo Všechny Programy  Lexmark 4800 Series.

3 Klepněte na položku Středisko řešení.

4 Pokud se na některé z tiskových kazet zobrazí vykřičník (!), dochází inkoust. Nainstalujte novou kazetu.

Lesklé fotografické papíry nebo průhledné fólie se lepí k sobě
Necháváte fotografie nebo fólie zaschnout ve výstupním zásobníku papíru, kde se pak
slepují?
Odeberte fotografie nebo fólie z výstupního zásobníku, jakmile budou vysunuty z tiskárny. Než je položíte na sebe,
nechejte je zaschnout. Na povrchu fotografického papíru nebo průhledných fólií schne inkoust déle než na většině
jiných papírů.
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Používáte fólie nebo fotografický papír určený pro inkoustové tiskárny?
Další informace o objednání spotřebního materiálu naleznete v části „Výběr kompatibilních speciálních typů papíru“
na str. 54.

Stránka se tiskne jiným písmem
Ověřte, zda je zvolena správná tiskárna..
Při tisku z aplikace zkontrolujte, zda je vybrána správná tiskárna pro danou úlohu.

Je užitečné mít nastavenu jako výchozí tiskárnu tu, kterou používáte nejčastěji.

Zkontrolujte, zda je v počítači dostupné písmo TrueType.
Písmo, které se snažíte vytisknout, nemusí být v okně pro výběr písma programu k dispozici. Ne všechna písma
jsou určena pro tisk. Ujistěte se, že používané písmo je typu TrueType. Další informace najdete v dokumentaci k
programu.

Zkontrolujte, zda jsou písma v programu správně použita.
Většina programů neumí tisknout písma, u kterých došlo ke změně proporcí.

Tisk je příliš tmavý nebo rozmazaný
Zde jsou možná řešení. Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Ponechte před manipulací s papírem zaschnout inkoust.
Papír odebírejte na výstupu a nechte inkoust řádně zaschnout, než budete s papírem manipulovat.

Zkontrolujte, zda nastavení kvality a rychlosti tisku odpovídá typu papíru založenému v
tiskárně.
Nastavení kvality a rychlosti Foto může při tisku na obyčejný papír způsobit rozmazání. Jestliže používáte obyčejný
papír, zkuste nastavit kvalitu Normální.

Zkontrolujte, zda jsou čisté trysky tiskových kazet.
Pravděpodobně bude nutné vyčistit trysky tiskové kazety.

Vytištěné znaky mají nesprávný tvar nebo jsou špatně zarovnány
Nepřidali jste k levému okraji mezery?
Jestliže není výtisk správně zarovnán, ujistěte se, že jste nepřidali mezery stisknutím klávesy Enter nebo mezerníku
(pevné mezery).

Je nutné vyrovnat tiskové kazety?
Možná bude nutné vyrovnat tiskové kazety.

1 Postupujte jedním z následujících způsobů:
• V systému Windows Vista klepněte na tlačítko   Ovládací panely.
• V systému Windows XP nebo 2000 klepněte na tlačítko Start.

2 Klepněte na tlačítko Programy nebo Všechny Programy  Lexmark 4800 Series.

3 Klepněte na položku Středisko řešení.
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4 Klepněte na kartu Údržba.

5 Klepněte na položku Vyrovnání kazet - oprava rozmazaných okrajů.

Jsou tiskové kazety čisté?
Pravděpodobně bude nutné vyčistit trysky tiskové kazety.

Vytištěné stránky obsahují střídavě pruhy světlého a tmavého tisku
Jestliže se tiskárna během tisku často zastavuje a tiskne stránky se střídavými pruhy světlého a tmavého tisku,
tiskne rychleji, než jí počítač zasílá potřebná data. Při přerušovaném tisku dochází ke vzniku pruhů. Příčina bude
pravděpodobně v nastavení softwaru tiskárny nebo ve špatné komunikaci mezi počítačem a tiskárnou.

Komunikuje tiskárna s počítačem?
Zjistěte stav tiskárny:

1 Postupujte jedním z následujících způsobů:
• V systému Windows Vista klepněte na tlačítko   Ovládací panely.
• V systému Windows XP nebo 2000 klepněte na tlačítko Start.

2 Klepněte na tlačítko Programy nebo Všechny Programy  Lexmark 4800 Series.

3 Klepněte na položku Středisko řešení.

4 Je-li stav tiskárny:
• Nekomunikuje, problém může být v hardwaru nebo v nastavení softwaru tiskárny.
• Připravena nebo Zaneprázdněna, probíhá tisk, problém může být v nastavení softwaru tiskárny.

Průhledné fólie nebo fotografie obsahují bílé čáry
Nastavení kvality a rychlosti tisku
1 Otevřete dokument nebo fotografii a klepněte na nabídku Soubor  Tisk.

2 Klepněte na tlačítko Vlastnosti, Předvolby, Možnosti nebo Nastavení.

3 Na kartě Kvalita/kopie vyberte možnost:
• Foto při tisku fotografií,
• Normální při tisku průhledných fólií

Zkontrolujte nastavení programu.
Použijte v programu jiný vzor výplně. Další informace najdete v dokumentaci k programu.

Proveďte údržbu tiskových kazet.
Pravděpodobně bude nutné vyčistit trysky tiskové kazety.

Svislé rovné čáry nejsou hladké
Nastavení kvality a rychlosti tisku
1 Otevřete dokument nebo fotografii a klepněte na nabídku Soubor  Tisk.

2 Klepněte na tlačítko Vlastnosti, Předvolby, Možnosti nebo Nastavení.
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3 Na kartě Kvalita/kopie vyberte možnost:
• Foto při tisku fotografií,
• Normální při tisku průhledných fólií.

Vyrovnejte tiskové kazety.
1 Postupujte jedním z následujících způsobů:

• V systému Windows Vista klepněte na tlačítko   Ovládací panely.
• V systému Windows XP nebo 2000 klepněte na tlačítko Start.

2 Klepněte na tlačítko Programy nebo Všechny Programy  Lexmark 4800 Series.

3 Klepněte na položku Středisko řešení.

4 Klepněte na kartu Údržba.

5 Klepněte na položku Vyrovnání kazet - oprava rozmazaných okrajů.

V grafice nebo ve spojitých černých oblastech se vyskytují bílé čáry
Nastavte kvalitu a rychlost tisku.

• Pokud požadujete vynikající kvalitu tisku a nižší rychlost, zvolte Fotografie.
• Pro dobrou kvalitu a průměrnou rychlost tisku zvolte Normální.
• Pro nižší kvalitu a vyšší rychlost tisku vyberte volbu Rychlý tisk.

Upravte nastavení programu pro daný dokument.
Použijte v programu jiný vzor výplně. Další informace najdete v dokumentaci k programu.

Proveďte údržbu tiskových kazet.
Pravděpodobně bude nutné vyčistit trysky tiskové kazety.

Kontrola stavu tiskárny
Pouze pro systém Windows Vista

1 Klepněte na tlačítko  Ovládací panely  Tiskárny.

2 Zkontrolujte následující body:
• U ikony tiskárny není stav Pozastaveno. Je-li tiskárna pozastavena, klepněte na ikonu pravým tlačítkem

myši a potom klepněte na položku Pokračovat.
• U ikony tiskárny je stav Připraven. Pokud je uveden stav Offline, klepněte na ikonu pravým tlačítkem myši

a potom klepněte na příkaz Použít tiskárnu v režimu online.
• Ikona tiskárny je označena značkou zaškrtnutí, což znamená, že tiskárna je nastavena jako výchozí tiskárna.

Pokud tomu tak není, klepněte na ikonu pravým tlačítkem myši a potom klepněte na příkaz Nastavit jako
výchozí tiskárnu.
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Pouze pro systém Windows XP
1 Klepněte na tlačítko Start  Nastavení  Tiskárny a faxy.

2 Zkontrolujte následující body:
• U ikony tiskárny není stav Pozastaveno. Je-li tiskárna pozastavena, klepněte na ikonu pravým tlačítkem

myši a potom klepněte na položku Pokračovat.
• U ikony tiskárny je stav Připraven. Pokud je uveden stav Offline, klepněte na ikonu pravým tlačítkem myši

a potom klepněte na příkaz Použít tiskárnu v režimu online.
• Ikona tiskárny je označena značkou zaškrtnutí, což znamená, že tiskárna je nastavena jako výchozí tiskárna.

Pokud tomu tak není, klepněte na ikonu pravým tlačítkem myši a potom klepněte na příkaz Nastavit jako
výchozí tiskárnu.

Pouze pro systém Windows 2000
1 Klepněte na tlačítko Start  Nastavení  Tiskárny.

2 Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Lexmark 4800 Series.

3 Zkontrolujte následující body:
• Je vybrána možnost Nastavit jako výchozí tiskárnu.
• Možnost Pozastavit tisk není vybrána.
• Možnost Používat tiskárnu offline není vybrána.

Nastavení se neuložilo
Zde jsou možná řešení. Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Změňte nastavení časového limitu.
Po výběru nastavení stisknutím tlačítka  se vedle vybraného nastavení zobrazí symbol *. Tiskárna se vrátí k
výchozímu nastavení po dvou minutách nečinnosti nebo při vypnutí tiskárny.

Uložte nastavení.
Po výběru nastavení stisknutím tlačítka  se vedle vybraného nastavení zobrazí symbol *.

Kontrola připravenosti tiskárny
Tiskárna pravděpodobně není připravena k tisku. Zkontrolujte následující skutečnosti. Pokud se domníváte, že se
vám již podařilo problémy vyřešit, ověřte řešení odesláním dokumentu na tiskárnu.

Zkontrolujte, zda je v tiskárně papír a zda je správně vložený.
Zkontrolujte, zda jste dodrželi pokyny pro správné vložení papíru do tiskárny.

Sejměte z tiskových kazet přelepku a ochrannou pásku.
1 Zvedněte jednotku skeneru.

2 Vyjměte tiskové kazety z nosiče tiskových kazet.

3 Zkontrolujte, zda byla odstraněna nálepka a páska ze spodní a zadní strany kazet.
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Je v tiskových kazetách inkoust?
1 Postupujte jedním z následujících způsobů:

• V systému Windows Vista klepněte na tlačítko .
• V systému Windows XP a starších systémech klepněte na tlačítko Start.

2 Klepněte na tlačítko Programy nebo Všechny Programy  Lexmark 4800 Series.

3 Klepněte na položku Středisko řešení.

Pokud se na některé z tiskových kazet zobrazí vykřičník (!), dochází inkoust. Nainstalujte novou kazetu.

Zkontrolujte připojení USB.
1 Zkontrolujte, zda je kabel USB připojen k počítači. Port USB na zadní straně počítače je označen symbolem

USB . Zapojte do tohoto portu dlouhý plochý konec kabelu USB.

2 Zapojte menší, čtvercový konec kabelu USB do zásuvky na zadní straně tiskárny.

3 Zkontrolujte, zda kabel USB není poškozen a zda svítí kontrolka .

Kontrola nastavení zařazování pro tisk na nekonečný papír
Určitá nastavení zařazování vylučují tisk na nekonečný papír. Ověřte správnost nastavení.

1 V systému Windows Vista klepněte na tlačítko   Ovládací panely  Tiskárny.

V systému Windows XP klepněte na tlačítko Start  Nastavení  Tiskárny nebo Tiskárny a faxy.

2 Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Lexmark 4800 Series.

3 Vyberte položku Vlastnosti.

4 Klepněte na kartu Rozšířené.

5 Ve spodní části karty Upřesnit klepněte na tlačítko Tiskový procesor.

6 Ověřte, zda je výchozí datový typ nastaven na hodnotu LEMF. Pokud tomu tak není, vyberte z dostupných voleb
typ LEMF, a poté klepněte na tlačítko OK.

Řešení potíží s písmy
Uplatnili jste v použitém programu písma správně?
Většina programů neumí tisknout písma, u kterých došlo ke změně proporcí.

Je použité písmo typu TrueType? Je v počítači k dispozici?
Písmo, které se snažíte vytisknout, nemusí být v okně pro výběr písma programu k dispozici. Ne všechna písma
jsou určena pro tisk. Ujistěte se, že používané písmo je typu TrueType. Další informace najdete v dokumentaci k
programu.

Byl dokument zformátován nebo vytvořen pro danou tiskárnu?
Systém Windows může některá písma nahradit. Po změně písma se může také změnit řádkování a stránkování.
Tyto problémy odstraňte pomocí programu, ve kterém byl dokument původně vytvořen, a změny uložte pro příští
tisk.

Tiskárna je zaneprázdněna jinou úlohou
Vyčkejte, až tiskárna dokončí všechny ostatní tiskové úlohy, a teprve poté odešlete tuto úlohu k tisku.
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Je zobrazen stav Připravena nebo Zaneprázdněna, probíhá tisk
Jestliže se pokoušíte tisknout a na kartě Stav Střediska řešení je zobrazen stav tiskárny Připravena nebo
Zaneprázdněna, probíhá tisk, zkuste níže uvedené postupy řešení. Potom vyzkoušejte řešení odesláním dokumentu
k tisku.

Je nějaký problém v připojení kabelů?
1 Zkontrolujte, zda je kabel USB připojen k počítači. Port USB na zadní straně počítače je označen symbolem

USB . Zapojte do tohoto portu dlouhý plochý konec kabelu USB.

2 Zapojte menší, čtvercový konec kabelu USB do zásuvky na zadní straně tiskárny.

3 Zkontrolujte, zda kabel USB není poškozen a zda svítí kontrolka .

Je nutné upravit nastavení kvality a rychlosti tisku?
Na kartě Kvalita/kopie okna Předvolby tisku vyberte možnost Foto.

1 Klepněte na nabídku Soubor  Tisk.

2 Klepněte na tlačítko Vlastnosti, Předvolby, Možnosti nebo Nastavení.

3 Na kartě Kvalita/rychlost proveďte požadované změny.

4 Klepnutím na tlačítko OK zavřete otevřená dialogová okna.

Není problém v používaném programu?
Zkuste vytisknout jiný obrázek. Pokud se vytiskne správně, může být příčinou potíží program, který používáte. Další
informace najdete v dokumentaci k programu.

Tisk zkušební stránky
1 Postupujte jedním z následujících způsobů:

• V systému Windows Vista klepněte na tlačítko .
• V systému Windows XP a starších systémech klepněte na tlačítko Start.

2 Klepněte na tlačítko Programy nebo Všechny Programy  Lexmark 4800 Series.

3 Klepněte na položku Středisko řešení.

4 Na kartě Údržba klepněte na tlačítko Vytisknout zkušební stránku.

5 Porovnejte vytištěnou stránku s obrázkem na obrazovce počítače. Pokud se vytištěný obrázek shoduje s
obrázkem na obrazovce, skončili jste.

6 Pokud se zkušební stránka vůbec nevytiskla nebo se vytiskla nekvalitně, věnujte pozornost všem chybovým
zprávám zobrazeným na obrazovce.

Zkušební stránka se nevytiskne
Zde jsou možná řešení. Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Zkontrolujte, zda je tiskárna napájena.
Pokud tlačítko  nesvítí, tiskárna pravděpodobně není napájena.

• Stiskněte tlačítko .
• Zapojte tiskárnu do jiné elektrické zásuvky.
• Je-li tiskárna zapojena přes ochranu proti přepětí, vypojte ji a zapojte přímo do zásuvky.
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Zkontrolujte připojení USB.
1 Zkontrolujte, zda je kabel USB připojen k počítači. Port USB na zadní straně počítače je označen symbolem

USB . Zapojte do tohoto portu dlouhý plochý konec kabelu USB.

2 Zapojte menší, čtvercový konec kabelu USB do zásuvky na zadní straně tiskárny.

3 Zkontrolujte, zda kabel USB není poškozen a zda svítí kontrolka .

Ověřte, že jsou kazety správně nainstalovány.
Otočte tiskárnu přední stranou směrem k sobě a zkontrolujte, zda jsou tiskové kazety správně nainstalovány. Pokud
používáte barevnou tiskovou kazetu, instalujte ji do pravého nosiče kazet. Pokud používáte černou nebo
fotografickou kazetu, zkontrolujte, zda je správně nainstalována do levého nosiče.

Zkontrolujte, zda je z tiskových kazet sejmuta ochranná páska a nálepka:

1 Zvedněte jednotku skeneru.

2 Vyjměte tiskové kazety z nosiče tiskových kazet.

3 Ujistěte se, že z dolní a zadní části tiskových kazet byla odstraněna nálepka a páska.

Zkuste znovu vytisknout zkušební stránku.
1 Postupujte jedním z následujících způsobů:

• V systému Windows Vista klepněte na tlačítko   Ovládací panely.
• V systému Windows XP nebo 2000 klepněte na tlačítko Start.

2 Klepněte na tlačítko Programy nebo Všechny Programy  Lexmark 4800 Series.

3 Klepněte na položku Středisko řešení.

4 Klepněte na kartu Údržba.

5 Klepněte na tlačítko Vytisknout zkušební stránku.

Externí tiskový server nefunguje
Pokud je mezi počítačem a tiskárnou zapojeno externí zařízení, ověřte, že podporuje obousměrnou komunikaci.
Odpojte tiskárnu od externího zařízení a připojte ji přímo k počítači. Pokud tiskárna funguje, může být problém s
tiskovým serverem. Další informace naleznete v dokumentaci dodané s tiskovým serverem.

Příčina problému může být v kabelu USB. Zkuste jiný kabel.

Jednotka pro oboustranný tisk nefunguje správně
Zde jsou možná řešení. Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Zkontrolujte velikost a typ papíru.
Zkontrolujte velikost a typ papíru a ujistěte se, zda je papír tiskárnou podporován. Pokud používáte automatický
oboustranný tisk, používejte pouze obyčejný papír velikosti Letter nebo A4.

Zkontrolujte, zda nedošlo k zablokování papíru.
Zkontrolujte, zda nedošlo k uvíznutí papíru. Odstraňte uvízlý papír. Další informace naleznete v části „Zablokování
papíru v jednotce pro oboustranný tisk“ na str. 146.

 

137



Zkontrolujte, zda je jednotka pro oboustranný tisk správně nainstalována.
Vyjměte jednotku pro oboustranný tisk a znovu ji nainstalujte. Další informace naleznete v části „Zablokování papíru
v jednotce pro oboustranný tisk“ na str. 146.

Odebrání externího tiskového serveru
1 Stisknutím tlačítka  vypněte tiskárnu.

2 Ujistěte se, že je tiskový server vypnut.

3 Odpojte kabel USB od externího tiskového serveru.

4 Odpojte externí tiskový server od počítače.

5 Připojte kabel USB tiskárny k tiskárně.

6 Stisknutím tlačítka  tiskárnu opět zapněte.

Kabel není připojen, je uvolněný nebo poškozený
Aby správně fungovala komunikace, musí být kabel tiskárny správně zapojený a nepoškozený.

Zkontrolujte, zda je kabel USB zapojen do portu USB na zadní straně počítače.
Port USB na zadní straně počítače je označen symbolem . Zapojte do tohoto portu dlouhý plochý konec kabelu
USB.

Zkontrolujte, zda je druhý konec kabelu USB připojen k zadní straně tiskárny.
Pevně zapojte menší, čtvercový konec kabelu USB do zásuvky na zadní straně tiskárny.

Zkontrolujte, zda není kabel poškozený nebo uvolněný.
Zkontrolujte následující body:

• Kabel USB není poškozený.
• Kontrolka  svítí.

Další informace naleznete v příslušném tématu níže.

Tiskárna je zapojena, ale netiskne
Zde jsou možná řešení. Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Ověřte, zda je tiskárna nastavena jako výchozí tiskárna.
Zkuste vytisknout zkušební stránku.

Zkontrolujte, zda je tisková fronta připravena tisknout.
Zkontrolujte, že tiskárna je nastavena jako výchozí tiskárna a není pozastavena.
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Tiskárna se pokouší o tisk do souboru
Pokud počítač posílá tiskové úlohy do souboru místo do tiskárny připojené k počítači, nejprve se přesvědčte, že je
tiskárna připojena kabelem USB k portu USB v počítači.
Ověření portu USB:

1 V systému Windows Vista klepněte na tlačítko   Ovládací panely  Tiskárny (v kategorii Hardware a
zvuky).

V systému Windows XP klepněte na tlačítko Start  Nastavení Tiskárny a faxy.

2 Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Lexmark 4800 Series.

3 V místní nabídce vyberte položku Vlastnosti.

4 Klepněte na kartu Porty.

5 Zkontrolujte následující body:
• Port je nastaven na port USB.
• Port není nastaven na hodnotu File.

Pokud se dokument stále nevytisknul, možná není port USB v počítači povolen. Další informace naleznete v
souvisejícím tématu „Povolení portu USB“.

Nelze tisknout dokumenty z paměťové karty nebo jednotky paměti flash
Zkontrolujte typ souborů obsažených na paměťové kartě nebo jednotce paměti flash.
Tiskárna rozpoznává:

• Soubory s následujícími příponami:
– .doc (Microsoft Word)
– .xls (Microsoft Excel)
– .ppt (Microsoft PowerPoint)
– .pdf (Adobe Portable Document Format)
– .rtf (Rich Text Format)
– .docx (Microsoft Word Open Document Format)
– .xlsx (Microsoft Excel Open Document Format)
– .pptx (Microsoft PowerPoint Open Document Format)
– .wps (Microsoft Works)
– .wpd (WordPerfect)

• Fotografie

Zkontrolujte paměťovou kartu nebo jednotku paměti flash.
Zkontrolujte, zda paměťová karta nebo jednotka paměti flash není poškozena. Vyjímejte paměťová zařízení z
tiskárny správným způsobem, aby nedošlo k poškození nebo ztrátě dat.

Zkontrolujte připojení k síti a napájení.
Zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k počítači pomocí kabelu USB a zda jsou tiskárna i počítač zapnuty.
Dokumenty z paměťové karty nebo jednotky paměti flash nelze tisknout prostřednictvím bezdrátové sítě. Aplikace
podporující výše uvedené formáty musí být nainstalovány v připojeném počítači.
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Nelze tisknout z digitálního fotoaparátu podporujícího standard PictBridge
Zde jsou možná řešení. Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Povolte tisk pomocí standardu PictBridge z fotoaparátu.
Povolte ve fotoaparátu tisk podle standardu PictBridge výběrem správného režimu USB. Pokud je nesprávně vybrán
režim USB ve fotoaparátu. fotoaparát bude rozpoznán jako paměťové zařízení USB, nebo se na displeji ovládacího
panelu tiskárny zobrazí chybová zpráva. Další informace najdete v dokumentaci fotoaparátu.

Ověřte, zda digitální fotoaparát podporuje standard PictBridge.
1 Odpojte fotoaparát.

2 Připojte digitální fotoaparát podporující standard PictBridge k portu PictBridge. Informace o tom, zda digitální
fotoaparát podporuje standard PictBridge, najdete v dokumentaci digitálního fotoaparátu.

Zkontrolujte kabel USB.
Musíte použít kabel USB dodaný s fotoaparátem.

Vyjměte paměťové karty.
Vyjměte paměťové karty z tiskárny.

Zkontrolujte zprávy.
Pokud se na displeji zobrazí chybová zpráva, vyhledejte její význam i v části „Chybové zprávy na obrazovce
počítače“ na str. 161.

Tiskárna nekomunikuje s počítači v síti typu peer-to-peer
Zde jsou možná řešení. Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Zkontrolujte stav hostitelského počítače a tiskárny.
Zkontrolujte následující body:

• Hostitelský počítač je zapnutý a je připojen přímo k tiskárně.
• Hostitelský počítač může tisknout na tiskárně.
• Tiskárna je zobrazena v hostitelském počítači ve složce Tiskárny a faxy (Windows XP a Windows 2000) nebo

Tiskárny (Windows Vista) jako Sdílená.

Ověřte stav tiskárny.
Windows Vista:

1 Klepněte na:
• (výchozí nabídka Start)   Nastavení  Tiskárny.
• (klasická nabídka Start)   Ovládací panely  Tiskárny.

2 Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Lexmark 4800 Series.

3 Klepněte na položku Sdílení.

4 Klepněte na tlačítko Změnit možnosti sdílení a potvrďte dotaz systému Windows.

5 Vyberte možnost Sdílet tuto tiskárnu a zadejte pro tiskárnu snadno rozlišitelné jméno.

6 Klepněte na tlačítko OK.
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Windows XP:

1 Klepněte na tlačítko Start  Nastavení  Tiskárny a faxy.

2 Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Lexmark 4800 Series.

3 Klepněte na položku Sdílení.

4 Vyberte možnost Sdílet tuto tiskárnu a zadejte pro tiskárnu snadno rozlišitelné jméno.

5 Klepněte na tlačítko OK.

Windows 2000:

1 Klepněte na tlačítko Start  Nastavení  Tiskárny.

2 Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Lexmark 4800 Series.

3 Klepněte na položku Sdílení.

4 Vyberte možnost Sdílet jako a zadejte pro tiskárnu snadno rozlišitelný název.

5 Klepněte na tlačítko OK.

Vyhledejte tiskárnu ze vzdáleného počítače.
Pokud je tiskárna zobrazena v hostitelském počítači jako Sdílená, ale stále nelze tisknout, pokuste se vyhledat
tiskárnu ze vzdáleného počítače.

Pro uživatele systémů Windows 2000, Windows XP nebo Windows Vista:

1 Otevřete složku Tiskárny nebo Tiskárny a faxy.

2 Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Lexmark 4800 Series.

3 Klepněte na položku Vlastnosti.

4 Klepněte na kartu Porty a klepněte na tlačítko Přidat port.

5 Vyberte možnost Místní port a klepněte na tlačítko Nový port.

6 Zadejte název portu UNC (Universal Naming Convention) sestávající z názvu serveru a ze snadno rozlišitelného
názvu tiskárny.

Název musí být zadán ve tvaru \\server\tiskárna.

7 Klepněte na tlačítko OK.

8 Klepněte na tlačítko Zavřít.

9 Zkontrolujte, zda je nový port vybrán na kartě Porty, a klepněte na tlačítko Použít.

Nový port bude uveden v seznamu spolu s názvem tiskárny.

10 Klepněte na tlačítko OK.

Restartujte hostitelský a vzdálený počítač.
Zkuste zopakovat tisk.

Tiskárna nemůže komunikovat s počítačem
Počítač a tiskárna spolu nemohou komunikovat. Ověřte, zda je tiskárna zapojena do sítě a zda svítí kontrolka .
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Problémy při kopírování, skenování nebo faxování
Ukončete ostatní software.
Zavřete všechny nepoužívané programy.

Snižte rozlišení skenování.
1 Položte originální dokument na skleněnou plochu skeneru lícem dolů.

2 Poklepejte na pracovní ploše na ikonu Productivity Studio.

3 V levém podokně uvítací obrazovky klepněte na položku Skenovat.

4 Klepněte na položku Vlastní nastavení.

5 Vyberte nižší rozlišení pro skenování.

6 Klepněte na tlačítko Start.

Je originální dokument správně položen na skleněné ploše skeneru?
• Zkontrolujte, zda je originální dokument umístěn v levém horním rohu skleněné plochy skeneru.
• Položte kopírovaný dokument na skleněnou plochu skeneru lícem dolů.
• Zkontrolujte, zda je levý horní roh přední části dokumentu zarovnán se šipkami v rohu skleněné plochy skeneru.

Je připojena špatná tiskárna
K počítači není připojena správná tiskárna. Nápovědu k připojení tiskárny najdete v dokumentaci k instalaci tiskárny.

Aktualizace softwaru tiskárny
Software tiskárny je třeba aktualizovat, aby byla zachována jeho správná funkce.

1 Spusťte systém Windows.

2 Po zobrazení pracovní plochy vložte disk CD pro systém Windows se softwarem.

Zobrazí se instalační obrazovka.

3 Klepněte na tlačítko Instalovat.

4 Po zobrazení dialogového okna Byl nalezen stávající ovladač tiskárny vyberte možnost Aktualizovat existující
software ovladače.

Obousměrná komunikace nefunguje
Počítač a tiskárna spolu pravděpodobně nemohou komunikovat.

Zde jsou možná řešení. Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Zkontrolujte připojení USB.
1 Zkontrolujte, zda je kabel USB připojen k počítači. Port USB na zadní straně počítače je označen symbolem

USB . Zapojte do tohoto portu dlouhý plochý konec kabelu USB.

2 Zapojte menší, čtvercový konec kabelu USB do zásuvky na zadní straně tiskárny.

3 Zkontrolujte, zda kabel USB není poškozen a zda svítí kontrolka .
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Zkontrolujte, zda je tiskárna napájena.
Pokud tlačítko  nesvítí, tiskárna pravděpodobně není napájena.

• Zapojte tiskárnu do jiné elektrické zásuvky.
• Je-li tiskárna zapojena přes ochranu proti přepětí, vypojte ji a zapojte přímo do zásuvky.

Zkontrolujte, zda funguje externí tiskový server.
Pokud je tiskárna připojena k externímu tiskovému serveru, může být problém v tomto tiskovém serveru.
Zkontrolujte, zda zařízení funguje správně a zda je tiskárna připojena k síti.

Špatná kvalita tisku nebo špatný výstup
Klepněte na téma, které nejvíce vystihuje váš problém.

• Tisk je příliš tmavý nebo rozmazaný
• Svislé rovné čáry nejsou hladké
• V grafice nebo ve spojitých černých oblastech se vyskytují bílé čáry
• Znaky chybí nebo se vyskytují neočekávaně
• Vytištěné barvy jsou bledé nebo se liší od barev na obrazovce
• Vytištěné stránky obsahují střídavě pruhy světlého a tmavého tisku
• Stránka se tiskne jiným písmem
• Vytištěné znaky mají nesprávný tvar nebo jsou špatně zarovnány k levému okraji
• Průhledné fólie nebo fotografie obsahují bílé čáry
• Lesklé fotografické papíry nebo průhledné fólie se lepí k sobě

Kontrola nastavení portu
1 Klepněte na tlačítko Start  Nastavení  Tiskárny nebo Tiskárny a faxy.

2 Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Lexmark 4800 Series.

3 V místní nabídce vyberte položku Vlastnosti.

4 Pokud používáte systém Windows 98/Me, klepněte na kartu Podrobnosti. Pokud používáte systém Windows
2000 nebo Windows XP, klepněte na kartu Porty.

5 Zkontrolujte následující body:
• Port je nastaven na port USB.
• Port není nastaven na hodnotu File.

Řešení problémů s nesprávným zaváděním nebo zablokováním
papíru
Postup při odstranění a prevenci zablokování papíru
Uvolněte cestu papíru:

1 Pevným zatáhnutím papír vyjměte. Pokud na papír nemůžete dosáhnout, protože je zasunut příliš hluboko v
tiskárně, otevřete tiskárnu zvednutím jednotky skeneru.

2 Vytáhněte papír ven.

3 Zavřete jednotku skeneru.
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4 Stiskněte tlačítko .

5 Vytiskněte znovu chybějící stránky.

Při vkládání papíru jej do tiskárny nezasunujte násilím.

Zablokování papíru v tiskárně
Automatické vysunutí papíru
Zablokovaný papír odstraníte vysunutím papíru:

1 Stiskněte a podržte tlačítko .

2 Vyjměte papír z výstupního zásobníku papíru.

Ruční vyjmutí papíru

1 Stisknutím tlačítka  vypněte tiskárnu.

2 Pevně uchopte papír a opatrně jej vytáhněte.

3 Stisknutím tlačítka  tiskárnu opět zapněte.

Zablokování papíru v podpěře papíru
1 Stisknutím tlačítka  vypněte tiskárnu.

2 Pevně uchopte papír a opatrně jej vytáhněte.

3 Stisknutím tlačítka  tiskárnu opět zapněte.

Nesprávné zavádění papíru nebo speciálních médií
Existuje několik možných řešení nesprávného zavádění či křivého podávání papíru nebo speciálních médií, případně
zavádění několika listů současně. Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Zkontrolujte stav papíru.
Používejte jen nový, nezmačkaný papír.

Zkontrolujte vkládání papíru.
• Zkuste do tiskárny založit menší množství papíru.
• Vložte papír tiskovou stranou směrem k sobě. (Pokud si nejste jisti, na kterou stranu se tiskne, podívejte se na

pokyny dodané s papírem.)

V tématu „Vložení papíru“ na str. 44 a v souvisejících tématech naleznete informace o:
• maximálním množství papíru, které je možné založit, podle typu;
• specifických pokynech k zakládání podporovaného papíru a speciálních médií.

Odebírejte jednotlivé stránky ihned po vytištění.
Jednotlivé stránky odebírejte ihned po vytištění a před uložením je nechejte vždy řádně oschnout.
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Nastavte vodicí lišty.
Nastavte vodicí lišty:

• při použití médií užších než 215 mm;
• k okrajům papíru nebo média, přičemž papír či médium se tlakem nesmí prohnout.

Tiskárna nepodává papír, obálky nebo speciální média
Zde jsou možná řešení. Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Zkontrolujte, zda nedošlo k zablokování papíru.
Zkontrolujte, zda nedošlo k uvíznutí papíru. Odstraňte uvízlý papír. Další informace naleznete v části „Řešení
problémů s nesprávným zaváděním nebo zablokováním papíru“ na str. 143.

Zkontrolujte správné vložení médií.
• Ověřte, zda je speciální médium správně založeno. Další informace naleznete v části „Vložení papíru“ na

str. 44.
• Zkuste papír, obálky nebo list speciálního média vkládat po jednom.

Zkontrolujte výchozí nastavení tiskárny a nastavení pozastavení.

1 V systému Windows Vista klepněte na tlačítko   Ovládací panely  Tiskárny (v kategorii Hardware a
zvuky).

V systému Windows XP klepněte na tlačítko Start  Nastavení Tiskárny a faxy.

2 Poklepejte na tiskovou frontu zařízení.

3 Klepněte na položku Tiskárna.
• Zkontrolujte, zda není zaškrtnuta možnost Pozastavit tisk.
• Jestliže není zaškrtnuta možnost Nastavit jako výchozí tiskárnu, musíte vybrat zařízení pro každý soubor,

který chcete tisknout.

Zablokování nekonečného papíru
Zde jsou možná řešení. Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Odstraňte zablokování nekonečného papíru.

1 Stisknutím tlačítka  vypněte tiskárnu.

2 Vyjměte z tiskárny zablokovaný nekonečný papír.

Prostudujte si kontrolní seznam pro tisk na nekonečný papír.
• Použijte pouze počet listů potřebný pro vytištění plakátu.
• Zvolte následující nastavení, aby tiskárna mohla podávat nekonečný papír bez zablokování:

1 Otevřete dokument a klepněte na nabídku Soubor  Tisk.
2 Klepněte na tlačítko Vlastnosti, Předvolby, Možnosti nebo Nastavení.
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3 Klepněte na kartu Nastavení papíru.
4 V oblasti Velikost papíru vyberte Nekonečný papír.
5 Vyberte velikost papíru Nekonečný Letter nebo Nekonečný A4.
6 Vyberte orientaci Na výšku nebo Na šířku.
7 Klepněte na tlačítko OK.
8 Klepněte na tlačítko OK nebo Tisk.

Papír se stále zablokovává
Používáte papír určený pro inkoustové tiskárny?
Zkontrolujte typ používaného papíru. Určité méně kvalitní papíry mohou být příliš tenké nebo příliš hladké a tiskárna
je nemusí správně zavést. Další informace naleznete v části „Výběr kompatibilních speciálních typů papíru“ na
str. 54.

Zakládáte papír správným způsobem?
Další informace naleznete v části „Vložení papíru“ na str. 44.

Poznámka: Při vkládání nezatlačujte papír do tiskárny silou.

Zablokování papíru v jednotce pro oboustranný tisk
1 Uchopte jednotku pro oboustranný tisk a zmáčkněte dolů zajišťovací páčku jednotky.

2 Vytáhněte jednotku pro oboustranný tisk.
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3 Pevně uchopte papír a opatrně jej vytáhněte.

4 Zmáčkněte dolů zajišťovací páčku jednotky pro oboustranný tisk a vraťte jednotku zpátky.

5 Stiskněte tlačítko .

6 V počítači odstraňte nebo zastavte tiskovou úlohu a zkuste ji odeslat znovu.

Řešení problémů s paměťovou kartou
Paměťovou kartu nelze vložit
Zde jsou možná řešení. Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Zkontrolujte typ paměťové karty.
Zkontrolujte, zda typ použité paměťové karty odpovídá tiskárně.

Zkontrolujte umístění paměťové karty.
Přesvědčte se, zda jste vložili paměťovou kartu do správného otvoru.

Po vložení paměťové karty se nic nestane
Zde jsou možná řešení. Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Znovu vložte paměťovou kartu.
Paměťová karta byla možná vložena příliš pomalu. Vyjměte paměťovou kartu a rychle ji znovu vložte.

Zkontrolujte umístění paměťové karty.
Přesvědčte se, zda jste vložili paměťovou kartu do správného otvoru. Další informace naleznete v části „Vložení
paměťové karty“ na str. 64.
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Zkontrolujte typ paměťové karty.
Zkontrolujte, zda typ použité paměťové karty odpovídá tiskárně. Další informace naleznete v části „Vložení
paměťové karty“ na str. 64.

Zkontrolujte, zda není paměťová karta poškozená.
Zkontrolujte, zda paměťová karta není viditelně poškozená.

Zkontrolujte, zda paměťová karta obsahuje fotografie.
Vložte paměťovou kartu, která obsahuje fotografie.

Zkontrolujte, zda je připojen kabel USB.
Tiskárna je připojena k počítači prostřednictvím kabelu USB:

1 Prohlédněte kabel USB, zda nejeví zjevné známky poškození.

2 Pevně zapojte čtvercový konec kabelu USB do zásuvky na zadní straně tiskárny.

3 Pevně zapojte obdélníkový konec kabelu USB do portu USB počítače.

Port USB je označen symbolem USB .

Zkontrolujte připojení k síti.
Pokud je tiskárna spojena s počítačem prostřednictvím sítě, zkontrolujte, zda spolu komunikují správný hostitel a
zařízení. Vyberte tiskárnu v počítači nebo počítač v tiskárně.

Fotografie se nepřenášejí z paměťové karty po bezdrátové síti
Zde jsou možná řešení. Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Vyberte tiskárnu v bezdrátové síti.
Pouze pro uživatele systému Windows
Pokud máte více než jednu tiskárnu a používáte systém Windows, musíte vybrat bezdrátovou síťovou tiskárnu.

1 Postupujte jedním z následujících způsobů:
• V systému Windows Vista klepněte na tlačítko  Ovládací panely  Tiskárny.
• V systému Windows XP a starších systémech klepněte na tlačítko Start  Nastavení  Tiskárny a faxy.

2 V zobrazeném seznamu vyberte tiskárnu v bezdrátové síti.

Poznámka: Chcete-li vybrat tiskárnu, klepněte pravým tlačítkem myši na tiskárnu a vyberte příkaz Nastavit
jako výchozí tiskárnu.

3 Vložte do tiskárny paměťovou kartu.

4 Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko .

5 Stisknutím tlačítka  zvolte položku Vybrat počítač.

6 Stiskněte tlačítko .

7 V zobrazeném seznamu vyberte počítač v bezdrátové síti.

8 Postupujte podle pokynů na obrazovce počítače. Chcete-li získat další informace, přečtěte si kapitolu „Práce s
fotografiemi“ v dokumentu Uživatelská příručka: Úplná verze.
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Zkontrolujte umístění paměťové karty.
Přesvědčte se, zda jste vložili paměťovou kartu do správného otvoru.

Zkontrolujte typ paměťové karty.
Zkontrolujte, zda typ použité paměťové karty odpovídá tiskárně.

Zkontrolujte, zda není paměťová karta poškozená.
Zkontrolujte, zda paměťová karta není viditelně poškozená. Vyjímejte paměťové karty z tiskárny správným
způsobem, aby nedošlo k poškození dat.

Zkontrolujte, zda paměťová karta obsahuje fotografie.
Vložte paměťovou kartu, která obsahuje fotografie. Tiskárna čte fotografie ve formátu JPEG. Další informace
vyhledejte v dokumentaci dodané s fotoaparátem.

Zkontrolujte, zda jsou tiskárna a počítač zapnuty.
Ujistěte se, že jste tiskárnu i počítač zapnuli. Zkontrolujte, zda je spuštěn systém Windows.

Zkontrolujte, zda je bezdrátové připojení aktivní.
Zkontrolujte, zda je bezdrátová síť připojena a je aktivní.

Poznámka: Pokud bezdrátové připojení nefunguje, připojte tiskárnu k počítači kabelem pro konfiguraci.

Řešení problémů s kopírováním
Kopírování nereaguje
Zde jsou možná řešení. Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Zkontrolujte zprávy.
Vyřešte všechny chybové zprávy.

Zkontrolujte napájení.
Pokud nesvítí kontrolka , zkontrolujte, zda je tiskárna zapojena do správně uzemněné zásuvky. Zkontrolujte, zda
je napájecí kabel správně zapojen do tiskárny.

Jednotku skeneru nelze zavřít
1 Zvedněte jednotku skeneru.

2 Vyjměte předmět, který brání zavření skeneru.

3 Sklopte jednotku skeneru.
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Špatná kvalita kopie

• Prázdné stránky
• Šachovnicový vzorek
• Zdeformovaná grafika nebo obrázky
• Chybějící znaky
• Slabý tisk
• Tmavý tisk

• Pokřivené čáry
• Šmouhy
• Pruhy
• Neočekávané znaky
• Bílé čáry na výtisku

Zde jsou možná řešení. Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Zkontrolujte zprávy.
Pokud se zobrazí chybová zpráva, vyhledejte ji v části „Chybové zprávy na obrazovce počítače“ na str. 161.

Zkontrolujte inkoust.
Zkontrolujte hladiny inkoustu a v případě potřeby nainstalujte novou tiskovou kazetu.

Vyčistěte skleněnou plochu skeneru.
Je-li skleněná plocha skeneru znečištěná, opatrně ji otřete čistým, ve vodě navlhčeným hadříkem, ze kterého se
neuvolňují vlákna.

Podívejte se na kroky ke zlepšení kvality tisku.
Viz „Zlepšení kvality tisku“ na str. 125.

Upravte jas kopie.
1 Položte dokument na skleněnou plochu skeneru lícem dolů.

2 Na ovládacím panelu opakovaně stiskněte tlačítko  nebo , dokud nezvolíte položku Kopírovat.

3 Stiskněte tlačítko .

4 Opakovaným stisknutím tlačítka  zvolte položku Světlejší/Tmavší.

5 Opakovaným stisknutím tlačítka  nebo  kopii zesvětlete či ztmavte.

6 Stiskněte tlačítko Start.

Zkontrolujte kvalitu originálního dokumentu.
Pokud je kvalita originálního dokumentu nedostatečná, zkuste použít kvalitnější verzi dokumentu nebo obrázku.

Skenujete fotografický nebo lesklý papír, časopis nebo noviny?
Pokud kopírujete nebo skenujete z fotografického nebo lesklého papíru, novin nebo časopisu, naleznete další
informace v části „Odstranění vlnitých vzorů z naskenovaných fotografií, časopisů nebo novin“ na str. 75.

Zkontrolujte umístění dokumentu.
Zkontrolujte, zda je dokument nebo fotografie vložena lícem dolů na skleněnou plochu skeneru v pravém dolním
rohu.
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Kopírovaný dokument neodpovídá originálnímu dokumentu
Je originální dokument správně položen na skleněné ploše skeneru?

• Zkontrolujte, zda je originální dokument umístěn v pravém dolním rohu skleněné plochy skeneru.
• Položte kopírovaný dokument na skleněnou plochu skeneru lícem dolů.
• Zkontrolujte, zda je pravý dolní roh přední části dokumentu zarovnán se šipkami v pravém dolním rohu skleněné

plochy skeneru.
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Dokumenty nebo fotografie se kopírují jen zčásti
Zde jsou možná řešení. Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Zkontrolujte umístění dokumentu.
Zkontrolujte, zda je dokument nebo fotografie vložena lícem dolů na skleněnou plochu skeneru v pravém dolním
rohu.

Zkontrolujte velikost papíru.
Zkontrolujte, zda vložený papír odpovídá vybrané velikosti papíru.

Zkontrolujte nastavení původní velikosti.
Zkontrolujte, zda je nastavení Původní velikost nastaveno na hodnotu Automatická nebo na velikost originálního
dokumentu, který kopírujete.

Řešení problémů se skenováním
Skener nereaguje
Zde jsou možná řešení. Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Zkontrolujte zprávy.
Vyřešte všechny chybové zprávy.

Zkontrolujte napájení.
Pokud nesvítí kontrolka , zkontrolujte, zda je tiskárna zapojena do správně uzemněné zásuvky. Zkontrolujte, zda
je napájecí kabel správně zapojen do tiskárny.
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Zkontrolujte výchozí nastavení tiskárny a nastavení pozastavení.
1 Postupujte jedním z následujících způsobů:

• V systému Windows Vista klepněte na tlačítko  Ovládací panely.
• V systému Windows XP klepněte na tlačítko Start.

2 Klepněte na položku Tiskárna nebo Tiskárny a faxy.

3 Poklepejte na tiskárnu, kterou chcete zkontrolovat.

4 Klepněte na položku Tiskárna.

5 Zkontrolujte, zda není zaškrtnuta možnost Pozastavit tisk. Pokud je zaškrtnuta položka Nastavit jako výchozí
tiskárnu, musíte při každém tisku vybrat správnou tiskárnu v seznamu.

Odeberte a znovu nainstalujte software.
Další informace naleznete v části „Odeberte a znovu nainstalujte software.“ na str. 111.

Skenování se nezdařilo
Zde jsou možná řešení. Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Zkontrolujte připojení kabelu USB.
1 Prohlédněte kabel USB, zda nejeví zjevné známky poškození.

2 Pevně zapojte čtvercový konec kabelu USB do zásuvky na zadní straně tiskárny.

3 Pevně zapojte obdélníkový konec kabelu USB do portu USB počítače.

Port USB je označen symbolem USB .

Restartujte počítač.
Vypněte a restartujte počítač.

Skenování trvá příliš dlouho nebo dojde k zablokování počítače
Zde jsou možná řešení. Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Ukončete ostatní software.
Zavřete všechny nepoužívané programy.

Snižte rozlišení skenování.
1 Položte originální dokument na skleněnou plochu skeneru lícem dolů.

2 Na ploše poklepejte na ikonu Productivity Studio.

3 Na úvodní obrazovce klepněte na tlačítko Skenovat.

4 Klepněte na položku Vlastní nastavení.

5 V rozbalovací nabídce Rozlišení skenování vyberte nižší rozlišení skenování.

6 Klepněte na tlačítko Start.
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Špatná kvalita naskenovaného obrázku
Zde jsou možná řešení. Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Zkontrolujte zprávy.
Pokud se zobrazí chybová zpráva, vyhledejte ji v části „Chybové zprávy na displeji tiskárny“ na str. 154.

Vyčistěte skleněnou plochu skeneru.
Je-li skleněná plocha skeneru znečištěná, opatrně ji otřete čistým, ve vodě navlhčeným hadříkem, ze kterého se
neuvolňují vlákna.

Upravte kvalitu skenování.
1 Položte originální dokument na skleněnou plochu skeneru lícem dolů.

2 Na ploše poklepejte na ikonu Productivity Studio.

3 Na úvodní obrazovce klepněte na tlačítko Skenovat.

4 Klepněte na položku Vlastní nastavení.

5 Zvolte vyšší rozlišení pro skenování.

6 Klepněte na tlačítko Start.

Podívejte se na kroky ke zlepšení kvality tisku.
Viz „Zlepšení kvality tisku“ na str. 125.

Skenujete fotografický nebo lesklý papír, časopis nebo noviny?
Pokud kopírujete nebo skenujete z fotografického nebo lesklého papíru, novin nebo časopisu, naleznete další
informace v části „Odstranění vlnitých vzorů z naskenovaných fotografií, časopisů nebo novin“ na str. 75.

Zkontrolujte kvalitu originálního dokumentu.
Pokud je kvalita originálního dokumentu nedostatečná, zkuste použít kvalitnější verzi dokumentu nebo obrázku.

Zkontrolujte umístění dokumentu.
Zkontrolujte, zda je dokument nebo fotografie vložena lícem dolů na skleněnou plochu skeneru v pravém dolním
rohu.

Dokumenty nebo fotografie se skenují jen zčásti
Zde jsou možná řešení. Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Zkontrolujte umístění dokumentu.
Zkontrolujte, zda je dokument nebo fotografie vložena lícem dolů na skleněnou plochu skeneru v pravém dolním
rohu.

Zkontrolujte velikost papíru.
Zkontrolujte, zda vložený papír odpovídá vybrané velikosti papíru.
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Zkontrolujte nastavení původní velikosti.
Zkontrolujte, zda je nastavení Původní velikost nastaveno na hodnotu Autom. detekce nebo na velikost originálního
dokumentu, který skenujete.

Nelze skenovat do počítače přes síť
Viz „Skenování do počítače přes síť pomocí ovládacího panelu“ na str. 94.

Chybové zprávy na displeji tiskárny
Chyba vyrovnání
Zde jsou možná řešení. Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Sejměte ochrannou pásku z tiskové kazety.
1 Vyjměte tiskovou kazetu.

2 Zkontrolujte, zda byla odstraněna nálepka a páska.

1 2

3 Znovu vložte tiskovou kazetu.

4 Stisknutím tlačítka  vyrovnejte kazetu.

Další informace naleznete v části „Vyrovnání tiskových kazet“ na str. 102.

Použijte nový papír.
K vyrovnání kazety používejte jen obyčejný papír bez značek.

Tiskárna přečte jakékoli značky na použitém papíru, což může vést k zobrazení chybové zprávy o vyrovnání.

Chyba kazety (1102, 1203, 1204 nebo 120F)
1 Vyjměte tiskové kazety a zavřete víčka nosiče kazet.

2 Zavřete jednotku skeneru.

3 Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

4 Znovu zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.

5 Pokud se nerozsvítí tlačítko , stiskněte tlačítko .

6 Vložte zpět tiskové kazety a zavřete víčka nosičů kazet.

7 Zavřete jednotku skeneru.

Pokud se chyba znovu nezobrazí, byl problém odstraněn.

Jestliže se chyba zobrazí znovu, jedna z tiskových kazet nefunguje správně. Pokračujte v následujícím postupu a
určete, která tisková kazeta nefunguje správně.

1 Vyjměte tiskové kazety a zavřete víčka nosiče kazet.

2 Zavřete jednotku skeneru.

 

154



3 Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

4 Znovu zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.

5 Pokud se nerozsvítí tlačítko , stiskněte tlačítko .

6 Vložte zpět černou (nebo fotografickou) tiskovou kazetu a zavřete víčko nosiče kazet.

7 Zavřete jednotku skeneru.

8 V případě, že se chyba:
• objeví znovu, vyměňte černou (nebo fotografickou) tiskovou kazetu za novou, zavřete víčko nosiče kazet a

zavřete jednotku skeneru;
• již neobjeví, vraťte zpět barevnou tiskovou kazetu, zavřete víčko nosiče kazet a zavřete jednotku skeneru.

9 Pokud se chyba objeví znovu, vyměňte barevnou tiskovou kazetu za novou, zavřete víčko nosiče kazet a zavřete
jednotku skeneru.

Nízká hladina černého, barevného nebo fotografického inkoustu
1 Zkontrolujte hladiny inkoustu a v případě potřeby nainstalujte novou tiskovou kazetu či kazety.

Informace o objednání spotřebního materiálu naleznete v části „Objednávání papíru a dalšího spotřebního
materiálu“ na str. 105.

2 Pokračujte stisknutím tlačítka .

Uvolnění zablokovaného nosiče
Odstraňte jakékoli překážky.
1 Zvedněte jednotku skeneru.

2 Vyjměte předměty blokující cestu nosiče tiskové kazety.

3 Víčka nosiče kazet musí být zavřená.

W
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PRINTING

4 Zavřete jednotku skeneru.

5 Stiskněte tlačítko .

Otevřený kryt
Ověřte, zda je jednotka skeneru zavřená.
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Chyba 1104
1 Vyjměte tiskové kazety.

2 Znovu nainstalujte černou nebo fotografickou kazetu do levého nosiče.

3 Znovu nainstalujte barevnou kazetu do pravého nosiče.

Neplatné zařízení
Zařízení připojené k tiskárně není podporováno.

Připojte podporované zařízení nebo použijte jiné funkce tiskárny.

Chyba levé/pravé tiskové kazety
Tato zpráva se zobrazuje také jako Chyba 1205 (levá kazeta) nebo Chyba 1206 (pravá kazeta).

1 Vyjměte označenou tiskovou kazetu a zavřete víčko nosiče kazet.

2 Zavřete jednotku skeneru.

3 Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

4 Znovu zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.

5 Pokud se nerozsvítí tlačítko , stiskněte tlačítko .

6 Vložte zpět tiskovou kazetu a zavřete víčko nosiče kazet.

7 Zavřete jednotku skeneru.

8 V případě, že se chyba:
• již neobjeví, byl problém odstraněn,
• a pokud se objeví znovu, vyměňte tiskovou kazetu, zavřete víčko nosiče kazet a zavřete jednotku skeneru.

Nesprávná levá/pravá tisková kazeta
1 Vyjměte označenou tiskovou kazetu a zavřete víčko nosiče kazet.

2 Zavřete jednotku skeneru.

3 Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

4 Znovu zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.

5 Pokud se nerozsvítí tlačítko , stiskněte tlačítko .

6 Vložte zpět tiskovou kazetu a zavřete víčko nosiče kazet.

7 Zavřete jednotku skeneru.

8 V případě, že se chyba:
• již neobjeví, byl problém odstraněn,
• a pokud se objeví znovu, vyměňte tiskovou kazetu, zavřete víčko nosiče kazet a zavřete jednotku skeneru.

Chybí levá/pravá kazeta
Jedna nebo obě tiskové kazety chybí nebo nejsou správně nainstalovány. Další informace naleznete v části
„Instalace tiskových kazet“ na str. 99.
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Poznámky:

• Barevnou kopii lze vytvořit pouze s nainstalovanou barevnou kazetou.
• Černobílý dokument lze vytisknout pouze s nainstalovanou černou kazetou.
• Pokud je nainstalována pouze fotografická kazeta, nelze kopírovat ani tisknout.
• Chybovou zprávu zrušíte stisknutím tlačítka .

Chyba paměti
Zde jsou možná řešení. Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

Snižte využití paměti.
Pokud lze použít:

• Vytiskněte čekající přijaté faxy.
• Odešlete méně stránek.

Zvolte nastavení Po vytočení.
1 Na ploše poklepejte na ikonu Productivity Studio.

2 Na úvodní obrazovce klepněte na tlačítko Historie a nastavení faxování.

3 Klepněte na položku Upravit seznam rychlých voleb a další nastavení faxu.

4 Klepněte na kartu Volba a odesílání.

5 V oblasti „Možnosti odeslání“ vyberte v části „Skenovat dokument v“ možnost Po vytočení.

6 Klepněte na tlačítko OK.

7 Odešlete fax znovu.

Nejsou vybrány žádné obrázky
V kroku 1 zpracování vytisknuté a naskenované korektury fotografie jste nevybrali žádnou možnost.

1 Vybraný kruh nebo kruhy musíte úplně vyplnit.

2 Pokračujte stisknutím tlačítka .

Není vybrána žádná velikost fotografie nebo papíru
V kroku 2 zpracování vytisknuté a naskenované korektury fotografie jste nevybrali žádnou možnost.

1 Vybraný kruh nebo kruhy musíte úplně vyplnit.

2 Pokračujte stisknutím tlačítka .

Nebyla rozpoznána korektura
Dokument položený na skleněnou plochu skeneru není platná korektura. Další informace naleznete v části „Tisk
fotografií uložených v paměťovém zařízení pomocí korektury“ na str. 79.

Žádné informace o korektuře
Vytištěná a naskenovaná korektura fotografie již není platná.

Pravděpodobně jste před skenováním korektury fotografie vyjmuli z tiskárny paměťovou kartu nebo jednotku paměti
flash nebo jste vypnuli tiskárnu.

Další informace naleznete v části „Tisk fotografií uložených v paměťovém zařízení pomocí korektury“ na str. 79.
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Nebyly zjištěny žádné platné soubory fotografií
Na paměťové kartě nebo jednotce paměti flash nebyly nalezeny žádné podporované obrázky.

Tiskárna podporuje základní soubory JPEG (včetně Exif) končící příponami JPEG, JPE a JPG.

Podporovány jsou následující formáty TIFF načtené z fotografické karty nebo jednotky paměti flash USB:
• Nekomprimovaná data RGB: Baseline TIFF Rev. 6.0 RGB Full Color Images
• Nekomprimovaná data YCbCr: TIFF Rev. 6.0 Extensions YCbCr Images

Podporovány jsou pouze soubory TIFF vytvořené přímo v digitálních fotoaparátech, které nebyly upraveny
počítačovým softwarem.

V jednom okamžiku lze vybrat jen jednu možnost zdokonalení fotografie
V kroku 2 zpracování vytisknuté a naskenované korektury fotografie jste vybrali více než jednu možnost.

1 Pro každou možnost úplně vyplňte pouze jeden kroužek.

2 Pokračujte stisknutím tlačítka .

V jednom okamžiku lze vybrat pouze jednu velikost fotografie
V kroku 2 zpracování vytisknuté a naskenované korektury fotografie jste vybrali více než jednu možnost.

1 Pro každou možnost úplně vyplňte pouze jeden kroužek.

2 Pokračujte stisknutím tlačítka .

Neshoda papíru
Velikost papíru vloženého v tiskárně není aktuálním režimem podporována.

1 Vložte správný papír.

2 Stiskněte tlačítko .

Zablokování papíru
Další informace naleznete v části „Řešení problémů s nesprávným zaváděním nebo zablokováním papíru“ na
str. 143.

Došel papír
1 Vložte papír.

2 Stiskněte tlačítko 

Chyba velikosti papíru nebo fotografie
Jedna nebo více fotografií vybraných k tisku má velikost, která se neshoduje s velikostí papíru vloženého do tiskárny.

Změňte velikost fotografie tak, aby se shodovala s velikostí papíru vloženého do tiskárny, nebo změňte velikost
papíru, aby odpovídala velikosti fotografie.

Chyba velikosti nebo typu papíru
Papír vložený v tiskárně není pro oboustranný tisk podporován.

Vložte obyčejný papír velikosti Letter nebo A4.
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Chybná velikost fotografie, fotografie se musí vejít na stránku
Jedna nebo několik fotografií je větších než velikost papíru zvolená v nabídce tiskárny.

1 Stisknutím tlačítka  zrušte chybovou zprávu.

2 Stiskněte opakovaně tlačítko  nebo , dokud se na displeji nezobrazí položka Velikost papíru.

3 Stiskněte tlačítko .

4 Opakovaným stisknutím tlačítka  nebo  vyberte možnost velikosti papíru, na kterou se vejde vaše největší
fotografie.

5 Stisknutím tlačítka Start Barevně nebo Start Černobíle zahajte tisk.

Chyba komunikace PictBridge
Vytáhněte kabel USB dodaný s fotoaparátem a znovu jej zasuňte do portu PictBridge v přední části tiskárny.

Vyjměte kartu fotoaparátu
Tiskárna může číst data z digitálního fotoaparátu podporujícího standard PictBridge, nebo z paměťové karty, ale
nikoli z obou současně.

1 Odpojte digitální fotoaparát podporující standard PictBridge a vyjměte paměťovou kartu.

2 Vložte pouze jedno z výše uvedených zařízení.

Zablokování nosiče
1 Zkontrolujte, zda není blokována cesta nosiče.

2 Stiskněte tlačítko .

Další informace naleznete v části „Řešení problémů s nesprávným zaváděním nebo zablokováním papíru“ na
str. 143.

Chyba korektury
Chyba může být způsobena libovolnou z následujících příčin:

Příčina Řešení

Tiskárna nerozpoznala korekturu. Zkontrolujte následující body:
• Korektura je úplně vyplněna.
• Položte korekturu lícem dolů do pravého dolního

rohu skleněné plochy skeneru.
• Papír není vložen nakřivo.

Nejsou vybrány žádné obrázky pro tisk. Zkontrolujte, zda jsou vybrány obrázky k tisku.

Není vybrána žádná velikost fotografie nebo papíru. Zkontrolujte, zda je vybrána velikost papíru nebo
fotografie.

Bylo zvoleno více velikostí fotografie nebo papíru. Vyberte pouze jednu velikost fotografie nebo papíru.

Nikde na korektuře není vyznačen žádný výběr. Zkontrolujte, zda je korektura úplně vyplněna.

Z paměťového zařízení byla počítačem odebrána
fotografie nebo více fotografií.

Vyberte jinou fotografii.

Bylo zvoleno více vylepšení fotografie. Lze vybrat pouze jedno vylepšení fotografie.
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Některé fotografie byly z karty odstraněny hostitelem
Některé fotografie na korektuře byly z paměťové karty odstraněny pomocí počítače.

Musíte vytisknout novou korekturu fotografií.

Další informace naleznete v části „Tisk fotografií uložených v paměťovém zařízení pomocí korektury“ na str. 79.

Potíže při čtení paměťové karty
• Viz „Paměťovou kartu nelze vložit“ na str. 147.
• Viz „Po vložení paměťové karty se nic nestane“ na str. 147.

Chyba – typ papíru pro oboustranný tisk
Nevybrali jste správný typ nebo velikost papíru pro oboustranný tisk.

1 Stiskněte tlačítko .

2 Stisknutím tlačítka  zvolte položku Manipulace s papírem.

3 Stisknutím tlačítka  zvolte Typ nebo Velikost.

4 Stisknutím tlačítka  nebo  zvolte správný výběr.

Poznámka: Používejte pouze obyčejný papír velikosti Letter nebo A4. Tiskárna nebude vytvářet oboustranné kopie
na obálky, štítkový kartón nebo fotografický papír.

Oboustranný tisk není na aktuální velikosti papíru podporován
Velikost papíru není pro oboustranný tisk podporována.

1 Stiskněte tlačítko .

2 Stisknutím tlačítka  zvolte položku Manipulace s papírem.

3 Stisknutím tlačítka  vyberte Velikost.

4 Stisknutím tlačítka  nebo  zvolte správnou velikost papíru.

Poznámka: Tiskárna podporuje oboustranný tisk pouze na papíru velikosti Letter a A4.

Oboustranný tisk není na aktuálním typu papíru podporován
Typ papíru není pro oboustranný tisk podporován.

1 Stiskněte tlačítko .

2 Stisknutím tlačítka  zvolte položku Manipulace s papírem.

3 Stisknutím tlačítka  vyberte Typ.

4 Stisknutím tlačítka  nebo  zvolte správný typ papíru.

Poznámka: Tiskárna podporuje oboustranný tisk pouze na obyčejný papír.
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Chybové zprávy na obrazovce počítače
Vymazání chybových zpráv
1 Opravte příčinu problému popsanou v chybové zprávě. Specifické pokyny zobrazíte klepnutím na tlačítko

Nápověda v dialogovém okně chybové zprávy.

2 Po napravení příčiny chyby pokračujte v tisku stisknutím tlačítka Pokračovat.

Jestliže chyba přetrvává, ale chcete odstranit chybovou zprávu:

1 Klepněte na tlačítko Zrušit tisk. Chybová zpráva se zavře a zobrazí se dialogové okno Zrušení tisku.

2 Postupujte podle pokynů v dialogovém okně Zrušení tisku.

Chybí levá nebo pravá kazeta

?

Tato zpráva značí, že chybí jedna z potřebných kazet. Bude nutné nainstalovat tiskovou kazetu.

Komunikace nefunguje
Počítač a tiskárna spolu pravděpodobně nemohou komunikovat.

Je tiskárna napájena?
Pokud tlačítko  nesvítí, tiskárna pravděpodobně není napájena.

• Zapojte tiskárnu do jiné elektrické zásuvky.
• Je-li tiskárna zapojena přes ochranu proti přepětí, vypojte ji a zapojte přímo do zásuvky.

Je nějaký problém v připojení kabelů?
Pokud je tiskárna připojená k externímu zařízení, mohlo dojít k potížím s tímto zařízením. Zkontrolujte informace o
nastavení dodané se zařízením, abyste se ujistili, že je správně nainstalováno.

Pokud tisknete pomocí kabelu USB, zkontrolujte, zda je kabel správně zapojen do tiskárny i do počítače.

Než zašlete tisknout, bude pravděpodobně nutné restartovat počítač.

Obecný problém s tiskem
Nelze zobrazit konkrétnější chybovou zprávu, protože nefunguje obousměrná komunikace mezi tiskárnou a
počítačem.
Informace o tom, jak získáte konkrétnější chybovou zprávu, naleznete v části „Obousměrná komunikace nefunguje“
na str. 142.

Informace o tom, jak zjistíte problém bez použití obousměrné komunikace, naleznete v části „Kontrola připravenosti
tiskárny“ na str. 134.
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Dochází inkoust
V tiskové kazetě téměř došel inkoust.

Nainstalujte novou kazetu. Další informace naleznete v části „Instalace tiskových kazet“ na str. 99.

Informace o objednání nové kazety najdete v části „Objednání spotřebního materiálu“ na str. 104.

Nedostatek paměti
Software tiskárny nemá dostatek paměti pro tisk.
Vyzkoušejte následující postupy řešení:

• Před odesláním dokumentu k tisku ukončete všechny spuštěné programy. Když je v počítači spuštěno příliš
mnoho programů, může tiskárna vytisknout prázdnou stránku.

• Postupujte podle pokynů na obrazovce s chybovou zprávou. Podle těchto pokynů snížíte velikost paměti
potřebné k tisku.

Došel papír
1 Vložte papír.

2 Pokračujte v tisku stisknutím tlačítka .

Poznámka: Při vkládání nezatlačujte papír do tiskárny silou.

Oprava chyby tisku
Postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.

Pokud tiskárna stále netiskne:

1 Postupujte jedním z následujících způsobů:
• V systému Windows Vista klepněte na tlačítko .
• V systému Windows XP a starších systémech klepněte na tlačítko Start.

2 Klepněte na tlačítko Programy nebo Všechny Programy  Lexmark 4800 Series.

3 Klepněte na položku Středisko řešení, a potom klepněte na kartu Kontaktní informace.

Zablokování papíru
Došlo k zablokování papíru v tiskárně a je nutné uvolnit trasu papíru.

Poznámka: Při vkládání papíru jej do tiskárny nezasunujte násilím.
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Bylo nalezeno více zařízení All-In-One
Počítač rozpoznal více tiskáren Lexmark připojených místně nebo prostřednictvím sítě. Můžete si vybrat, kterou
tiskárnu chcete použít.

1 Vyberte tiskárnu v seznamu.

2 Klepněte na tlačítko OK.

Chyba tisku souborů
Chcete-li použít funkci Tisk souborů, musí být tiskárna připojena k počítači a tiskárna i počítač musí být zapnuté.

Chyba může být způsobena libovolnou z následujících příčin:

Příčina Řešení

Tiskárna v počítači nenalezla aplikaci či software, který
potřebuje k tisku souboru nebo souborů uložených na
paměťovém zařízení.

Zkontrolujte, zda je v počítači nainstalován software, který
umožňuje otevírat soubory s požadovanými příponami.

Tiskárně se nepodařilo načíst soubor nebo soubory
uložené na paměťovém zařízení.

Zkontrolujte následující body:
• Paměťové zařízení nebylo odebráno.
• Paměťová karta nebo jednotka paměti flash není

poškozena.
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Poznámky

Informace o produktu
Název produktu:

Lexmark 4800 Series

Typ zařízení:

4428

Modely:

W22

W2E

Poznámky k vydání
Červen 2007

Následující odstavec neplatí pro země, kde taková nařízení odporují místním zákonům: SPOLEČNOST LEXMARK
INTERNATIONAL, INC PŘEDKLÁDÁ TUTO PUBLIKACI VE STAVU „JAK JE“ BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK, AŤ VYJÁDŘENÝCH, NEBO
IMPLIKOVANÝCH, VČETNĚ IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÉ ÚČELY. Některé státy
nepřipouštějí při určitých transakcích možnost zříci se vyjádřených nebo nevyjádřených záruk. Z těchto důvodů se na vás nemusí
uvedené prohlášení vztahovat.

Tato publikace může obsahovat technické nepřesnosti nebo tiskové chyby. Obsažené informace jsou pravidelně aktualizovány; změny
budou zahrnuty do novějších vydání. Popsané výrobky nebo programy mohou být kdykoliv zlepšeny nebo změněny.

Odkazy na výrobky, programy nebo služby uvedené v této publikaci neznamenají, že by výrobce zamýšlel zpřístupnit je ve všech zemích,
ve kterých působí. Odkaz na výrobek, program nebo službu není zamýšlen jako tvrzení nebo předpoklad, že by měl být použit pouze
daný výrobek, program nebo služba. Místo nich lze použít libovolný funkční ekvivalentní výrobek, program či službu, pokud se tím
neporuší žádný existující nárok na intelektuální vlastnictví. Za vyhodnocení a ověření provozu ve spojení s jinými výrobky, aplikacemi
či službami, než které jsou výslovně vyznačeny výrobcem, odpovídá uživatel.

Technickou podporu společnosti Lexmark naleznete na support.lexmark.com.

Informace o dodávkách spotřebního materiálu a souborech ke stažení naleznete na stránkách www.lexmark.com.

Pokud nemáte přístup k Internetu, můžete kontaktovat společnost Lexmark poštou na adrese:

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

© 2007 Lexmark International, Inc.

Všechna práva vyhrazena.

Ochranné známky
Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených
státech a dalších zemích.

Evercolor a PerfectFinish jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc.

TrueType je ochranná známka společnosti Apple Inc.

Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

Konvence
Poznámka:  poznámka označuje text, který vám může být nápomocný.
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Varování:  Varování označuje skutečnost, která by mohla poškodit hardware nebo software produktu.

UPOZORNĚNÍ:  UPOZORNĚNÍ označuje skutečnost, která by mohla způsobit zranění.

UPOZORNĚNÍ: Tento typ UPOZORNĚNÍ označuje, že byste se neměli dotýkat označené oblasti.

UPOZORNĚNÍ: Tento typ UPOZORNĚNÍ označuje horký povrch.

UPOZORNĚNÍ: Tento typ UPOZORNĚNÍ označuje nebezpečí úrazu el. proudem.

UPOZORNĚNÍ: Tento typ UPOZORNĚNÍ označujenebezpečí sklopení.

Vystavení záření rádiových vln
Následující informace platí v případě, že ve vaší tiskárně je nainstalovaná bezdrátová síťová karta

Rádiový výstupní výkon tohoto zařízení je podstatně nižší než limity vystavení frekvenci rádiových vln FCC a dalších regulačních úřadů.
Mezi anténou a jakýmikoli osobami musí být u tohoto zařízení zachována minimální vzdálenost 20 cm, aby byly splněny požadavky
směrnice FCC a dalších regulačních úřadů na vystavení osob záření rádiových frekvencí.

Prohlášení o shodě pro rádiová zařízení podle směrnic EU
Následující informace platí v případě, že ve vaší tiskárně je nainstalovaná bezdrátová síťová karta

Tento výrobek splňuje ochranné požadavky Rady EU dané direktivami 89/336/EEC, 2006/95/EC a 1999/5/EC upravujícími v rámci
přibližování a harmonizace zákonů členských států elektromagnetickou kompatibilitu a bezpečnost elektrických zařízení navržených pro
použití v rámci daných napěťových limitů a u rádiových zařízení a koncových zařízení pro telekomunikace.

Shoda je označena symbolem CE.

Symbol Upozornění znamená, že v rámci některých členských států existují určitá omezení.

Prohlášení o shodě s požadavky směrnice lze získat od ředitele výroby a technické podpory společnosti Lexmark International, S. A.,
Boigny, Francie.

Následující omezení se týkají:

Země/oblast Omezení

Všechny země/oblasti Tento produkt je určen výhradně k použití v interiéru. Tento produkt není vhodný k venkovnímu použití.

L'Italia Si fa presente inoltre che l'uso degli apparati in esame è regolamentato da:

• D.Lgs 1.8.2003, n.259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) e 105 (libero uso), per
uso privato;

• D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell'accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

Tento výrobek splňuje omezení směrnice EN 55022; bezpečnostní požadavky směrnice EN 60950; požadavky na rádiové spektrum
směrnice ETSI EN 300 328 a požadavky elektromagnetické kompatibility směrnic EN 55024, ETSI EN 301 489-1 a ETSI EN 301 489-17.

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

Dansk Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i
direktiv 1999/5/EF.

Deutsch Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
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Ελληνική ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ
ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Polski Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz
pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Português A Lexmark International Inc. declara que este este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras dispo-
sições da Diretiva 1999/5/CE.

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

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

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

Úrovně hluku
Následující měření byla provedena v souladu s normou ISO 7779 a zveřejněna v souladu s normou ISO 9296.
Poznámka: Některé režimy se na tento produkt nemusí vztahovat.

1 metr – průměrný akustický tlak, dBA

Tisk 48

Skenování 35

Kopírování 41

Připraveno neslyšitelný
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Hodnoty se mohou měnit. Viz www.lexmark.com pro aktuální hodnoty.

Směrnice WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) – recyklace
materiálu

Logo WEEE označuje speciální recyklační programy a postupy pro elektronická zařízení v zemích EU. Při výrobě produktů bereme
ohledy na jejich recyklaci. Máte-li v souvislosti s možnostmi recyklace další otázky, navštivte webové stránky společnosti Lexmark na
adrese www.lexmark.com obsahující informace o telefonních číslech místních poboček.

Likvidace produktu
Tiskárnu a spotřební materiál je nutno likvidovat samostatně mimo normální domácí odpad. Informace o možnostech likvidace a
recyklace získáte u místních úřadů.

Informace o teplotě
Okolní teplota 15° ~ 32° C (60° ~ 90° F)

Přepravní a skladovací teplota -40° ~ 60° C (-40° ~ 140° F), 1° ~ 60° C (34° ~ 140° F)

ENERGY STAR

Spotřeba energie
Spotřeba energie produktu
V následující tabulce jsou uvedeny spotřeby energie tohoto produktu.
Poznámka: Některé režimy se na tento produkt nemusí vztahovat.

Režim Popis Spotřeba energie (W)

Tisk Produkt generuje výstup v podobě trvalého záznamu z elektronických
vstupů.

16,4

Kopírování Produkt generuje výstup v podobě trvalého záznamu z trvalých origi-
nálních dokumentů.

13,6

Skenování Produkt skenuje dokumenty ve formě trvalých záznamů. 10,3

Připraveno Produkt čeká na tiskovou úlohu. 9,2

Spořič energie Produkt je v režimu šetřícím energii. 6,2

Zvýšený režim vypnutí Produkt je zapojen do zásuvky, ale je vypnutý. není k dispozici
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Režim Popis Spotřeba energie (W)

Snížený režim vypnutí (<1 W Off) Produkt je zapojen do zásuvky, ale je vypnutý a produkt se nachází
v režimu nejnižší možné spotřeby.

není k dispozici

Vypnuto Produkt je zapojen do zásuvky, ale je vypnutý. 0,2

Výše uvedené spotřeby energie reprezentují průměry měření. Okamžitá spotřeba energie může být podstatně vyšší než průměr.

Hodnoty se mohou měnit. Viz www.lexmark.com pro aktuální hodnoty.

Spořič energie
Tento výrobek je navržen s režimem šetřícím energii s názvem Spořič energie. Režim Spořič energie je ekvivalentní s režimem EPA
Sleep Mode. Režim Spořič Energie šetří energii snížením spotřeby energie během delších neaktivních období. Režim Spořič Energie
se automaticky aktivuje po uplynutí určitého intervalu nečinnosti zařízení, který se nazývá "Interval spořiče energie".

Tovární nastavení intervalu spořiče energie pro tento výrobek je (min): 60

Režim vypnutí
Pokud má tento produkt režim vypnutí, při kterém stále spotřebovává jisté malé množství energie, můžete zcela ukončit spotřebu energie
produktem odpojením napájecího kabelu z el. zásuvky.

Celková spotřeba energie
Někdy je vhodné spočítat celkovou spotřebu energie produktu. Vzhledem k tomu, že jsou údaje o spotřebě energie uvedeny ve wattech,
je třeba příkon vynásobit časem, po který je produkt v příslušném režimu. Tím spočítáte spotřebu energie. Celková spotřeba energie
produktu je pak součtem spotřeb energie pro jednotlivé režimy.

Statement of Limited Warranty
Lexmark International, Inc., Lexington, KY
This limited warranty applies to the United States. For customers outside the U.S., see the country-specific warranty information that
came with your product.

This limited warranty applies to this product only if it was originally purchased for your use, and not for resale, from Lexmark or a Lexmark
remarketer, referred to in this statement as “Remarketer.”

Limited warranty
Lexmark warrants that this product:

—Is manufactured from new parts, or new and serviceable used parts, which perform like new parts

—Is, during normal use, free from defects in material and workmanship

If this product does not function as warranted during the warranty period, contact a Remarketer or Lexmark for repair or replacement (at
Lexmark's option).

If this product is a feature or option, this statement applies only when that feature or option is used with the product for which it was
designed. To obtain warranty service, you may be required to present the feature or option with the product.

If you transfer this product to another user, warranty service under the terms of this statement is available to that user for the remainder
of the warranty period. You should transfer proof of original purchase and this statement to that user.

Limited warranty service
The warranty period starts on the date of original purchase as shown on the purchase receipt. The warranty period ends 12 months later.

To obtain warranty service you may be required to present proof of original purchase. You may be required to deliver your product to
the Remarketer or Lexmark, or ship it prepaid and suitably packaged to a Lexmark designated location. You are responsible for loss of,
or damage to, a product in transit to the Remarketer or the designated location.

When warranty service involves the exchange of a product or part, the item replaced becomes the property of the Remarketer or Lexmark.
The replacement may be a new or repaired item. The replacement item assumes the remaining warranty period of the original product.

Replacement is not available to you if the product you present for exchange is defaced, altered, in need of a repair not included in warranty
service, damaged beyond repair, or if the product is not free of all legal obligations, restrictions, liens, and encumbrances.
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Before you present this product for warranty service, remove all print cartridges, programs, data, and removable storage media (unless
directed otherwise by Lexmark).

For further explanation of your warranty alternatives and the nearest Lexmark authorized servicer in your area, contact Lexmark at (800)
332-4120, or on the World Wide Web at http://support.lexmark.com.

Remote technical support is provided for this product throughout its warranty period. For products no longer covered by a Lexmark
warranty, technical support may not be available or only be available for a fee.

Extent of limited warranty
We do not warrant uninterrupted or error-free operation of any product.

Warranty service does not include repair of failures caused by:

—Modification or attachments

—Accidents or misuse

—Unsuitable physical or operating environment

—Maintenance by anyone other than Lexmark or a Lexmark authorized servicer

—Operation of a product beyond the limit of its duty cycle

—Use of printing media outside of Lexmark specifications

—Supplies (such as ink) not furnished by Lexmark

—Products, components, parts, materials, software, or interfaces not furnished by Lexmark

TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, NEITHER LEXMARK NOR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS OR
REMARKETERS MAKE ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WITH
RESPECT TO THIS PRODUCT, AND SPECIFICALLY DISCLAIM THE IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND SATISFACTORY QUALITY. ANY WARRANTIES THAT MAY
NOT BE DISCLAIMED UNDER APPLICABLE LAW ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD. NO WARRANTIES,
EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THIS PERIOD. ALL INFORMATION, SPECIFICATIONS, PRICES, AND SERVICES
ARE SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE.

Limitation of liability
Your sole remedy under this limited warranty is set forth in this document. For any claim concerning performance or nonperformance of
Lexmark or a Remarketer for this product under this limited warranty, you may recover actual damages up to the limit set forth in the
following paragraph.

Lexmark's liability for actual damages from any cause whatsoever will be limited to the amount you paid for the product that caused the
damages. This limitation of liability will not apply to claims by you for bodily injury or damage to real property or tangible personal property
for which Lexmark is legally liable. IN NO EVENT WILL LEXMARK BE LIABLE FOR ANY LOST PROFITS, LOST SAVINGS,
INCIDENTAL DAMAGE, OR OTHER ECONOMIC OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. This is true even if you advise Lexmark or a
Remarketer of the possibility of such damages. Lexmark is not liable for any claim by you based on a third party claim.

This limitation of remedies also applies to claims against any Suppliers and Remarketers of Lexmark. Lexmark's and its Suppliers' and
Remarketers' limitations of remedies are not cumulative. Such Suppliers and Remarketers are intended beneficiaries of this limitation.

Additional rights
Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or do not allow the exclusion or limitation of incidental or
consequential damages, so the limitations or exclusions contained above may not apply to you.

This limited warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state.

LICENČNÍ SMLOUVY SPOLEČNOSTI LEXMARK
PEČLIVĚ PŘEČTĚTE: POUŽITÍM PROODUKTU VYJÁDŘÍTE SVŮJ SOUHLAS S TÍM, ŽE JSTE VÁZÁNI VŠEMI PODMÍNKAMI
TĚCHTO LICENČNÍCH SMLUV. NESOUHLASÍTE-LI S NÍŽE UVEDENÝMI SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI, PAK LASKAVĚ NEPOUŽITÝ
PRODUKT OBRATEM VRAŤTE A POŽADUJTE VRÁCENÍ VÁMI ZAPLACENÉ ČÁSTKY. JESTLIŽE INSTALUJETE TENTO PRODUKT
JINÝM STRANÁM, ZAVAZUJETE SE JEJICH UŽIVATELE INFORMOVAT O TOM, ŽE POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PRODUKTU ZNAMENÁ
PŘIJETÍ TĚCHTO SMLUVNÍCH PODMÍNEK.
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LICENČNÍ SMLOUVA NA KAZETY
Souhlasím s tím, že patentované tiskové kazety dodané s tímto tiskovým zařízením jsou prodávány na základě následující licence či
smlouvy: Patentované tiskové kazety uvnitř balení jsou licencovány pouze pro jedno použití a jsou určeny k zastavení činnosti po
spotřebování pevně stanoveného množství inkoustu. Když je požadována výměna, zůstane v kazetě proměnlivé množství inkoustu.
Licence k použití tiskové kazety po jednom použití končí a použitá kazeta musí být vrácena k opětovné výrobě, opětovnému naplnění
nebo recyklaci pouze společnosti Lexmark. Pokud v budoucnu koupím další kazetu, která je prodávána podle podmínek uvedených
shora, přijímám tyto podmínky i pro nakládání s touto novou kazetou. Nesouhlasíte-li s výše uvedenými smluvními podmínkami, pak
laskavě nepoužitý výrobek obratem vraťte prodejci. Náhradní kazety, které nepodléhají těmto licenčním podmínkám, jsou prodávány na
www.lexmark.com.

LICENČNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOFTWARU SPOLEČNOSTI LEXMARK
Tato Licenční smlouva o poskytnutí softwaru ("Licenční smlouva") je právní smlouvou mezi Vámi (tedy jednotlivcem nebo jiným
jednotlivým subjektem) a společností Lexmark International, Inc. ("Lexmark"), kterou se řídí použití libovolné softwarové aplikace, kterou
Vám společnost Lexmark nainstalovala nebo poskytla k užívání v souvislosti s Vaším výrobkem od společnosti Lexmark, pokud však
výrobek nebo softwarová aplikace společnosti Lexmark není předmětem jiné písemné licenční smlouvy o poskytnutí softwaru mezi Vámi
a společností Lexmark nebo jejími dodavateli. Termín "Softwarová aplikace" v sobě zahrnuje strojové instrukce, audiovizuální prvky
(např. obrázky a nahrávky) a přidružená média, tištěné materiály a dokumentaci v elektronické podobě, ať zahrnuté do produktu Lexmark,
nebo s ním distribuované či určené k použití s produktem.
1 PROHLÁŠENÍ O OMEZENÉ ZÁRUCE. Společnost Lexmark zaručuje, že média (např. disketa nebo disk CD-ROM), na kterých je

Softwarová aplikace (pokud je součástí dodávky) dodána, budou během záruční doby při normálním používání prosta vad materiálu
a výrobního zpracování. Záruční doba je devadesát (90) dnů a začíná běžet dnem, kdy je Softwarová aplikace dodána původnímu
koncovému uživateli. Tato omezená záruka se vztahuje pouze na média se Softwarovou aplikací zakoupená jako nová od
společnosti Lexmark nebo od autorizovaného prodejce či distributora společnosti Lexmark. Pokud by bylo rozhodnuto, že média
nesplňují podmínky této omezené záruky, společnost Lexmark Softwarovou aplikaci vymění.

2 ZŘEKNUTÍ SE A OMEZENÍ ZÁRUK. KROMĚ PODMÍNEK URČENÝCH TOUTO LICENČNÍ SMLOUVOU A DO MAXIMÁLNÍHO
ROZSAHU UMOŽNĚNÉHO PLATNÝMI ZÁKONY POSKYTUJÍ SPOLEČNOST LEXMARK A JEJÍ DODAVATELÉ SOFTWAROVOU
APLIKACI "JAK JE", A ZŘÍKAJÍ SE V SOUVISLOSTI SE SOFTWAROVOU APLIKACÍ VŠECH DALŠÍCH ZÁRUK A PODMÍNEK,
VYJÁDŘENÝCH NEBO MLČKY PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ, ALE NIKOLI S OMEZENÍM NA NÁZEV, NEPORUŠENÍ PRÁV,
PRODEJNOST A VHODNOST PRO URČITÉ ÚČELY A NEPŘÍTOMNOSTI VIRŮ. Tuto smlouvu je třeba číst zároveň s konkrétními
statutárními ustanoveními, která mohou být v té které době platná, a z nichž plynou takové záruky nebo podmínky či ukládají
společnosti Lexmark takové povinnosti, které nelze vyloučit ani upravit. Jestliže jsou taková ustanovení platná, pak společnost
Lexmark v rámci svých možností omezuje svou odpovědnost za nedodržení těchto ustanovení na jednu z následujících akcí: výměnu
Softwarové aplikace, nebo refundaci ceny zaplacené za Softwarovou aplikaci.

3 POSKYTNUTÍ LICENČNÍCH PRÁV. Společnost Lexmark Vám poskytuje následující práva za předpokladu, že souhlasíte se všemi
podmínkami této Licenční smlouvy:
a Použití. Jste oprávněni k Použití jedné (1) kopie softwarové aplikace. Termínem "Použití" se míní uchovávání, načítání,

instalování, spouštění nebo zobrazování Softwarové aplikace. Pokud vám společnost Lexmark poskytla licenci na souběžné
použití Softwarové aplikace, musíte omezit počet autorizovaných uživatelů na počet uvedený ve smlouvě se společností
Lexmark. Je zakázáno rozdělovat součásti Softwarové aplikace pro použití ve více počítačích. Souhlasíte s tím, že nebudete
Používat Softwarovou aplikaci či jakoukoliv její část způsobem, který opomíjí, upravuje, vylučuje, zastírá, mění anebo potlačuje
vizuální zobrazení jakékoliv ochranné známky, obchodního názvu, obchodního označení nebo upozornění o duševním
vlastnictví, které se zobrazí na obrazovce počítače při spuštění Softwarové aplikace či v její souvislosti.

b Kopírování. Jste oprávněni vytvořit jednu (1) kopii Softwarové aplikace výhradně pro účely zálohy, archivace nebo instalace za
předpokladu, že kopie obsahuje všechna původní oznámení o majetkových právech k Softwarové aplikaci. Je zakázáno
kopírovat Softwarovou aplikaci do jakékoli veřejné či distribuční sítě.

c Vyhrazení práv. Softwarová aplikace, včetně všech písem, je chráněna autorským právem a je majetkem společnosti Lexmark
International, Inc. nebo jejích dodavatelů. Společnost Lexmark si vyhrazuje všechna práva, která nejsou touto Licenční smlouvou
výslovně poskytnuta Vám.

d Freeware. Nehledě na podmínky této Licenční smlouvy vám náleží licence k celé softwarové aplikaci nebo její části, tvořené
softwarem poskytnutým v rámci veřejné licence třetími stranami ("Freeware") a vztahují se na ni podmínky licenční softwarové
smlouvy, která je součástí takového Freewaru, ať v podobě jednotlivé smlouvy, zkrácené smlouvy nebo elektronických licenčních
podmínek, a to v době stažení aplikace. Při použití Freewaru se musíte řídit výhradně ustanoveními a podmínkami takové licence.

4 PŘEVODITELNOST. Jste oprávněni převádět Softwarovou aplikaci na jiného koncového uživatele. Libovolný převod musí zahrnovat
všechny součásti softwaru, média, tištěné materiály i tuto Licenční smlouvu, a je zakázáno ponechávat si kopie Softwarové aplikace
nebo její součásti. Převod nesmí být nepřímý, například prostřednictvím zaslání. Před uskutečněním převodu musí koncový uživatel,
který obdrží převedenou Softwarovou aplikaci, souhlasit se všemi podmínkami Licenční smlouvy. Převedením Softwarové aplikace
je Vaše licence automaticky ukončena. Je zakázáno pronajímat, poskytovat sublicenci nebo přenechávat Softwarovou aplikaci, s
výjimkou rozsahu uvedeného v této Licenční smlouvě, a jakýkoli pokus o takovou akci je neplatný.

5 UPGRADY. Chcete-li používat Softwarovou aplikaci označenou jako upgrade, musíte nejdříve získat oprávnění k původní
Softwarové aplikaci, kterou společnost Lexmark určí jako právoplatnou pro upgrade. Po provedení upgradu nesmíte dále užívat
původní Softwarovou aplikaci, která byla základem pro možnost upgradu.
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6 OMEZENÍ ZPĚTNÉ ANALÝZY. Je zakázáno měnit, dešifrovat, zpětně analyzovat, zpětně sestavovat, dekompilovat nebo jinak
převádět Softwarovou aplikaci, vyjma rozsahu výslovně povoleného platnými zákony pro účely vnitřní provozuschopnosti, opravy
chyb a testování zabezpečení. Pokud máte taková zákonná práva, je Vaší povinností oznámit písemně jakoukoli zamýšlenou
zpětnou analýzu, zpětné sestavení nebo dekompilaci společnosti Lexmark. Je zakázáno dešifrovat Softwarovou aplikaci, pokud to
není nutné pro zákonné Použití Softwarové aplikace.

7 DOPLŇKOVÝ SOFTWARE. Tato Licenční smlouva platí i pro aktualizace nebo dodatky k původní Softwarové aplikaci poskytnuté
společností Lexmark, pokud společnost Lexmark nestanoví spolu s aktualizací nebo doplněním aplikace jiné podmínky.

8 OMEZENÍ NÁHRADY ŠKODY. Do maximálního rozsahu umožněného platnými zákony budou jakékoli nároky vůči společnosti
Lexmark, jejím dodavatelům, pobočkám a prodejcům a vaše maximální právo na náhradu škody následující: Společnost Lexmark
poskytne rychlé plnění výše popsané omezené záruky. Jestliže Lexmark neprovede výměnu vadných médií podle záruky, můžete
ukončit vaší licenci a proti vrácení všech vašich kopií Softwarové aplikace vám budou vráceny peníze.

9 OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. Do maximálního rozsahu umožněného platnými zákony budou jakékoli nároky vůči společnosti
Lexmark a jejím dodavatelům vyplývající z omezené záruky společnosti Lexmark, nebo libovolné jiné nároky související s plněním
dle této smlouvy, a to bez ohledu na způsob vzniku nebo podstatu škody (včetně smlouvy, porušení právní povinnosti, nemožnosti
uplatnit žalobní nárok či plnit povinnost, a dále včetně nedbalosti, uvedení v omyl a jiných obdobných případů), omezeny větší z
částek 5,00 USD, nebo částkou, kterou jste zaplatili firmě Lexmark nebo jejím autorizovaným distributorům za licenci k Softwarové
aplikaci, která způsobila dotyčnou škodu, nebo která byla příčinou jejího vzniku anebo s příčinou vzniku škody přímo souvisela.

ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEPONESE SPOLEČNOST LEXMARK ANI JEJÍ DODAVATELÉ, DCEŘINNÉ SPOLEČNOSTI A
DALŠÍ PRODEJCI, ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI SPECIÁLNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ, EXEMPLÁRNÍ, TRESTNÍ NEBO
NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ, ALE NIKOLI POUZE, UŠLÝCH ZISKŮ NEBO VÝNOSŮ, ZTRÁTY ÚSPOR, PŘERUŠENÍ
MOŽNOSTI POUŽITÍ ČI LIBOVOLNÉ ZTRÁTY, NEPŘESNOSTI ČI POŠKOZENÍ DAT NEBO ZÁZNAMŮ, NÁROKŮ TŘETÍCH
STRAN, NEBO ŠKODY NA HMOTNÉM ČI NEHMOTNÉM MAJETKU, ZTRÁTY SOUKROMÍ VZNIKLÉ NEBO JAKKOLI PLYNOUCÍ
Z LIBOVOLNÉHO USTANOVENÍ TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY), BEZ OHLEDU NA POVAHU NÁROKU, VČETNĚ, ALE NIKOLI
POUZE, PORUŠENÍ ZÁRUKY NEBO SMLOUVY, PŘEČINY (VČETNĚ NEDBALOSTI ČI PLNÉ ODPOVĚDNOSTI), DOKONCE
ANI KDYŽ SPOLEČNOST LEXMARK NEBO JEJÍ DCEŘINNÉ SPOLEČNOSTI, POBOČKY NEBO DISTRIBUTOŘI BYLI
UPOZORNĚNI NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD, ANI ZA LIBOVOLNÝ NÁROK VYPLÝVAJÍCÍ PRO VÁS Z NÁROKU TŘETÍ
STRANY, VYJMA ROZSAHU, DO KTERÉHO JE ODEPŘENÍ PRÁVA NA NÁHRADY TĚCHTO ŠKOD URČENO JAKO PRÁVNĚ
NEPLATNÉ. PŘEDCHOZÍ OMEZENÍ PLATÍ I V PŘÍPADĚ, ŽE VÝŠE ZMÍNĚNÉ NÁPRAVNÉ PROSTŘEDKY SELŽOU VE SVÉM
ZÁKLADNÍM ÚČELU.

10 DOBA PLATNOSTI. Tato Licenční smlouva je platná, dokud není ukončena nebo zamítnuta. Smlouvu můžete zamítnout nebo
ukončit kdykoli tím, že zničíte všechny kopie Softwarové aplikace spolu se všemi jejími úpravami, dokumentací a vnořenými částmi
v libovolné podobě, nebo jak jinak je zde uvedeno. Nedodržíte-li kteroukoli z podmínek této Licenční smlouvy, může Vám společnost
Lexmark oznámit ukončení platnosti licence. Bude-li smlouva takto ukončena, souhlasíte se zničením všech kopií Softwarové
aplikace společně se všemi jejími úpravami, dokumentací a vnořenými částmi v libovolné podobě.

11 DANĚ. Souhlasíte se svou povinností platit veškeré daně související s touto Smlouvou nebo s Použitím Softwarové aplikace včetně,
ale nikoli pouze, daní ze zboží a služeb a osobního majetku.

12 OMEZENÍ ÚČINNOSTI. Žádná ze smluvních stran není oprávněna uplatňovat jakékoli nároky, lhostejno jakého druhu, po uplynutí
dvou let od vzniku okolnosti zakládající příslušné právo, kromě činností plynoucích z platných zákonů.

13 PLATNÉ ZÁKONY. Tato Smlouva se bude řídit právním řádem státu Kentucky ve Spojených státech amerických. Nebude uplatněna
žádná volba zákonů v žádných právních řádech. Nebude použita Konvence OSN o smlouvách pro mezinárodní prodej zboží.

14 OMEZENÁ PRÁVA PRO ZÁKAZNÍKY PŮSOBÍCÍ VE VLÁDĚ USA. Softwarová aplikace byla vyvinuta výhradně s použitím
soukromých prostředků. Práva vlády Spojených států amerických k použití Softwarové aplikace podléhají této Smlouvě a omezením
zákona podle dokumentu DFARS 252.227-7014 a předpisů FAR (nebo jiným ekvivalentním předpisům správních orgánů či
ujednáním smlouvy).

15 SOUHLAS S POUŽITÍM DAT. Souhlasíte s tím, že společnost Lexmark, její pobočky a zástupci mohou shromažďovat a používat
informace, které jim poskytnete v souvislosti s využitím vámi vyžádaných služeb podpory v souvislosti se Softwarovou aplikací.
Společnost Lexmark se zavazuje nepoužít tyto informace způsobem, který by odhalil Vaši osobní totožnost, kromě rozsahu
potřebného pro poskytování takových služeb.

16 OMEZENÍ VÝVOZU. Nesmíte (a) získávat, zasílat, převádět či znovu vyvážet, přímo nebo nepřímo, Softwarovou aplikaci nebo jiný
přímý produkt z ní vytvořený, při nedodržení všech platných vývozních práv, ani (b) povolit, aby Softwarová aplikace byl použita k
libovolným účelům těmito vývozními právy zakázaným, včetně, ale nikoli pouze, šíření jaderných, chemických či biologických zbraní.

17 SOUHLAS S ELEKTRONICKOU PODOBOU SMLOUVY. Dohodli jste se se společností Lexmark na elektronické podobě této
Licenční smlouvy. To znamená, že klepnete-li na tlačítko "Souhlasím" nebo "Ano" na této stránce nebo použijete produkt, vyjadřujete
tím svůj souhlas s podmínkami této Licenční smlouvy a skutečnost, že takto činíte s úmyslem "podepsat" smlouvu se společností
Lexmark.
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18 ZPŮSOBILOST A OPRÁVNĚNÍ K UZAVŘENÍ SMLOUVY. Podpisem této Licenční smlouvy zároveň potvrzujete, že jste svým
věkem způsobilý(á) k právním úkonům a, je-li třeba, jste svým zaměstnavatelem nebo představeným náležitě oprávněn(a) vstoupit
do tohoto smluvního vztahu.

19 SMLOUVA JAKO CELEK. Tato Licenční smlouva (včetně libovolných dodatků nebo příloh Licenční smlouvy, náležejících k
Softwarové aplikaci) tvoří kompletní smlouvu o Softwarové aplikaci mezi Vámi a společností Lexmark. Není-li stanoveno jinak, pak
tyto smluvní podmínky nahrazují všechna předcházející a současná ústní nebo psaná ujednání, návrhy a zjištění související se
Softwarovou aplikací nebo jiným předmětem obsaženým v této Licenční smlouvě (vyjma rozsahu, do kterého přidané podmínky
nejsou v rozporu s podmínkami Licenční smlouvy nebo libovolné další psané smlouvy, podepsané Vámi a společností Lexmark,
vztahující se k Vašemu Použití Softwarové aplikace). V případech, kdy se libovolné postupy nebo programy služeb podpory
společnosti Lexmark ocitají v libovolném rozsahu v rozporu s podmínkami této Licenční smlouvy, jsou závazné podmínky této
Licenční smlouvy.
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Slovník síťových termínů

Adresa IP (Internet Protocol) Síťová adresa počítače nebo tiskárny. Každé zařízení v síti má vlastní síťovou adresu.
Adresu můžete přiřadit ručně (statická adresa IP), nebo ji může automaticky přiřadit
server DHCP (adresa IP serveru DHCP), anebo ji může automaticky přiřadit zařízení
(automatická adresa IP).

adresa IP serveru DHCP Adresa IP, která je automaticky přiřazena serverem DHCP

adresa MAC (Media Access Control) Hardwarová adresa, která jedinečně identifikuje jednotlivá zařízení v síti. MAC adresa
obvykle bývá uvedena na zařízení.

automatická adresa IP Adresa IP, která je automaticky přiřazena síťovým zařízením. Pokud je zařízení
nastaveno tak, aby používalo server DHCP, ale tento server není k dispozici, může být
automatická adresa IP přiřazena zařízením.

bezdrátový přístupový bod Zařízení, které spojuje dohromady bezdrátová zařízení a vytváří bezdrátovou síť

bezdrátový směrovač Směrovač, který zároveň funguje jako bezdrátový přístupový bod

BSS (Basic Service Set) Basic Service Set popisuje typ používané bezdrátové sítě. Typ BSS může být jeden z
následujících: Síť typu Infrastruktura nebo síť typu Ad-Hoc.

filtrování MAC adres Metoda omezení přístupu k bezdrátové síti zadáním MAC adres, které mohou po síti
komunikovat. Toto nastavení může být specifikováno v bezdrátových směrovačích nebo
přístupových bodech.

instalační kabel Dočasně spojuje tiskárnu s počítačem při některých způsobech instalace.

intenzita signálu Měřítko intenzity příjmu vysílaného signálu

interní bezdrátový tiskový server Zařízení, které umožňuje počítačům a tiskárnám vzájemně komunikovat po síti bez
použití kabelů

ipconfig Příkaz, který zobrazí adresu IP a další síťové informace týkající se počítače se
systémem Windows

kabel USB Lehký a pružný kabel, který umožňuje tiskárně komunikovat s počítačem mnohem
vyššími rychlostmi než paralelní kabely

kanál Specifická rádiová frekvence používaná dvěma nebo více bezdrátovými zařízeními ke
vzájemné komunikaci. Všechna zařízení v síti musí používat stejný kanál.

klíč zabezpečení Heslo, například klíč WEP nebo přístupové heslo WPA, použité k zabezpečení sítě

název sítě Viz „SSID (Service Set Identifier)“ na str. 174

ping Test sloužící k ověření toho, zda je počítač schopen komunikovat s jiným zařízením

port USB Malý, obdélníkový port na zadní straně počítače, který umožňuje připojit kabelem USB
periferní zařízení a komunikovat s nimi vysokými rychlostmi

protokol DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol)

Jazyk používaný servery DHCP.

přepínač Zařízení podobné síťovému rozbočovači, které spojuje dohromady různé sítě

přezdívka tiskárny Název přiřazený tiskárně, podle kterého ji můžete rozpoznat v síti

režim ad hoc Nastavení bezdrátového zařízení, které mu umožňuje komunikovat přímo s ostatními
bezdrátovými zařízeními bez přístupového bodu nebo směrovače

režim infrastruktura Nastavení bezdrátového zařízení, které mu umožňuje komunikovat přímo s ostatními
bezdrátovými zařízeními pomocí přístupového bodu nebo směrovače

server DHCP Počítač nebo směrovač, který přiřazuje jedinečné adresy IP všem zařízením v síti.
Jedinečné adresy zamezují konfliktům.

síť ad hoc Bezdrátová síť, která nepoužívá přístupový bod

síťový adaptér/karta Zařízení, které umožňuje počítačům a tiskárnám vzájemně komunikovat po síti
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síťový rozbočovač Zařízení, které spojuje více zařízení v pevné síti

směrovač Zařízení, které sdílí jedno připojení k Internetu s více počítači nebo s jinými zařízeními.
Základní směrovač řídí síťový provoz.

SSID (Service Set Identifier) Název bezdrátové sítě. Když připojíte tiskárnu k bezdrátové síti, musí tiskárna používat
stejný název SSID jako síť. Rovněž označován název sítě nebo BSS (Basic Service
Set).

statická adresa IP Ručně přiřazená adresa IP

UAA (Universally Administered Address) Adresa přiřazená síťové tiskárně nebo tiskovému serveru výrobcem. Chcete-li zjistit
adresu UAA, vytiskněte stránku s nastavením sítě a vyhledejte seznam adres UAA.

WEP (Wired Equivalent Privacy) Nastavení zabezpečení, které pomáhá zabránit neoprávněnému přístupu k bezdrátové
síti. Další možná nastavení zabezpečení jsou WPA a WPA2.

Wi-Fi Oborový termín, který popisuje technologii použitou k vytvoření bezdrátové sítě (WLAN)
schopné spolupráce s jinými sítěmi.

WPA (Wi-Fi Protected Access) Nastavení zabezpečení, které pomáhá zabránit neoprávněnému přístupu k bezdrátové
síti. WPA není podporováno v bezdrátových sítích ad hoc. Další možná nastavení
zabezpečení jsou WEP a WPA2.

WPA2 Novější verze WPA. Starší směrovače ji nemusí podporovat. Další možná nastavení
zabezpečení jsou WPA a WEP.
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doplňování tiskových kazet  101

E
elektronická pošta 

připojení naskenovaného
obrázku  96
připojování souborů  96

Expozice 
změna nastavení  74

externí zařízení 
kontrola  137

F
Fax, tlačítko  25
faxování 

automatický příjem  98
prostřednictvím softwaru  98

fotoaparát 
připojení  63

fotoaparát podporující standard
PictBridge, připojení  63
fotografické karty, vložení  45
fotografický papír, vložení  44
fotografie 

automatické odstranění
červených očí  72
kopírování  82
kopírování fotografií  81
nastavení odstínu  73
nastavení sytosti  73
odstranění červených očí  72
oříznutí  70
otáčení  71
položení na skleněnou plochu
skeneru  47
použití barevného efektu  74
přenos všech fotografií z disku CD
nebo jednotky paměti flash
pomocí počítače  68
přenos všech fotografií z
paměťové karty pomocí
počítače  67
přenos vybraných fotografií z CD
nebo paměti flash pomocí
počítače  68
přenos vybraných fotografií z
paměťové karty pomocí
počítače  67
přenos z paměťové karty do
jednotky paměti flash  69
přenos z paměťového zařízení
pomocí ovládacího panelu  66
rozmazání  72
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skenování do části Práce
s dokumenty a fotografiemi  90
skenování více fotografií najednou
pomocí počítače  91
škrábance, prevence  128
šmouhy, prevence  128
tisk fotografie nebo vybraných
fotografií  78
tisk pomocí korektury  79
tisk všech  78
tisk z digitálního fotoaparátu
pomocí DPOF  80
tisk z digitálního fotoaparátu
pomocí počítače  75
tisk z disku CD pomocí
počítače  75
tisk z vyměnitelného paměťového
zařízení pomocí počítače  75
tisk z webové stránky  50
úpravy pomocí ovládacího
panelu  70
vylepšení  73
zaostření  72
zobrazení prezentace na displeji
ovládacího panelu  77

fotografie 4x6 palců (10x15 cm) se
pomocí PictBridge tisknou jen
zčásti  124
fotografie byly z karty odstraněny
hostitelem  160
fotografie z paměťové karty nelze
tisknout pomocí bezdrátové
sítě  148
fotografie, změna hodnoty
gamma  73

H
hladiny inkoustu zdánlivě
neodpovídají  129
hodnota gamma 

změna  73
horní kryt  18

CH
chyba - došel papír  162
chyba - chyba tisku  162
chyba - komunikace
nefunguje  161
chyba - nedostatek paměti  162
chyba - obecný problém s
tiskem  161
chyba – došel papír  158
chyba – chybí tisková kazeta  161
chyba – nedostatek inkoustu  162

chyba – nejsou vybrány žádné
obrázky  157
chyba – není vybrána žádná
velikost fotografie nebo
papíru  157
chyba – problém při čtení paměťové
karty  160
chyba – typ papíru pro oboustranný
tisk  160
chyba – zablokovaný nosič  155
chyba – zablokovaný papír  162
chyba – žádné informace o
korektuře  157
chyba 1104  156
chyba 1205  156
chyba 1206  156
chyba kazety  154
chyba komunikace PictBridge  159
chyba korektury  159
chyba levé kazety  156
chyba pravé kazety  156
chyba tisku souborů  163
chyba velikosti fotografie  159
chyba velikosti nebo typu
papíru  158
chyba velikosti papíru nebo
fotografie  158
chyba vyrovnání  154
chybí levá kazeta  156
chybí pravá kazeta  156
chybová zpráva nedostatku
paměti  157
chybové zprávy 

došel papír  162, 158
chyba – typ papíru pro
oboustranný tisk  160
chyba 1104  156
chyba 1205  156
chyba 1206  156
chyba kazety  154
chyba komunikace
PictBridge  159
chyba korektury  159
chyba levé kazety  156
chyba pravé kazety  156
chyba tisku  162
chyba velikosti fotografie  159
chyba velikosti papíru nebo
fotografie  158
chyba vyrovnání  154
chybí kazeta  161
chybí levá kazeta  156
chybí pravá kazeta  156
komunikace nefunguje  161

najednou lze zvolit výběr pouze
jedné fotografie nebo
velikosti  158
najednou lze zvolit vylepšení
pouze jedné fotografie  158
nebyla rozpoznána
korektura  157
nebyly zjištěny žádné platné
obrázkové soubory fotografií  158
nedostatek inkoustu  162
nedostatek paměti  157, 162
nejsou vybrány žádné
obrázky  157
některé fotografie byly z karty
odstraněny hostitelem  160
není vybrána žádná velikost
fotografie nebo papíru  157
Neplatné zařízení  156
nesprávná levá kazeta  156
nesprávná pravá kazeta  156
nízká hladina barevného
inkoustu  155
nízká hladina černého
inkoustu  155
nízká hladina fotografického
inkoustu  155
obecný problém s tiskem  161
oboustranný tisk není na aktuální
velikosti papíru podporován  160
oboustranný tisk není na
aktuálním typu papíru
podporován  160
odstranění  161
problém při čtení paměťové
karty  160
uvolnění zablokovaného
nosiče  155
vyjměte fotografickou kartu  159
zablokování papíru  162
žádné informace o korektuře  157

chybové zprávy, řešení problémů 
chyba - otevřený kryt  155
chyba tisku souborů  163
chyba velikosti nebo typu
papíru  158
neshoda papíru  158
zablokování nosiče  159
zablokování papíru  158

I
Indikátor Wi-Fi  18
Indikátor Wi-Fi nesvítí  114
informace o bezpečnosti  2
informace o zabezpečení  32
informace, vyhledání  13
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inkoust se spotřebovává velmi
rychle  129
instalace 

síťová tiskárna  38
software a sdílení tiskárny v
síti  39
software tiskárny  31, 111
tiskárna v síti  38
tiskové kazety  99

interní bezdrátový tiskový server 
obnovení výchozích továrních
nastavení  123

J
Jas 

automatické nastavení  72, 74
jazyk 

změna  107
je zobrazen stav Připravena nebo
Zaneprázdněna, probíhá tisk  136
jednotka paměti flash 

přenos všech fotografií pomocí
počítače  68
přenos vybraných fotografií
pomocí počítače  68
tisk dokumentů z  52
tisk fotografií pomocí
korektury  79
tisk fotografií pomocí počítače  75
tisk souborů z  53
vložení  64

jednotka pro oboustranný tisk  19
nefunguje správně  137

jednotka skeneru  19
jednotku skeneru nelze zavřít  149

K
Karta Rychlé opravy 

použití funkce Automatické opravy
jedním klepnutím  72

Karta Vylepšení 
odstín  73
rozmazání  72
sytost  73
výběr barevného efektu  74
vylepšení  73
zaostření  72

karta Vylepšení skenování 
Jas/kontrast  74
nastavení Expozice  74
nastavení Jas/kontrast  74
nastavení Odstranit skvrny  74

karty 
paměťová karta  64
tisk  54

vložení  45
kazety, tiskové 
čištění  102
instalace  99
objednání  104
odebrání  101
ochrana  103
otření  102
použití originálních kazet
Lexmark  101
vyrovnání  102

klíče zabezpečení  112
kniha, sestavení  56
knihy 

tisk  56
kompatibilita bezdrátové sítě  16
kontrola bezdrátového
přístupového bodu příkazem ping
(Windows)  121
kontrola externích zařízení  137
kontrola názvu sítě
(Windows)  121
kontrola portů tiskárny
(Windows)  123
kontrola připravenosti tiskárny  134
kontrolka indikátoru Wi-Fi oranžově
bliká  114
Kontrolka indikátoru Wi-Fi svítí
oranžově  116
kopie více stránek na list  86
kopírování  81

barevně  87
černobíle  87
fotografie  81
kopírování obrázku  85
na obě strany papíru  85
nastavení kvality  83
opakování obrázků  85
přizpůsobení nastavení  87
skládání kopií  84
více stránek na jeden list  86
Více stránek na list  86
vytvoření  81
vytvoření barevné nebo černobílé
kopie  81
zesvětlení nebo ztmavení
kopie  83
Změna výchozích nastavení  86
zmenšování obrázku  82
zvětšování obrázku  82

kopírování fotografie  82
kopírování nereaguje  149
kopírovaný dokument neodpovídá
originálu  151
korektura, použití  79

kryt vstupu papíru  18
kvalita kopie, nastavení  83

L
lesklé fotografické papíry nebo
průhledné fólie se lepí k sobě  130
lesklý papír, vložení  44
Lexmark Productivity Studio 

vytvoření a zobrazení
prezentace  80

M
MAC adresa  35
matný papír s vyšší gramáží,
vložení  44
metoda peer-to-peer  39
metoda point-and-print  39
možnost tisku více stránek na jeden
list  51

N
na displeji je zobrazen nesprávný
jazyk  107
nabídka Nastavení 

podnabídka Manipulace s
papírem  47
podnabídka Změnit výchozí
nastavení tiskárny  60

nabídka PictBridge  66
nabídka Režim fotografické
karty  62
nabídka Režim tisku souborů  52
náhled úloh  30
najednou lze zvolit výběr pouze
jedné fotografie nebo velikosti  158
najednou lze zvolit vylepšení pouze
jedné fotografie  158
naskenované obrázky 

uložení  94
naskenovaný obrázek 

připojení k e-mailové zprávě  96
nastavení Jas/kontrast 

změna  74
nastavení kvality, kontrola  136
nastavení odstínu fotografie  73
nastavení portu 

kontrola  143
nastavení přenosu 

změna  70
nastavení rychlosti, kontrola  136
nastavení se neuložilo  134
nastavení skenování 

změna  95
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nastavení softwaru, tiskárna 
obnovení výchozího továrního
nastavení  61

nastavení sytosti fotografie  73
nastavení tisku 

uložení a odstranění  60
nastavení, uložení  30
Nástroj pro nastavení bezdrátové
sítě během instalace nekomunikuje
s tiskárnou  121
Návody, tlačítko  27
nažehlovací fólie, tisk  57
nažehlovací fólie, vložení  46
nebyla rozpoznána korektura  157
nebyly zjištěny žádné platné
obrázkové soubory fotografií  158
nekonečný papír, tisk  57
nekonečný papír, vložení  46
nelze skenovat do počítače v
síti  154
nelze tisknout z digitálního
fotoaparátu podporujícího standard
PictBridge  140
nelze tisknout z jednotky paměti
flash  139
Neplatné zařízení  156
neshoda papíru  158
nesprávná levá kazeta  156
nesprávná pravá kazeta  156
nesprávné zavedení papíru nebo
speciálních médií  144
nízká hladina barevného
inkoustu  155
nízká hladina černého
inkoustu  155
nízká hladina fotografického
inkoustu  155
nosič tiskové kazety  19
noviny, položení na skleněnou
plochu skeneru  47

O
obálky 

tisk  54
vložení  44

objednávání papíru a dalšího
spotřebního materiálu  105
obousměrná komunikace,
navázání  142
oboustranné kopie  85
oboustranný tisk 

automaticky  59
automatický způsob  59
popis  58
ručně  59

ruční metoda  59
oboustranný tisk není na aktuální
velikosti papíru podporován  160
oboustranný tisk není na aktuálním
typu papíru podporován  160
obrácené pořadí stránek  51
obrázek, změna hodnoty
gamma  73
obrázky 

zasílání elektronickou poštou  97
obsah balení  17
obsah, balení  17
OCR, úpravy textového
dokumentu  90
odebrání externího zařízení  138
odeslání obrázku elektronickou
poštou  97
odstranění rastru  75
Odstranit skvrny 

změna nastavení  74
opakování obrázků  85
oříznutí 

fotografie  70
otestování tiskárny příkazem ping
(Windows)  122
otevřený kryt  155
otočení fotografie  71
otvory pro paměťovou kartu  18
ovládací panel  18

nabídka PictBridge  66
nabídka Režim fotografické
karty  62
nabídka Režim Kopírování  87
nabídka Režim tisku souborů  52
nabídka Skenovat  93
pohyb v nabídkách  29
použití  28
uložení nastavení  30

P
paměťová karta 

přenos všech fotografií pomocí
počítače  67
přenos vybraných fotografií
pomocí počítače  67
tisk dokumentů z  52
tisk fotografií pomocí
korektury  79
tisk fotografií pomocí počítače  75
tisk souborů z  53
vložení  64

paměťovou kartu nelze vložit  147
Panel nástrojů 

tisk pouze fotografií z webové
stránky  50

tisk webové stránky  49
papír 

výběr speciálního  54
papír a další spotřební materiál 

objednání  105
papír se stále zablokovává  146
papír vlastní velikosti, tisk  56
papír vlastní velikosti, vložení  46
papír, vložení  44
PDF 

vytvoření z naskenovaného
dokumentu  92

písma 
řešení potíží  135

plakát  55
plakáty, tisk  55
po vložení paměťové karty se nic
nestane  147
podnabídka Manipulace s
papírem  47
podnabídka Změnit výchozí
nastavení tiskárny  60
podpěra papíru  18
pohlednice 

tisk  54
vložení  45

pomalý tisk  127
port PictBridge  18
port USB  19

povolení  111
port zdroje napájení  19
poslední stránka jako první  51
poškrábané fotografie  128
použití funkce Automatické opravy
jedním klepnutím  72

Karta Rychlé opravy  72
pozastavení tiskových úloh  52
poznámky  164, 165, 166, 167, 168
poznámky FCC  165
poznámky k vyzařování  165, 166
Práce s dokumenty a fotografiemi 

skenování fotografie do  90
práce v síti 

Adresy IP  37
instalace tiskárny  38
použití metody peer-to-peer  39
použití metody point-and-print  39

prezentace 
vytvoření a zobrazení  80
zobrazení fotografií na displeji
ovládacího panelu  77

problémy při komunikaci 
navázání obousměrné
komunikace  142
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problémy při kopírování, skenování
nebo faxování  142
problémy při tisku na nekonečný
papír 

kontrola nastavení
zařazování  135

Productivity Studio 
tisk fotografií  76
zobrazení fotografií  76

Productivity Studio, popis  25
Productivity Studio, tlačítka 

Balíčky fotografií  25
E-mail  25
Fax  25
Fotografické pohlednice  25
Kopírovat  25
popis  25
Přenos fotografií  25
Skenovat  25

průhledné fólie 
tisk  57
vložení  46

průhledné fólie nebo fotografie
obsahují bílé čáry  132
předvolby knihovny 

změna  70
předvolby obrazovky El. pošta 

změna  97
předvolby prohledávaných složek 

změna  69
předvolby, dočasné soubory 

změna  69
předvolby, knihovna 

změna  70
předvolby, obrazovka El. pošta 

změna  97
předvolby, prohledávané složky 

změna  69
přenos fotografií 

z disku CD pomocí počítače  68
z jednotky paměti flash pomocí
počítače  68
z paměťové karty do jednotky
paměti flash  69
z paměťové karty pomocí
počítače  67
z paměťového zařízení pomocí
ovládacího panelu  66

příjem faxu 
automaticky  98

připojena špatná tiskárna  142
připojení kabelů  136, 138

kontrola  136, 138
příprava tisku dokumentu  139
přiřazení adresy IP  38

přizpůsobení nastavení 
kopírování  87
skenování  93

R
recyklace 

směrnice pro likvidaci elektrických
a elektronických zařízení  167

registrační karty 
tisk  54
vložení  45

Rozlišení/velikost fotografie 
změna  72

rozmazané fotografie  128
rozmazání fotografie  72
rušení 

úloha skenování  92
rušení tiskových úloh  52

Ř
řešení problémů 

externí zařízení, kontrola  137
chyba - došel papír  162
chyba - chyba tisku  162
chyba - komunikace
nefunguje  161
chyba - nedostatek paměti  162
chyba - obecný problém s
tiskem  161
chyba – chybí tisková
kazeta  161
chyba – nedostatek inkoustu  162
chyba – zablokovaný papír  162
je zobrazen stav Připravena nebo
Zaneprázdněna, probíhá tisk  136
kontrola nastavení kvality a
rychlosti  136
kontrola nastavení portu  143
kontrola stavu tiskárny  133
kopírovaný dokument neodpovídá
originálu  151
lesklé fotografické papíry nebo
průhledné fólie se lepí k
sobě  130
nastavení portu  143
navázání obousměrné
komunikace  142
odebrání externího zařízení  138
papír se stále zablokovává  146
potíže při komunikaci s
tiskárnou  112
problémy při kopírování,
skenování nebo faxování  142
průhledné fólie nebo fotografie
obsahují bílé čáry  132

připojena špatná tiskárna  142
příprava tisku dokumentu  139
řešení potíží s písmy  135
stav tiskárny  133
stránka se tiskne jiným
písmem  131
svislé rovné čáry nejsou
hladké  132
tisk je tmavý nebo
rozmazaný  131
tiskárna je zapojena, ale
netiskne  138
tiskárna nekomunikuje s
počítačem  141
tiskárna nekomunikuje v síti typu
peer-to-peer  140
tiskárna se pokouší o tisk do
souboru  139
tisknou se prázdné nebo
nesprávné stránky  129
v grafice nebo v černých oblastech
se vyskytují bílé čáry  133
výběr písem  130
vybledlé barvy  130
vytištěné barvy se liší od barev na
obrazovce  130
vytištěné stránky obsahují
střídavě pruhy světlého a tmavého
tisku  132
vytištěné znaky mají nesprávný
tvar nebo jsou špatně
vyrovnány  131
zkušební stránka se
nevytiskne  136
znaky chybí nebo se vyskytují
neočekávaně  130

řešení problémů při instalaci 
na displeji je zobrazen nesprávný
jazyk  107
nelze tisknout z digitálního
fotoaparátu podporujícího
standard PictBridge  140
software se nenainstaluje  108
stránka se nevytiskne  109
tlačítko Napájení nesvítí  107

řešení problémů s bezdrátovým
připojením 

bezdrátová tiskárna
nefunguje  117
fotografie z paměťové karty nelze
tisknout pomocí bezdrátové
sítě  148
Indikátor Wi-Fi nesvítí  114
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kontrola bezdrátového
přístupového bodu příkazem ping
(Windows)  121
kontrola názvu sítě
(Windows)  121
kontrola portů tiskárny
(Windows)  123
kontrolka indikátoru Wi-Fi
oranžově bliká  114
Kontrolka indikátoru Wi-Fi svítí
oranžově  116
Nástroj pro nastavení bezdrátové
sítě během instalace
nekomunikuje s tiskárnou  121
otestování tiskárny příkazem ping
(Windows)  122
síťová tiskárna se během
instalace nezobrazí v seznamu
nabízených tiskáren
(Windows)  118
spuštění Nástroje pro nastavení
bezdrátové sítě (Windows)  123
tiskárna se nemůže připojit k
bezdrátové síti  119
tiskárna v bezdrátové síti
netiskne  113
změna nastavení bezdrátové sítě
po instalaci  123

řešení problémů s komunikací
tiskárny  112
řešení problémů s kopírováním 

dokumenty nebo fotografie se
kopírují jen zčásti  151
jednotku skeneru nelze
zavřít  149
kopírování nereaguje  149
špatná kvalita kopie  150

řešení problémů s nesprávným
zaváděním nebo zablokováním
papíru 

nesprávné zavedení papíru nebo
speciálních médií  144
tiskárna nepodává papír, obálky
nebo speciální média  145
zablokování nekonečného
papíru  145
zablokování papíru v jednotce pro
oboustranný tisk  146
zablokování papíru v podpěře
papíru  144
zablokování papíru v
tiskárně  144

řešení problémů s paměťovou
kartou 

paměťovou kartu nelze vložit  147

po vložení paměťové karty se nic
nestane  147

řešení problémů s tiskem 
dokumenty nebo fotografie se
tisknou jen zčásti  128
fotografie 4x6 palců (10x15 cm) se
pomocí PictBridge tisknou jen
zčásti  124
hladiny inkoustu zdánlivě
neodpovídají  129
inkoust se spotřebovává velmi
rychle  129
jednotka pro oboustranný tisk
nefunguje správně  137
nelze tisknout z jednotky paměti
flash  139
pomalý tisk  127
poškrábané fotografie  128
rozmazané fotografie  128
špatná kvalita tisku na okrajích
stránky  126
špatná kvalita tisku textu a
grafiky  125
zlepšení kvality tisku  125

řešení problémů se skenováním 
dokumenty nebo fotografie se
skenují jen zčásti  153
nelze skenovat do počítače v
síti  154
skener nereaguje  151
skenování se nezdařilo  152
skenování trvá příliš dlouho nebo
dojde k zablokování
počítače  152
špatná kvalita naskenovaného
obrázku  153

řešení problémů, bezdrátové
připojení 

bezdrátová tiskárna
nefunguje  117
fotografie z paměťové karty nelze
tisknout pomocí bezdrátové
sítě  148
Indikátor Wi-Fi nesvítí  114
kontrola bezdrátového
přístupového bodu příkazem ping
(Windows)  121
kontrola názvu sítě
(Windows)  121
kontrola portů tiskárny
(Windows)  123
kontrolka indikátoru Wi-Fi
oranžově bliká  114
Kontrolka indikátoru Wi-Fi svítí
oranžově  116

Nástroj pro nastavení bezdrátové
sítě během instalace
nekomunikuje s tiskárnou  121
otestování tiskárny příkazem ping
(Windows)  122
síťová tiskárna se během
instalace nezobrazí v seznamu
nabízených tiskáren
(Windows)  118
spuštění Nástroje pro nastavení
bezdrátové sítě (Windows)  123
tiskárna se nemůže připojit k
bezdrátové síti  119
tiskárna v bezdrátové síti
netiskne  113
změna nastavení bezdrátové sítě
po instalaci  123

řešení problémů, chybové zprávy 
došel papír  158
chyba – typ papíru pro
oboustranný tisk  160
chyba 1104  156
chyba 1205  156
chyba 1206  156
chyba kazety  154
chyba komunikace
PictBridge  159
chyba korektury  159
chyba levé kazety  156
chyba pravé kazety  156
chyba tisku souborů  163
chyba velikosti fotografie  159
chyba velikosti nebo typu
papíru  158
chyba velikosti papíru nebo
fotografie  158
chyba vyrovnání  154
chybí levá kazeta  156
chybí pravá kazeta  156
najednou lze zvolit výběr pouze
jedné fotografie nebo
velikosti  158
najednou lze zvolit vylepšení
pouze jedné fotografie  158
nebyla rozpoznána
korektura  157
nebyly zjištěny žádné platné
obrázkové soubory fotografií  158
nedostatek paměti  157
nejsou vybrány žádné
obrázky  157
některé fotografie byly z karty
odstraněny hostitelem  160
není vybrána žádná velikost
fotografie nebo papíru  157
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Neplatné zařízení  156
neshoda papíru  158
nesprávná levá kazeta  156
nesprávná pravá kazeta  156
nízká hladina barevného
inkoustu  155
nízká hladina černého
inkoustu  155
nízká hladina fotografického
inkoustu  155
oboustranný tisk není na aktuální
velikosti papíru podporován  160
oboustranný tisk není na
aktuálním typu papíru
podporován  160
otevřený kryt  155
problém při čtení paměťové
karty  160
uvolnění zablokovaného
nosiče  155
vyjměte fotografickou kartu  159
zablokování nosiče  159
zablokování papíru  158
žádné informace o korektuře  157

řešení problémů, instalace 
na displeji je zobrazen nesprávný
jazyk  107
nelze tisknout z digitálního
fotoaparátu podporujícího
standard PictBridge  140
software se nenainstaluje  108
stránka se nevytiskne  109
tlačítko Napájení nesvítí  107

řešení problémů, kopírování 
dokumenty nebo fotografie se
kopírují jen zčásti  151
jednotku skeneru nelze
zavřít  149
kopírování nereaguje  149
špatná kvalita kopie  150

řešení problémů, paměťová karta 
paměťovou kartu nelze vložit  147
po vložení paměťové karty se nic
nestane  147

řešení problémů, skenování 
dokumenty nebo fotografie se
skenují jen zčásti  153
nelze skenovat do počítače v
síti  154
skener nereaguje  151
skenování se nezdařilo  152
skenování trvá příliš dlouho nebo
dojde k zablokování
počítače  152

špatná kvalita naskenovaného
obrázku  153

řešení problémů, tisk 
dokumenty nebo fotografie se
tisknou jen zčásti  128
fotografie 4x6 palců (10x15 cm) se
pomocí PictBridge tisknou jen
zčásti  124
hladiny inkoustu zdánlivě
neodpovídají  129
inkoust se spotřebovává velmi
rychle  129
jednotka pro oboustranný tisk
nefunguje správně  137
nelze tisknout z jednotky paměti
flash  139
pomalý tisk  127
poškrábané fotografie  128
rozmazané fotografie  128
špatná kvalita tisku na okrajích
stránky  126
špatná kvalita tisku textu a
grafiky  125
zlepšení kvality tisku  125

Řešení problémů, tlačítko  27
řešení problémů, zablokování a
nesprávné zavádění papíru 

nesprávné zavedení papíru nebo
speciálních médií  144
tiskárna nepodává papír, obálky
nebo speciální média  145
zablokování nekonečného
papíru  145
zablokování papíru v jednotce pro
oboustranný tisk  146
zablokování papíru v podpěře
papíru  144
zablokování papíru v
tiskárně  144

S
sdílení tiskárny v systému
Windows  37
sdílený tisk 

metoda peer-to-peer  39
metoda point-and-print  39

síťová tiskárna 
instalace  38

síťová tiskárna se během instalace
nezobrazí v seznamu nabízených
tiskáren (Windows)  118
síťové adaptéry 

použití  41
síťové tiskárny 

konfigurace  40

skener nereaguje  151
skenování 

do počítače  94
fotografie do části Práce
s dokumenty a fotografiemi  90
odstranění vlnitých vzorů
(moiré)  75
pomocí ovládacího panelu  89
pomocí počítače  89
přes síť  94
přizpůsobení nastavení  93
přizpůsobení nastavení pomocí
počítače  92
rušení skenování  92
úprava obrázků  90
úpravy textu  90
více fotografií najednou pomocí
počítače  91
vytvoření barevného nebo
černobílého naskenovaného
dokumentu  91
vytvoření souboru PDF z
naskenovaného dokumentu  92
z časopisů nebo novin  75
Změna výchozích nastavení  95

skenování a úpravy textu  90
skenování přes síť  94
skenování se nezdařilo  152
skenování trvá příliš dlouho nebo
dojde k zablokování počítače  152
Skenovat 

nabídka  93
skládání kopií  84
skleněná plocha skeneru  18
čištění  104
vkládání dokumentů  47

software 
odebrání a nová instalace  111
Productivity Studio  25
Středisko řešení  27

software se nenainstaluje  108
software tiskárny 

aktualizace  142
instalace  31
nová instalace  111
odebrání  111

soubory 
připojení k e-mailové zprávě  96

spuštění Nástroje pro nastavení
bezdrátové sítě (Windows)  123
stav tiskárny 

kontrola  133
stránka s nastavením sítě, tisk  36
stránka se nevytiskne  109
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stránka se tiskne jiným
písmem  131
Středisko řešení 

popis  27
Středisko řešení, tlačítka 

Návody  27
popis  27
Rozšířené  27
Řešení problémů  27
Údržba  27

svislé rovné čáry nejsou
hladké  132

Š
škrábance, prevence u
fotografií  128
šmouhy, předcházení na
fotografiích  128
špatná kvalita kopie  150
špatná kvalita naskenovaného
obrázku  153
špatná kvalita tisku na okrajích
stránky  126
špatná kvalita tisku textu a
grafiky  125
štítky, vložení  45

T
tisk 

Balíčky fotografií  76
dokument  49
dokumenty z paměťové karty nebo
jednotky paměti flash  52
dopisnice  54
fotografie nebo vybrané
fotografie  78
fotografie pomocí korektury  79
fotografie z digitálního fotoaparátu
pomocí DPOF  80
fotografie z digitálního fotoaparátu
pomocí počítače  75
fotografie z disku CD pomocí
počítače  75
fotografie z programu Productivity
Studio  76
fotografie z vyměnitelného
paměťového zařízení pomocí
počítače  75
karty  54
knihy  56
na obě strany papíru  58, 59
nažehlovací fólie  57
nekonečný papír  57
obálky  54
oboustranný tisk  58, 59

obrácené pořadí stránek  51
papír vlastní velikosti  56
plakát  55
plakáty  55
pohlednice  54
poslední stránka jako první  51
průhledné fólie  57
registrační karty  54
skládání kopií  51
soubory z paměťové karty nebo
jednotky paměti flash  53
stránka s nastavením sítě  36
více stránek na jeden list  51
všechny fotografie  78
webová stránka  49
webová stránka, pouze
fotografie  50
zkušební stránka  136

tisk je tmavý nebo rozmazaný  131
tiskárna 

nekomunikuje  141
sdílení  37
sdílení v systému Windows  37

tiskárna je zapojena, ale
netiskne  138
tiskárna nekomunikuje v síti typu
peer-to-peer  140
tiskárna nepodává papír, obálky
nebo speciální média  145
tiskárna se nemůže připojit k
bezdrátové síti  119
tiskárna v bezdrátové síti
netiskne  113
tisknou se prázdné nebo nesprávné
stránky  129
tisková kazeta 

kontrola  128
tiskové kazety 
čištění  102
doplňování  101
instalace  99
objednání  104
odebrání  101
ochrana  103
otření  102
použití originálních kazet
Lexmark  101
vyrovnání  102

tiskové úlohy 
rušení  52

tlačítka, ovládací panel 
Nabídka  28
Napájení  28
Oboustranný tisk  28
Start  28

Storno  28
šipka doleva  28
šipka dolů  28
šipka doprava  28
Šipka dozadu  28
šipka nahoru  28
Výběr  28

tlačítka, Productivity Studio 
Balíčky fotografií  25
E-mail  25
Fax  25
Fotografické pohlednice  25
Kopírovat  25
Plakát  25
použití  25
Přenos fotografií  25
Skenovat  25

tlačítka, Středisko řešení 
Návody  27
použití  27
Rozšířené  27
Řešení problémů  27
Údržba  27

tlačítko Balíčky fotografií  25
tlačítko E-mail  25
tlačítko Fotografické
pohlednice  25
tlačítko Kopírování  25
tlačítko Napájení nesvítí  107
tlačítko Plakát  25
tlačítko Přenos fotografií  25
Tlačítko Rozšířené  27
tlačítko Skenování  25
trysky tiskových kazet, čistění  102
typ papíru 

automatická volba  44

U
uložení a odstranění nastavení
tisku  60
uložení naskenovaného
obrázku  94

Ú
Údržba, tlačítko  27
úpravy 

fotografie pomocí ovládacího
panelu  70
naskenované obrázky  90
textový dokument (OCR)  90

úrovně hluku  166

V
v grafice nebo v černých oblastech
se vyskytují bílé čáry  133
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vložení 
dokumenty na skleněnou plochu
skeneru  47
dopisnice  45
fotografické karty  45
fotografický papír  44
fotografie na skleněnou plochu
skeneru  47
jednotky paměti flash  64
lesklý papír  44
matný papír s vyšší gramáží  44
nažehlovací fólie  46
nekonečný papír  46
obálky  44
paměťové karty  64
papír  44
papír vlastní velikosti  46
pohlednice  45
průhledné fólie  46
registrační karty  45
štítky  45

vnějšek tiskárny 
čištění  104

vodicí lišta  18
vybledlé barvy  130
vyhledání 

informace  13
publikace  13
webová stránka  13

výchozí nastavení 
nabídka Skenovat  93
obnovení výchozích továrních
nastavení softwaru tiskárny  61
obnovení výchozích továrních
nastavení tiskárny  61
použití  30
uložení  30
zobrazení s hvězdičkou  30

výchozí nastavení, změna 
nabídka Režim fotografické
karty  62
nabídka Režim tisku souborů  52

výchozí tovární nastavení 
obnovení nastavení interního
bezdrátového tiskového
serveru  123
obnovení nastavení tiskárny  61
obnovení softwaru tiskárny  61

vyjměte fotografickou kartu  159
vyjmutí tiskových kazet  101
vylepšení fotografie  73
vyrovnání tiskových kazet  102
výstupní zásobník papíru  18
vytištěné barvy se liší od barev na
obrazovce  130

vytištěné stránky obsahují střídavě
pruhy světlého a tmavého
tisku  132
vytištěné znaky mají nesprávný tvar
nebo jsou špatně vyrovnány  131
vytvoření a zobrazení
prezentace  80
vzory moiré, odstranění z
naskenovaných obrázků  75

W
webová stránka 

tisk  49
tisk pouze fotografií  50
vyhledání  13

Z
zablokování nekonečného
papíru  145
zablokování nosiče  159
zablokování papíru  158
zablokování papíru v jednotce pro
oboustranný tisk  146
zablokování papíru v podpěře
papíru  144
zablokování papíru v tiskárně  144
zaostření fotografie  72
zkušební stránka 

tisk  136
zkušební stránka se
nevytiskne  136
změna 

předvolby dočasných souborů  69
změna hodnoty gamma fotografie
nebo obrázku  73
změna nastavení bezdrátové sítě
po instalaci  123
změna nastavení přenosu  70
změna nastavení skenování  95
změna předvoleb dočasných
souborů  69
změna předvoleb knihovny  70
změna předvoleb obrazovky El.
pošta  97
změna předvoleb prohledávaných
složek  69
změna rozlišení/velikosti
fotografie  72
Změna výchozích nastavení 

kopírování  86
skenování  95

zmenšování obrázku  82
znaky chybí nebo se vyskytují
neočekávaně  130

zobrazení 
fotografie v programu Productivity
Studio  76
fotografie z programu Productivity
Studio  76

zvětšování obrázku  82
zvukové upozornění 

zapnutí a vypnutí  32
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