
Alt-i-ett-maskinen Lexmark 5000
Series

Brukerhåndbok

Mai 2007 www.lexmark.com

http://www.lexmark.com




Innhold

Sikkerhetsinformasjon..................................................................................................7

Klargjøre skriveren for faksing.....................................................................................8
Velge fakstilkobling..............................................................................................................................8

Bruke en RJ11-adapter.......................................................................................................................9

Direkte tilkobling til en veggkontakt for telefon..................................................................................12

Direkte tilkobling til en veggkontakt for telefon i Tyskland.................................................................12

Koble til en telefon.............................................................................................................................13

Koble til en telefonsvarer...................................................................................................................14

Tilkobling til en datamaskin med et modem......................................................................................16

Bruke en digital telefontjeneste.........................................................................................................17

Fakse ved å bruke kontrollpanelet.............................................................................18
Komme i gang...................................................................................................................................18

Sende en faks....................................................................................................................................20

Motta en faks.....................................................................................................................................22

Tilpasse oppringingsinnstillinger........................................................................................................24

Tilpasse faksinnstillinger....................................................................................................................27

Håndtere faksjobber..........................................................................................................................29

Sende en faks ved å bruke datamaskinen.................................................................34
Komme i gang...................................................................................................................................34

Sende en faks....................................................................................................................................36

Motta en faks.....................................................................................................................................36

Tilpasse oppringingsinnstillinger........................................................................................................37

Tilpasse faksinnstillinger....................................................................................................................39

Håndtere faksjobber..........................................................................................................................41

Utskrift..........................................................................................................................43
Komme i gang...................................................................................................................................43

Lære om utskriftsalternativer i programvaren for Alt-i-ett-maskinen..................................................48

Utskrift og beslektede oppgaver........................................................................................................50

Håndtere utskriftsjobber....................................................................................................................56

Kopiering......................................................................................................................58
Komme i gang...................................................................................................................................58

Kopiering og beslektede oppgaver....................................................................................................60

Innhold

3



Skanning.......................................................................................................................64
Komme i gang...................................................................................................................................64

Lære om skannealternativer i programvaren for Alt-i-ett-maskinen..................................................65

Skanning og beslektede oppgaver....................................................................................................72

Skanning i nettverk............................................................................................................................77

Arbeide med fotografier..............................................................................................80
Komme i gang...................................................................................................................................80

Bruke et PictBridge-kompatibelt digitalt kamera til å kontrollere utskrift av fotografier......................81

Arbeide med fotografier.....................................................................................................................82

Koble skriveren til et nettverk.....................................................................................90
Nettverksoversikt...............................................................................................................................90

Velge en nettverksskriver..................................................................................................................90

Installere skriveren på flere nettverksdatamaskiner..........................................................................91

Skriverdeling......................................................................................................................................91

Finne MAC-adressen.........................................................................................................................91

Lære mer om skriveren...............................................................................................92
Lære mer om skriverdelene...............................................................................................................92

Lære mer om programvaren............................................................................................................105

Vedlikeholde skriveren..............................................................................................116
Blekkpatroner..................................................................................................................................116

Skrive ut en testside ved å bruke kontrollpanelet............................................................................121

Skrive ut en testside ved å bruke datamaskinen.............................................................................122

Forbedre utskriftskvaliteten.............................................................................................................122

Rengjøre utsiden av skriveren.........................................................................................................123

Rengjøre skannelinsen og den hvite valsen....................................................................................123

Etterfylle blekkpatroner....................................................................................................................124

Bruke originalpatroner fra Lexmark.................................................................................................124

Bestille blekkpatroner......................................................................................................................124

Bestille papir og rekvisita.................................................................................................................125

Finne informasjon om skriveren......................................................................................................126

Kontakte brukerstøtte......................................................................................................................128

Feilsøking...................................................................................................................129
Feilsøking for installering.................................................................................................................129

Feilsøking for faksing.......................................................................................................................134

Feilsøking for utskrift.......................................................................................................................142

Innhold

4



Feilsøking for kopiering...................................................................................................................155

Feilsøking for skanning....................................................................................................................157

Feilsøking for papirstopp og mateproblemer...................................................................................161

Feilmeldinger...................................................................................................................................164

Innstillinger er ikke lagret.................................................................................................................172

Gjenopprette standardinnstillingene for skriveren...........................................................................172

Avinstallere programvaren og installere den på nytt.......................................................................173

Merknader...................................................................................................................174
Versjonsmerknader.........................................................................................................................174

Produktinformasjon..........................................................................................................................175

Strømforbruk....................................................................................................................................181

Nettverksordliste........................................................................................................188

Innhold

5



 

6



Sikkerhetsinformasjon

Bruk bare den strømforsyningsenheten og strømledningen som følger med dette produktet, eller en godkjent
reservedel fra produsenten.

Koble strømledningen til et lett tilgjengelig jordet strømuttak i nærheten av produktet.

FORSIKTIG: Ikke vri, knyt eller klem sammen strømledningen, og ikke plasser tunge gjenstander på den.
Strømledningen må ikke utsettes for unødvendig slitasje eller belastning. Pass på at strømledningen ikke
kommer i klem, for eksempel mellom møbler og vegger. Feil bruk av strømledningen kan forårsake brann eller
gi elektrisk støt. Kontroller strømledningen jevnlig. Koble strømledningen fra stikkontakten før den kontrolleres.

Bruk bare en 26 AWG eller bedre telefonledning (RJ-11) ved tilkobling av produktet til telenettet.

Bruk profesjonelt servicepersonell til service og reparasjoner utenom det som er beskrevet i brukerhåndboken.

Dette produktet er utformet, testet og godkjent i henhold til strenge globale sikkerhetskrav ved bruk av bestemte
Lexmark-komponenter. Sikkerhetsfunksjonene i enkelte deler er kanskje ikke alltid like åpenbare. Lexmark er ikke
ansvarlig for bruk av andre reservedeler.

FORSIKTIG: Ikke bruk faksfunksjonen i tordenvær. Ikke installer dette produktet eller koble til strømledning,
telefon eller annet i tordenvær.

Sikkerhetsinformasjon
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Klargjøre skriveren for faksing

FORSIKTIG: Ikke bruk faksfunksjonen i tordenvær. Ikke installer dette produktet eller koble til strømledning,
telefon eller annet i tordenvær.

Velge fakstilkobling
Du kan koble utstyr til skriveren, for eksempel en telefon, en telefonsvarer eller et modem. Hvis det oppstår
problemer, kan du se emnene under Feilsøking for installering i kapittelet Feilsøking.

Merk:

• Skriveren er en analog enhet som fungerer best når den er koblet direkte til veggkontakten.

• Andre enheter (for eksempel en telefon eller en telefonsvarer) kan kobles til slik at de fungerer via skriveren,
slik det beskrives i installeringsinstruksjonene.

• Hvis du ønsker en digital forbindelse, for eksempel ISDN, DSL eller ADSL, må du ha en enhet fra en tredjepart,
for eksempel et DSL-filter. Du kan finne mer informasjon under Bruke en digital telefontjeneste på side 17.

Det er ikke nødvendig å koble skriveren til en datamaskin, men du må koble den til en telefonlinje hvis du skal sende
og motta fakser.

Du kan koble skriveren til annet utstyr. Se tabellen nedenfor for å finne den beste måten å konfigurere skriveren på.

Utstyr Fordeler Se dette avsnittet

• Skriveren

• En telefonledning

• En veggkontakt for telefon

• Bruke fakslinjen som en vanlig
telefonlinje.

• Sende og motta fakser uten å bruke en
datamaskin.

Du kan finne mer informasjon under
Direkte tilkobling til en veggkontakt
for telefon på side 12.

• Skriveren

• En telefonsvarer

• To telefonledninger

• En veggkontakt for telefon

• Bruke fakslinjen som en vanlig
telefonlinje.

• Sende og motta fakser uten å bruke en
datamaskin.

• Motta innkommende talemeldinger.

Du kan finne mer informasjon under
Koble til en telefonsvarer på
side 14.

• Skriveren

• Et modem

• To telefonledninger

• En veggkontakt for telefon

• Bruke fakslinjen som en vanlig
telefonlinje.

• Sende og motta fakser uten å bruke en
datamaskin.

• Sende fakser ved å bruke
datamaskinen.

Du kan finne mer informasjon under
Tilkobling til en datamaskin med et
modem på side 16.

Beslektede emner:
• Feilsøking for installering på side 129

• Bruke en digital telefontjeneste på side 17

• Direkte tilkobling til en veggkontakt for telefon på side 12

• Koble til en telefonsvarer på side 14

Klargjøre skriveren for faksing
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Bruke en RJ11-adapter
Land/region

• Storbritannia

• Irland

• Finland

• Norge

• Danmark

• Italia

• Sverige

• Nederland

• Frankrike

• Portugal

Hvis du vil koble skriveren til en telefonsvarer eller annet telekommunikasjonsutstyr, må du bruke
telefonlinjeadapteren som fulgte med skriveren.

1 Koble den ene enden av telefonledningen til LINE-porten  på skriveren.

2 Koble adapteren til telefonlinjen som fulgte med skriveren.

Merk: Bildet viser adapteren som brukes i Storbritannia. Adapteren din er kanskje ikke lik denne, men den skal
passe til telefonuttaket som brukes i ditt land / din region.

3 Koble telefonlinjen for ønsket telekommunikasjonsutstyr til det venstre uttaket på adapteren.

Hvis telekommunikasjonsutstyret bruker en amerikansk telefonlinje (RJ11), må du gjøre følgende for å koble til
utstyret:

1 Ta ut beskyttelsespluggen fra EXT-porten på baksiden av skriveren.

Klargjøre skriveren for faksing
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Merk: Når pluggen er tatt ut, fungerer ikke annet land- eller regionspesifikt utstyr som kobles til skriveren via
adapteren.

2 Koble telekommunikasjonsutstyret direkte til EXT-porten på baksiden av skriveren.

Advarsel: Ikke ta på kabler eller det viste området på skriveren under sending eller mottak av fakser.

Land/region

• Saudi-Arabia

• De forente arabiske emirater

• Egypt

• Bulgaria

• Tsjekkia

• Belgia

• Australia

• Sør-Afrika

• Hellas

• Israel

• Ungarn

• Polen

• Romania

• Russland

• Slovenia

• Spania

• Tyrkia

Slik kan du koble en telefonsvarer eller annet telekommunikasjonsutstyr til skriveren:

1 Ta ut beskyttelsespluggen på baksiden av skriveren.

Merk: Når pluggen er tatt ut, fungerer ikke annet land- eller regionspesifikt utstyr som kobles til skriveren via
adapteren.

Klargjøre skriveren for faksing
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2 Koble telekommunikasjonsutstyret direkte til EXT-porten på baksiden av skriveren.

Advarsel: Ikke ta på kabler eller det viste området på skriveren under sending eller mottak av fakser.

Land/region

• Tyskland

• Østerrike

• Sveits

Det står en beskyttelsesplugg i EXT-porten på baksiden. Denne må stå i for at skriveren skal fungere som den skal.

Merk: Ikke ta ut pluggen. Hvis du tar den ut, kan det hende at andre telekommunikasjonsenheter (for eksempel
telefoner eller telefonsvarere) slutter å fungere.

Klargjøre skriveren for faksing
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Direkte tilkobling til en veggkontakt for telefon
Du kan koble skriveren direkte til en veggkontakt for telefon hvis du vil ta kopier eller sende og motta fakser uten å
bruke en datamaskin.

1 Du trenger en telefonledning og en veggkontakt for telefon.

2 Koble den ene enden av telefonledningen til LINE-porten  på skriveren.

3 Koble den andre enden av telefonledningen til en fungerende veggkontakt for telefon.

Direkte tilkobling til en veggkontakt for telefon i Tyskland
Du kan koble skriveren direkte til en veggkontakt for telefon hvis du vil sende og motta fakser uten å bruke en
datamaskin.

1 Du trenger en telefonledning (følger med produktet) og en veggkontakt for telefon.

2 Koble den ene enden av telefonledningen til LINE-porten  på skriveren.

3 Koble den andre enden av telefonledningen til N-sporet på en fungerende veggkontakt for telefon.

Klargjøre skriveren for faksing
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4 Koble en ekstra telefonledning (følger ikke med) mellom telefonen og F-sporet på en fungerende veggkontakt
for telefon hvis du vil bruke den samme linjen til både faks og telefon.

5 Koble en ekstra telefonledning (følger ikke med) mellom telefonsvareren og det andre N-sporet på
veggkontakten for telefon hvis du vil bruke den samme linjen til å spille inn meldinger på telefonsvareren.

Koble til en telefon
Du kan koble en telefon til skriveren hvis du vil bruke fakslinjen som en vanlig telefonlinje. Du kan installere skriveren
i nærheten av telefonen, slik at du kan ta kopier eller sende og motta fakser uten å bruke en datamaskin.

Merk: Instruksjonene kan variere fra land til land eller region til region. Se emnet Bruke en RJ11-adapter for
informasjon om hvordan du kan koble skriveren til telekommunikasjonsutstyr.

1 Du trenger

• en telefon

• to telefonledninger

• en veggkontakt for telefon

Klargjøre skriveren for faksing
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2 Koble den ene telefonledningen til LINE-porten  på skriveren, og koble den deretter til en fungerende
veggkontakt for telefon.

3 Ta ut beskyttelsespluggen fra EXT-porten  på baksiden av skriveren.

4 Koble den andre telefonledningen til en telefon, og koble den deretter til EXT-porten  på skriveren.

Beslektede emner:
• Bruke en RJ11-adapter på side 9

Koble til en telefonsvarer
Du kan koble en telefonsvarer til skriveren hvis du vil kunne motta både innkommende talemeldinger og fakser.

Merk: Instruksjonene kan variere fra land til land eller region til region. Se emnet Bruke en RJ11-adapter for
informasjon om hvordan du kan koble skriveren til telekommunikasjonsutstyr.

1 Du trenger

• en telefon

• en telefonsvarer

Klargjøre skriveren for faksing
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• tre telefonledninger

• en veggkontakt for telefon

2 Koble den ene telefonledningen til LINE-porten  på skriveren, og koble den deretter til en fungerende
veggkontakt for telefon.

3 Ta ut beskyttelsespluggen fra EXT-porten  på baksiden av skriveren.

4 Koble den andre telefonledningen fra telefonen til telefonsvareren.

5 Koble den tredje telefonledningen fra telefonsvareren til EXT-porten  på skriveren.

Klargjøre skriveren for faksing
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Beslektede emner:
• Bruke en RJ11-adapter på side 9

Tilkobling til en datamaskin med et modem
Du kan koble skriveren til en datamaskin med et modem hvis du vil sende fakser ved å bruke programvaren.

Merk: Instruksjonene kan variere fra land til land eller region til region. Se emnet Bruke en RJ11-adapter for
informasjon om hvordan du kan koble skriveren til telekommunikasjonsutstyr.

1 Du trenger

• en telefon

• en datamaskin med et modem

• to telefonledninger

• en veggkontakt for telefon

2 Koble en telefonledning til LINE-porten  på skriveren, og koble den deretter til en fungerende veggkontakt for
telefon.

3 Ta ut beskyttelsespluggen fra EXT-porten  på baksiden av skriveren.

Klargjøre skriveren for faksing
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4 Koble den andre telefonledningen fra modemet til EXT-porten  på skriveren.

Beslektede emner:
• Bruke en RJ11-adapter på side 9

Bruke en digital telefontjeneste
Faksmodemet er en analog enhet. Det er mulig å koble en enhet til skriveren, slik at digitale telefontjenester kan
brukes.

• Hvis du bruker en ISDN-telefontjeneste, kan du koble skriveren til en analog telefonport (en R-grensesnittport)
på et ISDN-terminalkort. Hvis du ønsker mer informasjon og vil bestille en R-grensesnittport, må du kontakte
ISDN-leverandøren.

• Hvis du bruker DSL, må du koble til et DSL-filter eller en ruter som støtter bruk av analoge enheter. Kontakt
DSL-leverandøren for mer informasjon.

• Hvis du bruker en PBX-telefontjeneste (sentral), må du koble enheten til en analog utgang på sentralen. Hvis
det ikke finnes, bør du vurdere å legge inn en analog telefonlinje til faksmaskinen. Se emnet Konfigurere faksing
via sentral hvis du vil ha informasjon om hvordan du kan bruke faksfunksjonen med en PBX-telefontjeneste
(sentral).

Beslektede emner:
• Konfigurere faksing via sentral på side 30

Klargjøre skriveren for faksing
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Fakse ved å bruke kontrollpanelet

Komme i gang

Legge i papir

1 Kontroller følgende:

• At du bruker papir som er beregnet på blekkskrivere.

• At du legger i papiret med den glansede siden eller utskriftssiden mot deg hvis du bruker fotopapir, glanset
papir eller tungt, matt papir. (Hvis du ikke er sikker på hvilken side som er utskriftssiden, kan du lese
instruksjonene som fulgte med papiret.)

• At papiret ikke er brukt eller skadet.

• At du følger instruksjonene som fulgte med papiret, hvis du skal bruke spesialpapir.

• At du ikke presser papiret inn i skriveren.

2 Før du legger i papir, må du skyve papirskinnene mot kantene av papirstøtten. Du kan legge i opptil

• 100 ark med vanlig papir

• 25 ark med tungt, matt papir

• 25 ark med fotopapir

• 25 ark med glanset papir

Merk: Fotografier trenger lengre tørketid. Fjern fotografiene etter hvert som de kommer ut, og la dem tørke for
å unngå at blekket smøres utover.

3 Legg papiret på høykant på midten av papirstøtten, og juster papirskinnene inntil kantene av papiret.

2

1

Merk: For å unngå papirstopp må du passe på at papiret ikke buer seg når du justerer papirskinnene.

Beslektede emner:
• Bruke den automatiske papirtypesensoren på side 43

Fakse ved å bruke kontrollpanelet
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Legge originaldokumenter i den automatiske dokumentmateren
Du kan legge i opptil 30 sider av et originaldokument i den automatiske dokumentmateren for skanning, kopiering
og faksing.

1 Legg originaldokumentet med forsiden ned i den automatiske dokumentmateren.

2 Juster papirskinnene i den automatiske dokumentmateren slik at de ligger inntil kantene på papiret.

Den automatiske dokumentmaterens papirkapasitet

Legg i opptil: Kontroller følgende:

30 ark med

• papir i Letter-format

• papir i A4-format

• papir i Legal-format

• At dokumentet legges i med forsiden ned.

• At papirstøttene ligger inntil kantene på papiret.

30 ark med

• papir med tilpasset størrelse

• ferdighullet papir

• kantforsterket papir

• ferdigtrykte skjemaer

• papir med brevhode

• fotopapir

• At dokumentet legges i med forsiden ned.

• At papirstøttene ligger inntil kantene på papiret.

• At papirstørrelsen er tilpasset disse målene:

Bredde:

– 76,2–215,9 mm

– 3,5–8,5 tommer

Lengde:

– 127,0–355,6 mm

– 5,0–14,0 tommer

• At du lar ferdigtrykt materiale tørke ordentlig før det brukes i den automatiske
dokumentmateren.

• At du ikke bruker materiale trykt med metallblekkpartikler.

• At du unngår bruk av preget materiale.

Beslektede emner:
• Lære mer om skriverdelene på side 93

• Skanne et dokument på side 72

Fakse ved å bruke kontrollpanelet
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Sende en faks

Angi et faksnummer ved å bruke kontrollpanelet

1 Trykk på knappen for faksmodus på kontrollpanelet.

2 Angi et faksnummer ved å bruke følgende:

Tastaturet Angi et faksnummer ved å bruke tastaturet.

Merk:

• Du kan inkludere et telefonkortnummer som en del av faksnummeret.

• Et faksnummer kan bestå av opptil 64 tall og/eller symbolene * og #.

• Trykk på knappen for å ringe på nytt/pause for å legge inn en pause
på tre sekunder i det nummeret du skal slå, for å vente på en ekstern
linje eller for å navigere gjennom et automatisk svarsystem. Det vises
et komma i vinduet på kontrollpanelet.

Kortnummerknapper Trykk på en av de fem kortnummerknappene (1, 2, 3, 4 eller 5).

Merk: Se Programmere kortnummerknappene ved å bruke
kontrollpanelet og/eller Programmere kortnummerknappene ved å bruke
datamaskinen for mer informasjon.

Hurtignummer eller gruppenummer a Trykk på knappen for telefonliste.

b Angi hurtignumre og/eller gruppenumre.

• Trykk på  eller  til ønsket hurtignummer eller gruppenummer
vises.

• Bruk tastene på tastaturet til å angi nummeret på
hurtignummeroppføringen (1–89) eller
gruppehurtignummeroppføringen (90–99).

Merk:

• Hvis du vil vite hvordan du kan legge til hurtignumre eller
gruppehurtignumre ved hjelp av datamaskinen, kan du se
Konfigurere hurtignummer.

• Hvis du vil vite hvordan du kan legge til hurtignumre eller
gruppehurtignumre ved hjelp av kontrollpanelet, kan du se Bruke
telefonlisten på kontrollpanelet.

3 Slik kan du sende en faks til en gruppe numre (kringkastingsfaks):

a Trykk på .

b Legg inn flere faksnumre ved hjelp av metodene over, til opptil 30 faksnumre er angitt.

Merk: Alle faksnumre i gruppenummeroppføringer er inkludert i den maksimale grensen på 30 numre.

Beslektede emner:
• Konfigurere hurtignummer ved å bruke datamaskinen på side 38

• Programmere kortnummerknappene ved å bruke kontrollpanelet på side 26

• Bruke telefonlisten på kontrollpanelet på side 24

Fakse ved å bruke kontrollpanelet
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Sende en faks ved å bruke kontrollpanelet
Kontroller at skriveren er på.

1 Legg originaldokumentet med forsiden ned i den automatiske dokumentmateren.

2 Trykk på knappen for faksmodus på kontrollpanelet.

3 Angi et faksnummer eller et kortnummer (1–89) ved å trykke på en av kortnummerknappene 1, 2, 3, 4 eller 5,
eller trykk på knappen for telefonliste for å velge et nummer fra en hurtignummer- eller gruppehurtignummerliste.
Se Angi et faksnummer for mer informasjon.

Merk: Trykk på knappene på tastaturet for å bruke et automatisk svarsystem.

4 Slik kan du sende en faks til en gruppe numre (kringkastingsfaks):

a Trykk på .

b Legg til faksnumre for gruppen, og trykk på  til alle numrene er angitt. Du kan angi opptil 30 numre.

Merk: Alle faksnumre i gruppenummeroppføringer er inkludert i den maksimale grensen på 30 numre.

5 Trykk på knappen for farge eller knappen for sort/hvitt.

Beslektede emner:
• Angi et faksnummer ved å bruke kontrollpanelet på side 20

• Bruke telefonlisten på kontrollpanelet på side 24

Sende en kringkastingsfaks på et bestemt tidspunkt
Du kan sende en faks til en gruppe faksnumre på et angitt tidspunkt.

1 Legg originaldokumentet med forsiden ned i den automatiske dokumentmateren.

2 Trykk på knappen for faksmodus på kontrollpanelet.

3 Trykk på .

4 Trykk på  eller  til Delay Fax (forsinket sending av faks) vises, og trykk deretter på .

5 Trykk på  eller  til Delay Until (forsink til) vises, og trykk deretter på .

6 Angi det klokkeslettet du vil at faksen skal sendes, og trykk deretter på .

7 Hvis maskinen er satt til 12-timers modus, må du trykke på  eller  for å velge AM eller PM. Trykk på  for
å lagre innstillingene.

8 Angi et faksnummer eller et kortnummer (1–89) ved å trykke på en av kortnummerknappene 1, 2, 3, 4 eller 5,
eller trykk på knappen for telefonliste for å velge et nummer fra en hurtignummer- eller gruppehurtignummerliste.
Se Angi et faksnummer for mer informasjon.

Merk: Trykk på knappene på tastaturet for å bruke et automatisk svarsystem.

9 Legg eventuelt til flere faksnumre, og trykk på  til alle numrene er angitt. Du kan angi opptil 30 numre.

Merk: Alle faksnumre i gruppenummeroppføringer er inkludert i den maksimale grensen på 30 numre.

10 Trykk på knappen for farge eller knappen for sort/hvitt.

Merk: På det angitte tidspunktet slås faksnumrene, og faksen sendes til alle faksnumrene du har angitt. Hvis faksen
ikke overføres til alle numrene på kringkastingslisten, slår maskinen numrene faksen ikke ble overført til, på nytt,
basert på innstillingene for ny oppringing. Se Telefonlinje opptatt for mer informasjon.
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Beslektede emner:
• Angi et faksnummer ved å bruke kontrollpanelet på side 20

• Telefonlinje opptatt på side 140

Sende en faks mens du lytter til et anrop (ringe med røret på) ved å bruke
kontrollpanelet
Med funksjonen for manuell oppringing kan du slå et telefonnummer mens du lytter til anropet gjennom en høyttaler
på skriveren. Det er nyttig når du må navigere gjennom et automatisk svarsystem eller angi et telefonkortnummer
før du sender faksen.

1 Trykk på knappen for faksmodus på kontrollpanelet.

2 Trykk på .

3 Trykk på  eller  til On Hook Dial (ring med røret på) vises. Trykk på . Nå kan du høre summetonen.

4 Angi et faksnummer eller et kortnummer (1–89) ved å trykke på en av kortnummerknappene 1, 2, 3, 4 eller 5,
eller trykk på knappen for telefonliste for å velge et nummer fra en hurtignummer- eller gruppehurtignummerliste.
Se Angi et faksnummer for mer informasjon.

Merk: Trykk på knappene på tastaturet for å bruke et automatisk svarsystem.

5 Trykk på knappen for farge eller knappen for sort/hvitt.

Beslektede emner:
• Angi et faksnummer ved å bruke kontrollpanelet på side 20

Motta en faks

Motta en faks automatisk ved å bruke kontrollpanelet

1 Kontroller at lampen for automatisk svar lyser.

2 Hvis du skal angi antallet ringesignaler før skriveren mottar fakser automatisk:

a Trykk på knappen for faksmodus.

b Trykk på .

c Trykk på  eller  til Fax Setup (faksoppsett) vises.

d Trykk på .

e Trykk på  eller  til Ringing and Answering (oppringing og svar) vises.

f Trykk på .

g Trykk på  eller  til Pick Up On (svar ved) vises.

h Trykk på .

i Trykk på  eller  til ønsket innstilling vises.

j Trykk på  for å lagre innstillingen.

Lampen for automatisk svar lyser. Når antallet ring er registrert, mottar skriveren automatisk faksen.
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Motta en faks manuelt

1 Kontroller at lampen for automatisk svar ikke lyser.

2 Slik kan du motta faksen hvis du ikke har angitt en manuell svarkode:

• Trykk på knappen for farge eller knappen for sort/hvitt.

eller

• Trykk på * 9 * på telefonen når du svarer på et anrop og hører fakslyder.

3 Hvis du vil motta en faks når du har angitt en manuell svarkode, må du angi koden på telefonen når du svarer
på et anrop og hører fakslyder.

Merk: Hvis du ønsker informasjon om hvordan du kan angi en manuell svarkode, kan du se emnet Angi en
manuell svarkode for faks.

4 Legg på røret. Skriveren mottar faksen.

Beslektede emner:
• Angi en manuell svarkode for faks ved å bruke kontrollpanelet på side 23

Motta en faks med en telefonsvarer ved å bruke kontrollpanelet

Merk: Utstyret må kobles til som forklart i emnet Koble til en telefonsvarer.

Slik kan du motta en faks med en telefonsvarer koblet til skriveren:

1 Kontroller at funksjonen for automatisk svar er aktivert. Se Aktivere funksjonen for automatisk svar for mer
informasjon.

2 Kontroller at du har definert antallet ganger telefonen skal ringe før skriveren mottar fakser automatisk. Se Velge
hvor mange ganger det skal ringe før en faks mottas automatisk ved å bruke kontrollpanelet.

Når et ringesignal registreres, henter telefonsvareren inn anropet.

• Hvis det blir registrert en faks, mottar skriveren faksen og kobler fra telefonsvareren.

• Hvis det ikke blir registrert en faks, mottar telefonsvareren anropet.

3 Angi at telefonsvareren skal besvare innkommende anrop før skriveren.

Hvis du for eksempel angir at telefonsvareren skal besvare anrop etter tre ring, kan du angi at skriveren skal
besvare anrop etter fem ring.

Beslektede emner:
• Koble til en telefonsvarer på side 14

• Aktivere funksjonen for automatisk svar på side 37

• Velge hvor mange ganger det skal ringe før en faks mottas automatisk ved å bruke kontrollpanelet på
side 26

Angi en manuell svarkode for faks ved å bruke kontrollpanelet

1 Trykk på knappen for faksmodus på kontrollpanelet.

2 Trykk på .

3 Trykk på  eller  til Fax Setup (faksoppsett) vises.

4 Trykk på .

5 Trykk på  eller  til Ringing and Answering (oppringing og svar) vises.
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6 Trykk på .

7 Trykk på  eller  til Manual Pickup Keycode (kode for manuelt svar) vises.

8 Trykk på .

9 Angi ønsket kode. Du kan bruke opptil syv tegn. Du kan bruke tall og symbolene * og #.

10 Trykk på  for å lagre innstillingen.

Bruke anroper-ID fra kontrollpanelet
Anroper-ID er en tjeneste som noen telefonselskaper tilbyr, og som identifiserer telefonnummeret til eller navnet på
personen som ringer. Hvis du abonnerer på denne tjenesten, fungerer den sammen med skriveren. Når du mottar
en faks, vises telefonnummeret til eller navnet på personen som sender faksen, i vinduet.

Merk:

• Anroper-ID er bare tilgjengelig i enkelte land og regioner.

• Antallet mønstre avgjøres av innstillingen for land/region, og det er bare mønstrene for det valgte landet eller
den valgte regionen som vises.

Skriveren støtter to anroper-ID-mønstre: mønster 1 (FSK) og mønster 2 (DTMF). Avhengig av land eller region og
hvilken teleoperatør du bruker, kan det hende at du må bytte mønster for å vise informasjon om anroper-ID.

1 Trykk på innstillingsknappen på kontrollpanelet.

2 Trykk på  eller  til Device Setup (enhetsoppsett) vises.

3 Trykk på .

4 Trykk på  eller  til Caller ID Pattern (anroper-ID-mønster) vises.

5 Trykk på .

6 Trykk på  eller  til ønsket innstilling vises.

7 Trykk på  for å lagre innstillingen.

Tilpasse oppringingsinnstillinger

Bruke telefonlisten på kontrollpanelet
Telefonlisten er en slags katalog med hurtignumre (1–89) og gruppehurtignumre (90–99).

Slik kan du vise en telefonlisteoppføring:

1 Trykk på telefonlisteknappen på kontrollpanelet.

2 Trykk på  eller  til ønsket oppføring vises.

eller

Bruk tastene på tastaturet til å angi nummeret på hurtignummer- eller gruppehurtignummeroppføringen.

Slik kan du vise telefonlistemenyen:

1 Trykk på knappen for faksmodus på kontrollpanelet.

2 Trykk på .

3 Trykk på  eller  til Phone Book (telefonliste) vises, og trykk deretter på .
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4 Trykk på  eller  til ønsket innstilling vises.

5 Trykk på  og følg instruksjonene i vinduet på kontrollpanelet.

Bruk: For å gjøre følgende:

View (vis) Vise oppføringer i telefonlisten.

Add (legg til) Lage en ny oppføring.

Remove (fjern) Slette en oppføring.

Modify (endre) Redigere en oppføring.

Print (skriv ut) Skrive ut alle oppføringene i telefonlisten.

Merk: Se Konfigurere hurtignummer hvis du vil vite mer om hvordan du kan legge til hurtignumre i telefonlisten ved
å bruke datamaskinen.

Beslektede emner:
• Programmere kortnummerknappene ved å bruke kontrollpanelet på side 26

Angi et oppringingsprefiks ved å bruke kontrollpanelet
Du kan legge til et prefiks på opptil 8 tegn, som legges til foran hvert nummer du slår. Du kan bruke tall, symbolene
* og # eller en pause på tre sekunder ved å trykke på knappen for ring på nytt/pause. Pausen vises som et komma
i vinduet på kontrollpanelet.

1 Trykk på knappen for faksmodus på kontrollpanelet.

2 Trykk på .

3 Trykk på  eller  til Fax Setup (faksoppsett) vises.

4 Trykk på .

5 Trykk på  eller  til Dialing and Sending (oppringing og sending) vises.

6 Trykk på .

7 Trykk på  eller  til Dial Prefix (oppringingsprefiks) vises.

8 Trykk på .

9 Hvis du vil endre innstillingen, må du trykke på  eller  til Create (opprett) vises.

10 Trykk på .

11 Angi prefikset som skal slås før hvert telefonnummer.

12 Trykk på  for å lagre innstillingen.

Beslektede emner:
• Bruke kontrollpanelet på side 96
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Angi ringemønster ved å bruke kontrollpanelet
Bestemte ringesignaler er en tjeneste som leveres av enkelte telefonselskaper og som gjør at én telefonlinje har
flere telefonnumre (snakk med din teleoperatør om tilgjengelighet for denne tjenesten). Hvis du abonnerer på denne
tjenesten, kan du programmere skriveren slik at den har et bestemt ringemønster og telefonnummer for
innkommende fakser.

1 Trykk på knappen for faksmodus på kontrollpanelet.

2 Trykk på .

3 Trykk på  eller  til Fax Setup (faksoppsett) vises.

4 Trykk på .

5 Trykk på  eller  til Ringing and Answering (oppringing og svar) vises.

6 Trykk på .

7 Trykk på  eller  til Ring Pattern (ringemønster) vises.

8 Trykk på .

9 Trykk på  eller  til ønsket ringemønster vises.

10 Trykk på  for å lagre innstillingen.

Beslektede emner:
• Bruke kontrollpanelet på side 96

Programmere kortnummerknappene ved å bruke kontrollpanelet

1 Trykk på knappen for faksmodus på kontrollpanelet.

2 Angi faksnummeret.

Merk:

• Du kan inkludere et telefonkortnummer som en del av faksnummeret.

• Du kan angi opptil 64 tegn i et faksnummer. Du kan bruke tall, symbolene * og # eller en pause på tre
sekunder ved å trykke på knappen for ring på nytt/pause. Pausen vises som et komma i vinduet på
kontrollpanelet.

3 Trykk på og hold nede en ledig kortnummerknapp i to sekunder.

4 Hvis du vil programmere flere kortnummerknapper, må du gjenta trinn 2 til trinn 3.

Merk: Du kan også programmere en ledig kortnummerknapp når du skal angi et faksnummer.

Velge hvor mange ganger det skal ringe før en faks mottas automatisk ved å
bruke kontrollpanelet

1 Trykk på knappen for faksmodus på kontrollpanelet.

2 Trykk på .

3 Trykk på  eller  til Fax Setup (faksoppsett) vises.

4 Trykk på .
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5 Trykk på  eller  til Ringing and Answering (oppringing og svar) vises.

6 Trykk på .

7 Trykk på  eller  til Pick Up On (svar ved) vises.

8 Trykk på .

9 Trykk på  eller  til ønsket innstilling vises.

10 Trykk på  for å lagre innstillingen.

11 Kontroller at lampen for automatisk svar lyser.

Når antallet ring er registrert, mottar skriveren automatisk faksen.

Beslektede emner:
• Bruke kontrollpanelet på side 96

Tilpasse faksinnstillinger

Angi topptekst for faks ved å bruke kontrollpanelet
Da du satte opp skriveren første gang, ble du bedt om å angi navn, faksnummer, dato og klokkeslett. Disse
opplysningene brukes til å lage en topptekst for fakser du sender.

Hvis du ikke har angitt disse opplysningene, kan du gjøre følgende:

1 Trykk på knappen for faksmodus på kontrollpanelet.

2 Trykk på .

3 Trykk på  eller  til Fax Setup (faksoppsett) vises.

4 Trykk på .

5 Trykk på  eller  til Dialing and Sending (oppringing og sending) vises.

6 Trykk på .

Merk: For Australia: Gå til trinn 11. De siste 20 sifrene i faksnummeret er faksnavnet eller stasjons-IDen.

7 Trykk på  eller  til Your Fax Name (faksnavn) vises.

8 Trykk på .

9 Angi navnet ditt ved hjelp av tastaturet.

Merk: Du kan angi opptil 24 tegn.

10 Trykk på  for å lagre innstillingen.

11 Trykk på  eller  til Your Fax Number (faksnummer) vises.

12 Trykk på .

13 Angi faksnummeret ditt ved å bruke tastaturet.

Merk: Du kan angi opptil 64 sifre og/eller symbolene * eller #.

14 Trykk på  for å lagre innstillingen.
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15 Trykk på innstillingsknappen.

16 Trykk på .

17 Trykk på  eller  til Device Setup (enhetsoppsett) vises.

18 Trykk på .

19 Trykk på  eller  til Date/Time (dato/kl.slett) vises.

20 Trykk på .

21 Angi datoen ved hjelp av tastaturet.

22 Trykk på .

23 Angi klokkeslettet ved hjelp av tastaturet.

24 Trykk på .

25 Hvis tallet du anga for time, er 12 eller lavere, må du trykke på  eller  til AM, PM eller 24hr vises.

26 Trykk på  for å lagre innstillingen.

Beslektede emner:
• Bruke kontrollpanelet på side 96

Angi bunntekst for faks ved å bruke kontrollpanelet

1 Trykk på knappen for faksmodus på kontrollpanelet.

2 Trykk på .

3 Trykk på  eller  til Fax Setup (faksoppsett) vises.

4 Trykk på .

5 Trykk på  eller  til Fax Printing (faksutskrift) vises.

6 Trykk på .

7 Trykk på  eller  til Fax Footer (faksbunntekst) vises.

8 Trykk på .

9 Trykk på  eller  til On (på) vises.

10 Trykk på .

11 Da du satte opp skriveren første gang, ble du bedt om å angi dato og klokkeslett. Hvis du ikke har angitt disse
opplysningene, kan du gjøre følgende:

a Trykk på innstillingsknappen.

b Trykk på .

c Trykk på  eller  til Device Setup (enhetsoppsett) vises.

d Trykk på .

e Trykk på  eller  til Date/Time (dato/kl.slett) vises.

f Trykk på .
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g Angi datoen ved hjelp av tastaturet.

h Trykk på .

i Angi klokkeslettet ved hjelp av tastaturet.

j Trykk på .

k Hvis tallet du anga for time, er 12 eller lavere, må du trykke på  eller  til AM, PM eller 24hr vises.

l Trykk på  for å lagre innstillingen.

Beslektede emner:
• Bruke kontrollpanelet på side 96

Endre anroper-ID-mønster ved å bruke kontrollpanelet
Skriveren støtter to anroper-ID-mønstre: mønster 1 (FSK) og mønster 2 (DTMF). Avhengig av land eller region og
hvilken teleoperatør du bruker, kan det hende at du må bytte mønster for å vise informasjon om anroper-ID.

1 Trykk på innstillingsknappen på kontrollpanelet.

2 Trykk på  eller  til Device Setup (enhetsoppsett) vises.

3 Trykk på .

4 Trykk på  eller  til Caller ID Pattern (anroper-ID-mønster) vises.

5 Trykk på .

6 Trykk på  eller  til innstillingen merket med * for anroper-ID-mønster vises.

Merk: Antallet mønstre avgjøres av innstillingen for land/region, og det er bare mønstrene for det valgte landet
eller den valgte regionen som vises.

7 Hvis du vil endre anroper-ID-mønster, må du gjøre følgende:

a Trykk på  eller  til ønsket anroper-ID-mønster vises.

b Trykk på  for å lagre innstillingen.

Håndtere faksjobber

Videresende fakser
Bruk funksjonen for videresending av faks hvis du skal reise bort, men likevel vil motta fakser. Maskinen har tre
innstillinger for videresending av fakser:

• Off (av): Dette er standardinnstillingen.

• Forward (videresend): Skriveren sender faksen til det angitte faksnummeret.

• Print & Forward (skriv ut og videresend): Skriveren skriver ut faksen og sender den deretter til det angitte
faksnummeret.

Slik kan du angi videresending av fakser:

1 Trykk på knappen for faksmodus på kontrollpanelet.

2 Trykk på .

3 Trykk på  eller  til Fax Setup (faksoppsett) vises.

4 Trykk på .
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5 Trykk på  eller  til Ringing and Answering (oppringing og svar) vises.

6 Trykk på .

7 Trykk på  eller  til Fax Forward (videresend faks) vises.

8 Trykk på .

9 Trykk på  eller  til ønsket innstilling vises.

10 Trykk på .

11 Angi det nummeret du vil videresende faksen til.

12 Trykk på  for å lagre innstillingen.

Merk: Hvis du har valgt Forward (videresend) eller Print & Forward (skriv ut og videresend), vises Forward
(videresend) nede i venstre hjørne i standardbildet for faksing. Hvis du vil vise den valgte innstillingen, kan du
trykke på  flere ganger.

Beslektede emner:
• Bruke kontrollpanelet på side 96

Konfigurere faksing via sentral
Hvis skriveren brukes i en bedrift eller på et kontor, kan den kobles til en sentral (PBX-telefonsystem, Private Branch
Exchange). Når du ringer et faksnummer, venter vanligvis skriveren på summetonen før faksnummeret ringes.
Denne oppringingsmetoden fungerer kanskje ikke hvis PBX-telefonsystemet bruker en summetone som de fleste
faksmaskiner ikke gjenkjenner. Med funksjonen for ringing via sentral kan skriveren ringe faksnummeret uten å vente
på en summetone den skal gjenkjenne.

1 Trykk på knappen for faksmodus på kontrollpanelet.

2 Trykk på .

3 Trykk på  eller  til Fax Setup (faksoppsett) vises.

4 Trykk på .

5 Trykk på  eller  til Dialing and Sending (oppringing og sending) vises.

6 Trykk på .

7 Trykk på  eller  til Dial Method (oppringingsmetode) vises.

8 Trykk på .

9 Trykk på  eller  til Behind PBX (via sentral) vises.

10 Trykk på  for å lagre innstillingen.

Beslektede emner:
• Bruke kontrollpanelet på side 96

Skrive ut faksaktivitetsrapporter ved å bruke kontrollpanelet

1 Trykk på knappen for faksmodus på kontrollpanelet.

2 Trykk på .
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3 Trykk på  eller  til Fax Setup (faksoppsett) vises.

4 Trykk på .

5 Trykk på  eller  til Reports (rapporter) vises.

6 Trykk på .

7 Trykk på  eller  til den typen rapport du vil skrive ut, vises.

8 Trykk på .

9 Trykk på  eller  til ønsket innstilling vises.

10 Trykk på  for å skrive ut rapporten.

Beslektede emner:
• Bruke kontrollpanelet på side 96

Unngå uønskede endringer av faksinnstillingene ved å bruke kontrollpanelet
Denne funksjonen hindrer at nettverksbrukere kan endre faksinnstillingene.

1 Trykk på innstillingsknappen på kontrollpanelet.

2 Trykk på  eller  til Device Setup (enhetsoppsett) vises.

3 Trykk på .

4 Trykk på  eller  til Host Fax Settings (vertsfaksinnstillinger) vises.

5 Trykk på .

6 Trykk på  eller  til Block (blokker) vises.

7 Trykk på  for å lagre innstillingen.

Blokkere reklamefakser ved å bruke kontrollpanelet
Hvis du har anroper-ID, kan du blokkere fakser fra bestemte numre og/eller alle fakser som ikke har en anroper-ID.

1 Trykk på knappen for faksmodus på kontrollpanelet.

2 Trykk på .

3 Trykk på  eller  til Fax Setup (faksoppsett) vises.

4 Trykk på .

5 Trykk på  eller  til Fax Blocking (faksblokkering) vises.

6 Trykk på .

7 Trykk på  eller  til Turn On/Off (slå på/av) vises.

8 Trykk på .

9 Trykk på  eller  til On (på) vises.

10 Trykk på .
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11 Hvis du vil blokkere fakser fra bestemte telefonnumre:

a Trykk på  eller  til Add (legg til) vises.

b Trykk på .

c Angi et faksnummer på opptil 64 tegn. Du kan bruke tall og symbolene * og #.

d Trykk på .

e Hvis du vil angi et navn også, kan du gjøre det ved å bruke knappene på tastaturet.

Merk: Et navn kan inneholde opptil 24 tegn.

f Trykk på .

g Hvis du vil angi flere numre:

1 Trykk på .
2 Gjenta trinn c til trinn f.

Merk: Du kan angi opptil 50 telefonnumre.

h Hvis du ikke vil angi flere numre:

1 Trykk på  eller  til No (nei) vises.

2 Trykk på .

12 Hvis du vil blokkere alle fakser uten anroper-ID:

a Trykk på  eller  til Block No-ID (blokker uten ID) vises.

b Trykk på .

c Trykk på  eller  til On (på) vises.

d Trykk på  for å lagre innstillingen.

13 Slik kan du skrive ut en liste over blokkerte faksnumre:

a Trykk på  eller  til Print (skriv ut) vises.

b Trykk på  for å skrive ut listen.

Endre anroper-ID-mønster ved å bruke kontrollpanelet
Skriveren støtter to anroper-ID-mønstre: mønster 1 (FSK) og mønster 2 (DTMF). Avhengig av land eller region og
hvilken teleoperatør du bruker, kan det hende at du må bytte mønster for å vise informasjon om anroper-ID.

1 Trykk på innstillingsknappen på kontrollpanelet.

2 Trykk på  eller  til Device Setup (enhetsoppsett) vises.

3 Trykk på .

4 Trykk på  eller  til Caller ID Pattern (anroper-ID-mønster) vises.

5 Trykk på .

6 Trykk på  eller  til innstillingen merket med * for anroper-ID-mønster vises.

Merk: Antallet mønstre avgjøres av innstillingen for land/region, og det er bare mønstrene for det valgte landet
eller den valgte regionen som vises.

7 Hvis du vil endre anroper-ID-mønster, må du gjøre følgende:

a Trykk på  eller  til ønsket anroper-ID-mønster vises.

b Trykk på  for å lagre innstillingen.
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Avbryte en faks når et dokument er lagt i ved å bruke kontrollpanelet
Hvis du har lagt et dokument i den automatiske dokumentmateren og skriveren har begynt å trekke inn dokumentet,
men faksjobben er ikke startet:

1 Løft opp kontrollpanelet.

2 Ta originaldokumentet forsiktig ut av den automatiske dokumentmateren.

3 Trykk kontrollpanelet ned til det klikker på plass.
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Sende en faks ved å bruke datamaskinen

Komme i gang

Legge i papir

1 Kontroller følgende:

• At du bruker papir som er beregnet på blekkskrivere.

• At du legger i papiret med den glansede siden eller utskriftssiden mot deg hvis du bruker fotopapir, glanset
papir eller tungt, matt papir. (Hvis du ikke er sikker på hvilken side som er utskriftssiden, kan du lese
instruksjonene som fulgte med papiret.)

• At papiret ikke er brukt eller skadet.

• At du følger instruksjonene som fulgte med papiret, hvis du skal bruke spesialpapir.

• At du ikke presser papiret inn i skriveren.

2 Før du legger i papir, må du skyve papirskinnene mot kantene av papirstøtten. Du kan legge i opptil

• 100 ark med vanlig papir

• 25 ark med tungt, matt papir

• 25 ark med fotopapir

• 25 ark med glanset papir

Merk: Fotografier trenger lengre tørketid. Fjern fotografiene etter hvert som de kommer ut, og la dem tørke for
å unngå at blekket smøres utover.

3 Legg papiret på høykant på midten av papirstøtten, og juster papirskinnene inntil kantene av papiret.

2

1

Merk: For å unngå papirstopp må du passe på at papiret ikke buer seg når du justerer papirskinnene.

Beslektede emner:
• Bruke den automatiske papirtypesensoren på side 43

Sende en faks ved å bruke datamaskinen
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Legge originaldokumenter i den automatiske dokumentmateren
Du kan legge i opptil 30 sider av et originaldokument i den automatiske dokumentmateren for skanning, kopiering
og faksing.

1 Legg originaldokumentet med forsiden ned i den automatiske dokumentmateren.

2 Juster papirskinnene i den automatiske dokumentmateren slik at de ligger inntil kantene på papiret.

Den automatiske dokumentmaterens papirkapasitet

Legg i opptil: Kontroller følgende:

30 ark med

• papir i Letter-format

• papir i A4-format

• papir i Legal-format

• At dokumentet legges i med forsiden ned.

• At papirstøttene ligger inntil kantene på papiret.

30 ark med

• papir med tilpasset størrelse

• ferdighullet papir

• kantforsterket papir

• ferdigtrykte skjemaer

• papir med brevhode

• fotopapir

• At dokumentet legges i med forsiden ned.

• At papirstøttene ligger inntil kantene på papiret.

• At papirstørrelsen er tilpasset disse målene:

Bredde:

– 76,2–215,9 mm

– 3,5–8,5 tommer

Lengde:

– 127,0–355,6 mm

– 5,0–14,0 tommer

• At du lar ferdigtrykt materiale tørke ordentlig før det brukes i den automatiske
dokumentmateren.

• At du ikke bruker materiale trykt med metallblekkpartikler.

• At du unngår bruk av preget materiale.

Beslektede emner:
• Lære mer om skriverdelene på side 93

• Skanne et dokument på side 72

Sende en faks ved å bruke datamaskinen
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Sende en faks

Sende en faks via en sentral
Hvis skriveren brukes i en bedrift eller på et kontor, kan den kobles til en sentral (PBX-telefonsystem, Private Branch
Exchange). Når du ringer et faksnummer, venter vanligvis skriveren på summetonen før faksnummeret ringes.
Denne oppringingsmetoden fungerer kanskje ikke hvis PBX-telefonsystemet bruker en summetone som de fleste
faksmaskiner ikke gjenkjenner. Med funksjonen for ringing via sentral kan skriveren ringe faksnummeret uten å vente
på en summetone den skal gjenkjenne.

1 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.

2 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark 5000 Series Fax Setup Utility.

3 Klikk på kategorien Send i dialogboksen for verktøyet for faksoppsett.

4 Velg Sentral på tilleggsmenyen Oppringingsmetode.

5 Klikk på Lagre innstillinger.

Motta en faks

Motta en faks automatisk ved å bruke datamaskinen

1 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.

2 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark 5000 Series Fax Setup Utility.

3 Klikk på kategorien Motta i dialogboksen for verktøyet for faksoppsett.

4 Velg På på tilleggsmenyen Automatisk svar.

5 Velg en innstilling på tilleggsmenyen Svar ved.

Merk: Når antallet ring er registrert, mottar skriveren automatisk faksen.

6 Klikk på Lagre innstillinger.

Beslektede emner:
• Velge hvor mange ganger det skal ringe før en faks mottas automatisk på side 38

• Aktivere funksjonen for automatisk svar på side 37

Angi en manuell svarkode for faks

1 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.

2 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark 5000 Series Fax Setup Utility.

3 Klikk på kategorien Motta i dialogboksen for verktøyet for faksoppsett.

4 Angi koden du vil bruke, i feltet Manuell svarkode.

Merk:

• Standardinnstillingen er *9*.

• Koden kan bestå av opptil 7 tegn, inkludert komma, punktum og/eller disse symbolene: * # + - ( ).

5 Klikk på Lagre innstillinger.

Sende en faks ved å bruke datamaskinen
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Tilpasse oppringingsinnstillinger

Legge til kontakter fra adresseboken

1 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.

2 Dobbeltklikk på ikonet for verktøyet for faksoppsett.

3 Velg kategorien Hurtignumre.

4 Klikk på .

5 Klikk på og dra de kontaktpersonene du vil legge til i skriverens liste med hurtignumre, fra adresseboken.

Merk: Det er bare de faksnumrene som er angitt for kontaktpersonene i adresseboken, som legges til i listen
med hurtignumre. Hvis det finnes mer enn ett faksnummer for en kontaktperson, oppretter programmet
automatisk separate oppføringer.

6 Klikk på Lagre innstillinger.

Bruke anroper-ID fra programvaren
Anroper-ID er en tjeneste som noen telefonselskaper tilbyr, og som identifiserer telefonnummeret til (og eventuelt
navnet på) personen som ringer. Hvis du abonnerer på denne tjenesten, fungerer den sammen med skriveren. Når
du mottar en faks, vises telefonnummeret til personen som sender faksen, i vinduet.

Merk: Anroper-ID er bare tilgjengelig i enkelte land og regioner.

Skriveren støtter to anroper-ID-mønstre: mønster 1 (FSK) og mønster 2 (DTMF). Avhengig av land eller region og
hvilken teleoperatør du bruker, kan det hende at du må bytte mønster for å vise informasjon om anroper-ID.

1 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.

2 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark 5000 Series Fax Setup Utility.

3 Klikk på kategorien Motta i dialogboksen for verktøyet for faksoppsett.

4 Velg mønsteret du vil bruke, på tilleggsmenyen Anroper-ID-mønster.

5 Klikk på Lagre innstillinger.

Aktivere funksjonen for automatisk svar

1 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.

2 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark 5000 Series Fax Setup Utility.

3 Klikk på kategorien Motta i dialogboksen for verktøyet for faksoppsett.

4 Velg På på tilleggsmenyen Automatisk svar.

5 Klikk på Lagre innstillinger.

Lampen for automatisk svar på kontrollpanelet lyser. Når antallet ring er registrert, mottar skriveren automatisk
faksen.

Sende en faks ved å bruke datamaskinen
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Angi et oppringingsprefiks
Du kan legge til et prefiks foran hvert nummer som skal slås. Prefikset kan bestå av opptil 8 tegn, inkludert komma,
punktum og/eller disse symbolene: * # + - ( ).

1 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.

2 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark 5000 Series Fax Setup Utility.

3 Klikk på kategorien Send i dialogboksen for verktøyet for faksoppsett.

4 Angi prefikset som skal slås før hvert nummer, i feltet Oppringingsprefiks.

5 Klikk på Lagre innstillinger.

Angi et bestemt ringesignal
Bestemte ringesignaler er en tjeneste som leveres av enkelte telefonselskaper og som gjør at én telefonlinje har
flere telefonnumre (snakk med din teleoperatør om tilgjengelighet for denne tjenesten). Hvis du abonnerer på denne
tjenesten, kan du programmere skriveren slik at den har et bestemt ringemønster og telefonnummer for
innkommende fakser.

1 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.

2 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark 5000 Series Fax Setup Utility.

3 Klikk på kategorien Motta i dialogboksen for verktøyet for faksoppsett.

4 Velg mønsteret du vil bruke, på tilleggsmenyen Bestemt ringemønster.

5 Klikk på Lagre innstillinger.

Velge hvor mange ganger det skal ringe før en faks mottas automatisk

1 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.

2 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark 5000 Series Fax Setup Utility.

3 Klikk på kategorien Motta i dialogboksen for verktøyet for faksoppsett.

4 Velg innstillingen du vil bruke, på tilleggsmenyen Svar ved.

5 Velg På på tilleggsmenyen Automatisk svar.

6 Klikk på Lagre innstillinger.

Lampen for automatisk svar på kontrollpanelet lyser. Når antallet ring er registrert, mottar skriveren automatisk
faksen.

Konfigurere hurtignummer ved å bruke datamaskinen

1 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.

2 Dobbeltklikk på ikonet Fax Setup Utility.

3 Velg kategorien Hurtignumre.

4 Klikk på + for å angi kontaktnavn og faksnumre i kategorien Personer eller Grupper.

Merk: Hvis du vil slette en oppføring fra en hurtignummerliste, må du merke den og klikke på -.

5 Klikk på Lagre innstillinger.

Sende en faks ved å bruke datamaskinen
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Beslektede emner:
• Tilpasse innstillinger ved å bruke verktøyet for faksoppsett på side 39

Tilpasse faksinnstillinger

Bruke verktøyet for faksoppsett
Bruk dette verktøyet til å justere innstillingene for sending og mottak av fakser. Når du har lagret innstillingene, gjelder
de for alle fakser du sender og mottar. Du kan også bruke dette verktøyet til å lage og redigere hurtignummerlisten.

1 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.

2 Dobbeltklikk på ikonet Fax Setup Utility.

3 Velg skriveren på enhetsmenyen. Tilpass innstillingene etter behov.

Merk: Hvis du ønsker en liste over tilgjengelige alternativer, kan du se Tilpasse innstillinger ved å bruke verktøyet
for faksoppsett på side 39.

4 Klikk på Lagre innstillinger når du er ferdig.

5 Lukk verktøyet for faksoppsett.

Angi en fakskvalitet ved å bruke datamaskinen
Du kan angi eller endre kvaliteten for utgående fakser.

1 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.

2 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark 5000 Series Fax Setup Utility.

3 Klikk på kategorien Send i dialogboksen for verktøyet for faksoppsett.

4 Velg en kvalitet på tilleggsmenyen Standard sendekvalitet.

Merk: Hvis du vil at fargefakser automatisk skal konverteres til sort/hvitt-dokumenter hvis mottakerfaksen ikke
kan motta fargefakser, må du merke av for Automatisk konvertering av sendekvalitet for faks. Hvis du merker
av for dette alternativet, blir faksoppløsningen automatisk nedgradert.

5 Klikk på Lagre innstillinger.

Tilpasse innstillinger ved å bruke verktøyet for faksoppsett
Du kan justere faksinnstillingene i verktøyet for faksoppsett. Disse innstillingene gjelder fakser du sender og mottar.

1 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.

2 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark 5000 Series Fax Setup Utility.

3 Velg skriveren på enhetsmenyen i dialogboksen Fax Setup Utility.

Merk: Hvis du bruker en nettverksskriver til å sende en faks, vises MAC-adressen til skriveren på enhetsmenyen.
Ellers vises bare navnet på skriveren.

Sende en faks ved å bruke datamaskinen
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Herfra: Kan du gjøre følgende:

Send • Velge den oppringingsmetoden du vil bruke.

• Angi et prefiks.

• Velge et oppringingsvolum.

• Velge det antallet ganger du vil at maskinen skal ringe opp på nytt, og hvor lenge
den skal vente mellom hvert oppringingsforsøk, hvis faksen ikke kan sendes på
første forsøk.

• Velge om du skal skanne hele dokumentet før nummeret slås.

• Velge maksimal sendehastighet og utskriftskvalitet for fakser som skal sendes.

• Velge utskriftskvalitet for faksen.

• Velge Automatisk konvertering av sendekvalitet for faks for at sendekvaliteten
skal stemme overens med innstillingen for oppløsning på faksmaskinen som skal
motta faksen.

• Angi navnet og faksnummeret ditt.

Merk:

– Du kan inkludere et telefonkortnummer som en del av faksnummeret.

– Du kan angi opptil 64 tegn i et faksnummer.

Motta • Velge alternativer for innkommende anrop.

• Velge alternativer for automatisk svar.

• Velge om du vil videresende en faks eller skrive den ut og deretter videresende den.

• Angi et nummer for videresending av faks.

• Håndtere blokkerte fakser.

Sende en faks ved å bruke datamaskinen
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Herfra: Kan du gjøre følgende:

Faks-/rapportutskrift • Velge om du vil forminske en faks som mottas, slik at den passer på papirstørrelsen
som er lagt i, eller skrive den ut på to ark.

• Velge om du vil skrive ut en bunntekst (dato, klokkeslett og sidetall) som skal vises
på hver side du mottar.

• Velge når faksaktivitets- og bekreftelsesrapporter skal skrives ut.

Hurtignumre Opprette, legge til, redigere eller slette oppføringer på listen over hurtignumre, inkludert
oppføringer for gruppehurtignumre.

4 Klikk på Lagre innstillinger når du er ferdig. Hvis du vil gjenopprette standardinnstillingene, må du klikke på
Fabrikkinnstillinger. Hvis du vil gå tilbake til de lagrede innstillingene, må du klikke på Tilbake til lagret.

5 Lukk verktøyet for faksoppsett.

Angi sendehastighet for faks
Du kan angi eller endre sendehastigheten for utgående fakser.

1 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.

2 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark 5000 Series Fax Setup Utility.

3 Klikk på kategorien Send i dialogboksen for verktøyet for faksoppsett.

4 Velg en hastighet på tilleggsmenyen Maksimal sendehastighet.

Merk: Den maksimale sendehastigheten er 33.600 bps.

5 Klikk på Lagre innstillinger.

Håndtere faksjobber

Videresende fakser ved å bruke datamaskinen
Bruk funksjonen for videresending av faks hvis du skal reise bort, men likevel vil motta fakser. Maskinen har tre
innstillinger for videresending av fakser:

• Av: Dette er standardinnstillingen.

• Videresend: Skriveren sender faksen til det angitte faksnummeret.

• Skriv ut og videresend: Skriveren skriver ut faksen og sender den deretter til det angitte faksnummeret.

Slik kan du angi videresending av fakser:

1 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.

2 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark 5000 Series Fax Setup Utility.

3 Klikk på kategorien Motta i dialogboksen for verktøyet for faksoppsett.

4 Velg innstillingen du vil bruke, på tilleggsmenyen Videresend fakser.

5 Angi nummeret du vil videresende fakser til, i feltet Videresend til.

Merk: Et faksnummer kan bestå av opptil 64 tegn, inkludert komma, punktum og/eller disse symbolene: * # + -
( ).

6 Klikk på Lagre innstillinger.

Sende en faks ved å bruke datamaskinen
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Skrive ut faksaktivitetsrapporter

1 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.

2 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark 5000 Series Fax Setup Utility.

3 Klikk på kategorien Faks-/rapportutskrift i dialogboksen.

4 Velg følgende på tilleggsmenyen Faksbekreftelse:

Merk:

• Velg Skriv ut ved feil hvis du bare vil skrive ut feilrapporter.

• Velg Skriv ut for alle fakser hvis du vil skrive ut rapporter for alle utgående og innkommende fakser.

5 Klikk på Lagre innstillinger.

Blokkere reklamefakser

1 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.

2 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark 5000 Series Fax Setup Utility.

3 Klikk på kategorien Motta i dialogboksen for verktøyet for faksoppsett.

4 Merk av for Aktiver faksnummerfiltrering for å aktivere faksblokkering.

5 Klikk på knappen Håndter filterliste.

Merk: Det vises en filterlisteboks.

6 Klikk på + for å angi et kontaktnavn og faksnummer som skal blokkeres.

7 Klikk på  for å vise adresseboken.

8 Klikk på og dra kontaktnavnet og nummeret til blokkeringslisten.

9 Hvis du vil redigere eller slette et navn og nummer du har lagt til tidligere, må du klikke på kontaktopplysningene
og klikke på -.

10 Klikk på OK.

11 Klikk på Lagre innstillinger.

Sende en faks ved å bruke datamaskinen
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Utskrift

Komme i gang

Bruke den automatiske papirtypesensoren
Skriveren har en automatisk papirtypesensor. Papirtypesensoren registrerer automatisk papirtypen som er lagt i
skriveren, og justerer innstillingene for deg. Hvis du for eksempel vil skrive ut et fotografi, må du legge fotopapir i
skriveren. Skriveren registrerer papirtypen og justerer automatisk innstillingene slik at du oppnår best mulig
utskriftsresultat.

Legge i papir

1 Kontroller følgende:

• At du bruker papir som er beregnet på blekkskrivere.

• At du legger i papiret med den glansede siden eller utskriftssiden mot deg hvis du bruker fotopapir, glanset
papir eller tungt, matt papir. (Hvis du ikke er sikker på hvilken side som er utskriftssiden, kan du lese
instruksjonene som fulgte med papiret.)

• At papiret ikke er brukt eller skadet.

• At du følger instruksjonene som fulgte med papiret, hvis du skal bruke spesialpapir.

• At du ikke presser papiret inn i skriveren.

2 Før du legger i papir, må du skyve papirskinnene mot kantene av papirstøtten. Du kan legge i opptil

• 100 ark med vanlig papir

• 25 ark med tungt, matt papir

• 25 ark med fotopapir

• 25 ark med glanset papir

Merk: Fotografier trenger lengre tørketid. Fjern fotografiene etter hvert som de kommer ut, og la dem tørke for
å unngå at blekket smøres utover.

3 Legg papiret på høykant på midten av papirstøtten, og juster papirskinnene inntil kantene av papiret.

2

1

Merk: For å unngå papirstopp må du passe på at papiret ikke buer seg når du justerer papirskinnene.

Beslektede emner:
• Bruke den automatiske papirtypesensoren på side 43
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Legge i gratulasjonskort, kartotekkort, fotokort og postkort
Du kan legge i opptil 25 gratulasjonskort, kartotekkort, fotokort eller postkort om gangen.

1 Legg i kortene med utskriftssiden mot deg.

2 Kontroller følgende:

• At kortene legges på midten av papirstøtten.

• At papirstøttene ligger inntil kantene på kortene.

1

2

Merk: Fotokort trenger lengre tørketid. Fjern fotokortene etter hvert som de kommer ut, og la dem tørke for å
unngå at blekket smøres utover.

Legge i konvolutter
Du kan legge i opptil 10 konvolutter om gangen.

Advarsel: Ikke bruk konvolutter med metallspenner, sløyfer eller metallbånd som kan brettes.

1 Legg konvoluttene på midten av papirstøtten og med frimerkehjørnet oppe til venstre.

2 Kontroller følgende:

• At utskriftssiden på konvoluttene vender mot deg.

• At konvoluttene er beregnet på bruk i blekkskrivere.

• At papirstøttene ligger inntil kantene på konvoluttene.

1

2

Merk:

• Ikke legg i konvolutter med hull, perforeringer, utstansing eller preging.

• Ikke bruk konvolutter med selvklebende klaffer uten beskyttelsespapir.

• Konvolutter trenger lengre tørketid. Fjern konvoluttene etter hvert som de kommer ut, og la dem tørke for å
unngå at blekket smøres utover.

Legge i etiketter
Du kan legge i opptil 25 ark med etiketter om gangen.

1 Legg i etikettarkene med utskriftssiden mot deg, og pass på at øvre kant av arkene trekkes først inn i skriveren.

2 Kontroller følgende:

• At utskriftssiden på etikettene vender mot deg.

• At toppen på etikettarkene trekkes først inn i skriveren.

• At det er minst 1 mm klaring fra kanten av papiret til etikettene.

Utskrift
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• At du bruker komplette etikettark. Hvis du legger i ark med manglende etiketter, kan det føre til at andre
etiketter løsner under utskriften, slik at det oppstår papirstopp.

• At etikettene legges på midten av papirstøtten.

• At papirstøttene ligger inntil kantene på etikettene.

Merk: Etiketter trenger lengre tørketid. Fjern etikettarkene etter hvert som de kommer ut, og la dem tørke for å
unngå at blekket smøres utover.

Legge i transparenter
Du kan legge i opptil 50 transparenter om gangen.

1 Legg i transparentene med den grove siden mot deg. Hvis transparentene har en stripe som kan fjernes, må
den vende bort fra deg og ned mot skriveren.

2 Kontroller følgende:

• At transparentene legges på midten av papirstøtten.

• At papirstøttene ligger inntil kantene på transparentene.

Merk:

• Transparenter med beskyttelsespapir anbefales ikke.

• Transparenter trenger lengre tørketid. Fjern transparentene etter hvert som de kommer ut, og la dem tørke
for å unngå at blekket smøres utover.

Legge i påstrykningspapir
Du kan legge i opptil 10 ark med påstrykningspapir om gangen, men du får best resultat hvis du legger i ett og ett
ark.

1 Legg i arkene med påstrykningspapir med utskriftssiden mot deg.

2 Kontroller følgende:

• At du følger instruksjonene på pakken når du skal legge i påstrykningspapir.

• At påstrykningspapiret legges på midten av papirstøtten.

• At papirstøttene ligger inntil kantene på påstrykningspapiret.

Legge i papir med tilpasset størrelse
Du kan legge i opptil 100 ark papir med tilpasset størrelse om gangen.

1 Legg i papir med utskriftssiden mot deg.

2 Kontroller følgende:

• At papirstørrelsen er tilpasset disse målene:

Bredde:

– 76,0–216,0 mm

– 3,0–8,5 tommer

Lengde:

– 127,0–432,0 mm

– 5,0–17,0 tommer

• At høyden på stabelen ikke er mer enn 10 mm.

• At papiret legges på midten av papirstøtten.

• At papirstøttene ligger inntil kantene på papiret.
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Legge i bannerpapir
Du kan legge i opptil 20 ark med bannerpapir om gangen.

1 Fjern alt papir fra papirstøtten før du legger i bannerpapiret.

2 Riv av bare det antallet bannersider som er nødvendig for banneret.

3 Legg bunken med bannerpapir bak skriveren.

4 Før forkanten på bannerpapiret inn i skriveren.

5 Kontroller følgende:

• At papiret legges på midten av papirstøtten.

• At papirskinnene ligger inntil kantene på papiret.

Legge originaldokumenter i den automatiske dokumentmateren
Du kan legge i opptil 30 sider av et originaldokument i den automatiske dokumentmateren for skanning, kopiering
og faksing.

1 Legg originaldokumentet med forsiden ned i den automatiske dokumentmateren.

2 Juster papirskinnene i den automatiske dokumentmateren slik at de ligger inntil kantene på papiret.
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46



Den automatiske dokumentmaterens papirkapasitet

Legg i opptil: Kontroller følgende:

30 ark med

• papir i Letter-format

• papir i A4-format

• papir i Legal-format

• At dokumentet legges i med forsiden ned.

• At papirstøttene ligger inntil kantene på papiret.

30 ark med

• papir med tilpasset størrelse

• ferdighullet papir

• kantforsterket papir

• ferdigtrykte skjemaer

• papir med brevhode

• fotopapir

• At dokumentet legges i med forsiden ned.

• At papirstøttene ligger inntil kantene på papiret.

• At papirstørrelsen er tilpasset disse målene:

Bredde:

– 76,2–215,9 mm

– 3,5–8,5 tommer

Lengde:

– 127,0–355,6 mm

– 5,0–14,0 tommer

• At du lar ferdigtrykt materiale tørke ordentlig før det brukes i den automatiske
dokumentmateren.

• At du ikke bruker materiale trykt med metallblekkpartikler.

• At du unngår bruk av preget materiale.

Beslektede emner:
• Lære mer om skriverdelene på side 93

• Skanne et dokument på side 72

Velge kompatible spesialpapirtyper
• Tungt, matt papir: Fotopapir med matt overflate som brukes ved utskrift av grafikk av høy kvalitet.

• Lexmark PerfectFinishTM-fotopapir: Fotopapir av svært høy kvalitet som er utviklet spesielt for blekkskrivere
fra Lexmark, men som kan brukes på alle blekkskrivere. Det er spesielt utviklet for å gi profesjonelle utskrifter.
Til dette papiret bør du bruke ekte Lexmark evercolorTM 2-blekk, som gir vannbestandige utskrifter som ikke
falmer.

• Lexmark-fotopapir: Tungt fotopapir av høy kvalitet som er utviklet spesielt for blekkskrivere fra Lexmark, men
som kan brukes på alle blekkskrivere. Papiret er rimelig og gir utmerket bildekvalitet for vanlige fotoutskrifter.

• Lexmark Premium-fotopapir: Tyngre fotopapir som er utviklet for kjemisk binding med Lexmark-blekk for
iøynefallende resultater. Blekket tørker raskt på denne papirtypen, og du unngår at blekket sprer seg i papiret,
selv for bilder med høy metningsgrad.

• Transparent: Utskriftsmateriale i plast som primært brukes til overhead-projektorer.

• Kartong: Svært tykt papir som brukes til utskrift av kraftigere elementer, for eksempel gratulasjonskort.

• Påstrykningspapir: Utskriftsmateriale som skrives ut med speilvendt motiv som kan strykes på stoff.
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Lære om utskriftsalternativer i programvaren for Alt-i-ett-maskinen

Velge en papirstørrelse

1 Åpne et dokument og velg Arkiv  Utskriftsformat.

2 Velg 5000 Series på menyen Format for.

Merk: Hvis du har valgt Alle skrivere, er valgene for papirstørrelse begrensede. Hvis du velger navnet på
skriveren, får du langt flere alternativer for papirstørrelser.

3 Velg en papirstørrelse på menyen Papirstørrelse.

4 Klikk på OK.

Beslektede emner:
• Bruke dialogboksen Utskriftsformat på side 106

Velge en papirtype
Som standard er modusen Automatisk angitt for papirtypesensoren. Papirtypesensoren kan registrere vanlig papir,
tungt, matt papir, glanset papir / fotopapir og transparenter og justere innstillingene i henhold til papirtypen. Slik kan
du velge papirtypen manuelt:

1 Åpne et dokument og velg Arkiv  Skriv ut.

2 Velg Kvalitet og materiale på menyen Kopier og sider.

3 Velg en papirtype på menyen Papirtype.

4 Klikk på Skriv ut.

Merk:

• Hvis du velger papirtype manuelt, deaktiveres papirtypesensoren for den aktuelle utskriftsjobben.

• For jobber på flere sider skrives alle sidene ut med den samme papirtypen som det første arket som blir registrert.

Beslektede emner:
• Bruke dialogboksen Skriv ut på side 107

Velge en utskriftskvalitet

1 Åpne et dokument og velg Arkiv  Skriv ut.

2 Velg 5000 Series på skrivermenyen.

3 Velg Kvalitet og materiale på menyen Kopier og sider.

4 Velg ønsket utskriftskvalitet for dokumentet på menyen Utskriftskvalitet:

• Automatisk: Utskriftskvaliteten velges automatisk basert på papirtypen som er lagt i (dette er
standardinnstillingen).

• Hurtigutskrift: Best for dokumenter som bare inneholder tekst. Redusert utskriftskvalitet, men raskere
utskriftshastighet.

• Normal: Anbefales for de fleste dokumenttyper.

• Foto: Best for fotografier og dokumenter med grafikk.

5 Klikk på Skriv ut.

Utskrift

48



Beslektede emner:
• Bruke dialogboksen Skriv ut på side 107

Sortere kopier ved å bruke datamaskinen
Skriveren kan sortere utskriftsjobber med flere kopier. Hvis du for eksempel har valgt å skrive ut to kopier av et
tresiders dokument uten at de skal sorteres, blir sidene skrevet ut i denne rekkefølgen: 1, 1, 2, 2, 3, 3. Hvis du har
valgt sortering, blir rekkefølgen slik: 1, 2, 3, 1, 2, 3.

1 Åpne et dokument og velg Arkiv  Skriv ut.

2 Angi det antallet kopier du vil skrive ut, i feltet Kopier.

3 Velg Sortert.

Beslektede emner:
• Sortere kopier ved å bruke kontrollpanelet på side 62

• Bruke dialogboksen Skriv ut på side 107

Gjøre et bilde skarpere

1 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.

2 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark 5000 Series-løsninger.

3 Klikk på Vis/rediger for å åpne dialogboksen Skann.

4 Velg Forhåndsvisning i dialogboksen.

5 Legg dokumentet tilbake i den automatiske dokumentmateren, og klikk deretter på Lukk i
påminnelsesdialogboksen.

Merk: Klikk på avmerkingsboksen i påminnelsesdialogboksen hvis du ikke vil at den skal vises igjen før du åpner
programmet på nytt.

6 Klikk på  i dialogboksen Skann for å vise oppsettet for skanning.

7 Klikk på kategorien Justeringer.

8 Bruk glidebryteren til å justere skarphetsnivået for det skannede elementet.

Beslektede emner:
• Tilpasse skanneinnstillinger i dialogboksen Skann på side 67

• Forbedre utskriftskvaliteten på fotografier ved å bruke programvaren på side 88

Tilbakestille alle programvareinnstillingene for Alt-i-ett-maskinen til
standardinnstillingene

1 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.

2 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark 5000 Series-løsninger.

3 Klikk på Standarder.

Beslektede emner:
• Bruke Alt-i-ett-løsninger på side 111

• Tilpasse skanneinnstillinger i dialogboksen Skann på side 67
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Utskrift og beslektede oppgaver

Skrive ut et dokument

1 Legg i papir.

2 Åpne et dokument og velg Arkiv  Skriv ut.

3 Velg 5000 Series på skrivermenyen.

4 Velg innstillingene du vil justere, på den tredje menyen ovenfra, og juster dem.

Du kan velge utskriftskvalitet, antall kopier som skal skrives ut, papirtype og hvordan sidene skal skrives ut.

5 Klikk på Skriv ut.

Beslektede emner:
• Legge i papir på side 18

• Bruke dialogboksen Skriv ut på side 107

Skrive ut fotografier ved å bruke datamaskinen

1 Legg i fotopapir med den glansede siden eller utskriftssiden mot deg. (Hvis du ikke er sikker på hvilken side som
er utskriftssiden, kan du lese instruksjonene som fulgte med papiret.) Du kan finne mer informasjon under Legge
i papir på side 18.

2 Tilpass innstillingene i dialogboksen Utskriftsformat.

a Åpne et fotografi og velg Arkiv  Utskriftsformat.

b Velg 5000 Series på menyen Format for.

c Velg papirstørrelsen som er lagt i skriveren, på menyen Papirstørrelse.

d Velg en retning.

e Klikk på OK.

3 Tilpass innstillingene i dialogboksen Skriv ut.

a Åpne et fotografi og velg Arkiv  Skriv ut.

b Velg 5000 Series på skrivermenyen.

c Mac OS X versjon 10.4 eller nyere: Klikk på Avansert. For andre versjoner må du gå videre til neste trinn.

d Angi antall kopier på menyen Kopier og sider.

e Velg Kvalitet og materiale på den samme menyen.

• Velg den riktige papirtypen på menyen Papirtype.

• Velg Automatisk eller Foto under Utskriftskvalitet.

f Klikk på Skriv ut.

Merk: For å unngå flekker og riper bør du ikke ta på utskriftssiden eller la utskriftene komme borti skarpe gjenstander.
De beste resultatene får du hvis du fjerner arkene fra utskuffen etter hvert som de kommer ut, og lar dem tørke i
minst 24 timer før de håndteres.

Beslektede emner:
• Forbedre utskriftskvaliteten på fotografier ved å bruke programvaren på side 88
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Skrive ut fotografier uten kantlinje
Sett margene til null i programmet, og juster deretter bildet på skjermen, slik at det dekker hele siden.

Merk: Noen programmer støtter ikke marginnstillinger.

1 Legg i fotopapir eller glanset papir med den glansede siden eller utskriftssiden vendt mot deg. (Hvis du ikke er
sikker på hvilken side som er utskriftssiden, kan du lese instruksjonene som fulgte med papiret.) Du kan finne
mer informasjon under Legge i papir på side 18.

2 Tilpass innstillingene i dialogboksen Utskriftsformat.

a Åpne et fotografi og velg Arkiv  Utskriftsformat.

b Velg 5000 Series på menyen Format for.

c Velg papirstørrelsen som er lagt i skriveren, på menyen Papirstørrelse.

Merk: Du må velge et alternativ med "(uten kantlinje)". Hvis du for eksempel har lagt i fotopapir i Letter-
størrelse, må du velge US Letter (uten kantlinje).

d Velg en retning.

e Klikk på OK.

3 Tilpass innstillingene i dialogboksen Skriv ut.

a Åpne et fotografi og velg Arkiv  Skriv ut.

b Velg 5000 Series på skrivermenyen.

c For Mac OS X versjon 10.4 eller nyere: Klikk på Avansert. For andre versjoner må du gå videre til neste
trinn.

d Angi antall kopier på menyen Eksemplarer og sider.

e Velg Kvalitet og materiale på den samme menyen.

• Velg den riktige papirtypen på menyen Papirtype.

• Velg Automatisk eller Foto under Utskriftskvalitet.

f Klikk på Skriv ut.

Merk: For å unngå flekker og riper bør du ikke ta på utskriftssiden eller la utskriftene komme borti skarpe gjenstander.
De beste resultatene får du hvis du fjerner arkene fra utskuffen etter hvert som de kommer ut, og lar dem tørke i
minst 24 timer før de håndteres.

Beslektede emner:
• Forbedre utskriftskvaliteten på fotografier ved å bruke programvaren på side 88

Skrive ut på kort

1 Legg i gratulasjonskort, kartotekkort eller postkort.

Merk:

• Kontroller at kortene ikke er tykkere enn 0,50 mm.

• Kontroller at utskriftssiden vender mot deg.

2 Tilpass innstillingene i dialogboksen Utskriftsformat.

a Åpne et dokument og velg Arkiv  Utskriftsformat.

b Velg 5000 Series på menyen Format for.

c Velg en kortstørrelse på menyen Papirstørrelse.
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d Velg en retning.

e Klikk på OK.

3 Tilpass innstillingene i dialogboksen Skriv ut.

a I et program: Velg Arkiv  Skriv ut.

b Velg 5000 Series på skrivermenyen.

c Klikk på Skriv ut.

Merk:

• Hvis du vil unngå papirstopp, må du ikke presse kortene inn i skriveren.

• Hvis du vil unngå flekker, må du ta bort kortene etter hvert som de kommer ut, og la dem tørke før de legges i
bunker.

Beslektede emner:
• Legge i gratulasjonskort, kartotekkort, fotokort og postkort på side 44

Skrive ut på konvolutter

1 Legg i konvolutter.

Merk:

• Ikke legg i konvolutter med hull, perforeringer, utstansing, preging, metallspenner, sløyfer, metallbånd som
kan brettes eller selvklebende klaff uten beskyttelsespapir.

• Kontroller at utskriftssiden av konvoluttene er vendt mot deg.

2 Tilpass innstillingene i dialogboksen Utskriftsformat.

a Åpne et dokument og velg Arkiv  Utskriftsformat.

b Velg 5000 Series på menyen Format for.

c Velg konvoluttstørrelsen som er lagt i skriveren, på menyen Papirstørrelse.

d Velg en retning.

Merk:

• De fleste konvolutter bruker liggende retning.
• Kontroller at du har valgt samme utskriftsretning i programmet også.

e Klikk på OK.

3 Tilpass innstillingene i dialogboksen Skriv ut.

a I et program: Velg Arkiv  Skriv ut.

b Velg 5000 Series på skrivermenyen.

c Klikk på Skriv ut.

Beslektede emner:
• Legge i konvolutter på side 44

Skrive ut på påstrykningspapir

1 Legg i påstrykningspapir.

2 Tilpass innstillingene i dialogboksen Utskriftsformat.

a Åpne et dokument og velg Arkiv  Utskriftsformat.

b Velg 5000 Series på menyen Format for.
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c Velg Sideegenskaper på menyen Innstillinger.

d Velg en papirstørrelse.

e Velg en retning.

f Klikk på OK.

3 Tilpass innstillingene i dialogboksen Skriv ut.

a I et program: Velg Arkiv  Skriv ut.

b Velg 5000 Series på skrivermenyen.

c Velg Kvalitet og materiale på menyen i midten.

d Velg Påstrykningspapir på menyen Papirtype.

Merk: Når du har valgt Påstrykningspapir, speilvendes det bildet du vil skrive ut, automatisk.

e Velg en annen utskriftskvalitet enn Hurtigutskrift. Vi anbefaler at du velger Foto.

4 Klikk på Skriv ut.

Merk: Hvis du vil unngå flekker, må du ta bort arkene med påstrykningspapir etter hvert som de kommer ut av
skriveren og la dem tørke før du legger dem i bunker.

Beslektede emner:
• Bruke dialogboksen Utskriftsformat på side 106

• Bruke dialogboksen Skriv ut på side 107

Skrive ut på transparenter

1 Legg i transparenter.

2 Tilpass innstillingene i dialogboksen Utskriftsformat.

a Åpne et dokument og velg Arkiv  Utskriftsformat.

b Velg 5000 Series på menyen Format for.

c Velg en papirstørrelse på menyen Papirstørrelse.

d Velg en retning.

e Klikk på OK.

3 Tilpass innstillingene i dialogboksen Skriv ut.

a I et program: Velg Arkiv  Skriv ut.

b Velg 5000 Series på skrivermenyen.

c Velg Kvalitet og materiale på den tredje menyen ovenfra.

• Velg Transparent på menyen Papirtype.

• Velg en utskriftskvalitet.

Merk: Innstillinger for bedre utskriftskvalitet gir dokumenter med bedre kvalitet, men kan ta lengre tid å skrive
ut.

d Klikk på Skriv ut.

Merk: Hvis du vil unngå flekker, må du ta bort transparentene etter hvert som de kommer ut, og la dem tørke før de
legges i bunker. Det kan ta opptil 15 minutter før transparentene tørker.

Beslektede emner:
• Legge i transparenter på side 45

Utskrift

53



Skrive ut et banner

1 Fjern alt papir fra papirstøtten.

2 Riv bare av det antallet sider som er nødvendig for banneret (opptil 20 ark).

3 Legg bunken med bannerpapir på toppdekselet.

4 Legg bare den første siden av bannerpapiret i papirstøtten slik at forkanten på papiret føres inn i skriveren.

5 Juster venstre og høyre papirskinne.

6 Tilpass innstillingene i dialogboksen Utskriftsformat.

a Åpne dokumentet og velg Arkiv  Utskriftsformat.

b Velg Sideegenskaper på menyen Innstillinger.

c Velg skriveren på menyen Format for.

d Velg A4 Banner eller US Letter Banner på menyen Papirstørrelse.

e Velg en utskriftsretning.

f Klikk på OK.

7 Tilpass innstillingene i dialogboksen Skriv ut.

a Åpne dokumentet og velg Arkiv  Skriv ut.

b Velg skriveren på skrivermenyen.

c Velg Kvalitet og materiale på den tredje menyen ovenfra.

• Velg Vanlig på menyen Papirtype.

• Velg en utskriftskvalitet.

Merk: Innstillinger for bedre utskriftskvalitet gir dokumenter med bedre kvalitet, men kan ta lengre tid å
skrive ut.

d Klikk på OK.

Beslektede emner:
• Bruke dialogboksen Skriv ut på side 107

• Legge i bannerpapir på side 46

Skrive ut flere sider på ett ark

1 Legg i papir.

2 Tilpass innstillingene i dialogboksen Utskriftsformat.

a Åpne et dokument og velg Arkiv  Utskriftsformat.

b Velg 5000 Series på menyen Format for.
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c Velg Sideegenskaper på menyen Innstillinger.

d Velg en papirstørrelse.

e Velg en retning.

f Klikk på OK.

3 Tilpass innstillingene i dialogboksen Skriv ut.

a Åpne et dokument og velg Arkiv  Skriv ut.

b Velg 5000 Series på skrivermenyen.

c Velg Layout på den tredje menyen ovenfra.

• Velg det antallet sider du vil skrive ut på ett ark, på menyen Sider pr. ark.

• Klikk på ikonet som viser rekkefølgen du vil skrive ut sidene i, under Layoutretning.

• Hvis du vil skrive ut en kantlinje rundt hvert sidebilde, må du velge et alternativ på menyen Ramme.

d Klikk på Skriv ut.

Beslektede emner:
• Legge i papir på side 18

Skrive ut fargebilder i sort/hvitt
Denne innstillingen er bare tilgjengelig hvis det er satt inn en sort blekkpatron.

1 Legg i papir.

2 Tilpass innstillingene i dialogboksen Utskriftsformat.

3 Åpne et dokument og velg Arkiv  Skriv ut.

4 Velg 5000 Series på skrivermenyen.

5 Velg Fargealternativer på den tredje menyen ovenfra.

6 Velg Bare sort på menyen Dokumentfarge.

7 Klikk på Skriv ut.

Beslektede emner:
• Legge i papir på side 18

Skrive ut flere kopier av et lagret dokument

1 Åpne et dokument og velg Arkiv  Skriv ut.

2 Velg 5000 Series på skrivermenyen.

3 Velg Kopier og sider på den tredje menyen.

4 Angi det antallet kopier du vil skrive ut.

Beslektede emner:
• Bruke dialogboksen Skriv ut på side 107
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Skrive ut siste side først (omvendt siderekkefølge)
Mac OS X versjon 10.4.2 eller nyere:

1 Åpne et dokument og velg Arkiv  Skriv ut.

2 Velg Papirhåndtering på den tredje menyen.

3 Velg Omvendt på menyen Siderekkefølge.

4 Klikk på Skriv ut.

Mac OS X versjon 10.3.9:

1 Åpne et dokument og velg Arkiv  Skriv ut.

2 Velg Papirhåndtering på den tredje menyen.

3 Velg Snu siderekkefølge.

4 Klikk på Skriv ut.

Beslektede emner:
• Bruke dialogboksen Skriv ut på side 107

Håndtere utskriftsjobber

Stoppe utskriftsjobber midlertidig

1 Klikk på skriverikonet i Dock mens dokumentet skrives ut.

2 Merk den utskriftsjobben du ønsker å stoppe midlertidig.

3 Klikk på ikonet Stopp midlertidig.

Merk: Du kan også klikke på ikonet Stopp alle jobber hvis du vil stoppe alle utskriftsjobbene.

Beslektede emner:
• Bruke dialogboksen Skriv ut på side 107

• Fortsette utskriftsjobber på side 57

• Avbryte en utskriftsjobb på side 56

Avbryte en utskriftsjobb
Slik kan du avbryte en utskriftsjobb ved å bruke kontrollpanelet:

1 Trykk på .

Utskriften stopper og patronholderen går tilbake til utgangsposisjon.

2 Trykk på  for å slå av skriveren.

Slik kan du avbryte en utskriftsjobb ved å bruke datamaskinen:

1 Klikk på skriverikonet i Dock mens dokumentet skrives ut.

2 Merk den utskriftsjobben du ønsker å avbryte.

3 Klikk på sletteikonet.
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Beslektede emner:
• Bruke kontrollpanelet på side 96

• Stoppe utskriftsjobber midlertidig på side 56

Fortsette utskriftsjobber

1 I Finder: Velg Programmer  Verktøy  Print Center eller Skriveroppsettverktøy, avhengig av hvilken
operativsystemversjon du bruker.

2 Dobbeltklikk på skriveren på listen over skrivere.

3 Velg Start jobber på skrivermenyen hvis du vil fortsette alle utskriftsjobber i køen. Hvis du vil fortsette én bestemt
jobb, må du merke jobben og klikke på Fortsett.

Beslektede emner:
• Stoppe utskriftsjobber midlertidig på side 56

• Avbryte en utskriftsjobb på side 56
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Kopiering

Komme i gang

Legge i papir

1 Kontroller følgende:

• At du bruker papir som er beregnet på blekkskrivere.

• At du legger i papiret med den glansede siden eller utskriftssiden mot deg hvis du bruker fotopapir, glanset
papir eller tungt, matt papir. (Hvis du ikke er sikker på hvilken side som er utskriftssiden, kan du lese
instruksjonene som fulgte med papiret.)

• At papiret ikke er brukt eller skadet.

• At du følger instruksjonene som fulgte med papiret, hvis du skal bruke spesialpapir.

• At du ikke presser papiret inn i skriveren.

2 Før du legger i papir, må du skyve papirskinnene mot kantene av papirstøtten. Du kan legge i opptil

• 100 ark med vanlig papir

• 25 ark med tungt, matt papir

• 25 ark med fotopapir

• 25 ark med glanset papir

Merk: Fotografier trenger lengre tørketid. Fjern fotografiene etter hvert som de kommer ut, og la dem tørke for
å unngå at blekket smøres utover.

3 Legg papiret på høykant på midten av papirstøtten, og juster papirskinnene inntil kantene av papiret.

2

1

Merk: For å unngå papirstopp må du passe på at papiret ikke buer seg når du justerer papirskinnene.

Beslektede emner:
• Bruke den automatiske papirtypesensoren på side 43
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Legge originaldokumenter i den automatiske dokumentmateren
Du kan legge i opptil 30 sider av et originaldokument i den automatiske dokumentmateren for skanning, kopiering
og faksing.

1 Legg originaldokumentet med forsiden ned i den automatiske dokumentmateren.

2 Juster papirskinnene i den automatiske dokumentmateren slik at de ligger inntil kantene på papiret.

Den automatiske dokumentmaterens papirkapasitet

Legg i opptil: Kontroller følgende:

30 ark med

• papir i Letter-format

• papir i A4-format

• papir i Legal-format

• At dokumentet legges i med forsiden ned.

• At papirstøttene ligger inntil kantene på papiret.

30 ark med

• papir med tilpasset størrelse

• ferdighullet papir

• kantforsterket papir

• ferdigtrykte skjemaer

• papir med brevhode

• fotopapir

• At dokumentet legges i med forsiden ned.

• At papirstøttene ligger inntil kantene på papiret.

• At papirstørrelsen er tilpasset disse målene:

Bredde:

– 76,2–215,9 mm

– 3,5–8,5 tommer

Lengde:

– 127,0–355,6 mm

– 5,0–14,0 tommer

• At du lar ferdigtrykt materiale tørke ordentlig før det brukes i den automatiske
dokumentmateren.

• At du ikke bruker materiale trykt med metallblekkpartikler.

• At du unngår bruk av preget materiale.

Beslektede emner:
• Lære mer om skriverdelene på side 93

• Skanne et dokument på side 72
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Kopiering og beslektede oppgaver

Ta kopier

1 Legg i papir.

2 Legg originaldokumentet med forsiden ned i den automatiske dokumentmateren.

3 Trykk på kopieringsknappen på kontrollpanelet.

4 Trykk på knappen for farge eller knappen for sort/hvitt.

Endre innstillinger

1 Trykk på  på kontrollpanelet.

2 Trykk på  eller  til ønsket menyelement vises i vinduet. Trykk deretter på .

3 Trykk på  eller  til ønsket undermenyelement eller ønsket innstilling vises. Trykk deretter på .

4 Hvis du vil velge andre undermenyer og innstillinger, kan du gjenta etter behov.

5 Trykk eventuelt på  for å gå tilbake til forrige meny og velge andre innstillinger.

6 Trykk på knappen for farge eller knappen for sort/hvitt.

Beslektede emner:
• Bruke kontrollpanelet på side 96

• Legge originaldokumenter i den automatiske dokumentmateren på side 19

Kopiere fotografier

1 Legg i fotopapir med den glansede siden eller utskriftssiden mot deg. (Hvis du ikke er sikker på hvilken side som
er utskriftssiden, kan du lese instruksjonene som fulgte med papiret.)

2 Legg fotografiet med forsiden ned midt i den automatiske dokumentmateren, og juster papirskinnene inntil
kantene av fotografiet.

3 Trykk på kopieringsknappen på kontrollpanelet.

4 Trykk på .

5 Trykk på  eller  til Quality (kvalitet) vises.

6 Trykk på .

7 Trykk på  eller  til Photo (foto) vises.

8 Trykk på .

9 Trykk på  eller  til Paper Setup (papiroppsett) vises.

10 Trykk på .

11 Trykk på  eller  til Paper Size (papirstørrelse) vises.

12 Trykk på .

13 Trykk på  eller  til ønsket størrelse vises.

14 Trykk på .
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15 Trykk på  eller  til Paper Type (papirtype) vises.

16 Trykk på .

17 Trykk på  eller  til den papirtypen som er lagt i skriveren, vises.

18 Trykk på .

19 Trykk på knappen for farge eller knappen for sort/hvitt.

Beslektede emner:
• Bruke kontrollpanelet på side 96

Kopiere flere sider på ett ark ved å bruke kontrollpanelet

1 Legg papir i papirstøtten.

2 Legg originaldokumentene med forsiden ned i den automatiske dokumentmateren.

3 Trykk på kopieringsknappen på kontrollpanelet.

4 Trykk på .

5 Trykk på  eller  til N-Up (nedskalering) vises.

6 Trykk på .

7 Trykk på  eller  til ønsket innstilling vises.

8 Trykk på .

9 Trykk på knappen for farge eller knappen for sort/hvitt.

Beslektede emner:
• Bruke kontrollpanelet på side 96

Forstørre eller forminske et bilde

1 Legg i papir.

Merk: Hvis du skal kopiere fotografier, bør du bruke fotopapir eller tungt, matt papir. Legg den glansede siden
eller utskriftssiden opp. (Hvis du ikke er sikker på hvilken side som er utskriftssiden, kan du lese instruksjonene
som fulgte med papiret.)

2 Legg originaldokumentet eller -fotografiet med forsiden ned i den automatiske dokumentmateren.

3 Trykk på kopieringsknappen på kontrollpanelet.

4 Trykk på .

5 Trykk på  eller  til Resize (endre størrelse) vises.

6 Trykk på .

7 Trykk på  eller  til ønsket innstilling vises.

Merk: Hvis du vil velge en tilpasset størrelse, må du trykke på og holde nede  eller  til den ønskede størrelsen
vises. Deretter må du trykke på .

8 Trykk på knappen for farge eller knappen for sort/hvitt.
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Beslektede emner:
• Legge originaldokumenter i den automatiske dokumentmateren på side 19

• Bruke kontrollpanelet på side 96

Justere kopieringskvaliteten
Den kvalitetsinnstillingen du velger, avgjør hvilken oppløsning som brukes for en kopieringsjobb. Oppløsning måles
i dpi (punkt pr. tomme). Jo høyere dpi-verdi, desto høyere oppløsning og bedre kopieringskvalitet.

1 Legg i papir.

2 Legg originaldokumentet med forsiden ned i den automatiske dokumentmateren.

3 Trykk eventuelt på knappen for kopieringsmodus.

4 Trykk på .

5 Trykk på  eller  til Quality (kvalitet) vises.

6 Trykk på .

7 Trykk på  eller  til ønsket kvalitet vises.

8 Trykk på .

9 Trykk på knappen for farge eller knappen for sort/hvitt.

Gjøre en kopi lysere eller mørkere
Hvis du vil justere utseendet på en kopi eller et fotografi, kan du gjøre kopien eller fotografiet lysere eller mørkere.

1 Legg i papir.

Merk: Hvis du skal kopiere fotografier, bør du bruke fotopapir eller tungt, matt papir. Legg den glansede siden
eller utskriftssiden opp. (Hvis du ikke er sikker på hvilken side som er utskriftssiden, kan du lese instruksjonene
som fulgte med papiret.)

2 Legg originaldokumentet med forsiden ned i den automatiske dokumentmateren.

3 Trykk på kopieringsknappen på kontrollpanelet.

4 Trykk på knappen for lysere/mørkere.

5 Trykk på  eller  for å justere verdien.

6 Trykk på .

7 Trykk på knappen for farge eller knappen for sort/hvitt.

Sortere kopier ved å bruke kontrollpanelet
Hvis du skal skrive ut flere kopier av et dokument på flere sider, kan du velge å skrive ut kopiene sortert eller usortert.

Sortert Usortert
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1 Legg i papir.

2 Legg originaldokumentet med forsiden ned i den automatiske dokumentmateren.

3 Trykk på kopieringsknappen på kontrollpanelet.

4 Trykk på .

5 Trykk på  eller  til Collate (sorter) vises.

6 Trykk på .

7 Trykk på  eller  til On (på) vises.

Merk: Du kan bare sortere kopier hvis du ikke har gjort endringer på menyen Resize (endre størrelse).

8 Trykk på knappen for farge eller knappen for sort/hvitt.

Beslektede emner:
• Ta kopier på side 60

• Sortere kopier ved å bruke datamaskinen på side 49

• Bruke kontrollpanelet på side 96

Avbryte kopiering etter at dokumentet er lagt i
Hvis du har lagt et dokument i den automatiske dokumentmateren og skriveren har begynt å trekke inn dokumentet,
men kopieringsjobben er ikke startet:

1 Løft opp kontrollpanelet.

2 Ta originaldokumentet forsiktig ut av den automatiske dokumentmateren.

3 Trykk kontrollpanelet ned til det klikker på plass.

Beslektede emner:
• Bruke kontrollpanelet på side 96
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Skanning

Komme i gang

Legge originaldokumenter i den automatiske dokumentmateren
Du kan legge i opptil 30 sider av et originaldokument i den automatiske dokumentmateren for skanning, kopiering
og faksing.

1 Legg originaldokumentet med forsiden ned i den automatiske dokumentmateren.

2 Juster papirskinnene i den automatiske dokumentmateren slik at de ligger inntil kantene på papiret.

Den automatiske dokumentmaterens papirkapasitet

Legg i opptil: Kontroller følgende:

30 ark med

• papir i Letter-format

• papir i A4-format

• papir i Legal-format

• At dokumentet legges i med forsiden ned.

• At papirstøttene ligger inntil kantene på papiret.
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Legg i opptil: Kontroller følgende:

30 ark med

• papir med tilpasset størrelse

• ferdighullet papir

• kantforsterket papir

• ferdigtrykte skjemaer

• papir med brevhode

• fotopapir

• At dokumentet legges i med forsiden ned.

• At papirstøttene ligger inntil kantene på papiret.

• At papirstørrelsen er tilpasset disse målene:

Bredde:

– 76,2–215,9 mm

– 3,5–8,5 tommer

Lengde:

– 127,0–355,6 mm

– 5,0–14,0 tommer

• At du lar ferdigtrykt materiale tørke ordentlig før det brukes i den automatiske
dokumentmateren.

• At du ikke bruker materiale trykt med metallblekkpartikler.

• At du unngår bruk av preget materiale.

Beslektede emner:
• Lære mer om skriverdelene på side 93

• Skanne et dokument på side 72

Lære om skannealternativer i programvaren for Alt-i-ett-maskinen

Velge hvor du vil sende skannede elementer

1 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.

2 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark 5000 Series-løsninger.

3 Velg skannemålet på menyen Send skannet element til.

• Arkiv: Lagre det skannede elementet som en fil du kan åpne senere.

• Utklipp: Lagre det skannede elementet på utklippstavlen, slik at du kan lime det inn i et annet dokument.
Det er ikke sikkert at store skannejobber får plass på utklippstavlen.

Merk: Skanning med høy oppløsning til utklippstavlen bruker mye systemminne og påvirker systemytelsen
betraktelig.

• Et program: Åpne det skannede elementet i et program.

Beslektede emner:
• Lagre et skannet element på side 77

• Bruke Alt-i-ett-løsninger på side 111

Redigere den tilpassede listen
Listen over programmer genereres under installering av programvaren for Alt-i-ett-maskinen. Du kan utvide denne
listen til maksimalt 50 programmer. Du kan legge til, fjerne eller endre et program på listen.

1 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.

2 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark 5000 Series-løsninger.

3 Velg Tilpass liste nederst på listen under Send skannet element til. Det vises en dialogboks, der du kan se alle
de tilgjengelige programmene.
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Slik kan du legge til et program på listen:

1 Klikk på +.

2 Klikk på Bla gjennom for å bla gjennom listen over programmer på datamaskinen. Klikk på det programmet du
vil legge til.

3 Klikk på OK.

4 Velg den filtypen du vil sende til programmet, på menyen Filtype:.

5 Rediger visningsnavnet hvis du ønsker det. Det er dette navnet som vises på menyen Send skannet element
til.

6 Klikk på OK.

Slik kan du fjerne et program fra listen:

1 Velg det programmet du vil fjerne, på listen over programmer.

2 Klikk på -.

3 Hvis du er sikker, må du klikke på OK når du blir spurt om det. Hvis ikke, må du klikke på Avbryt.

Slik kan du endre et program på listen:

1 Velg det programmet du vil endre, på listen over programmer.

2 Klikk på Rediger.

3 Rediger navnet som skal vises på menyen Send skannet element til.

• Klikk på Bla gjennom for å angi en ny bane til programmet.

• Velg den filtypen du vil sende til programmet, på menyen Filtype. Du kan bare angi én filtype.

• Klikk på OK.

Beslektede emner:
• Velge innstillinger for Alt-i-ett-løsninger på side 71

Justere fargeinnstillingene under skanning
Du kan justere fargeinnstillingene manuelt for å få best mulig fargeutskrift.

1 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.

2 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark 5000 Series-løsninger.

3 Klikk på Vis/rediger i Alt-i-ett-løsninger for å åpne dialogboksen Skann.

4 Klikk på  i dialogboksen Skann for å vise oppsettet for skanning.

5 I kategorien Innstillinger kan du gjøre følgende:

• Velge en forhåndsdefinert skanneinnstilling som passer for dokumentet.

• Hvis de forhåndsdefinerte innstillingene ikke er tilfredsstillende, kan du tilpasse skanneinnstillingene ved å
justere fargedybden og oppløsningen. Du kan også velge et derastreringsalternativ hvis du vil fjerne bølgede
mønstre ved skanning fra magasiner eller aviser.

• Redusere eventuell bakgrunnsstøy. Velg Reduser bakgrunnsstøy, og flytt glidebryteren for å justere
nivået.
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6 I kategorien Justeringer kan du gjøre følgende:

• Justere lysstyrke, kontrast og gamma (fargekorrigeringskurven). Flytt glidebryterne for å justere nivåene.

• Gjøre bildet skarpere. Flytt glidebryteren for å justere skarpheten for bildet.

• Invertere farger. Velg Inverter farger for å reversere fargene. Du får den samme virkningen som med et
filmnegativ.

Beslektede emner:
• Tilpasse skanneinnstillinger i dialogboksen Skann på side 67

• Justere lysstyrken i et bilde på side 70

Tilpasse skanneinnstillinger i dialogboksen Skann
Du kan justere skanneinnstillingene og utføre kreativ skanning i dialogboksen Skann.

1 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.

2 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark 5000 Series-løsninger.

3 Klikk på Vis/rediger for å åpne dialogboksen Skann.

4 Klikk på  for å vise oppsettet for skanning og endre innstillingene.
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Dialogboksen Skann består av tre hoveddeler: Kategorien Innstillinger, kategorien Justeringer og
forhåndsvisningsområdet.

Herfra: Bruk: For å gjøre følgende:

Kategorien Innstillinger Skanneinnstillinger Velge en forhåndsdefinert skanneinnstilling i
henhold til fargen og dokumenttypen for
skannejobben.

Merk: Velg Tilpassede innstillinger hvis du vil
tilpasse skanneinnstillingene manuelt i stedet
for å bruke forhåndsdefinerte
skanneinnstillinger.

Reduser bakgrunnsstøy Fjerne flekker og lys bakgrunnsskygge i
fargedokumenter.

Kategorien Justeringer Lysstyrke Justere hvor lyst eller mørkt det skannede
elementet skal være.

Kontrast Justere toner i elementet i forhold til en mørk
eller lys bakgrunn.

Gamma Øke eller redusere fargekorrigeringskurven.
Hvis du aktiverer gamma, kan du justere
blekkmengden på siden.

Uskarpt/skarpt Justere skarphetsnivået for det skannede
elementet.

Roter bilde Rotere elementet 90 grader med klokken pr.
klikk.

Inverter farger Reversere fargene i elementet ved å invertere
RGB-data. Du får den samme virkningen som
med et filmnegativ.

Speilvend Lage et speilvendt bilde av dokumentet eller
bildet.

Standarder Tilbakestille justeringskontrollene til
standardinnstillingene.

Forhåndsvisningsområdet Vise en forhåndsvisning av elementet.
Enkelte innstillinger i dialogboksen er
interaktive, slik at endringene i elementet
vises når du justerer innstillingene. Hvis du
klikker på , blir originaldokumentet skannet
på nytt, og endringene vises i
forhåndsvisningsområdet.

Følsomhet, autobeskjæring Merke eller fjerne merkingen av Følsomhet,
autobeskjæring for å aktivere eller deaktivere
automatisk beskjæring. Juster glidebryteren
for å justere følsomhet for beskjæring.

Visning av bredde, høyde og
filstørrelse

Vise størrelsen på det skannede elementet.
Du kan velge ønsket måleenhet på menyen.
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Øverst i forhåndsvisningsområdet vises følgende knapper:

Klikk på: For å gjøre følgende:

Vise eller skjule oppsettet for skanning.

Oppdatere bildet i forhåndsvisningsområdet.

Starte skanningen.

Beslektede emner:
• Bruke Alt-i-ett-løsninger på side 111

Beskjære fotografier ved å bruke programvaren
Du kan bruke funksjonen for automatisk beskjæring til å beskjære fotografier for å utheve enkeltelementer eller bare
vise en bestemt del av bildet.

1 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.

2 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark 5000 Series-løsninger.

3 Klikk på Vis/rediger i Alt-i-ett-løsninger.

4 Velg Forhåndsvisning i dialogboksen.

5 Legg fotografiet tilbake i den automatiske dokumentmateren, og klikk deretter på Lukk i
påminnelsesdialogboksen.

Merk: Klikk på avmerkingsboksen i påminnelsesdialogboksen hvis du ikke vil at den skal vises igjen før du åpner
programmet på nytt.

6 Velg Følsomhet, autobeskjæring.

Merk: Når du velger Følsomhet, autobeskjæring, blir området som skal skannes, automatisk valgt.

7 Når du er fornøyd med det beskårede elementet, må du klikke på .

Hvis du ikke er fornøyd med det beskårede elementet, må du justere innstillingene.

a Du kan justere innstillingene på forskjellige måter:

• Flytt glidebryteren.

Merk: Bruk glidebryteren til å justere filstørrelsen samt bredden og høyden på bildet. Hvis den stiplede
linjen forsvinner, er beskjæringsområdet utenfor størrelsen på bildet.

• Klikk på og dra punktene for å gjøre beskjæringsområdet større eller mindre.

• Klikk på og dra beskjæringsområdet til den delen av bildet du vil kopiere.

Merk: Disse handlingene vil deaktivere valget Følsomhet, autobeskjæring.
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b Klikk på  for å forhåndsvise bildet.

c Klikk på  for å skanne bildet.

Beslektede emner:
• Bruke Alt-i-ett-løsninger på side 111

Justere lysstyrken i et bilde

1 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.

2 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark 5000 Series-løsninger.

3 Klikk på Vis/rediger i Alt-i-ett-løsninger for å åpne dialogboksen Skann.

4 Velg Forhåndsvisning i dialogboksen.

5 Legg dokumentet tilbake i den automatiske dokumentmateren, og klikk deretter på Lukk i
påminnelsesdialogboksen.

Merk: Klikk på avmerkingsboksen i påminnelsesdialogboksen hvis du ikke vil at den skal vises igjen før du åpner
programmet på nytt.

6 Klikk på  for å vise oppsettet for skanning.

7 Velg kategorien Justeringer.

8 Dra glidebryteren for lysstyrke for å gjøre bildet lysere eller mørkere.

Beslektede emner:
• Tilpasse skanneinnstillinger i dialogboksen Skann på side 67

• Justere fargeinnstillingene under skanning på side 66

Gjøre et bilde skarpere

1 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.

2 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark 5000 Series-løsninger.

3 Klikk på Vis/rediger for å åpne dialogboksen Skann.

4 Velg Forhåndsvisning i dialogboksen.

5 Legg dokumentet tilbake i den automatiske dokumentmateren, og klikk deretter på Lukk i
påminnelsesdialogboksen.

Merk: Klikk på avmerkingsboksen i påminnelsesdialogboksen hvis du ikke vil at den skal vises igjen før du åpner
programmet på nytt.

6 Klikk på  i dialogboksen Skann for å vise oppsettet for skanning.

7 Klikk på kategorien Justeringer.

8 Bruk glidebryteren til å justere skarphetsnivået for det skannede elementet.
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Beslektede emner:
• Tilpasse skanneinnstillinger i dialogboksen Skann på side 67

• Forbedre utskriftskvaliteten på fotografier ved å bruke programvaren på side 88

Velge innstillinger for Alt-i-ett-løsninger
Ved skanning fra kontrollpanelet har du to muligheter:

• Du kan angi om dialogboksen Skann skal åpnes på skjermen på datamaskinen når du trykker på knappen for
fargekopi eller knappen for sort/hvitt-kopi på kontrollpanelet. Da kan du forhåndsvise det skannede elementet
og justere skanneinnstillingene i Alt-i-ett-løsninger. Du kan finne mer informasjon under Bruke Alt-i-ett-løsninger
på side 111.

• Du kan angi om du vil hoppe over dialogboksen Skann. Da sendes det skannede elementet direkte til det
programmet du har valgt.

Slik kan du endre innstillingen:

1 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.

2 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark 5000 Series-løsninger.

3 Klikk på Lexmark Alt-i-ett-løsninger på menylinjen.

4 Velg Innstillinger.

5 Merk eller fjern merkingen av alternativet Vis forhåndsvisning når det trykkes på skanneknappen for å
definere foretrukket skannealternativ.

• Hvis du velger dette alternativet, åpnes dialogboksen Skann når du trykker på knappen for fargekopi eller
knappen for sort/hvitt-kopi på kontrollpanelet.

• Hvis du deaktiverer dette alternativet, blir det skannede elementet sendt direkte til det valgte programmet
når du trykker på knappen for fargekopi eller knappen for sort/hvitt-kopi på kontrollpanelet.

Merk: Som standard er det merket av for alternativet Vis forhåndsvisning når det trykkes på
skanneknappen.

6 Klikk på OK for å lukke dialogboksen og aktivere innstillingen du har valgt. Da kommer du tilbake til
skannejobben. Du kan også klikke på Tilpass liste hvis du vil redigere listen over tilgjengelige programmer.

Klikk på  for å få tilgang til hjelpesenteret for mer informasjon.

Beslektede emner:
• Redigere den tilpassede listen på side 65

• Skanning og beslektede oppgaver på side 72

Tilbakestille alle programvareinnstillingene for Alt-i-ett-maskinen til
standardinnstillingene

1 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.

2 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark 5000 Series-løsninger.

3 Klikk på Standarder.

Beslektede emner:
• Bruke Alt-i-ett-løsninger på side 111

• Tilpasse skanneinnstillinger i dialogboksen Skann på side 67
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Skanning og beslektede oppgaver

Skanne et dokument

1 Kontroller at skriveren er koblet til en datamaskin, og at både skriveren og datamaskinen er slått på.

2 Legg originaldokumentet med forsiden ned i den automatiske dokumentmateren.

Hvis du vil vite mer om hvordan du skal legge dokumenter i den automatiske dokumentmateren, kan du se Legge
originaldokumenter i den automatiske dokumentmateren.

3 Trykk på skanneknappen på kontrollpanelet.

4 Trykk på  eller  til det målet du vil skanne til, vises.

5 Trykk på knappen for farge eller knappen for sort/hvitt.

6 Velg Forhåndsvisning i dialogboksen som vises på dataskjermen.

7 Legg dokumentet tilbake i den automatiske dokumentmateren, og klikk deretter på Lukk i
påminnelsesdialogboksen.

Merk: Klikk på avmerkingsboksen i påminnelsesdialogboksen hvis du ikke vil at den skal vises igjen før du åpner
programmet på nytt.

8 Hvis du vil redigere, beskjære eller justere lysstyrken i dokumentet, må du klikke på Skanneinnstillinger i
dialogboksen Skann. Hvis du vil vite mer om hvordan du kan tilpasse skanneinnstillingene, kan du se Tilpasse
skanneinnstillinger i dialogboksen Skann.

9 Klikk på Skann i dialogboksen Skann.

10 Angi et filnavn på menyen Arkiver som.

11 Velg et mål for skanningen på menyen Hvor.

12 Velg en filtype på menyen Format for.

13 Klikk på OK.

Beslektede emner:
• Legge originaldokumenter i den automatiske dokumentmateren på side 19

• Bruke kontrollpanelet på side 96

• Tilpasse skanneinnstillinger i dialogboksen Skann på side 67

Skanne et dokument som bare består av tekst

1 Kontroller at skriveren er koblet til en datamaskin, og at både skriveren og datamaskinen er slått på.

2 Legg originaldokumentet med forsiden ned i den automatiske dokumentmateren.

3 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.

4 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark 5000 Series-løsninger.

5 Velg Sort tekst på menyen Hva skal skannes?.

6 Juster innstillingene slik du ønsker.

7 Klikk på Skann.
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Beslektede emner:
• Legge originaldokumenter i den automatiske dokumentmateren på side 19

Skanne et dokument som består av tekst og grafikk

1 Kontroller at skriveren er koblet til en datamaskin, og at både skriveren og datamaskinen er slått på.

2 Legg originaldokumentet med forsiden ned i den automatiske dokumentmateren.

3 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.

4 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark 5000 Series-løsninger.

5 Velg Både grafikk og tekst på menyen Hva skal skannes?.

6 Juster innstillingene slik du ønsker.

7 Klikk på Skann.

Beslektede emner:
• Legge originaldokumenter i den automatiske dokumentmateren på side 19

Skanne et element som skal vises på en Internett-side

1 Kontroller at skriveren er koblet til en datamaskin, og at både skriveren og datamaskinen er slått på.

2 Legg originaldokumentet med forsiden ned i den automatiske dokumentmateren.

3 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.

4 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark 5000 Series-løsninger.

5 Velg Visning på skjerm/Internett-side på menyen Hvordan skal skanningen brukes?.

6 Juster innstillingene slik du ønsker.

7 Klikk på Skann.

Beslektede emner:
• Legge originaldokumenter i den automatiske dokumentmateren på side 19

Skanne bilder for redigering

1 Kontroller at skriveren er koblet til en datamaskin, og at både skriveren og datamaskinen er slått på.

2 Legg originalbildet med forsiden ned i den automatiske dokumentmateren.

3 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.

4 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark 5000 Series-løsninger.

5 Velg Foto eller Magasin eller avis på menyen Hva skal skannes?.

6 Velg Til utskrift eller Visning på skjerm/Internett-side på menyen Hvordan skal skanningen brukes?.

7 Velg en målmappe eller et program for det skannede elementet, på menyen Send skannet element til.

8 Velg Be om flere sider hvis du skal skanne flere fotografier.
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9 Klikk på Vis/rediger for å åpne dialogboksen Skann og justere innstillingene.

I kategorien Innstillinger kan du velge en forhåndsdefinert skanneinnstilling, utføre derastrering for skanninger
fra magasiner eller aviser og redusere bakgrunnsstøyen.

I kategorien Justeringer kan du tilpasse innstillingene etter behov.

10 Beskjær fotografiene slik du ønsker. Du kan finne mer informasjon under Beskjære fotografier ved å bruke
programvaren på side 69.

11 Klikk på .

Beslektede emner:
• Legge originaldokumenter i den automatiske dokumentmateren på side 19

Skanne flere sider ved å bruke den automatiske dokumentmateren

1 Legg originaldokumenter med forsiden ned i den automatiske dokumentmateren.

2 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.

3 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark 5000 Series-løsninger.

4 Velg Be om flere sider. Når dette alternativet er valgt, skannes automatisk alle dokumenter som er lagt i den
automatiske dokumentmateren, og det opprettes filer med nummererte filnavn basert på navnet du angir.

Merk:

• Hvis du vil lagre hvert skannet element med forskjellige filnavn, må du merke av for Be om navn på hver
side.

• Hvis du skal lagre en skannejobb som en PDF-fil, vises dialogboksen Lagre bare én gang, og alle skannede
sider blir lagret som én fil.

5 Klikk på Skann.

6 Angi et filnavn for det skannede elementet i dialogboksen Arkiver.

7 Velg et mål for skanningen på menyen Hvor.

8 Velg en filtype på menyen Format for.

9 Klikk på OK.

Beslektede emner:
• Legge originaldokumenter i den automatiske dokumentmateren på side 19

Skanning

74



Skanne en del av et element
Du kan skanne bestemte deler av et element eller et dokument ved hjelp av beskjæringsfunksjonen i dialogboksen
Skann. Dette alternativet er nyttig for skanning av logoer, deler av en magasinside eller deler av et fotografi.

1 Kontroller at skriveren er koblet til en datamaskin, og at både skriveren og datamaskinen er slått på.

2 Legg originalelementet med forsiden ned i den automatiske dokumentmateren.

3 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.

4 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark 5000 Series-løsninger.

5 Klikk på Vis/rediger.

6 Velg Forhåndsvisning i dialogboksen.

7 Legg dokumentet tilbake i den automatiske dokumentmateren, og klikk deretter på Lukk i
påminnelsesdialogboksen.

Merk: Klikk på avmerkingsboksen i påminnelsesdialogboksen hvis du ikke vil at den skal vises igjen før du åpner
programmet på nytt.

8 Klikk på elementet i forhåndsvisningsområdet.

9 Dra punktene i beskjæringsområdet for å velge hvilken del du vil skanne.

Merk: Dra punktene på den stiplede kantlinjen for å gjøre beskjæringsområdet større eller mindre.

10 Klikk på .

11 Klikk på . Bare det området du har beskåret, blir lagret eller sendt til et program.

Beslektede emner:
• Legge originaldokumenter i den automatiske dokumentmateren på side 19

Skanne skarpe bilder fra magasiner eller aviser
Derastrering brukes til å fjerne bølgede mønstre ved skanning fra magasiner eller aviser.

1 Kontroller at skriveren er koblet til en datamaskin, og at både skriveren og datamaskinen er slått på.

2 Legg originaldokumentet med forsiden ned i den automatiske dokumentmateren.

3 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.

4 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark 5000 Series-løsninger.

5 Velg Magasin eller avis på menyen Hva skal skannes?.

6 Klikk på Vis/rediger.

7 Velg Forhåndsvisning i dialogboksen.

8 Legg i dokumentet igjen, og klikk deretter på Lukk i påminnelsesdialogboksen.

Merk: Klikk på avmerkingsboksen i påminnelsesdialogboksen hvis du ikke vil at den skal vises igjen før du åpner
programmet på nytt.
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9 Klikk på  for å vise oppsettet for skanning.

10 Velg Magasin eller Avis på menyen Derastrer i kategorien Innstillinger.

11 Klikk på .

Beslektede emner:
• Legge originaldokumenter i den automatiske dokumentmateren på side 19

Skanne tekst for redigering
Ved hjelp av programvarefunksjonen OCR (optisk tegnlesing) kan du gjøre om skannede elementer til tekst som
kan redigeres i et tekstbehandlingsprogram.

Merk: Denne funksjonen kan bare brukes hvis du har installert ABBYY FineReader 5 SprintX.

1 Legg originaldokumentet med forsiden ned i den automatiske dokumentmateren.

2 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.

3 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark 5000 Series-løsninger.

4 Velg en annen dokumenttype enn Foto på menyen Hva skal skannes?.

5 Velg Til tekstredigering på menyen Hvordan skal skanningen brukes?.

6 Velg et tekstbehandlingsprogram på menyen Send skannet element til.

7 Klikk på Skann.

8 Åpne det skannede dokumentet i tekstbehandlingsprogrammet for forhåndsvisning og redigering.

9 Rediger og lagre dokumentet.

Beslektede emner:
• Legge originaldokumenter i den automatiske dokumentmateren på side 19

Skanne dokumenter eller bilder som skal sendes med e-post
Slik kan du skanne et nytt element og sende det med e-post:

1 Legg originaldokumentet med forsiden ned i den automatiske dokumentmateren.

2 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.

3 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark 5000 Series-løsninger.

4 Velg en dokumenttype på menyen Hva skal skannes?.

5 Velg Visning på skjerm/Internett-side på menyen Hvordan skal skanningen brukes?.

6 Velg et program på menyen Send skannet element til.

7 Klikk på Skann.

8 Hent det skannede elementet fra programmet, og send det som et vedlegg til en e-postmelding.

Beslektede emner:
• Legge originaldokumenter i den automatiske dokumentmateren på side 19
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Lagre et skannet element

1 Kontroller at skriveren er koblet til en datamaskin, og at både skriveren og datamaskinen er slått på.

2 Legg originaldokumentet med forsiden ned i den automatiske dokumentmateren.

3 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.

4 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark 5000 Series-løsninger.

5 Velg det programmet du vil lagre det skannede elementet i, på menyen Send skannet element til.

6 Juster innstillingene slik du ønsker.

7 Klikk på Skann.

8 Angi filnavn, format og hvor du vil lagre det skannede elementet.

9 Klikk på OK.

Beslektede emner:
• Legge originaldokumenter i den automatiske dokumentmateren på side 19

Avbryte en skannejobb
• Hvis du vil avbryte en skannejobb før dokumentet er trukket inn i den automatiske dokumentmateren, må du

trykke på .

• Hvis du har lagt et dokument i den automatiske dokumentmateren og skriveren har begynt å trekke inn
dokumentet, men skannejobben er ikke startet:

1 Løft opp kontrollpanelet.

2 Ta originaldokumentet forsiktig ut av den automatiske dokumentmateren.

3 Trykk kontrollpanelet ned til det klikker på plass.

• Hvis du vil avbryte en jobb i Alt-i-ett-løsninger, må du klikke på Avbryt i dialogboksen som viser
skanningsfremdriften.

Beslektede emner:
• Bruke kontrollpanelet på side 96

Skanning i nettverk

Definere skanning for en nettverksskriver
Tilordne et navn til datamaskinen din

Du kan tilordne et navn til datamaskinen når du installerer skriverprogramvaren for første gang. Velg dette navnet
når du skanner et element på nettverksskriveren og vil sende det skannede elementet til datamaskinen din. Navnet
på datamaskinen kan endres etter behov.

1 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.

2 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark 5000 Series-løsninger.

3 Velg Avansert  Innstillinger for nettverksskanning.

4 Skriv inn navnet på datamaskinen i feltet Maskinnavn.

5 Klikk på Lagre.
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Beslektede emner:
• Angi en PIN-kode for nettverksskanning på side 78

Angi en PIN-kode for nettverksskanning

Du kan angi en PIN-kode for nettverksskanning hvis du vil kontrollere sending av skannede dokumenter til din
datamaskin. Du kan angi PIN-koden når du installerer skriverprogramvaren for første gang. Du kan også endre
koden senere.

1 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.

2 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark 5000 Series-løsninger.

3 Velg Avansert  Innstillinger for nettverksskanning.

4 Merk alternativet for å angi PIN-kode.

5 Angi en firesifret PIN-kode. Bruk tall mellom 1 og 9.

6 Klikk på Lagre.

Beslektede emner:
• Tilordne et navn til datamaskinen din på side 77

Velge skrivere som kan skanne til datamaskinen

1 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.

2 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark 5000 Series-løsninger.

3 Velg Avansert  Innstillinger for nettverksskanning.

Dialogboksen Innstillinger for nettverksskanning vises.

4 Klikk på + for å søke etter skrivere som er koblet til det lokale subnettet.

Dialogboksen for valg av Alt-i-ett-maskin i nettverk vises.

5 Skriv inn IP-adressen til utskriftsserveren i søkefeltet. Kontakt nettverksadministratoren hvis du trenger hjelp til
å finne IP-adressen til utskriftsserveren.

Hvis du vil begrense søket til et bestemt subnett, kan du skrive inn IP-adressen til utskriftsserveren og
subnettmasken i CIDR-format.

6 Trykk på Retur på tastaturet.

7 Velg skriveren du vil bruke for skanning til datamaskinen, i dialogboksen for valg av Alt-i-ett-maskin i nettverk.

8 Klikk på Velg.

9 Gjenta trinn 4 til trinn 8 for hver skriver du vil skal kunne skanne til datamaskinen din.

10 Når du er ferdig, må du klikke på Ferdig.

Merk: Hvis du vil fjerne en skriver fra listen, må du merke den og klikke på -.

Skanne til en datamaskin via et nettverk
Kontroller følgende:

• At skriveren er koblet til nettverket via en utskriftsserver, og at skriveren og datamaskinen som skal motta
skanningen, er slått på.

• At skriveren er konfigurert for skanning i nettverk (direkte IP-utskrift).
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1 Legg originaldokumentet med forsiden ned i den automatiske dokumentmateren.

2 Trykk på skanneknappen på kontrollpanelet.

3 Trykk på  eller  til den datamaskinen du vil skanne til, vises.

4 Trykk på .

5 Trykk på  eller  til ønsket skannemål vises.

6 Trykk på knappen for farge eller knappen for sort/hvitt.

Beslektede emner:
• Definere skanning for en nettverksskriver på side 77
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Arbeide med fotografier

Komme i gang

Bruke den automatiske papirtypesensoren
Skriveren har en automatisk papirtypesensor. Papirtypesensoren registrerer automatisk papirtypen som er lagt i
skriveren, og justerer innstillingene for deg. Hvis du for eksempel vil skrive ut et fotografi, må du legge fotopapir i
skriveren. Skriveren registrerer papirtypen og justerer automatisk innstillingene slik at du oppnår best mulig
utskriftsresultat.

Legge i papir

1 Kontroller følgende:

• At du bruker papir som er beregnet på blekkskrivere.

• At du legger i papiret med den glansede siden eller utskriftssiden mot deg hvis du bruker fotopapir, glanset
papir eller tungt, matt papir. (Hvis du ikke er sikker på hvilken side som er utskriftssiden, kan du lese
instruksjonene som fulgte med papiret.)

• At papiret ikke er brukt eller skadet.

• At du følger instruksjonene som fulgte med papiret, hvis du skal bruke spesialpapir.

• At du ikke presser papiret inn i skriveren.

2 Før du legger i papir, må du skyve papirskinnene mot kantene av papirstøtten. Du kan legge i opptil

• 100 ark med vanlig papir

• 25 ark med tungt, matt papir

• 25 ark med fotopapir

• 25 ark med glanset papir

Merk: Fotografier trenger lengre tørketid. Fjern fotografiene etter hvert som de kommer ut, og la dem tørke for
å unngå at blekket smøres utover.

3 Legg papiret på høykant på midten av papirstøtten, og juster papirskinnene inntil kantene av papiret.

2

1

Merk: For å unngå papirstopp må du passe på at papiret ikke buer seg når du justerer papirskinnene.

Beslektede emner:
• Bruke den automatiske papirtypesensoren på side 43

Velge kompatible spesialpapirtyper
• Tungt, matt papir: Fotopapir med matt overflate som brukes ved utskrift av grafikk av høy kvalitet.

• Lexmark PerfectFinish-fotopapir: Fotopapir av svært høy kvalitet som er utviklet spesielt for blekkskrivere fra
Lexmark, men som kan brukes på alle blekkskrivere. Det er spesielt utviklet for å gi profesjonelle utskrifter. Til
dette papiret bør du bruke ekte Lexmark evercolor 2-blekk, som gir vannbestandige utskrifter som ikke falmer.
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• Lexmark-fotopapir: Tungt fotopapir av høy kvalitet som er utviklet spesielt for blekkskrivere fra Lexmark, men
som kan brukes på alle blekkskrivere. Papiret er rimelig og gir utmerket bildekvalitet for vanlige fotoutskrifter.

• Lexmark Premium-fotopapir: Tyngre fotopapir som er utviklet for kjemisk binding med Lexmark-blekk for
iøynefallende resultater. Blekket tørker raskt på denne papirtypen, og du unngår at blekket sprer seg i papiret,
selv for bilder med høy metningsgrad.

• Transparent: Utskriftsmateriale i plast som primært brukes til overhead-projektorer.

• Kartong: Svært tykt papir som brukes til utskrift av kraftigere elementer, for eksempel gratulasjonskort.

• Påstrykningspapir: Utskriftsmateriale som skrives ut med speilvendt motiv som kan strykes på stoff.

Bruke et PictBridge-kompatibelt digitalt kamera til å kontrollere
utskrift av fotografier
Du kan koble et PictBridge-kompatibelt kamera til skriveren, og bruke knappene på kameraet til å velge og skrive
ut fotografier.

1 Koble den ene enden av USB-kabelen til kameraet.

Merk: Bruk kun den USB-kabelen som fulgte med kameraet.

2 Sett den andre enden av kabelen i PictBridge-porten foran på skriveren.

Advarsel: Ikke ta på USB-kabelen, nettverkskort eller det viste området på skriveren under utskrift fra et
PictBridge-kompatibelt digitalt kamera. Det kan føre til at data går tapt. Du må heller ikke fjerne USB-kabelen
eller nettverkskort under utskrift fra et PictBridge-kompatibelt digitalt kamera.

Merk:

• Kontroller at det PictBridge-kompatible digitale kameraet er satt i riktig USB-modus. Hvis du ønsker hjelp,
kan du se i dokumentasjonen som fulgte med kameraet.

• Hvis PictBridge-tilkoblingen lykkes, vises følgende melding: PictBridge camera detected. Press 

to change settings. (PictBridge-kamera er registrert. Trykk på  for å endre innstillingene.)

• Verdier som er valgt på menyene, er innstillingene som brukes ved PictBridge-utskrift hvis det ikke er valgt
bestemte innstillinger på kameraet.

3 Følg instruksjonene i dokumentasjonen for kameraet når du skal velge og skrive ut fotografier.
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Merk: Hvis datamaskinen eller skriveren var slått av da kameraet ble koblet til, må du koble fra kameraet og koble
det til på nytt.

Arbeide med fotografier
Merk: Hvis du vil unngå flekker og riper, bør du ikke ta på utskriftssiden eller la utskriftene komme borti skarpe
gjenstander. De beste resultatene får du hvis du fjerner arkene fra utskuffen etter hvert som de kommer ut, og lar
dem tørke i minst 24 timer før de håndteres.

Skrive ut fotografier ved å bruke datamaskinen

1 Legg i fotopapir med den glansede siden eller utskriftssiden mot deg. (Hvis du ikke er sikker på hvilken side som
er utskriftssiden, kan du lese instruksjonene som fulgte med papiret.) Du kan finne mer informasjon under Legge
i papir på side 18.

2 Tilpass innstillingene i dialogboksen Utskriftsformat.

a Åpne et fotografi og velg Arkiv  Utskriftsformat.

b Velg 5000 Series på menyen Format for.

c Velg papirstørrelsen som er lagt i skriveren, på menyen Papirstørrelse.

d Velg en retning.

e Klikk på OK.

3 Tilpass innstillingene i dialogboksen Skriv ut.

a Åpne et fotografi og velg Arkiv  Skriv ut.

b Velg 5000 Series på skrivermenyen.

c Mac OS X versjon 10.4 eller nyere: Klikk på Avansert. For andre versjoner må du gå videre til neste trinn.

d Angi antall kopier på menyen Kopier og sider.

e Velg Kvalitet og materiale på den samme menyen.

• Velg den riktige papirtypen på menyen Papirtype.

• Velg Automatisk eller Foto under Utskriftskvalitet.

f Klikk på Skriv ut.

Merk: For å unngå flekker og riper bør du ikke ta på utskriftssiden eller la utskriftene komme borti skarpe gjenstander.
De beste resultatene får du hvis du fjerner arkene fra utskuffen etter hvert som de kommer ut, og lar dem tørke i
minst 24 timer før de håndteres.

Beslektede emner:
• Forbedre utskriftskvaliteten på fotografier ved å bruke programvaren på side 88

Skrive ut på kort

1 Legg i gratulasjonskort, kartotekkort eller postkort.

Merk:

• Kontroller at kortene ikke er tykkere enn 0,50 mm.

• Kontroller at utskriftssiden vender mot deg.

2 Tilpass innstillingene i dialogboksen Utskriftsformat.

a Åpne et dokument og velg Arkiv  Utskriftsformat.

b Velg 5000 Series på menyen Format for.

c Velg en kortstørrelse på menyen Papirstørrelse.
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d Velg en retning.

e Klikk på OK.

3 Tilpass innstillingene i dialogboksen Skriv ut.

a I et program: Velg Arkiv  Skriv ut.

b Velg 5000 Series på skrivermenyen.

c Klikk på Skriv ut.

Merk:

• Hvis du vil unngå papirstopp, må du ikke presse kortene inn i skriveren.

• Hvis du vil unngå flekker, må du ta bort kortene etter hvert som de kommer ut, og la dem tørke før de legges i
bunker.

Beslektede emner:
• Legge i gratulasjonskort, kartotekkort, fotokort og postkort på side 44

Skrive ut fotografier uten kantlinje
Sett margene til null i programmet, og juster deretter bildet på skjermen, slik at det dekker hele siden.

Merk: Noen programmer støtter ikke marginnstillinger.

1 Legg i fotopapir eller glanset papir med den glansede siden eller utskriftssiden vendt mot deg. (Hvis du ikke er
sikker på hvilken side som er utskriftssiden, kan du lese instruksjonene som fulgte med papiret.) Du kan finne
mer informasjon under Legge i papir på side 18.

2 Tilpass innstillingene i dialogboksen Utskriftsformat.

a Åpne et fotografi og velg Arkiv  Utskriftsformat.

b Velg 5000 Series på menyen Format for.

c Velg papirstørrelsen som er lagt i skriveren, på menyen Papirstørrelse.

Merk: Du må velge et alternativ med "(uten kantlinje)". Hvis du for eksempel har lagt i fotopapir i Letter-
størrelse, må du velge US Letter (uten kantlinje).

d Velg en retning.

e Klikk på OK.

3 Tilpass innstillingene i dialogboksen Skriv ut.

a Åpne et fotografi og velg Arkiv  Skriv ut.

b Velg 5000 Series på skrivermenyen.

c For Mac OS X versjon 10.4 eller nyere: Klikk på Avansert. For andre versjoner må du gå videre til neste
trinn.

d Angi antall kopier på menyen Eksemplarer og sider.

e Velg Kvalitet og materiale på den samme menyen.

• Velg den riktige papirtypen på menyen Papirtype.

• Velg Automatisk eller Foto under Utskriftskvalitet.

f Klikk på Skriv ut.

Merk: For å unngå flekker og riper bør du ikke ta på utskriftssiden eller la utskriftene komme borti skarpe gjenstander.
De beste resultatene får du hvis du fjerner arkene fra utskuffen etter hvert som de kommer ut, og lar dem tørke i
minst 24 timer før de håndteres.
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Beslektede emner:
• Forbedre utskriftskvaliteten på fotografier ved å bruke programvaren på side 88

Skrive ut fargebilder i sort/hvitt
Denne innstillingen er bare tilgjengelig hvis det er satt inn en sort blekkpatron.

1 Legg i papir.

2 Tilpass innstillingene i dialogboksen Utskriftsformat.

3 Åpne et dokument og velg Arkiv  Skriv ut.

4 Velg 5000 Series på skrivermenyen.

5 Velg Fargealternativer på den tredje menyen ovenfra.

6 Velg Bare sort på menyen Dokumentfarge.

7 Klikk på Skriv ut.

Beslektede emner:
• Legge i papir på side 18

Skanne bilder for redigering

1 Kontroller at skriveren er koblet til en datamaskin, og at både skriveren og datamaskinen er slått på.

2 Legg originalbildet med forsiden ned i den automatiske dokumentmateren.

3 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.

4 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark 5000 Series-løsninger.

5 Velg Foto eller Magasin eller avis på menyen Hva skal skannes?.

6 Velg Til utskrift eller Visning på skjerm/Internett-side på menyen Hvordan skal skanningen brukes?.

7 Velg en målmappe eller et program for det skannede elementet, på menyen Send skannet element til.

8 Velg Be om flere sider hvis du skal skanne flere fotografier.

9 Klikk på Vis/rediger for å åpne dialogboksen Skann og justere innstillingene.

I kategorien Innstillinger kan du velge en forhåndsdefinert skanneinnstilling, utføre derastrering for skanninger
fra magasiner eller aviser og redusere bakgrunnsstøyen.

I kategorien Justeringer kan du tilpasse innstillingene etter behov.

10 Beskjær fotografiene slik du ønsker. Du kan finne mer informasjon under Beskjære fotografier ved å bruke
programvaren på side 69.

11 Klikk på .

Beslektede emner:
• Legge originaldokumenter i den automatiske dokumentmateren på side 19
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Skanne dokumenter eller bilder som skal sendes med e-post
Slik kan du skanne et nytt element og sende det med e-post:

1 Legg originaldokumentet med forsiden ned i den automatiske dokumentmateren.

2 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.

3 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark 5000 Series-løsninger.

4 Velg en dokumenttype på menyen Hva skal skannes?.

5 Velg Visning på skjerm/Internett-side på menyen Hvordan skal skanningen brukes?.

6 Velg et program på menyen Send skannet element til.

7 Klikk på Skann.

8 Hent det skannede elementet fra programmet, og send det som et vedlegg til en e-postmelding.

Beslektede emner:
• Legge originaldokumenter i den automatiske dokumentmateren på side 19

Skanne flere sider ved å bruke den automatiske dokumentmateren

1 Legg originaldokumenter med forsiden ned i den automatiske dokumentmateren.

2 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.

3 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark 5000 Series-løsninger.

4 Velg Be om flere sider. Når dette alternativet er valgt, skannes automatisk alle dokumenter som er lagt i den
automatiske dokumentmateren, og det opprettes filer med nummererte filnavn basert på navnet du angir.

Merk:

• Hvis du vil lagre hvert skannet element med forskjellige filnavn, må du merke av for Be om navn på hver
side.

• Hvis du skal lagre en skannejobb som en PDF-fil, vises dialogboksen Lagre bare én gang, og alle skannede
sider blir lagret som én fil.

5 Klikk på Skann.

6 Angi et filnavn for det skannede elementet i dialogboksen Arkiver.

7 Velg et mål for skanningen på menyen Hvor.

8 Velg en filtype på menyen Format for.

9 Klikk på OK.

Beslektede emner:
• Legge originaldokumenter i den automatiske dokumentmateren på side 19
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Lagre et skannet element

1 Kontroller at skriveren er koblet til en datamaskin, og at både skriveren og datamaskinen er slått på.

2 Legg originaldokumentet med forsiden ned i den automatiske dokumentmateren.

3 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.

4 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark 5000 Series-løsninger.

5 Velg det programmet du vil lagre det skannede elementet i, på menyen Send skannet element til.

6 Juster innstillingene slik du ønsker.

7 Klikk på Skann.

8 Angi filnavn, format og hvor du vil lagre det skannede elementet.

9 Klikk på OK.

Beslektede emner:
• Legge originaldokumenter i den automatiske dokumentmateren på side 19

Justere fargeinnstillingene under skanning
Du kan justere fargeinnstillingene manuelt for å få best mulig fargeutskrift.

1 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.

2 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark 5000 Series-løsninger.

3 Klikk på Vis/rediger i Alt-i-ett-løsninger for å åpne dialogboksen Skann.

4 Klikk på  i dialogboksen Skann for å vise oppsettet for skanning.

5 I kategorien Innstillinger kan du gjøre følgende:

• Velge en forhåndsdefinert skanneinnstilling som passer for dokumentet.

• Hvis de forhåndsdefinerte innstillingene ikke er tilfredsstillende, kan du tilpasse skanneinnstillingene ved å
justere fargedybden og oppløsningen. Du kan også velge et derastreringsalternativ hvis du vil fjerne bølgede
mønstre ved skanning fra magasiner eller aviser.

• Redusere eventuell bakgrunnsstøy. Velg Reduser bakgrunnsstøy, og flytt glidebryteren for å justere
nivået.

6 I kategorien Justeringer kan du gjøre følgende:

• Justere lysstyrke, kontrast og gamma (fargekorrigeringskurven). Flytt glidebryterne for å justere nivåene.

• Gjøre bildet skarpere. Flytt glidebryteren for å justere skarpheten for bildet.

• Invertere farger. Velg Inverter farger for å reversere fargene. Du får den samme virkningen som med et
filmnegativ.

Beslektede emner:
• Tilpasse skanneinnstillinger i dialogboksen Skann på side 67

• Justere lysstyrken i et bilde på side 70

Justere lysstyrken i et bilde

1 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.

2 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark 5000 Series-løsninger.

Arbeide med fotografier

86



3 Klikk på Vis/rediger i Alt-i-ett-løsninger for å åpne dialogboksen Skann.

4 Velg Forhåndsvisning i dialogboksen.

5 Legg dokumentet tilbake i den automatiske dokumentmateren, og klikk deretter på Lukk i
påminnelsesdialogboksen.

Merk: Klikk på avmerkingsboksen i påminnelsesdialogboksen hvis du ikke vil at den skal vises igjen før du åpner
programmet på nytt.

6 Klikk på  for å vise oppsettet for skanning.

7 Velg kategorien Justeringer.

8 Dra glidebryteren for lysstyrke for å gjøre bildet lysere eller mørkere.

Beslektede emner:
• Tilpasse skanneinnstillinger i dialogboksen Skann på side 67

• Justere fargeinnstillingene under skanning på side 66

Beskjære fotografier ved å bruke programvaren
Du kan bruke funksjonen for automatisk beskjæring til å beskjære fotografier for å utheve enkeltelementer eller bare
vise en bestemt del av bildet.

1 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.

2 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark 5000 Series-løsninger.

3 Klikk på Vis/rediger i Alt-i-ett-løsninger.

4 Velg Forhåndsvisning i dialogboksen.

5 Legg fotografiet tilbake i den automatiske dokumentmateren, og klikk deretter på Lukk i
påminnelsesdialogboksen.

Merk: Klikk på avmerkingsboksen i påminnelsesdialogboksen hvis du ikke vil at den skal vises igjen før du åpner
programmet på nytt.

6 Velg Følsomhet, autobeskjæring.

Merk: Når du velger Følsomhet, autobeskjæring, blir området som skal skannes, automatisk valgt.

7 Når du er fornøyd med det beskårede elementet, må du klikke på .

Hvis du ikke er fornøyd med det beskårede elementet, må du justere innstillingene.

a Du kan justere innstillingene på forskjellige måter:

• Flytt glidebryteren.

Merk: Bruk glidebryteren til å justere filstørrelsen samt bredden og høyden på bildet. Hvis den stiplede
linjen forsvinner, er beskjæringsområdet utenfor størrelsen på bildet.

• Klikk på og dra punktene for å gjøre beskjæringsområdet større eller mindre.

• Klikk på og dra beskjæringsområdet til den delen av bildet du vil kopiere.

Merk: Disse handlingene vil deaktivere valget Følsomhet, autobeskjæring.
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b Klikk på  for å forhåndsvise bildet.

c Klikk på  for å skanne bildet.

Beslektede emner:
• Bruke Alt-i-ett-løsninger på side 111

Forbedre utskriftskvaliteten på fotografier ved å bruke programvaren

1 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.

2 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark 5000 Series-løsninger.

3 Velg Foto på menyen Hva skal skannes?.

4 Velg Til utskrift eller Visning på skjerm/Internett-side på menyen Hvordan skal skanningen brukes?.
Skanning av fotografier optimaliseres basert på dette valget.

5 Klikk på Vis/rediger for å åpne dialogboksen Skann.

6 Velg Forhåndsvisning i dialogboksen.

7 Legg fotografiet tilbake i den automatiske dokumentmateren, og klikk deretter på Lukk i
påminnelsesdialogboksen.

Merk: Klikk på avmerkingsboksen i påminnelsesdialogboksen hvis du ikke vil at den skal vises igjen før du åpner
programmet på nytt.

8 Klikk på  i dialogboksen Skann for å vise oppsettet for skanning.

9 Velg en av de forhåndsdefinerte skanneinnstillingene som passer for fotografiet, i kategorien Innstillinger.

Du kan også tilpasse skanneinnstillingene ved å justere fargedybden og oppløsningen og velge et
derastreringsalternativ.

10 Velg kategorien Justeringer og finjuster skanneinnstillingene.

Beslektede emner:
• Bruke Alt-i-ett-løsninger på side 111

• Tilpasse skanneinnstillinger i dialogboksen Skann på side 67

Forstørre eller forminske et bilde

1 Legg i papir.

Merk: Hvis du skal kopiere fotografier, bør du bruke fotopapir eller tungt, matt papir. Legg den glansede siden
eller utskriftssiden opp. (Hvis du ikke er sikker på hvilken side som er utskriftssiden, kan du lese instruksjonene
som fulgte med papiret.)

2 Legg originaldokumentet eller -fotografiet med forsiden ned i den automatiske dokumentmateren.

3 Trykk på kopieringsknappen på kontrollpanelet.

4 Trykk på .

5 Trykk på  eller  til Resize (endre størrelse) vises.
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6 Trykk på .

7 Trykk på  eller  til ønsket innstilling vises.

Merk: Hvis du vil velge en tilpasset størrelse, må du trykke på og holde nede  eller  til den ønskede størrelsen
vises. Deretter må du trykke på .

8 Trykk på knappen for farge eller knappen for sort/hvitt.

Beslektede emner:
• Legge originaldokumenter i den automatiske dokumentmateren på side 19

• Bruke kontrollpanelet på side 96

Gjøre et bilde skarpere

1 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.

2 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark 5000 Series-løsninger.

3 Klikk på Vis/rediger for å åpne dialogboksen Skann.

4 Velg Forhåndsvisning i dialogboksen.

5 Legg dokumentet tilbake i den automatiske dokumentmateren, og klikk deretter på Lukk i
påminnelsesdialogboksen.

Merk: Klikk på avmerkingsboksen i påminnelsesdialogboksen hvis du ikke vil at den skal vises igjen før du åpner
programmet på nytt.

6 Klikk på  i dialogboksen Skann for å vise oppsettet for skanning.

7 Klikk på kategorien Justeringer.

8 Bruk glidebryteren til å justere skarphetsnivået for det skannede elementet.

Beslektede emner:
• Tilpasse skanneinnstillinger i dialogboksen Skann på side 67

• Forbedre utskriftskvaliteten på fotografier ved å bruke programvaren på side 88
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Koble skriveren til et nettverk

Nettverksoversikt
Et nettverk er en samling av enheter, som datamaskiner, skrivere, Ethernet-huber, trådløse tilgangspunkt og rutere,
som er koblet sammen for kommunikasjon via kabler eller trådløs tilkobling. Et nettverk kan være kabelbasert,
trådløst eller beregnet for bruk med både kabelbaserte og trådløse enheter.

Enheter i et kabelbasert nettverk kommuniserer via kabler.

Enheter i et trådløst nettverk kommuniserer med radiobølger i stedet for via kabler. En enhet må ha tilkoblet eller
installert et trådløst nettverkskort for å kunne motta og sende radiobølger.

Velge en nettverksskriver
Du kan skrive ut eller skanne ved å bruke en nettverksskriver som er koblet til et lokalt eller eksternt subnett.

1 Åpne programmet du vil bruke. Du kan vise siden for valg av nettverk på to forskjellige måter:

Hvis du bruker: Gjør følgende:

Lexmarks konfigureringsverktøy (under installering) a Installer skriverprogramvaren. Du kan finne mer
informasjon under Installere skriverprogramvaren
på side 105.

b Velg Legg til ekstern på rullegardinmenyen i
skjermbildet Skrivervalg.

Alt-i-ett-løsninger a Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i
Finder.

b Dobbeltklikk på ikonet Lexmark 5000 Series-
løsninger.

c Velg Avansert  Konfigurering av
nettverksskanning.

Dialogboksen Konfigurering av nettverksskanning
vises.

d Klikk på +.

Siden for valg av nettverk vises.

2 Velg en skriver i det lokale subnettet eller i et eksternt subnett.

• Programmet søker etter skrivere som støttes i nettverket, eller skrivere som er koblet til datamaskinen din.

• Hvis du vil velge en bestemt skriver i et eksternt subnett, må du angi IP-adressen til utskriftsserveren som
skriveren er koblet til, i feltet Søk etter IP-adresse. Trykk deretter på Retur på tastaturet. Hvis du ikke kjenner
IP-adressen til utskriftsserveren, kan du kontakte personen som konfigurerte nettverket.

• Hvis du vil søke etter skrivere som støttes, i et bestemt eksternt subnett, må du angi en IP-adresse som
hører til subnettet, i feltet Søk etter IP-adresse. Angi deretter subnettmasken i CIDR-format. Trykk på
Retur på tastaturet. Hvis du ikke kjenner IP-adressen til utskriftsserveren, kan du kontakte personen som
konfigurerte nettverket.

3 Velg navnet på skriveren du vil bruke, på listen over skrivere.

4 Klikk på Velg.

Koble skriveren til et nettverk

90



Installere skriveren på flere nettverksdatamaskiner
Hvis du skal installere nettverksskriveren for bruk med flere datamaskiner i nettverket, må du sette inn installerings-
CDen i hver enkelt datamaskin og følge instruksjonene på skjermen.

• Du trenger ikke å utføre tilkoblingstrinnene på hver datamaskin som skal skrive ut på skriveren.

• Skriveren skal være merket under installeringen. Hvis det vises flere skrivere på listen, må du velge skriveren
med den riktige IP- eller MAC-adressen.

Skriverdeling
Med Apples funksjon for skriverdeling kan du gjøre følgende:

• Skrive ut på en delt skriver til en annen Mac OS X-bruker.

• Dele skriveren (som er satt opp på Macintosh-maskinen) med andre Mac OS X-brukere som også benytter Mac
OS X versjon 10.2 og nyere.

• Dele skriveren (som er satt opp på Macintosh-maskinen) med UNIX-brukere.

• Dele skriveren (som er satt opp på Macintosh-maskinen) med Windows-brukere.

Alle skrivere (samt datamaskiner og andre delte ressurser) i lokalnettet eller subnettet som bruker Bonjour-
teknologi (kalt Rendezvous-teknologi i Mac OS X versjon 10.3), er tilgjengelige for datamaskinen. Se i Mac-
hjelpen hvis du ønsker informasjon om Bonjour-teknologi.

Merk: Ved skriverdeling utføres vedlikeholdsfunksjonene fra vertsmaskinen. Klienten kan bare skrive ut når
vertsmaskinen er slått på.

Finne MAC-adressen
Du vil kanskje trenge MAC-adressen (Media Access Control) til utskriftsserveren for å kunne fullføre konfigureringen
av nettverksskriveren. MAC-adressen er en kombinasjon av bokstaver og tall som du finner nederst på
utskriftsserveren.
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Lære mer om skriveren

Lære mer om skriverdelene

Innholdet i esken

1

2

3

1
2

3

4

56
78

Navn Beskrivelse

1 Sort blekkpatron Blekkpatroner som skal settes inn i skriveren.

Merk: Blekkpatronkombinasjonen avhenger av hvilket
produkt du har kjøpt.

2 Fargeblekkpatron

3 Telefonrør • Besvare innkommende telefonsamtaler og snakke
med andre på telefonen.

• Høre etter fakstoner ved sending av faks.

Merk: Koble ledningen på baksiden av skriveren til
basen på telefonrøret.

4 Telefonledning Brukes til faksing. Hvis du ønsker mer informasjon om
hvordan du kan bruke denne ledningen, kan du se Velge
fakstilkobling.

Merk: Telefonledningen kan se annerledes ut enn den
som er vist.

5 Strømledning Kobles til strømforsyningsporten på baksiden av
skriveren.

Merk: Strømledningen kan se annerledes ut enn den
som er vist.

6 Installeringsoversikt Instruksjoner om hvordan du kan installere maskinvaren
og programvaren for skriveren, og informasjon om
feilsøking for installering.
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Navn Beskrivelse

7 Programvare-CD • Programvaren for skriveren

• Elektronisk brukerhåndbok

• Mac-hjelp

8 Brukerhåndbok, heftet Komme i gang eller heftet
Løse installeringsproblemer

Trykt dokumentasjon.

Merk: Brukerhåndboken ligger på programvare-CDen
som leveres sammen med skriveren.

Merk: Det kan også følge med en USB-kabel.

Beslektede emner:
• Lære mer om skriverdelene på side 93

Lære mer om skriverdelene

1
2

10

4

5

67

8

9

11

3

Bruk: For å gjøre følgende:

1 Papirstøtte Legge i papir.

2 Papirskinner Holde papiret rett når det mates inn i skriveren.

3 Automatisk dokumentmater Fakse, kopiere eller skanne en eller flere sider.

Merk: Du må ikke legge postkort, fotografier, små
elementer eller tynne elementer (for eksempel
magasinutklipp) i den automatiske dokumentmateren.

4 • Slå skriveren på og av.

• Stoppe en utskrift, kopiering, skanning eller faks.

5 Kontrollpanel Bruke skriveren.
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Bruk: For å gjøre følgende:

6 PictBridge-port Koble til et PictBridge-kompatibelt digitalt kamera.

7 Utskuff Ta imot papiret etter hvert som det kommer ut.

8 Utskuff for den automatiske dokumentmateren Ta ut originaldokumentet etter at det har gått gjennom
den automatiske dokumentmateren.

9 Vindu Vise menyer, alternativer for innstillinger, skriverstatus
og meldinger.

10 Papirskinner i den automatiske dokumentmateren Holde papiret rett når det mates inn i den automatiske
dokumentmateren.

11 Telefonrør • Besvare innkommende telefonsamtaler og snakke
med andre på telefonen.

• Høre etter fakstoner ved sending av faks.

4
32

1

Bruk: For å gjøre følgende:

1 USB-port Koble skriveren til en datamaskin med en USB-kabel.

2 EXT-port

EXT

Koble til andre enheter, for eksempel data-/faksmodem, telefon eller telefonsvarer, til
skriveren.

Merk:

• Ta ut pluggen for å få tilgang til porten.

• Det kan hende at denne tilkoblingsmåten ikke kan brukes i alle land og regioner.
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Bruk: For å gjøre følgende:

3 LINE-port

LINE

Koble skriveren til en aktiv telefonlinje for å sende og motta fakser. Skriveren må være
tilkoblet denne telefonlinjen for at du skal kunne motta innkommende faksanrop.

Merk: Ikke koble andre enheter til LINE-porten, og ikke koble DSL (Digital Subscriber
Line), ISDN (Integrated Services Digital Network) eller et kabelmodem til skriveren.

4 Strømforsyningsport Koble skriveren til en strømkilde.

Beslektede emner:
• Innholdet i esken på side 92

• Bruke kontrollpanelet på side 96

Installere et annet språk på kontrollpanelet
Disse instruksjonene gjelder bare hvis det fulgte med ett eller flere kontrollpaneler for andre språk med skriveren.

1 Løft og fjern kontrollpanelet (hvis det er installert).

2 Velg riktig kontrollpanel for ditt språk.
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3 Juster klipsene på kontrollpanelet med hullene på skriveren, og trykk ned.

Beslektede emner:
• Bruke kontrollpanelet på side 96

• Lære mer om skriverdelene på side 93

Bruke knappene og menyene på kontrollpanelet
Bruke kontrollpanelet

I vinduet på kontrollpanelet vises

• skriverstatus

• meldinger

• menyer

• alternativer for innstillinger

1 43

52

Trykk på: For å gjøre følgende:

1 Kortnummerknapper Få tilgang til de fem første programmerte hurtignumrene.

2 Telefonliste Få tilgang til de øvrige programmerte hurtignumrene (1–89) eller gruppenumrene (90–
99).
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Trykk på: For å gjøre følgende:

3 Innstillinger Vise menyer for vedlikeholdsfunksjoner, papirstørrelse og -type, skriveroppsett og
standardinnstillinger.

4 Kvalitet Justere kvaliteten for kopiering, skanning eller faksing.

5 Vise faks-, kopierings- eller skannemenyen (avhengig av hvilken modus som er valgt).

1 2 3

87654

Trykk på: For å gjøre følgende:

1 Faksmodus Vise standardbildet for faksing og sende fakser.

Merk: En lampe viser hvilken modus som er valgt.

2 Kopieringsmodus Vise standardbildet for kopiering og ta kopier.

Merk: En lampe viser hvilken modus som er valgt.

3 Skannemodus Vise standardbildet for skanning og skanne dokumenter.

Merk: En lampe viser hvilken modus som er valgt.

4 • Gå tilbake til forrige bilde.

• Slette en bokstav eller et tall.

5 • Angi et lavere tall.

• Slette en bokstav eller et tall.

• Bla gjennom menyer, undermenyer eller innstillinger i vinduet.

6 • Velge et meny- eller undermenyelement som vises i vinduet på kontrollpanelet.

• Trekke papir gjennom skriveren ved å holde knappen inne i tre sekunder.

7 • Angi et høyere tall.

• Bla gjennom menyer, undermenyer eller innstillinger i vinduet.
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Trykk på: For å gjøre følgende:

8 • Avbryte en faks-, utskrifts-, kopierings- eller skannejobb som pågår.

• Fjerne et faksnummer eller avslutte en faksoverføring og gå tilbake til standardbildet
for faksing.

• Gå ut av en meny eller undermeny og gå tilbake til standardbildet for faksing, kopiering
eller skanning.

• Fjerne aktuelle innstillinger eller feilmeldinger, og gå tilbake til standardinnstillingene.

1 2

3

45

Trykk på: For å gjøre følgende:

1 Tall og symboler på tastaturet I faksmodus:

• Angi faksnumre.

• Navigere gjennom et automatisk svarsystem.

• Velge bokstaver ved oppretting av en liste med hurtignumre.

• Skrive inn tall for å angi eller redigere dato og klokkeslett som vises i
vinduet.

I kopieringsmodus: Angi ønsket antall kopier eller utskrifter.

2 Automatisk svar Alle innkommende anrop besvares automatisk når denne lampen lyser.

Merk: Hvis du ønsker informasjon om hvordan du kan definere antall
ringesignaler før skriveren besvarer innkommende anrop, kan du se Motta
en faks automatisk ved å bruke kontrollpanelet på side 22.

3 Ring på nytt / pause I faksmodus:

• Vise det siste nummeret som ble slått. Trykk på  eller  for å vise de
siste fem numrene.

• Legge inn en pause på tre sekunder i det nummeret du skal slå, for å
vente på en ekstern linje eller for å navigere gjennom et automatisk
svarsystem. Legg inn en pause bare når du har begynt å taste inn
nummeret.
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Trykk på: For å gjøre følgende:

4 Sort/hvitt Starte en faks-, kopierings-, skanne- eller utskriftsjobb i sort/hvitt (avhengig
av hvilken modus som er valgt).

5 Farge Starte en faks-, kopierings-, skanne- eller utskriftsjobb i farger (avhengig av
hvilken modus som er valgt).

Beslektede emner:
• Lære mer om kopieringsmenyen på side 99

• Lære mer om skannemenyen på side 99

Lære mer om kopieringsmenyen

Lære mer om kopieringsmenyen

Bruk: For å gjøre følgende:

Copies (kopier)* Angi antall kopier.

Resize (endre størrelse)* • Angi prosent for forstørring eller forminsking av en
kopi.

• Angi størrelsen på kopien.

• Lage en plakat over flere sider.

Lighter / Darker (lysere/mørkere)* Justere lysstyrken for en kopi.

Quality (kvalitet)* Justere kvaliteten for en kopi.

Paper Setup (papiroppsett) • Angi størrelsen på papiret som er lagt i skriveren.

• Angi den papirtypen som er lagt i.

Collate (sorter) Skrive ut ett eller flere eksemplarer i riktig rekkefølge.

N-Up (nedskalering)* Velge hvor mange sider som skal skrives ut på ett ark.

Original Size (originalstørrelse)* Angi størrelsen på originaldokumentet.

Original Type (originaltype)* Angi type originaldokument.

* Midlertidig innstilling. Se det beslektede emnet om tilpassing av innstillinger hvis du vil ha informasjon om hvordan
du kan lagre midlertidige innstillinger og andre innstillinger.

Beslektede emner:
• Bruke kontrollpanelet på side 96

• Lagre innstillinger på side 104

Lære mer om skannemenyen

Slik kan du få tilgang til og bruke denne menyen:

1 Trykk på skanneknappen på kontrollpanelet.

Standardskjermbildet for skanning vises.

2 Trykk på  eller  til ønsket skannemål vises.

3 Hvis du ikke vil endre innstillinger, må du trykke på knappen for farge eller knappen for sort/hvitt.

4 Hvis du vil endre innstillinger, må du trykke på .
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5 Trykk på  eller  til ønsket menyelement vises i vinduet. Trykk deretter på .

6 Trykk på  eller  til ønsket undermenyelement eller ønsket innstilling vises. Trykk deretter på .

Merk: Trykk på  for å velge en innstilling. Det vises en stjerne (*) ved siden av den valgte innstillingen.

7 Hvis du vil vise flere undermenyer og innstillinger, må du trykke på  eller  til ønsket undermenyelement eller
ønsket innstilling vises. Trykk deretter på .

8 Trykk eventuelt på  for å gå tilbake til forrige meny og velge andre innstillinger.

9 Trykk på knappen for farge eller knappen for sort/hvitt.

Bruk: For å gjøre følgende:

Quality (kvalitet)* Justere kvaliteten for et skannet element.

Original Size (originalstørrelse)* Angi størrelsen på originaldokumentet.

* Midlertidig innstilling. Se emnet Tilpasse innstillinger hvis du vil ha informasjon om hvordan du kan lagre
midlertidige innstillinger og andre innstillinger.

Beslektede emner:
• Bruke kontrollpanelet på side 96

• Lagre innstillinger på side 104

Lære mer om PictBridge-menyen

På menyen for standardinnstillinger for PictBridge kan du velge skriverinnstillinger hvis du ikke har angitt
innstillingene på det digitale kameraet. Hvis du ønsker hjelp, kan du se i dokumentasjonen som fulgte med kameraet.

1 Koble et PictBridge-kompatibelt digitalt kamera til skriveren.

a Koble den ene enden av USB-kabelen til kameraet.

Merk: Bruk kun den USB-kabelen som fulgte med kameraet.

b Sett den andre enden av kabelen i PictBridge-porten foran på skriveren.

Merk: PictBridge-porten er merket med PictBridge-symbolet .
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Meldingen PictBridge camera detected. Press  to change settings. (PictBridge-kamera er

registrert. Trykk på  for å endre innstillingene) vises i vinduet på kontrollpanelet.

Advarsel: Ikke ta på USB-kabelen, nettverkskort eller det viste området på skriveren under utskrift fra et
PictBridge-kompatibelt digitalt kamera. Det kan føre til at data går tapt. Du må heller ikke fjerne USB-kabelen
eller nettverkskort under utskrift fra et PictBridge-kompatibelt digitalt kamera.

2 Trykk på  eller  til ønsket menyelement vises i vinduet.

3 Trykk på .

4 Trykk på  eller  til ønsket undermenyelement eller ønsket innstilling vises.

5 Trykk på .

Merk: Trykk på  for å velge en innstilling. Det vises en stjerne (*) ved siden av den valgte innstillingen.

6 Hvis du vil velge andre undermenyer og innstillinger, kan du gjenta trinnene over etter behov.

7 Trykk eventuelt på  for å gå tilbake til forrige meny og velge andre innstillinger.

Menyelement Handling

Paper Setup (papiroppsett)1, 2 Angi størrelsen på papiret og typen papir som er lagt i skriveren.

Photo Size (fotostørrelse)1, 2 Angi størrelsen på fotografiene som skal skrives ut.

Merk: Hvis du ikke har angitt fotostørrelsen på det digitale kameraet, er
standardstørrelsene følgende:

• 4 x 6 (hvis Letter er standard papirstørrelse)

• 10 x 15 cm (hvis A4 er standard papirstørrelse og Japan ikke er valgt som land)

• L (hvis A4 er standard papirstørrelse og Japan er valgt som land)

Layout1 Midtstille et fotografi på en side eller angi antallet fotografier som skal skrives ut på
en side.

Quality (kvalitet)1 Justere utskriftskvaliteten for fotografier.

1 Innstillingen settes tilbake til standardinnstillingen når det PictBridge-kompatible kameraet blir koblet fra skriveren.
2 Innstillingen må lagres individuelt.

Beslektede emner:
• Bruke kontrollpanelet på side 96

Lære mer om skriveren

101



Lære mer om faksmenyen

Slik kan du få tilgang til og bruke denne menyen:

1 Trykk på knappen for faksmodus på kontrollpanelet.

Standardskjermbildet for faksing vises.

2 Hvis du ikke vil endre innstillinger, må du angi faksnummeret og trykke på knappen for farge eller knappen for
sort/hvitt.

3 Hvis du vil endre innstillinger, må du trykke på .

4 Trykk på  eller  til ønsket menyelement vises i vinduet. Trykk deretter på .

5 Trykk på  eller  til ønsket undermenyelement eller ønsket innstilling vises. Trykk deretter på .

Merk: Trykk på  for å velge en innstilling. Det vises en stjerne (*) ved siden av den valgte innstillingen.

6 Hvis du vil velge andre undermenyer og innstillinger, kan du gjenta trinnene over etter behov.

7 Trykk eventuelt på  for å gå tilbake til forrige meny og velge andre innstillinger.

8 Trykk på knappen for farge eller knappen for sort/hvitt.

Bruk: For å gjøre følgende:

Quality (kvalitet)* Justere kvaliteten for en faks du skal sende.

Lighter / Darker (lysere/mørkere)* Justere lysstyrken for en faks du skal sende.

Phone Book (telefonliste) Legge til, redigere og skrive ut navn og faksnumre for personer eller
grupper.

On Hook Dial (ring med røret på) Slå et telefonnummer mens du lytter til anropet gjennom en høyttaler på
skriveren. Dette er nyttig hvis du må navigere gjennom et automatisk
svarsystem før faksen kan sendes.

Delay Fax (forsinket sending av faks) Angi et bestemt klokkeslett faksen skal sendes.

Merk: Kontroller at du har angitt riktig dato og klokkeslett før du definerer
et bestemt klokkeslett faksen skal sendes.

Handset Volume (håndsettvolum) Justere volumet for håndsettet. Gjelder for Canada, Guam, Jomfruøyene
(USA), Puerto Rico og USA.

Merk: Dette alternativet gjelder ikke for andre steder.

Fax Setup (faksoppsett) • Skrive ut fakshistorikk eller overføringsstatusrapporter.

• Tilpasse innstillinger for mottak av faks.

• Velge alternativer for faksutskrift.

• Tilpasse innstillinger for sending av faks.

• Angi faksnumre som du vil blokkere fakser fra.

* Midlertidig innstilling. Se emnet Lagre innstillinger hvis du vil ha informasjon om hvordan du kan lagre midlertidige
innstillinger og andre innstillinger.

Beslektede emner:
• Lagre innstillinger på side 104
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Lære mer om innstillingsmenyen

1 Trykk på innstillingsknappen på kontrollpanelet.

2 Trykk på  eller  til ønsket menyelement vises i vinduet.

3 Trykk på .

4 Trykk på  eller  til ønsket undermenyelement eller ønsket innstilling vises.

5 Trykk på .

Merk: Når du velger en innstilling, vises det en stjerne (*) ved siden av den valgte innstillingen.

6 Hvis du vil velge andre undermenyer og innstillinger, kan du gjenta trinn 4 og trinn 5 etter behov.

7 Trykk eventuelt på  for å gå tilbake til forrige meny og velge andre innstillinger.

Herfra: Kan du gjøre følgende:

Maintenance (vedlikehold) Velge følgende:

• Ink Level (blekknivå) for å vise blekknivået i fargeblekkpatronen. Trykk på
 eller  for å vise blekknivået i den sorte blekkpatronen (eller

fotoblekkpatronen).

• Clean Cartridges (rengjør blekkpatroner) for å rengjøre blekkdysene.

• Align Cartridges (juster blekkpatroner) for å justere blekkpatronene.

• Print Test Page (skriv ut testside) for å skrive ut en testside.

Paper Setup (papiroppsett) Velge størrelsen på papiret og typen papir som er lagt i skriveren.

Device Setup (enhetsoppsett) Velge følgende:

• Language (språk) for å endre språkinnstillingen.

• Country (land) for å angi standardstørrelsen for blankt papir, datoformat, antall
anroper-ID-mønstre og andre valg som brukes for ditt land eller din region.

• Date/Time (dato/kl.slett) for å angi dato og klokkeslett.

• Host Fax Settings (vertsfaksinnstillinger) for å velge om det skal være mulig
å endre faksinnstillingene fra faksprogramvaren på datamaskinen.

• Button Beep (knappelyd) for å angi om volumet for tastetrykktone skal være
On (på) eller Off (av). Standardinnstillingen er On (på).

• Caller ID Pattern (anroper-ID-mønster) for å velge et av de tilgjengelige
mønstrene basert på landet eller regionen du valgte da du satte opp skriveren
første gang. Hvis det brukes to mønstre i ditt land / din region, må du kontakte
teleoperatøren for informasjon om hvilket mønster som er riktig.

– Pattern 1 (mønster 1) (FSK)

– Pattern 2 (mønster 2) (DTMF)

Du kan finne mer informasjon under Bruke anroper-ID fra kontrollpanelet på
side 24.

• Clear Settings Timeout (tidsavbrudd for tilbakestilling av innstillinger) for å
endre tidsutkoblingsfunksjonen for skriveren (hvor lang tid det skal gå før
skriveren settes tilbake til standardinnstillingene). Du kan finne mer
informasjon under Lagre innstillinger på side 104.
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Herfra: Kan du gjøre følgende:

Defaults (standarder) Velge følgende:

• Photo Print Size (fotoutskriftsstørrelse) for å velge størrelsen på fotografier
som skal skrives ut.

• Set Defaults (angi standardinnstillinger) for å endre standardinnstillingene. Du
kan finne mer informasjon under Lagre innstillinger på side 104.

Beslektede emner:
• Bruke kontrollpanelet på side 96

Lagre innstillinger

Det vises en stjerne (*) ved siden av standardinnstillingen på hver innstillingsmeny. Slik kan du endre innstillingen:

1 Trykk på innstillingsknappen på kontrollpanelet, og trykk deretter på  eller  til den ønskede innstillingen
vises. Trykk deretter på :

• For å lagre de fleste innstillinger. Det vises en stjerne (*) ved siden av den lagrede innstillingen.

• For å velge en midlertidig innstilling. Det vises en stjerne (*) ved siden av den valgte innstillingen. Tabellen
nedenfor inneholder en liste over midlertidige innstillinger.

Merk: Skriveren gjenoppretter standardinnstillingen hvis skriveren er inaktiv i to minutter, eller hvis skriveren
blir slått av.

Midlertidige innstillinger

Kopieringsmodus • Copies (kopier)

• Resize (endre størrelse)

• Lighter/Darker (lysere/mørkere)

• Quality (kvalitet)

• Repeat Image (gjenta bilde)

• N-Up (nedskalering)

• Original Size (originalstørrelse)

• Original Type (originaltype)

Skannemodus • Quality (kvalitet)

• Original Size (originalstørrelse)

Faksmodus • Quality (kvalitet)

• Lighter/Darker (lysere/mørkere)

2 Slik kan du endre tidsutkoblingsfunksjonen:

a Trykk på innstillingsknappen.

b Trykk på  eller  til Device Setup (enhetsoppsett) vises, og trykk deretter på .

c Trykk på  eller  til Clear Settings Timeout (tidsavbrudd for tilbakestilling av innstillinger) vises,

og trykk deretter på .

d Trykk på  eller  til Never (aldri) vises, og trykk deretter på .

3 Slik kan du definere en eller flere midlertidige innstillinger som standardinnstillinger:

a Trykk på innstillingsknappen.

b Trykk på  eller  til Defaults (standarder) vises, og trykk deretter på .

Lære mer om skriveren

104



c Trykk på  eller  til Set Defaults (angi standardinnstillinger) vises, og trykk deretter på .

d Trykk på  eller  til Use Current (bruk aktuelle) vises, og trykk deretter på .

Beslektede emner:
• Bruke kontrollpanelet på side 96

Lære mer om programvaren

Installere skriverprogramvaren
Ved å bruke CDen som fulgte med skriveren:

1 Lukk alle åpne programmer.

2 Sett inn CDen med skriverprogramvaren.

3 Dobbeltklikk på ikonet for skriver-CDen i Finder.

4 Dobbeltklikk på Installer-ikonet.

5 Følg instruksjonene på skjermen.

Ved å bruke Internett:

1 Gå til Lexmarks hjemmeside på www.lexmark.no.

2 Klikk på Drivere & nedlastinger.

3 Velg skriveren og skriverdriveren for ditt operativsystem.

4 Følg instruksjonene på skjermen for å laste ned driveren og installere skriverprogramvaren.

Beslektede emner:
• Avinstallere skriverprogramvaren på side 105

• Avinstallere programvaren og installere den på nytt på side 134

Avinstallere skriverprogramvaren
Hvis skriverprogramvaren ikke installeres på riktig måte, får du en melding om kommunikasjonsfeil når du prøver å
skrive ut. Avinstaller skriverprogramvaren og installer den på nytt.

1 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.

Hvis mappen for skriveren ikke vises på skrivebordet eller er blitt slettet ved et uhell:

a Gå til Mac OS X-stasjonen der programvaren for skriveren er installert.

b Velg Bibliotek  Printers  Lexmark  2007.

c Velg Lexmark 5000 Series.

2 Dobbeltklikk på ikonet for avinstallering.

3 Fullfør brukergodkjenningsmerknaden, og klikk deretter på OK.

Merk: Hvis du ønsker hjelp med passord, kan du klikke på  for å gå til hjelpesenteret.

4 Klikk på Avinstaller.

5 Klikk på OK.
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Beslektede emner:
• Installere skriverprogramvaren på side 105

Bruke dialogboksen Skrivervalg
Dialogboksen Skrivervalg vises i Lexmarks konfigureringsverktøy under installering. I dialogboksen vises alle delte
og eksterne skrivere som er tilgjengelige for datamaskinen. Her kan du også velge hvilken skriver du vil bruke. Slik
gjør du:

1 Velg Tilgjengelige skrivere, Bruk delt (for delte skrivere) eller Legg til ekstern på den første menyen.

2 Velg skriveren under Skrivernavn.

3 Klikk på Fortsett.

Beslektede emner:
• Installere skriverprogramvaren på side 105

Bruke dialogboksen Konfigureringen av skriveren er fullført
I dialogboksen Konfigureringen av skriveren er fullført vises nyttige alternativer når installeringen er ferdig. Herfra
kan du gjøre følgende:

• Se etter spesialtilbud.

• Skrive ut en testside.

Beslektede emner:
• Installere skriverprogramvaren på side 105

Bruke dialogboksen Utskriftsformat
Du kan åpne dialogboksen Utskriftsformat i nesten alle programmer:

1 Åpne et dokument eller et fotografi og velg Arkiv  Utskriftsformat.

Dialogboksen Utskriftsformat vises.
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2 Juster innstillingene.

Herfra: Velg: For å gjøre følgende:

Innstillinger Sideegenskaper Velge papirstørrelse, retning eller skaleringsverdi for et fotografi.

Arkiver som standard Lagre tilpassede innstillinger som standardinnstillinger.

Format for Navnet på skriveren Formatere en side for utskrift på skriveren.

Papirstørrelse Velge en papirstørrelse på listen.

Retning Velge en retning.

Skalering Forminske eller forstørre et fotografi til en prosent av opprinnelig størrelse.

Merk: Anbefalte verdier er fra 25 til 400 % av den opprinnelige størrelsen.

Nederst i dialogboksen Utskriftsformat vises følgende knapper:

Klikk på: For å gjøre følgende:

Gå til hjelpesenteret hvis du ønsker mer informasjon.

Avbryt Lukke dialogboksen Utskriftsformat uten å endre innstillingene.

OK Lagre innstillingene og lukke dialogboksen Utskriftsformat.

Beslektede emner:
• Bruke dialogboksen Skriv ut på side 107

Bruke dialogboksen Skriv ut
Du kan åpne dialogboksen Skriv ut i nesten alle programmer:

1 Åpne et dokument og velg Arkiv  Skriv ut.

Dialogboksen Skriv ut vises.

• Mac OS X versjon 10.3:
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• Mac OS X versjon 10.4 eller nyere:

2 Velg 5000 Series på skrivermenyen.

3 Endre innstillingene slik du ønsker.

Herfra: Velg: For å gjøre følgende:

Kopier og sider Antall Angi antallet kopier du vil skrive ut.

Sortert Sortere utskriftsjobber med flere kopier.

Sider • Skrive ut alle sidene.

• Skrive ut bestemte sider.

• Skrive ut den aktuelle siden.

Layout Sider pr. ark Skrive ut flere sider på ett enkelt ark.

Layoutretning Velge hvordan sidene skal skrives ut når
flere sider skal skrives ut på ett ark.

Ramme Skrive ut en kantlinje rundt hver side.

Utskriftsvalg Lagre utskriftsjobben som en fil.

Merk:

• Når du velger Arkiver som fil,
aktiveres valget Format.

• Dette alternativet er bare tilgjengelig
i Mac OS X versjon 10.3.

Tidsinnstilling Skriv ut dokument Planlegge en utskriftsjobb. Du kan velge
om du vil skrive ut en fil med en gang
eller om du vil holde den tilbake. Du kan
også velge når du vil at skriveren skal
skrive ut filen.

Prioritet Angi en prioritet for utskriften.
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Herfra: Velg: For å gjøre følgende:

Papirhåndtering Siderekkefølge Velge et alternativ:

• Automatisk

• Normal

• Omvendt

Skriv ut Velge et utskriftsalternativ:

• Alle sider

• Oddetallssider

• Partallssider

Målpapirstørrelse Velge et alternativ:

• Bruk dokumentets papirstørrelse

• Skaler til papirstørrelse

Merk: Hvis du velger Skaler til
papirstørrelse, aktiveres Kun
nedskalering.

ColorSync Fargekonvertering Velge Standard.

Quartz-filter Velge et filtreringsalternativ.

Fargealternativer Dokumentfarge Velge en fargeinnstilling. Velg Farge
eller Bare sort.

Forside

Merk: Dette alternativet er bare
tilgjengelig i Mac OS X versjon
10.4 eller nyere.

Skriv ut forside Velge et alternativ:

• Ingen

• Før dokument

• Etter dokument

Forsidetype Velge et alternativ:

• Standard

• Gradert

• Konfidensielt

• Hemmelig

• Topphemmelig

• Ikke gradert

Fakturainfo Angi fakturainformasjon.

Kvalitet og materiale Papirtype Angi den papirtypen som er lagt i.

Utskriftskvalitet Velge utskriftskvalitet.
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Herfra: Velg: For å gjøre følgende:

Forhåndsvisning

Merk: Dette alternativet er bare
tilgjengelig hvis du har åpnet et
fotografi.

Roter Velge retningen på fotografiet.

Quartz-filter Velge et alternativ:

• Black & White

• Blue Tone

• Gray Tone

• Lightness Decrease

• Lightness Increase

• Reduce File Size

• Sepia Tone

Skrivertjenester Lexmark 5000 Series Verktøy Gå til skriververktøyet.

Feilsøking Åpne hjelpesenteret.

Bestill rekvisita Besøke vår hjemmeside for å bestille
skriverrekvisita.

Kontakt Lexmark Besøke vår hjemmeside.

Programvareversjon Vise programvareversjonen for
installerte filer.

Avanserte alternativer Speilvend Skrive ut dokumentet som et speilvendt
bilde.

Gjør bildet skarpere automatisk Redusere uskarpheter i bildet.

Oppsummering Vise en oversikt over aktuelle
utskriftsinnstillinger.

Nederst i dialogboksen Skriv ut vises følgende knapper:

Klikk på: For å gjøre følgende:

Gå til hjelpesenteret, der du kan finne mer informasjon.

Forhåndsvisning Forhåndsvise et fotografi og se tilleggsalternativer for å vise og
kontrollere fotografiet før utskrift.

Arkiver PDF (Mac OS X versjon 10.3) Skrive ut dokumentet til fil og opprette en PDF-fil.

PDF (Mac OS X versjon 10.4 eller nyere) Velge forskjellige alternativer for PDF-filen.

Faks (Mac OS X versjon 10.3) Fakse dokumentet.

Avbryt Lukke dialogboksen Skriv ut uten å endre innstillingene.

Skriv ut Skrive ut et dokument.

Beslektede emner:
• Bruke dialogboksen Utskriftsformat på side 106
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Bruke Skrivertjenester
I Skrivertjenester finner du nyttige opplysninger og Internett-koblinger. Herfra kan du gjøre følgende:

• Åpne skriververktøyet.

• Åpne feilsøkingssiden.

• Bestille rekvisita.

• Kontakte kundestøtte.

• Finne informasjon om programvareversjonen.

Slik åpner du Skrivertjenester:

1 Åpne et dokument og velg Arkiv  Skriv ut.

2 Velg Skrivertjenester på den tredje menyen ovenfra.

Beslektede emner:
• Bruke dialogboksen Skriv ut på side 107

• Bruke skriververktøyet på side 113

Bruke Alt-i-ett-løsninger
Alt-i-ett-løsninger inneholder grunnleggende funksjoner for de fleste typer skannejobber. Du kan tilpasse
innstillingene i dialogboksen Alt-i-ett-løsninger i henhold til det prosjektet du vil lage. Standardinnstillingene i
dialogboksen er:

Hva skal skannes? Foto

Hvordan skal skanningen brukes? Til utskrift

Send skannet element til: Fil

Be om flere sider Ikke valgt

Be om navn på hver side Ikke valgt
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Herfra: Kan du gjøre følgende:

Hva skal skannes? Velge det alternativet som tilsvarer den typen element du skal skanne.
Innstillingene blir optimalisert basert på valgene dine:

• Foto

• Både grafikk og tekst

• Magasin eller avis

• Sort tekst

Hvordan skal skanningen brukes? Velge hvordan det skannede elementet skal brukes. Oppløsning og andre
innstillinger blir optimalisert basert på valgene dine:

• Til utskrift

• Visning på skjerm/Internett-side

• Til faksing

• Til tekstredigering

Send skannet element til Velge hvor du vil sende skannede elementer, for eksempel til en fil,
utklippstavlen eller et program. Hvis du vil legge til, fjerne eller endre et
program på listen, kan du se Redigere den tilpassede listen på side 65. Du
kan finne mer informasjon under Velge hvor du vil sende skannede elementer
på side 65.
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Herfra: Kan du gjøre følgende:

Be om flere sider Skanne flere sider med de aktuelle skanneinnstillingene. Før du begynner å
skanne flere sider, må du kontrollere følgende:

• At det er merket av for Be om flere sider.

• At det ikke er merket av for Be om navn på hver side.

Når det legges et originaldokument i den automatiske dokumentmateren, er
det merket av for både Be om flere sider og Be om navn på hver side, og
det blir automatisk standardinnstillingene i Alt-i-ett-løsninger.

Når skanning av flere sider er valgt, trenger du bare å angi et filnavn én gang.
Påfølgende skannejobber får automatisk det filnavnet som er angitt, og det
settes inn et tosifret tall på slutten av filnavnet. Du kan lagre opptil 99 filer med
samme filnavn og et tosifret tall på slutten av filnavnet.

Når du lagrer dokumenter på flere sider som en PDF-fil, lagres alle skannede
jobber i én fil.

Ikke merk av for Be om flere sider hvis du bare skal skanne ett enkelt element.

Be om navn på hver side Angi et filnavn for hver side eller hvert element som skannes.

Standarder Gjenopprette fabrikkinnstillingene.

Vis/rediger Åpne dialogboksen Skann for å vise bildet og justere skanneinnstillingene.

Skann Starte skanningen.

Klikk på  for å få tilgang til hjelpesenteret for mer informasjon.

Beslektede emner:
• Skanning på side 64

• Arbeide med fotografier på side 82

Bruke verktøyet for faksoppsett
Bruk dette verktøyet til å justere innstillingene for sending og mottak av fakser. Når du har lagret innstillingene, gjelder
de for alle fakser du sender og mottar. Du kan også bruke dette verktøyet til å lage og redigere hurtignummerlisten.

1 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.

2 Dobbeltklikk på ikonet Fax Setup Utility.

3 Velg skriveren på enhetsmenyen. Tilpass innstillingene etter behov.

Merk: Hvis du ønsker en liste over tilgjengelige alternativer, kan du se Tilpasse innstillinger ved å bruke verktøyet
for faksoppsett på side 39.

4 Klikk på Lagre innstillinger når du er ferdig.

5 Lukk verktøyet for faksoppsett.

Bruke skriververktøyet
Skriververktøyet er det viktigste hjelpemiddelet for vedlikehold av skriveren, og her finner du også nyttige Internett-
koblinger. Herfra kan du gjøre følgende:

• Sette inn blekkpatroner.

• Skrive ut en testside.

• Skrive ut en justeringsside.
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• Rense blekkdysene.

• Bestille blekk eller rekvisita.

• Registrere skriveren.

• Kontakte kundestøtte.

• Se etter spesialtilbud.

Du kan åpne skriververktøyet på to forskjellige måter:

• Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.

Dobbeltklikk på ikonet Lexmark 5000 Series Verktøy.

• Fra et program:

1 Åpne et dokument og velg Arkiv  Skriv ut.

2 Velg Skrivertjenester på den tredje menyen ovenfra.

3 Klikk på Lexmark 5000 Series Verktøy.

Skriververktøyet har to kategorier med forskjellige koblinger.

– Kategorien Vedlikehold
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– Kategorien Internett-koblinger

Beslektede emner:
• Bruke Skrivertjenester på side 111
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Vedlikeholde skriveren

Blekkpatroner

Sette inn blekkpatroner

1 Løft opp kontrollpanelet.

2 Løft blekkpatrondekselet.

3 Trykk patronspakene ned.
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4 Fjern tapen fra den sorte blekkpatronen, og sett blekkpatronen i den venstre patronholderen.

Advarsel: Ikke berør gullkontaktene på baksiden eller metalldysene på undersiden av blekkpatronene.

5 Lukk dekselet til den sorte blekkpatronen.

6 Fjern tapen fra fargeblekkpatronen, og sett blekkpatronen i den høyre patronholderen.

7 Lukk dekselet til fargeblekkpatronen.
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8 Lukk blekkpatrondekselet.

9 Lukk kontrollpanelet slik at det klikker på plass.

I vinduet på kontrollpanelet vises en melding om at du må legge i papir og trykke på  for å skrive ut en
justeringsside.

Merk: Kontrollpanelet må være lukket før du kan begynne å skanne, skrive ut, kopiere eller fakse en ny jobb.

Beslektede emner:
• Ta ut en brukt blekkpatron på side 118

• Justere blekkpatroner på side 119

Ta ut en brukt blekkpatron

1 Kontroller at skriveren er på.

2 Løft opp kontrollpanelet.

3 Løft blekkpatrondekselet.

Patronholderen flytter seg og stopper ved innsettingsposisjonen, med mindre skriveren er opptatt.
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4 Trykk patronsperren ned for å løfte blekkpatrondekselet.

5 Ta ut blekkpatronen.

Merk: Hvis du skal fjerne begge blekkpatronene, må du gjenta trinn 4 og 5 for den andre patronen.

Beslektede emner:
• Sette inn blekkpatroner på side 116

Justere blekkpatroner

1 Legg i vanlig papir.

2 Trykk på innstillingsknappen på kontrollpanelet.

3 Trykk på  eller  til Maintenance (vedlikehold) vises.

4 Trykk på .

5 Trykk på  eller  til Align Cartridges (juster blekkpatroner) vises.

6 Trykk på .

7 Trykk på  for å bekrefte at det er lagt i vanlig papir.

Det skrives ut en justeringsside.

Hvis du justerte blekkpatronene for å forbedre utskriftskvaliteten, må du skrive ut dokumentet på nytt. Hvis
utskriftskvaliteten ikke blir bedre, kan du prøve å rengjøre blekkdysene.

Beslektede emner:
• Rense blekkdysene på side 119

• Tørke av blekkdysene og kontaktflatene på side 120

• Oppbevare blekkpatronene på side 121

• Forbedre utskriftskvaliteten på side 122

Rense blekkdysene

1 Legg i vanlig papir.

2 Trykk på innstillingsknappen.

3 Trykk på  eller  til Maintenance (vedlikehold) vises.

4 Trykk på .

5 Trykk på  eller  til Clean Cartridges (rengjør blekkpatroner) vises.
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6 Trykk på .

7 Trykk på  for å bekrefte at det er lagt i vanlig papir.

Det blir skrevet ut en side, og blekket presses gjennom dysene slik at de renses.

8 Skriv ut dokumentet på nytt for å kontrollere at utskriftskvaliteten har blitt bedre.

9 Hvis utskriftskvaliteten ikke har blitt bedre, kan du prøve å rense blekkdysene opptil to ganger til.

Beslektede emner:
• Tørke av blekkdysene og kontaktflatene på side 120

• Forbedre utskriftskvaliteten på side 122

Tørke av blekkdysene og kontaktflatene

1 Ta ut blekkpatronene.

2 Fukt en ren, lofri klut med vann og legg den på et flatt underlag.

3 Hold dysene inntil kluten i cirka tre sekunder, og tørk i angitt retning.

4 Bruk en annen ren del av kluten, hold den inntil kontaktflatene i cirka tre sekunder og tørk i angitt retning.

5 Bruk en annen ren del av kluten, og gjenta trinn 3 og trinn 4.

6 La dysene og kontaktflatene tørke helt.

7 Sett inn blekkpatronene igjen.

8 Skriv ut dokumentet på nytt.
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9 Hvis utskriftskvaliteten ikke har blitt bedre, må du rengjøre blekkdysene. Du kan finne mer informasjon under
Rense blekkdysene på side 119.

10 Gjenta trinn 9 opptil to ganger til.

11 Hvis utskriftskvaliteten fortsatt ikke er tilfredsstillende, må du bytte blekkpatronene.

Beslektede emner:
• Rense blekkdysene på side 119

• Oppbevare blekkpatronene på side 121

Oppbevare blekkpatronene
• La nye blekkpatroner ligge i emballasjen til de skal benyttes.

• Ta aldri blekkpatroner ut av skriveren, bortsett fra ved bytte eller rengjøring, eller hvis de skal oppbevares i en
lufttett beholder. Hvis blekkpatronene blir stående åpne over lengre tid, vil blekket tørke, og dokumentene blir
ikke skrevet ut på riktig måte.

• Oppbevar fotoblekkpatronen i oppbevaringsenheten når den ikke er i bruk.

• Når fotoblekkpatronen er i bruk, kan du oppbevare den sorte blekkpatronen i den tomme oppbevaringsenheten.

Beslektede emner:
• Rense blekkdysene på side 119

• Tørke av blekkdysene og kontaktflatene på side 120

Skrive ut en testside ved å bruke kontrollpanelet
1 Trykk på innstillingsknappen.

2 Trykk på  eller  til Maintenance (vedlikehold) vises.

3 Trykk på .

4 Trykk på  eller  til Print Test Page (skriv ut testside) vises.

5 Trykk på .

6 Følg instruksjonene i vinduet på skriveren.
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Skrive ut en testside ved å bruke datamaskinen
1 Legg i vanlig papir.

2 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.

3 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark 5000 Series Verktøy.

4 Klikk på Skriv ut testside i kategorien Vedlikehold.

Det blir skrevet ut en side.

Hvis testsiden ikke ble skrevet ut i det hele tatt, eller hvis den har kvalitetsproblemer, må du følge instruksjonene
i eventuelle feilmeldinger som vises på skjermen.

Forbedre utskriftskvaliteten
Her finner du mulige årsaker og løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Kontroller papiret
• Bruk riktig papir for dokumentet. Hvis du for eksempel skal skrive ut fotografier, bør du bruke Lexmarks fotopapir

for best mulig resultat.

• Bruk papir som er tyngre eller helt hvitt.

Velg en bedre utskriftskvalitet

1 Avhengig av hva du skal gjøre, må du trykke på knappen for kopieringsmodus eller skannemodus.

2 Trykk på knappen for kvalitet.

3 Trykk på  eller  til ønsket kvalitet vises.

4 Trykk på .

Kontroller blekkpatronene
Hvis dokumentet fortsatt ikke har den utskriftskvaliteten du ønsker, kan du følge disse trinnene:

1 Juster blekkpatronene. Du kan finne mer informasjon under Justere blekkpatroner på side 119. Hvis
utskriftskvaliteten ikke har blitt bedre, kan du gå videre til neste trinn.

2 Rens blekkdysene. Du kan finne mer informasjon under Rense blekkdysene på side 119. Hvis utskriftskvaliteten
ikke har blitt bedre, kan du gå videre til neste trinn.

3 Ta ut blekkpatronene, og sett dem inn igjen. Du kan finne mer informasjon under Ta ut en brukt blekkpatron på
side 118. Hvis utskriftskvaliteten ikke har blitt bedre, kan du gå videre til neste trinn.

4 Tørk av blekkdysene og kontaktflatene. Du kan finne mer informasjon under Tørke av blekkdysene og
kontaktflatene på side 120.

Hvis utskriftskvaliteten fortsatt ikke er tilfredsstillende, må du bytte blekkpatronene. Du kan finne mer informasjon
under Bestille papir og rekvisita på side 125.
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Rengjøre utsiden av skriveren
1 Kontroller at skriveren er slått av og at strømledningen er koblet fra strømuttaket.

FORSIKTIG: Koble strømledningen fra strømuttaket og koble alle kabler fra skriveren for å unngå
elektrisk støt.

2 Fjern papir fra papirstøtten og utskuffen.

3 Fukt en ren, lofri klut med vann.

Advarsel: Ikke bruk rengjøringsmidler fordi det kan skade overflaten på skriveren.

4 Tørk utsiden på skriveren, og pass på at du får fjernet eventuelle blekkrester i utskuffen.

Advarsel: Hvis du bruker en fuktig klut til å rengjøre innsiden av skriveren, kan det forårsake skade på skriveren.

5 Kontroller at papirstøtten og utskuffen er helt tørre før du starter en ny utskriftsjobb.

Rengjøre skannelinsen og den hvite valsen
Hvis det er dårlig bildekvalitet på skannede elementer, fakser eller kopier, må du kanskje rengjøre skannelinsen og
den hvite valsen.

1 Koble fra strømledningen og telefonledningen.

2 Åpne kontrollpanelet.

3 Dytt valsespaken forsiktig mot venstre, trekk den frem og løft den hvite valsen ut av skriveren.

2

3

1

4 Fukt en ren, lofri klut med litt vann, og tørk av valsen og skannelinsen.

Merk: Skannelinsen sitter under den hvite valsen.
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5 Sett valsen på plass igjen, dytt valsespaken forsiktig mot venstre slik at den klikker på plass.

2

1

3 4 5

6 Koble til strøm- og telefonledningen igjen.

Etterfylle blekkpatroner
Garantien dekker ikke reparasjoner eller skade som skyldes en etterfylt blekkpatron. Lexmark anbefaler ikke bruk
av etterfylte blekkpatroner. Blekkpatroner som etterfylles, kan påvirke utskriftskvaliteten og kan skade skriveren.
Bruk originalrekvisita fra Lexmark for best mulig resultat.

Beslektede emner:
• Ta ut en brukt blekkpatron på side 118

• Bruke originalpatroner fra Lexmark på side 124

Bruke originalpatroner fra Lexmark
Lexmark-skrivere, -blekkpatroner og -fotopapir er konstruert slik at de sammen gir svært høy kvalitet.

Hvis det vises en melding om at en original Lexmark-blekkpatron er tom, er en original blekkpatron fra Lexmark brukt
opp.

Hvis du mener at du har kjøpt en ny original Lexmark-blekkpatron, men likevel får opp meldingen, må du gjøre
følgende:

1 Klikk på Lær mer i meldingsvinduet.

2 Klikk på Rapporter en uoriginal blekkpatron.

Du kan unngå at meldingen vises igjen for den samme blekkpatronen:

• Bytt ut patronen med en ny original blekkpatron fra Lexmark.

• Hvis du skriver ut fra en datamaskin, kan du klikke på Lær mer i meldingsvinduet, merke avmerkingsboksen og
klikke på Lukk.

• Hvis du bruker skriveren uten en datamaskin, kan du trykke på avbrytknappen.

Lexmarks garanti dekker ikke skade som skyldes bruk av uoriginalt blekk eller uoriginale blekkpatroner.

Bestille blekkpatroner
Lexmark 5000 Series-modeller
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Artikkel Varenummer Gjennomsnittlig kapasitet for blekkpatron,
standardside, er opptil1

Sort blekkpatron 28A 175

Sort blekkpatron2 28 175

Sort blekkpatron med høy kapasitet 34 550

Fargeblekkpatron 29A 150

Fargeblekkpatron2 29 150

Fargeblekkpatron med høy kapasitet 35 500

Fotoblekkpatron 31 Gjelder ikke

1 Verdier basert på kontinuerlig utskrift. Fastsatt i henhold til ISO/IEC 24711.
2 Blekkpatron lisensiert for Lexmarks returprogram.

Bestille papir og rekvisita
Når du skal bestille rekvisita eller hvis du vil finne din nærmeste forhandler, kan du besøke vår hjemmeside på
www.lexmark.no.

Merk:

• Bruk originalpatroner fra Lexmark for best mulig resultat.

• Hvis du skal skrive ut fotografier eller andre bilder av høy kvalitet, bør du bruke Lexmarks fotopapir for best mulig
resultat.

Artikkel Varenummer

USB-kabel 1021294

Papir Papirstørrelse

Lexmark PerfectFinish-fotopapir • Letter

• A4

• 4 x 6 tommer

• 10 x 15 cm

• L

Lexmark Premium-fotopapir • Letter

• A4

• 4 x 6 tommer

• 10 x 15 cm

• L

Lexmark-fotopapir • Letter

• A4

• 4 x 6 tommer

• 10 x 15 cm

Merk: Tilgjengelighet kan variere fra land til land eller region til region.

Vedlikeholde skriveren

125

http://www.lexmark.no/


Hvis du ønsker informasjon om hvordan du kan få kjøpt Lexmark PerfectFinish-fotopapir, Lexmark Premium-
fotopapir eller Lexmark-fotopapir i ditt land eller din region, kan du gå til www.lexmark.no.

Finne informasjon om skriveren

Installeringsoversikt

Beskrivelse Hvor

Installeringsoversikten inneholder instruksjoner for
installering av maskin- og programvaren.

Dokumentet ligger i esken, eller du kan finne det på
Lexmarks hjemmeside på www.lexmark.no.

Brukerhåndbok

Beskrivelse Hvor

I brukerhåndboken finner du informasjon om installering
av maskin- og programvaren samt grunnleggende
instruksjoner for bruk av skriveren.

Merk: Hvis skriveren støtter Macintosh, kan du se Mac-
hjelpen:

1 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i
Finder.

2 Dobbeltklikk på Hjelp-ikonet for skriveren.

Dokumentet ligger i esken, eller du kan finne det på
Lexmarks hjemmeside på www.lexmark.no.

Skriververktøy og Skrivertjenester

Beskrivelse Hvor

I skriververktøyet og Skrivertjenester kan du finne
informasjon om generelt vedlikehold og beslektede
oppgaver.

Du kan få tilgang til dem fra dialogboksen Skriv ut i et
hvilket som helst program. Du kan finne mer informasjon
under Bruke skriververktøyet på side 113.

Hjelp

Beskrivelse Hvor

Hvis skriveren er koblet til en datamaskin, kan du bruke
den elektroniske hjelpen og finne informasjon om bruk av
skriveren, for eksempel:

• Bruke programvaren

• Legge i papir

• Utskrift

• Arbeide med fotografier

• Skanning (hvis dette støttes av skriveren)

• Kopiering (hvis dette støttes av skriveren)

• Faksing (hvis dette støttes av skriveren)

• Vedlikeholde skriveren

• Koble skriveren til et nettverk (hvis dette støttes av
skriveren)

• Feilsøking av problemer med utskrift, kopiering,
skanning, faksing, papirstopp og mateproblemer

Når du installerer programvaren for skriveren, blir også
den elektroniske hjelpen installert.

1 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i
Finder.

2 Dobbeltklikk på Hjelp-ikonet for skriveren.
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Brukerstøtte

Beskrivelse Hvor Hvor

Brukerstøtte på telefon Ring oss:

• USA: 1-800-332-4120

Mandag–fredag (08.00–23.00 USA og
Canada, østkysten (normaltid))

Lørdag (12.00–18.00 USA og Canada,
østkysten (normaltid))

• Canada: 1-800-539-6275

Engelsk: Mandag–fredag (08.00–
23.00 USA og Canada, østkysten
(normaltid))

Lørdag (12.00–18.00 USA og Canada,
østkysten (normaltid))

Fransk: Mandag–fredag (09.00–
19.00 USA og Canada, østkysten
(normaltid))

• Mexico: 01-800-253-9627

Mandag–fredag (08.00–20.00 USA og
Canada, østkysten (normaltid))

Merk: Telefonnumre og åpningstider kan
endres uten forvarsel. De mest oppdaterte
telefonnumrene kan du finne på den trykte
garantierklæringen som ble levert med
skriveren.

Telefonnumre og åpningstider varierer fra
land/region til land/region.

Besøk vår hjemmeside på
www.lexmark.no. Velg eventuelt et
annet land eller en annen region, og velg
koblingen til brukerstøtte.

Merk: Hvis du ønsker mer informasjon
om hvordan du kan kontakte Lexmark,
kan du se den trykte garantierklæringen
som ble levert med skriveren.

Brukerstøtte via e-post For brukerstøtte via e-post kan du gå til vår
hjemmeside på www.lexmark.no.

1 Klikk på Teknisk brukerstøtte.

2 Klikk på Teknisk Support.

3 Velg riktig skrivertype.

4 Velg skrivermodell.

5 Klikk på Kontakt oss og deretter på e-
post en medarbeider på
brukerstøtte.

6 Fyll ut skjemaet og klikk på Send.

Tilgjengeligheten for brukerstøtte via
e-post varierer fra land/region til
land/region og er ikke tilgjengelig for alle
områder.

Besøk vår hjemmeside på
www.lexmark.no. Velg eventuelt et
annet land eller en annen region, og velg
koblingen til brukerstøtte.

Merk: Hvis du ønsker mer informasjon
om hvordan du kan kontakte Lexmark,
kan du se den trykte garantierklæringen
som ble levert med skriveren.
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Begrenset garanti

Beskrivelse Hvor Hvor

Informasjon om begrenset
garanti

Lexmark International, Inc.
gir en begrenset garanti for at
denne skriveren er uten
mangler i materiale og
utførelse i 12 måneder fra
opprinnelig kjøpsdato.

Hvis du vil lese begrensningene og
betingelsene for denne begrensede
garantien, kan du se Erklæring om
begrenset garanti som følger med
skriveren, eller se www.lexmark.no.

1 Klikk på Teknisk brukerstøtte.

2 Klikk på Garantibestemmelser.

3 Klikk på Blekkskrivere eller Alt-i-ett-
skrivere og velg en skriver.

4 Bla gjennom siden for å lese garantien.

Garantiinformasjonen varierer fra
land/region til land/region. Se også
den trykte garantierklæringen som ble
levert med skriveren.

Noter deg følgende informasjon (som du finner på kvitteringen og på baksiden av skriveren), og ha den lett
tilgjengelig hvis du kontakter oss, slik at vi raskere kan hjelpe deg:

• Maskintypenummer

• Serienummer

• Kjøpsdato

• Kjøpested

Beslektede emner:
• Bruke skriververktøyet på side 113

• Resirkulere Lexmark-produkter på side 174

• Kontakte brukerstøtte på side 128

Kontakte brukerstøtte
Hvordan kan jeg kontakte Lexmarks brukerstøtte?

Ring oss:

• USA: 1-800-332-4120

Mandag–fredag (08.00–23.00 USA og Canada, østkysten (normaltid))

Lørdag (12.00–18.00 USA og Canada, østkysten (normaltid))

• Canada: 1-800-539-6275

Engelsk: Mandag–fredag (08.00–23.00 USA og Canada, østkysten (normaltid))

Lørdag (12.00–18.00 USA og Canada, østkysten (normaltid))

Fransk: Mandag–fredag (09.00–19.00 USA og Canada, østkysten (normaltid))

• Mexico: 01-800-253-9627

Mandag–fredag (08.00–20.00 USA og Canada, østkysten (normaltid))

Merk: Telefonnumrene og åpningstidene kan endres uten forvarsel.

Er kontaktinformasjon tilgjengelig på Internett?

Ja. Gå til Lexmarks hjemmeside på www.lexmark.no.
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Feilsøking

Feilsøking for installering

Feil språk vises i vinduet
Her finner du mulige årsaker og løsninger. Prøv ett av følgende:

Endre språket som ble valgt under installering av skriveren

Når du har valgt et språk, vises Language (språk) i vinduet på kontrollpanelet. Slik kan du endre valget:

1 Trykk på  eller  til ønsket språk vises i vinduet.

2 Trykk på  for å lagre valget.

Velg et annet språk etter installering av skriveren

1 Trykk på innstillingsknappen på kontrollpanelet.

2 Trykk på  eller  til Device Setup (enhetsoppsett) vises.

3 Trykk på .

4 Trykk på  eller  til Language (språk) vises.

5 Trykk på .

6 Trykk på  eller  til ønsket språk vises i vinduet.

7 Trykk på  for å lagre valget.

Av/på-lampen lyser ikke
Her finner du mulige årsaker og løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Trykk på av/på-knappen

Kontroller at skriveren er slått på ved å trykke på .

Koble fra og koble til igjen strømledningen

1 Koble strømledningen fra strømuttaket og deretter fra skriveren.

2 Koble ledningen ordentlig til strømforsyningen på skriveren.

Feilsøking

129



3 Koble ledningen til et strømuttak du vet fungerer som det skal.

4 Hvis -lampen ikke lyser, må du trykke på .

Kabelen er ikke koblet til, den er løs eller skadet
Skriverkabelen må være ordentlig koblet til og uskadet for at kommunikasjonen mellom datamaskinen og skriveren
skal fungere.

Kontroller at USB-kabelen er koblet til USB-porten på datamaskinen

USB-porten på datamaskinen er merket med USB-symbolet . Stikk den lange, flate enden av USB-kabelen
inn i denne porten.

Kontroller at den andre enden av USB-kabelen er koblet til på baksiden av skriveren

Koble den minste og mest kvadratiske enden av USB-kabelen til USB-porten på baksiden av skriveren.

Kontroller at kabelen ikke er løs eller skadet

Kontroller følgende:

• At USB-kabelen ikke er skadet.

• At -lampen lyser.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se det beslektede emnet nedenfor.

Kan ikke installere programvaren
Her finner du mulige årsaker og løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Kontroller operativsystemet

Følgende operativsystemer støttes:

• Windows 2000

• Windows XP

• Windows Vista

• Mac OS X

Kontroller systemkravene

Kontroller at datamaskinen oppfyller systemkravene, som du finner på esken.

Kontroller USB-tilkoblingen

1 Kontroller om USB-kabelen er skadet.

2 Koble den kvadratiske enden av USB-kabelen til USB-porten på baksiden av skriveren.

3 Koble den rektangulære enden av USB-kabelen til USB-porten på datamaskinen.

USB-porten er merket med USB-symbolet .

Koble til strømledningen igjen

1 Trykk på  for å slå av skriveren.

2 Koble strømledningen fra strømuttaket.

3 Koble strømledningen fra skriveren.
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4 Koble strømledningen til skriveren igjen.

5 Koble strømledningen til strømuttaket.

6 Trykk på  for å slå på skriveren.

Start datamaskinen på nytt og installer programvaren igjen

1 Lukk alle åpne programmer.

2 Deaktiver antivirusprogrammet.

3 Ta ut programvare-CDen fra CD-ROM-stasjonen.

4 Start datamaskinen på nytt.

5 Når skrivebordet vises, må du sette inn programvare-CDen på nytt. CD-ikonet opprettes på skrivebordet.

6 Følg instruksjonene på skjermen for å installere programvaren.

Installer programvaren på nytt

1 Avinstaller skriverprogramvaren og installer den på nytt. Du kan finne mer informasjon under Avinstallere
programvaren og installere den på nytt på side 134.

2 Hvis programvaren fremdeles ikke installeres slik den skal, kan du besøke vår hjemmeside på
www.lexmark.no og finne den nyeste versjonen av programvaren der.

a Velg eventuelt et annet land / en annen region på listen.

b Klikk på koblingen for drivere og nedlastinger.

c Velg riktig skrivertype.

d Velg skrivermodell.

e Velg riktig operativsystem.

f Velg filen du vil laste ned, og følg instruksjonene på skjermen.

Skriveren vises ikke i dialogboksen Skrivervalg
Er skriveren koblet til med en USB-kabel?

• Kontroller at den ene enden av USB-kabelen er ordentlig koblet til skriveren, og at den andre enden av kabelen
er koblet til datamaskinen.

• Kontroller at USB-kabelen ikke er skadet.

• Kontroller at skriveren er slått på. Koble skriveren til et strømuttak som fungerer, og trykk deretter på  for å
slå den på.

• Klikk på .

Vises det flere nettverksskrivere?

Alle LexmarkTM 5000 Series-skrivere som er koblet til nettverket, skal vises i dialogboksen Skrivervalg. Hvis det
finnes flere skrivere av samme modell i nettverket, må du vite MAC-adressen til den skriveren du vil koble deg til.
Velg skriveren med den riktige MAC-adressen. Se Finne MAC-adressen i kapittelet Nettverksutskrift hvis du trenger
hjelp til å finne skriverens MAC-adresse.
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Siden skrives ikke ut
Her finner du mulige årsaker og løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Vises det feilmeldinger?

Hvis det vises en feilmelding, kan du se Feilmeldinger på side 164.

Kontroller strømtilførselen

Hvis -lampen ikke lyser, kan du se Av/på-lampen lyser ikke på side 129.

Legg i papir på nytt

Ta ut papiret og legg det i på nytt.

Kontroller blekknivået

Kontroller blekknivåene, og sett inn nye blekkpatroner hvis det er nødvendig.

Kontroller blekkpatronene

1 Ta ut blekkpatronene.

2 Kontroller at flippen og tapen er fjernet.

1 2

3 Sett inn blekkpatronene igjen.

Kontroller at skriveren er definert som standardskriver, og at den ikke er midlertidig
stanset eller satt på venting

Slik kan du angi skriveren som standardskriver:

1 I Finder: Velg Programmer  Verktøy  Print Center eller Skriveroppsettverktøy.

2 Velg skriveren på listen over skrivere.

3 Klikk på Bruk som standard.

Slik kan du fortsette utskriftsjobber:

1 I Finder: Velg Programmer  Verktøy  Print Center eller Skriveroppsettverktøy.

2 Dobbeltklikk på skriveren på listen over skrivere.

3 Klikk på Start jobber på skrivermenyen hvis du vil fortsette alle utskriftsjobber i køen. Hvis du vil fortsette én
bestemt jobb, må du merke jobben og klikke på Fortsett.

Koble til strømforsyningen igjen

1 Trykk på  for å slå av skriveren.

2 Koble strømledningen fra strømuttaket.

3 Koble strømforsyningen fra skriveren.
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4 Koble strømforsyningen til skriveren igjen.

5 Koble strømledningen til strømuttaket.

6 Trykk på  for å slå på skriveren.

Installer programvaren på nytt

1 Avinstaller skriverprogramvaren og installer den på nytt. Du kan finne mer informasjon under Avinstallere
programvaren og installere den på nytt på side 134.

2 Hvis programvaren fremdeles ikke installeres slik den skal, kan du besøke vår hjemmeside på
www.lexmark.no og finne den nyeste versjonen av programvaren der.

a Velg eventuelt et annet land / en annen region på listen.

b Klikk på koblingen for drivere og nedlastinger.

c Velg riktig skrivertype.

d Velg skrivermodell.

e Velg riktig operativsystem.

f Velg filen du vil laste ned, og følg instruksjonene på skjermen.

Kan ikke skrive ut fra digitalt kamera ved hjelp av PictBridge
Her finner du mulige årsaker og løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Aktiver PictBridge-utskrift fra kameraet

Du må aktivere PictBridge-utskrift på kameraet ved å velge riktig USB-modus. Hvis du ønsker mer informasjon, kan
du se i dokumentasjonen for kameraet.

Kontroller at kameraet er PictBridge-kompatibelt

1 Koble fra kameraet.

2 Koble et PictBridge-kompatibelt digitalt kamera til PictBridge-porten. Hvis du ikke er sikker på om kameraet er
PictBridge-kompatibelt, kan du se i dokumentasjonen for kameraet.

Kontroller USB-kabelen

Bruk kun den USB-kabelen som fulgte med kameraet.

Vises det feilmeldinger?

Hvis det vises en feilmelding, kan du se Feilmeldinger på side 164.

Skriveren kan ikke kommunisere med datamaskinen
Skriveren og datamaskinen kan ikke utveksle data. Kontroller at skriveren er koblet til, og at -lampen lyser. Hvis
du ønsker mer informasjon, kan du se det beslektede emnet nedenfor.

Lære mer om forskjellige advarselsnivåer
• En grønn hake betyr at systemkravene er oppfylt.

• Et gult spørsmålstegn betyr at systemkravene ikke er oppfylt. De viktigste funksjonene vil fungere, men ytelsen
vil ikke være optimal.

• Et rødt spørsmålstegn betyr at systemkravene ikke er oppfylt. De viktigste funksjonene vil sannsynligvis ikke
fungere som de skal.

• Et rødt kryss (X) betyr at systemkravene ikke er oppfylt. Installeringen kan ikke fortsette.
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Datamaskinen må oppfylle alle systemkravene for at installasjonen skal fungere. Du kan finne informasjon om
systemkravene på esken som skriveren ble levert i.

Avinstallere programvaren og installere den på nytt
Hvis skriverprogramvaren ikke fungerer som den skal, eller hvis du får en melding om kommunikasjonsfeil når du
prøver å bruke skriveren, kan det hende at du må avinstallere skriverprogramvaren og installere den på nytt.

1 Lukk alle åpne programmer.

2 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.

3 Dobbeltklikk på ikonet for avinstallering.

4 Følg instruksjonene på skjermen for å avinstallere skriverprogramvaren.

5 Start datamaskinen på nytt før du installerer programvaren igjen.

6 Sett inn CDen, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å installere programvaren.

Beslektede emner:
• Sette inn blekkpatroner på side 116

Feilsøking for faksing

Kan ikke sende eller motta fakser
Her finner du mulige årsaker og løsninger. Prøv ett av følgende:

Vises det feilmeldinger?

Hvis det vises en feilmelding, må du følge instruksjonene i den.

Kontroller strømtilførselen

Hvis -lampen ikke lyser, kan du se Av/på-lampen lyser ikke på side 129.

Kontroller kabeltilkoblingene

Kontroller at kabeltilkoblinger for følgende maskinvare er ordentlig festet dersom det er aktuelt:

• Strømforsyning

• Telefon

• Håndsett

• Telefonsvarer

Kontroller veggkontakten for telefonen

1 Koble en telefon til kontakten.

2 Hør etter summetonen.

3 Hvis du ikke kan høre summetonen, kan du prøve å koble en annen telefon til veggkontakten.

4 Hvis du fremdeles ikke kan høre summetonen, kan du prøve å koble en telefon til en annen veggkontakt.

5 Hvis du kan høre summetonen nå, kobler du skriveren til den veggkontakten.
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Se kontrollisten for digital telefontjeneste

Faksmodemet er en analog enhet. Det er mulig å koble en enhet til skriveren, slik at digitale telefontjenester kan
brukes.

• Hvis du bruker en ISDN-telefontjeneste, kan du koble skriveren til en analog telefonport (en R-grensesnittport)
på et ISDN-terminalkort. Hvis du ønsker mer informasjon og vil bestille en R-grensesnittport, må du kontakte
ISDN-leverandøren.

• Hvis du bruker DSL, må du koble til et DSL-filter eller en ruter som støtter bruk av analoge enheter. Kontakt
DSL-leverandøren for mer informasjon.

• Hvis du bruker en PBX-telefontjeneste (sentral), må du koble enheten til en analog utgang på sentralen. Hvis
det ikke finnes, bør du vurdere å legge inn en analog telefonlinje til faksmaskinen. Hvis du ønsker mer
informasjon om faksing ved bruk av en PBX-telefontjeneste (sentral), kan du se Konfigurere faksing via sentral
på side 30.

Kontroller summetonen
• Ring telefonnummeret du ønsker å sende faksen til, for å kontrollere at nummeret er riktig og at det fungerer.

• Hvis telefonlinjen brukes av en annen enhet, må du vente til den andre enheten er ferdig før du kan sende faks.

• Hvis du bruker funksjonen for ringing med røret på, må du øke volumet for å høre etter summetonen.

Koble fra annet utstyr midlertidig

Du kan kontrollere at skriveren fungerer som den skal, ved å koble den direkte til telefonlinjen. Koble fra telefonsvarer,
andre datamaskiner med modem eller telefonlinjesplittere.

Kontroller om det har oppstått papirstopp

Kontroller om det har oppstått papirstopp.

Deaktiver Samtale venter midlertidig

Samtale venter kan avbryte faksoverføringer. Du må derfor deaktivere denne funksjonen før du kan sende eller
motta fakser. Kontakt telefonselskapet for å få tastesekvensen du må bruke for å deaktivere Samtale venter
midlertidig.

Bruker du en telefonsvarertjeneste?

Telefonsvarertjenester fra telefonselskapet kan forstyrre faksoverføringer. Hvis du vil at både telefonsvarertjenesten
og skriveren skal kunne besvare anrop:

• Se Angi et bestemt ringesignal på side 38. For ringesignal kan du velge innstillinger for enkelt, dobbelt, trippel
eller alle.

• Vurder om du bør legge inn en telefonlinje til for skriveren.

Kontroller landkoden

Kontroller at riktig landkode er angitt på skriveren:

1 Trykk på innstillingsknappen på kontrollpanelet.

2 Trykk på  eller  til Device Setup (enhetsoppsett) vises.

3 Trykk på .

4 Trykk på  eller  til Country (land) vises.

5 Trykk på .
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6 Trykk på  eller  til innstillingen merket med * for land eller region vises.

7 Hvis du vil endre landkoden, må du gjøre følgende:

a Trykk på  eller  til landet eller regionen der skriveren brukes, vises i vinduet på kontrollpanelet.

b Trykk på  for å lagre innstillingen.

Er skriverminnet fullt?

Endre innstillingen til skanning etter oppringing.

1 Trykk på knappen for faksmodus på kontrollpanelet.

2 Trykk på .

3 Trykk på  eller  til Fax Setup (faksoppsett) vises.

4 Trykk på .

5 Trykk på  eller  til Dialing and Sending (oppringing og sending) vises.

6 Trykk på .

7 Trykk på  eller  til Scan (skann) vises.

8 Trykk på .

9 Trykk på  eller  til After Dial (etter oppringing) vises.

10 Trykk på .

Kan sende, men ikke motta fakser
Her finner du mulige årsaker og løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Legg i papir

Legg i papir for å skrive ut fakser som er lagret i skriveren.

Kontroller knappen for automatisk svar

Hvis lampen for automatisk svar lyser:

• Skriveren svarer etter det angitte antallet ringesignaler.

• Hvis du har valgt å bruke et bestemt ringesignal, kan du se Angi et bestemt ringesignal på side 38.

Kontroller blekknivået

Kontroller blekknivåene, og sett inn en ny blekkpatron hvis det er nødvendig.

Kontroller om videresending av faks er valgt

1 Trykk på knappen for faksmodus på kontrollpanelet.

2 Trykk på .

3 Trykk på  eller  til Fax Setup (faksoppsett) vises.

4 Trykk på .

5 Trykk på  eller  til Ringing and Answering (oppringing og svar) vises.
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6 Trykk på .

7 Trykk på  eller  til Fax Forward (videresend faks) vises.

8 Trykk på .

9 Trykk på  eller  for å vise den aktuelle innstillingen for videresending av faks.

10 Hvis du vil deaktivere videresending av faks, må du trykke på  eller  til Off (av) vises.

11 Trykk på  for å lagre innstillingen.

Kan motta, men ikke sende fakser
Her finner du mulige årsaker og løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Kontroller valgt modus

Trykk på knappen for faksmodus for å kontrollere at skriveren er klargjort for faksing.

Kontroller plasseringen av dokumentet

Legg originaldokumentet med forsiden ned i den automatiske dokumentmateren.

Kontroller innstillingen for oppringingsprefiks

1 Trykk på knappen for faksmodus på kontrollpanelet.

2 Trykk på .

3 Trykk på  eller  til Fax Setup (faksoppsett) vises.

4 Trykk på .

5 Trykk på  eller  til Dialing and Sending (oppringing og sending) vises.

6 Trykk på .

7 Trykk på  eller  til Dial Prefix (oppringingsprefiks) vises.

8 Trykk på .

9 Hvis du vil endre innstillingen, må du trykke på  eller  til Create (opprett) vises.

10 Trykk på .

11 Angi prefikset som skal slås før hvert telefonnummer.

12 Trykk på .

Kontroller hurtignummeret
• Kontroller at det riktige nummeret er programmert for hurtignummeret. Se Konfigurere hurtignummer ved å bruke

datamaskinen på side 38.

• Du kan eventuelt slå telefonnummeret manuelt.
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Kontroller at skriveren registrerer summetonen
• Se Sende en faks mens du lytter til et anrop (ringe med røret på) ved å bruke kontrollpanelet på side 22.

• Kontroller innstillingen for oppringingsmetode.

1 Hør etter summetonen. Hvis du hører summetonen, men skriveren legger på uten å slå nummeret, betyr
det at skriveren ikke registrerer summetonen.

2 Trykk på knappen for faksmodus på kontrollpanelet.

3 Trykk på .

4 Trykk på  eller  til Fax Setup (faksoppsett) vises.

5 Trykk på .

6 Trykk på  eller  til Dialing and Sending (oppringing og sending) vises.

7 Trykk på .

8 Trykk på  eller  til Dial Method (oppringingsmetode) vises.

9 Trykk på .

10 Trykk på  eller  til Behind PBX (via sentral) vises.

11 Trykk på  for å lagre innstillingen.

Mottatt faks er blank
Her finner du mulige årsaker og løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Kontroller originaldokumentet

Be avsenderen om å kontrollere at originaldokumentet er lagt i riktig.

Kontroller blekknivået

Kontroller blekknivåene, og sett inn en ny blekkpatron hvis det er nødvendig.

Kontroller blekkpatronene

1 Ta ut blekkpatronene.

2 Kontroller at flippen og tapen er fjernet.

1 2

3 Sett inn blekkpatronene igjen.

Mottatt faks er av dårlig kvalitet
Her finner du mulige årsaker og løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Se gjennom kontrollisten for avsender
• Kontroller at kvaliteten på originaldokumentet er tilfredsstillende.

• Send faksen på nytt. Det kan være et problem med telefonforbindelsen.

• Angi en høyere faksoppløsning.
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Kontroller blekknivået

Kontroller blekknivåene, og sett inn en ny blekkpatron hvis det er nødvendig.

Rengjør skannelinsen og den hvite valsen

1 Koble fra strømledningen og telefonledningen.

2 Åpne kontrollpanelet.

3 Dytt valsespaken forsiktig mot venstre, trekk den frem og løft den hvite valsen ut av skriveren.

4 Fukt en ren, lofri klut med litt vann, og tørk av den hvite valsen og skannelinsen.

Merk: Skannelinsen sitter under den hvite valsen.

5 Sett den hvite valsen på plass igjen, dytt valsespaken forsiktig mot venstre slik at den klikker på plass.

6 Koble til strøm- og telefonledningen igjen.

Kan ikke koble til
Her finner du mulige årsaker og løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Bruk kontrollisten for telefonlinje
• Send faksen på nytt. Det kan være et problem med telefonforbindelsen.

• Ring telefonnummeret du ønsker å sende faksen til, for å kontrollere at nummeret er riktig og at det fungerer.

• Hvis telefonlinjen brukes av en annen enhet, må du vente til den andre enheten er ferdig før du sender faksen.

Kontroller at skriveren registrerer summetonen
• Se Sende en faks mens du lytter til et anrop (ringe med røret på) ved å bruke kontrollpanelet på side 22.

• Kontroller innstillingen for oppringingsmetode.

1 Hør etter summetonen. Hvis du hører summetonen, men skriveren legger på uten å slå nummeret, betyr
det at skriveren ikke registrerer summetonen.

2 Trykk på knappen for faksmodus på kontrollpanelet.

3 Trykk på .

4 Trykk på  eller  til Fax Setup (faksoppsett) vises.

5 Trykk på .

6 Trykk på  eller  til Dialing and Sending (oppringing og sending) vises.

7 Trykk på .

8 Trykk på  eller  til Dial Method (oppringingsmetode) vises.

9 Trykk på .

10 Trykk på  eller  til ønsket metode vises.

11 Trykk på  for å lagre innstillingen.

Informasjon om anroper-ID vises ikke
Anroper-ID-mønster er kanskje ikke angitt riktig

Skriveren støtter to anroper-ID-mønstre: mønster 1 (FSK) og mønster 2 (DTMF). Avhengig av land eller region og
hvilken teleoperatør du bruker, kan det hende at du må bytte mønster for å vise informasjon om anroper-ID. Du kan
finne mer informasjon under Endre anroper-ID-mønster ved å bruke kontrollpanelet på side 29.
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Telefonlinje opptatt
Her finner du mulige årsaker og løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Endre innstillingene for ny oppringing

Skriveren prøver automatisk å ringe på nytt opptil tre ganger med to minutter mellom hvert forsøk. Du kan endre
standardinnstillingen slik at skriveren prøver opptil fem ganger med åtte minutter mellom hvert forsøk.

Slik kan du endre denne innstillingen:

1 Trykk på knappen for faksmodus på kontrollpanelet.

2 Trykk på .

3 Trykk på  eller  til Fax Setup (faksoppsett) vises.

4 Trykk på .

5 Trykk på  eller  til Dialing and Sending (oppringing og sending) vises.

6 Trykk på .

7 Slik kan du endre antall gjenoppringingsforsøk:

a Trykk på  eller  til Redial Attempts (antall oppringingsforsøk) vises.

b Trykk på .

c Trykk på  eller  til ønsket innstilling vises.

d Trykk på .

8 Slik kan du endre tiden mellom oppringingsforsøkene:

a Trykk på  eller  til Redial Time (oppringingstid) vises.

b Trykk på .

c Trykk på  eller  til ønsket innstilling vises.

d Trykk på .

Send faks på et senere tidspunkt

Se Sende en kringkastingsfaks på et bestemt tidspunkt på side 21.

Feil på telefonlinje
Her finner du mulige årsaker og løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Se kontrollisten for digital telefontjeneste

Faksmodemet er en analog enhet. Det er mulig å koble en enhet til skriveren, slik at digitale telefontjenester kan
brukes.

• Hvis du bruker en ISDN-telefontjeneste, kan du koble skriveren til en analog telefonport (en R-grensesnittport)
på et ISDN-terminalkort. Hvis du ønsker mer informasjon og vil bestille en R-grensesnittport, må du kontakte
ISDN-leverandøren.

• Hvis du bruker DSL, må du koble til et DSL-filter eller en ruter som støtter bruk av analoge enheter. Kontakt
DSL-leverandøren for mer informasjon.

• Hvis du bruker en PBX-telefontjeneste (sentral), må du koble enheten til en analog utgang på sentralen. Hvis
det ikke finnes, bør du vurdere å legge inn en analog telefonlinje til faksmaskinen. Hvis du ønsker mer
informasjon om faksing ved bruk av en PBX-telefontjeneste (sentral), kan du se Konfigurere faksing via sentral
på side 30.
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Kontroller telefonlinjen

Hvis telefonlinjen brukes av en annen enhet, må du vente til den andre enheten er ferdig før du sender faksen.

Kontroller kabeltilkoblingene

Kontroller at kabeltilkoblinger for følgende maskinvare er ordentlig festet dersom det er aktuelt:

• Strømforsyning

• Telefon

• Håndsett

• Telefonsvarer

Faksfeil
Forbindelsen mellom faksmaskinene ble brutt.

Send faksen på nytt. Det kan være et problem med telefonforbindelsen.

Faksmodus støttes ikke
Kontroller faksmaskinen som skal motta faksen

Maskinen som skal motta faksen, støtter ikke den fakstypen du prøver å sende. Se forslagene nedenfor.

• Angi en lavere faksoppløsning.

1 Trykk på knappen for faksmodus på kontrollpanelet.

2 Trykk på knappen for kvalitet.

3 Trykk på  eller  til en lavere kvalitet vises.

4 Trykk på .

• Omformater dokumentet til et annet format enn Letter.

• Send faksen i sort/hvitt i stedet for i farger.

Kontroller at funksjonen for automatisk fakskonvertering er på

1 Trykk på knappen for faksmodus på kontrollpanelet.

2 Trykk på .

3 Trykk på  eller  til Fax Setup (faksoppsett) vises.

4 Trykk på .

5 Trykk på  eller  til Dialing and Sending (oppringing og sending) vises.

6 Trykk på .

7 Trykk på  eller  til Auto Fax (automatisk fakskonvertering) vises.

8 Trykk på .

9 Hvis det ikke vises en stjerne (*) ved siden av On (på), må du trykke på .
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Feil på ekstern faks
Her finner du mulige årsaker og løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Kontroller telefonlinjen

Send faksen på nytt. Det kan være et problem med telefonforbindelsen.

Bruk en lavere overføringshastighet

1 Trykk på knappen for faksmodus på kontrollpanelet.

2 Trykk på .

3 Trykk på  eller  til Fax Setup (faksoppsett) vises.

4 Trykk på .

5 Trykk på  eller  til Dialing and Sending (oppringing og sending) vises.

6 Trykk på .

7 Trykk på  eller  til Max Send Speed (maksimal sendehastighet) vises.

8 Trykk på .

9 Trykk på  eller  til en lavere hastighet vises.

10 Trykk på .

Merk:

• Jo lavere overføringshastighet, desto lengre tid tar det å sende faksen.

• Denne løsningen vil redusere overføringshastigheten for alle fremtidige fakser helt til du tilbakestiller
hastigheten.

11 Send faksen på nytt.

12 Hvis problemet fortsetter, må du gjenta trinnene over og velge en lavere hastighet.

Merk: 2400 bps er den laveste hastigheten.

Feilsøking for utskrift

Forbedre utskriftskvaliteten
Her finner du mulige årsaker og løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Kontroller papiret
• Bruk riktig papir for dokumentet. Hvis du for eksempel skal skrive ut fotografier, bør du bruke Lexmarks fotopapir

for best mulig resultat.

• Bruk papir som er tyngre eller helt hvitt.

Velg en bedre utskriftskvalitet

1 Avhengig av hva du skal gjøre, må du trykke på knappen for kopieringsmodus eller skannemodus.

2 Trykk på knappen for kvalitet.
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3 Trykk på  eller  til ønsket kvalitet vises.

4 Trykk på .

Kontroller blekkpatronene

Hvis dokumentet fortsatt ikke har den utskriftskvaliteten du ønsker, kan du følge disse trinnene:

1 Juster blekkpatronene. Du kan finne mer informasjon under Justere blekkpatroner på side 119. Hvis
utskriftskvaliteten ikke har blitt bedre, kan du gå videre til neste trinn.

2 Rens blekkdysene. Du kan finne mer informasjon under Rense blekkdysene på side 119. Hvis utskriftskvaliteten
ikke har blitt bedre, kan du gå videre til neste trinn.

3 Ta ut blekkpatronene, og sett dem inn igjen. Du kan finne mer informasjon under Ta ut en brukt blekkpatron på
side 118. Hvis utskriftskvaliteten ikke har blitt bedre, kan du gå videre til neste trinn.

4 Tørk av blekkdysene og kontaktflatene. Du kan finne mer informasjon under Tørke av blekkdysene og
kontaktflatene på side 120.

Hvis utskriftskvaliteten fortsatt ikke er tilfredsstillende, må du bytte blekkpatronene. Du kan finne mer informasjon
under Bestille papir og rekvisita på side 125.

Dårlig kvalitet på tekst og grafikk

• Blanke sider

• Mørk utskrift

• Falmet utskrift

• Feil farger

• Lyse og mørke striper på utskriften

• Forskjøvede streker

• Flekker

• Striper

• Hvite streker

Her finner du mulige årsaker og løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Kontroller blekknivået

Kontroller blekknivåene, og sett inn nye blekkpatroner hvis det er nødvendig.

Ta ut arkene etter hvert som de skrives ut

For å unngå at blekket smøres utover når du skal skrive ut dokumenttypene og papirtypene nedenfor, må du fjerne
arkene fra utskuffen etter hvert som de kommer ut, og la dem tørke:

• Dokumenter med grafikk eller bilder

• Fotopapir

• Tungt, matt papir eller glanset papir

• Transparenter

• Etiketter

• Konvolutter

• Påstrykningspapir

Merk: Det kan ta opptil 15 minutter før en transparent har tørket.

Bruk et annet papirmerke

Ulike papirtyper absorberer blekk på ulike måter, og skrives ut med fargevariasjoner. Hvis du for eksempel skal
skrive ut fotografier, bør du bruke Lexmarks fotopapir for best mulig resultat.
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Kontroller papiret

Bruk bare nytt papir som ikke er krøllete.

Avinstaller programvaren og installer den på nytt

Det kan hende at programvaren ikke er installert riktig.

Dårlig kvalitet langs kantene av arket
Her finner du mulige årsaker og løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Kontroller utskriftsinnstillingene

Hvis du ikke bruker funksjonen for utskrift uten kantlinje, må du ikke overskride minimumsmargene for utskrift:

• Venstre- og høyremarg:

– 6,35 mm (0,25 tommer) for Letter-papir

– 3,37 mm (0,133 tommer) for alle papirstørrelser unntatt Letter

• Toppmarg: 1,7 mm (0,067 tommer)

• Bunnmarg: 12,7 mm (0,5 tommer)

Velg funksjonen for utskrift uten kantlinje

1 Åpne et dokument og velg Arkiv  Utskriftsformat.

2 Velg 5000 Series på menyen Format for.

3 Velg papirstørrelsen som er lagt i skriveren, på menyen Papirstørrelse.

Merk: Du må velge et alternativ med "(uten kantlinje)". Hvis du for eksempel har lagt i fotopapir i Letter-størrelse,
må du velge US Letter (uten kantlinje).

4 Velg en retning.

5 Klikk på OK.

Kontroller at papirstørrelsen stemmer med skriverinnstillingene

1 I et program: Velg Arkiv  Utskriftsformat.

2 Velg 5000 Series på menyen Format for.

3 Velg en papirstørrelse på menyen Papirstørrelse.

Rens blekkdysene

Du kan finne mer informasjon under Rense blekkdysene på side 119.

Lav utskriftshastighet
Her finner du mulige årsaker og løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Maksimer datamaskinens behandlingshastighet
• Lukk alle programmer som ikke er i bruk.

• Reduser mengden og størrelsen på grafikk og bilder i dokumentet.

• Fjern så mange ubrukte skrifter som mulig fra systemet.
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Installer mer minne på datamaskinen

Vurder om du vil kjøpe mer RAM.

Velg en lavere innstilling for utskriftskvalitet

1 I et program: Velg Arkiv  Skriv ut.

2 Velg Kvalitet og materiale på menyen Kopier og sider.

3 Velg Normal under Utskriftskvalitet.

Installer programvaren på nytt

Du kan finne mer informasjon under Installer programvaren på nytt på side 131.

Kontroller at papiret er lagt i riktig
• Legg færre ark i skriveren om gangen. Du bruker kanskje en tykkere papirtype.

• Kontroller at du har lagt i riktig medietype.

Se Legge i papir på side 18 og de beslektede emnene hvis du ønsker informasjon om

• maksimalt antall ark for forskjellige papirtyper

• instruksjoner for innlegging av papir- og spesialpapirtyper

Kontrollere blekknivåene ved å bruke datamaskinen

1 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.

2 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark 5000 Series Verktøy.

3 Hvis det vises et utropstegn (!) for en blekkpatron, er blekknivået lavt. Sett inn en ny blekkpatron. Se Ta ut en
brukt blekkpatron for mer informasjon.

Hvis du ønsker bestillingsinformasjon for blekkpatroner, kan du se Bestille blekkpatroner på side 124.

Beslektede emner:
• Ta ut en brukt blekkpatron på side 118

Kontrollere blekknivåene ved å bruke kontrollpanelet

1 Trykk på innstillingsknappen på kontrollpanelet.

2 Trykk på  eller  til Maintenance (vedlikehold) vises.

3 Trykk på .

4 Trykk på  eller  til Ink Levels (blekknivåer) vises.

5 Trykk på  for å kontrollere blekknivået i den sorte blekkpatronen eller fargeblekkpatronen. Sett inn en ny
blekkpatron hvis det er nødvendig. Se Ta ut en brukt blekkpatron hvis du trenger hjelp.

Beslektede emner:
• Ta ut en brukt blekkpatron på side 118

Feilsøking

145



Kontrollere om skriveren er klar
Skriveren er kanskje ikke klar til å skrive ut. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Er det papir i skriveren, og har du lagt det i riktig?

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se det beslektede emnet nedenfor.

Er flippen og tapen fjernet fra blekkpatronene?

1 Løft opp kontrollpanelet.

2 Løft blekkpatrondekselet.

3 Trykk patronspakene ned for å løfte blekkpatrondekslene.

4 Ta blekkpatronene ut av patronholderne.

5 Kontroller at flippen og tapen på undersiden og baksiden av blekkpatronene er fjernet.

Er det blekk i blekkpatronene?

1 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.

2 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark 5000 Series Verktøy.

3 Hvis det vises et utropstegn (!) for en blekkpatron, er blekknivået lavt. Sett inn en ny blekkpatron. Se Ta ut en
brukt blekkpatron for mer informasjon.

Hvis du ønsker bestillingsinformasjon for blekkpatroner, kan du se Bestille blekkpatroner på side 124.

Er det problemer med tilkoblingene?

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se det beslektede emnet nedenfor.

Kontrollere skriverstatusen
1 Dobbeltklikk på Systemvalg i Finder.

2 Klikk på Utskrift og faks.

3 Klikk på 5000 Series i kategorien Utskrift.

4 Klikk på kategorien Utskriftskø.

5 Kontroller følgende:

• At jobbstatusen er Skriver ut.

• At utskriftsstatusen ikke er Stopp midlertidig. Hvis den er det, må du klikke på Start jobber.

Kontrollere blekkpatronene
Er blekkpatronene satt inn riktig?

Se Sette inn blekkpatroner for mer informasjon.

Er flippen og tapen fjernet fra blekkpatronene?

1 Løft opp kontrollpanelet.

2 Løft blekkpatrondekselet.

3 Trykk patronspakene ned for å løfte blekkpatrondekslene.
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4 Ta blekkpatronene ut av patronholderne.

5 Kontroller at flippen og tapen på undersiden og baksiden av blekkpatronene er fjernet.

Er det lite blekk i noen av blekkpatronene?

1 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.

2 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark 5000 Series Verktøy.

3 Hvis det vises et utropstegn (!) for en blekkpatron, er blekknivået lavt. Sett inn en ny blekkpatron. Se Ta ut en
brukt blekkpatron for mer informasjon.

Hvis du ønsker bestillingsinformasjon for blekkpatroner, kan du se Bestille blekkpatroner på side 124.

Fargene på utskriften er falmet eller avviker fra fargene på skjermen
Kontroller punktene nedenfor. Når du tror at du har løst problemet, kan du teste resultatet ved å sende dokumentet
til utskrift.

Er innstillingene for farge og utskriftshastighet riktige?

Det kan hende at du må justere innstillingene for farge og utskriftshastighet. Hvis du ønsker mer informasjon, kan
du se det beslektede emnet nedenfor.

Er det lite blekk i blekkpatronene?

1 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.

2 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark 5000 Series Verktøy.

3 Hvis det vises et utropstegn (!) for en blekkpatron, er blekknivået lavt. Sett inn en ny blekkpatron. Hvis du ønsker
mer informasjon, kan du se det beslektede emnet nedenfor.

Hvis du ønsker informasjon om bestilling av blekkpatroner, kan du se det beslektede emnet nedenfor.

Blekknivåene virker ikke riktige
Her finner du mulige årsaker og løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Skriver du ut grafikk eller fotografier?

Når du skriver ut dokumenter med mye grafikk eller med innstillingen Foto for Kvalitet/hastighet, bruker skriveren
mer blekk. Den typen dokumenter du skriver ut og den utskriftskvaliteten du har valgt, påvirker hvor mye blekk
skriveren bruker.

Skriver du ut en stor fil?

Blekknivåene som vises i skriverprogramvaren, oppdateres ikke i løpet av en utskriftsjobb. De viser hvor mye blekk
det er før du starter utskriftsjobben. Det kan derfor virke som om blekknivåene ikke er riktige i vinduet Utskriftsstatus
ved utskrift av store filer.
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Det virker som om blekknivåene reduseres for hurtig
Her finner du mulige årsaker og løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Skriver du ut fotografier eller dokumenter med mye grafikk?

Fordi fotografier og grafikk krever mer blekk enn tekstdokumenter, øker blekkforbruket når du skriver ut fotografier
eller grafikk.

Skriver du ut med innstillingen Foto for Kvalitet/hastighet?

Hvis du vil redusere blekkforbruket, bør du bare velge Foto når du skal skrive ut på fotopapir eller tungt, matt papir.
Bruk en lavere innstilling for Kvalitet/hastighet for best mulig utskrift på alle andre papirtyper. Skriv ut de fleste
tekstdokumenter med innstillingen Hurtigutskrift eller Normal.

Bare deler av et dokument eller fotografi blir skrevet ut
Her finner du mulige årsaker og løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Kontroller plasseringen av dokumentet

Kontroller at dokumentet eller fotografiet er lagt med forsiden ned i den automatiske dokumentmateren, og at det er
midtstilt mellom papirskinnene i den automatiske dokumentmateren.

Kontroller papirstørrelsen

Kontroller at papirstørrelsen i skriveren stemmer med den dokument- eller fotostørrelsen du har valgt.

Den siden som skrives ut, er blank, eller det er feil side som skrives ut
Fjern flippen og tapen fra blekkpatronene

Løft skannerenheten, og fjern blekkpatronene fra patronholderen. Kontroller at flippen og tapen er fjernet fra
blekkdysene nederst på blekkpatronene.

Kontroller at blekkpatronene er satt inn riktig

Still deg foran skriveren og se om blekkpatronene er satt inn riktig. Hvis du bruker en fargeblekkpatron, må du
kontrollere at den er satt inn riktig i høyre patronholder. Hvis du bruker en sort blekkpatron eller en fotoblekkpatron,
må du kontrollere at den er satt inn riktig i venstre patronholder.

Kontroller USB-tilkoblingen

1 Kontroller at USB-kabelen er koblet til datamaskinen. USB-porten på datamaskinen er merket med USB-
symbolet . Stikk den lange, flate enden av USB-kabelen inn i denne porten.

2 Koble til den minste og mest kvadratiske enden av USB-kabelen på baksiden av skriveren.

3 Kontroller at USB-kabelen ikke er skadet og at -lampen lyser.

Lukk åpne filer før utskrift

Før en fil sendes til utskrift, bør du lukke alle andre åpne filer i programmet. Det skrives ut en blank side når for
mange filer er åpne i det samme programmet.
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Glanset fotopapir eller transparenter klebes sammen
Tørket fotografiene eller transparentene og klebet seg til hverandre i utskuffen?

Fjern fotografier eller transparenter fra utskuffen etter hvert som de kommer ut av skriveren. La dem tørke før du
legger dem i bunker. Transparenter og fotopapir absorberer ikke blekk, og det tar derfor lengre tid før blekket på
overflaten av fotopapiret eller transparenten tørker enn for de fleste andre utskrifter.

Bruker du transparenter eller fotopapir som er beregnet på blekkskrivere?

Hvis du ønsker informasjon om bestilling av rekvisita, kan du se Velge kompatible spesialpapirtyper på side 47.

Utskriften er for mørk eller flekkete
Her finner du mulige årsaker og løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

La blekket tørke før du håndterer papiret

Ta bort arkene etter hvert som de kommer ut, og la blekket tørke før du håndterer dem.

Kontroller at innstillingen for Kvalitet/hastighet passer til papirtypen som er lagt i
skriveren

Innstillingen Foto kan føre til at blekket smøres utover hvis du bruker vanlig papir. Prøv å bruke innstillingen Normal
i stedet.

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du kan endre innstillingene, kan du se det beslektede emnet nedenfor.

Kontroller at blekkdysene er rene

Det kan hende at du må rengjøre blekkdysene. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se det beslektede emnet
nedenfor.

Tegnene har feil format, eller er ikke riktig justert langs venstre marg
Har du lagt til mellomrom langs venstre marg?

Hvis utskriften ikke ble riktig justert, må du kontrollere at du ikke har lagt til mellomrom ved å trykke på Enter eller
mellomromstasten (faste mellomrom).

Bør du justere blekkpatronene?

Blekkpatronene kan være feiljustert.

1 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.

2 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark 5000 Series Verktøy.

3 Klikk på Skriv ut just.side i kategorien Vedlikehold.

4 Klikk på Fortsett.

Er blekkpatronene rene?

Det kan hende at du må rense blekkdysene. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se det beslektede emnet
nedenfor.
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Klar eller Skriver ut vises som status
Hvis Klar eller Skriver ut vises som skriverstatus i kategorien Status når du prøver å skrive ut, kan du prøve et av
forslagene nedenfor.

Er det problemer med tilkoblingene?

1 Kontroller at USB-kabelen er koblet til datamaskinen. USB-porten på datamaskinen er merket med USB-
symbolet . Stikk den lange, flate enden av USB-kabelen inn i denne porten.

2 Koble til den minste og mest kvadratiske enden av USB-kabelen på baksiden av skriveren.

3 Kontroller at USB-kabelen ikke er skadet og at -lampen lyser.

Bør du justere innstillingene for Kvalitet/hastighet?

1 Åpne et dokument eller et fotografi og velg Arkiv  Skriv ut.

2 Velg Kvalitet og materiale på den tredje menyen ovenfra.

3 Velg den papirtypen som er lagt i, på menyen Papirtype.

4 Velg følgende for Utskriftskvalitet:

• Foto hvis du ønsker høy utskriftskvalitet og lavere utskriftshastighet.

• Normal hvis du ønsker god utskriftskvalitet og gjennomsnittlig utskriftshastighet.

• Hurtigutskrift hvis du ønsker redusert utskriftskvalitet og høyere utskriftshastighet.

Skyldes problemet programmet du bruker?

Prøv å skrive ut et annet bilde. Hvis det skrives ut riktig, kan problemet skyldes programmet du bruker. Hvis du
ønsker mer informasjon, kan du se dokumentasjonen for programmet.

Fjerne en ekstern utskriftsserver

1 Trykk på  for å slå av skriveren.

2 Kontroller at utskriftsserveren er slått av.

3 Koble USB-kabelen fra den eksterne utskriftsserveren.

4 Koble den eksterne utskriftsserveren fra datamaskinen.

5 Koble skriverens USB-kabel til skriveren.

6 Trykk på  for å slå på skriveren igjen.

Transparenter eller fotografier inneholder hvite streker
Bør du justere innstillingene for Kvalitet/hastighet?

1 Åpne et dokument eller et fotografi og velg Arkiv  Skriv ut.

2 Velg Kvalitet og materiale på den tredje menyen ovenfra.

3 Velg Transparent på menyen Papirtype.

4 Velg følgende for Utskriftskvalitet:

• Foto ved utskrift av fotografier.

• Normal ved utskrift på transparenter.
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Skyldes problemet innstillingene i programmet?

Bruk et annet fyllmønster i programmet. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se dokumentasjonen for
programmet.

Er blekkpatronene rene?

Det kan hende at du må rense blekkdysene. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se det beslektede emnet
nedenfor.

Det er hvite streker i grafikk eller heldekkende sorte områder
Er innstillingene for Kvalitet/hastighet justert for dokumentet?

• Velg Foto hvis du ønsker høy utskriftskvalitet og lavere utskriftshastighet.

• Velg Normal hvis du ønsker god utskriftskvalitet og gjennomsnittlig utskriftshastighet.

• Velg Hurtigutskrift hvis du ønsker redusert utskriftskvalitet og høyere utskriftshastighet.

• Velg Automatisk hvis du vil bruke standardinnstillingen for utskriftskvalitet. Papirtypesensoren registrerer
automatisk papirtypen som er lagt i papirstøtten, og justerer utskriftskvaliteten i henhold til det.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se det beslektede emnet nedenfor.

Er programinnstillingene justert for dokumentet?

Bruk et annet fyllmønster i programmet. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se dokumentasjonen for
programmet.

Er blekkpatronene rene?

Det kan hende at du må rense blekkdysene. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se det beslektede emnet
nedenfor.

Loddrette, rette streker er ujevne
Er innstillingene for Kvalitet/hastighet justert for dokumentet?

Kontroller innstillingene for Kvalitet/hastighet. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se det beslektede emnet
nedenfor.

Bør du justere blekkpatronene?

Slik kan du justere blekkpatronene:

1 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.

2 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark 5000 Series Verktøy.

3 Klikk på Skriv ut just.side i kategorien Vedlikehold.

4 Klikk på Fortsett.

Skriveren er koblet til, men skriver ikke ut
Her finner du mulige årsaker og løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Kontroller at skriveren er definert som standardskriver

Prøv å skrive ut en testside.
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Kontroller at utskriftskøen er klar

Kontroller at skriveren er definert som standardskriver, og at den ikke er midlertidig stanset eller satt på venting.

Skriveren skriver ut en annen jobb
Vent til alle andre utskriftsjobber er fullført før du sender denne jobben til utskrift.

Testsiden skrives ikke ut
Her finner du mulige årsaker og løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Kontroller at skriveren får strøm

Hvis -lampen ikke lyser, kan det hende at skriveren ikke får strøm.

• Trykk på .

• Koble skriveren til et annet strømuttak.

• Hvis skriveren er tilkoblet et overspenningsvern, kan du koble fra skriveren og koble den direkte til et strømuttak.

Kontroller at flippen og tapen er fjernet fra blekkpatronene

1 Løft opp kontrollpanelet.

2 Løft blekkpatrondekselet.

3 Trykk patronspakene ned for å løfte blekkpatrondekslene.

4 Ta blekkpatronene ut av patronholderne.

5 Kontroller at flippen og tapen på undersiden og baksiden av blekkpatronene er fjernet.

Kontroller at blekkpatronene er satt inn riktig

Løft blekkpatrondekselet for å se instruksjoner om hvordan du skal sette inn blekkpatroner. Hvis du bruker en
fargeblekkpatron, må du kontrollere at den er satt inn riktig i høyre patronholder. Hvis du bruker en sort blekkpatron
eller en fotoblekkpatron, må du kontrollere at den er satt inn riktig i venstre patronholder.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se det beslektede emnet nedenfor.

Kontroller at Lexmark-skriveren er angitt som standardskriver

Slik kan du angi skriveren som standardskriver:

1 I Finder: Velg Programmer  Verktøy  Print Center eller Skriveroppsettverktøy.

2 Velg skriveren på listen over skrivere.

3 Klikk på Bruk som standard.

Skriv ut en testside for å teste resultatet.

1 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark 5000 Series i Finder.

2 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark 5000 Series Verktøy.

3 Klikk på Skriv ut testside i kategorien Vedlikehold.
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Kontroller at USB-kabelen er ordentlig koblet til

Problemet kan skyldes kabeltilkoblingene.

1 Kontroller om USB-kabelen er skadet.

2 Koble den kvadratiske enden av USB-kabelen til USB-porten på baksiden av skriveren.

3 Koble den rektangulære enden av USB-kabelen til USB-porten på datamaskinen.

USB-porten er merket med USB-symbolet .

Skriveren kan ikke kommunisere via maskin-til-maskin-nettverk
Her finner du mulige årsaker og løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Kontroller statusen for vertsmaskinen og skriveren

Kontroller følgende:

• At vertsmaskinen er slått på og koblet direkte til skriveren.

• At vertsmaskinen kan skrive ut på skriveren.

• At skriveren vises som Delt på skriverlisten i skrivernavigeringsvinduet.

Kontroller skriverstatusen

Slik kan du kontrollere at skriveren er delt og lagt til på listen over skrivere:

1 Dobbeltklikk på Systemvalg-ikonet.

2 Dobbeltklikk på Utskrift og faks.

3 Klikk på + i kategorien Utskrift for å starte skrivernavigeringsvinduet.

4 Se tilkoblingene i kategorien Standardnavigering om skriveren du vil koble til, er delt. Hvis den er det, må du
dobbeltklikke på skrivernavnet.

5 Klikk på Legg til.

Start vertsmaskinen og den eksterne datamaskinen på nytt

Prøv å skrive ut på nytt.

Skriveren kan ikke kommunisere med datamaskinen
Skriveren og datamaskinen kan ikke utveksle data. Kontroller at skriveren er koblet til, og at -lampen lyser. Hvis
du ønsker mer informasjon, kan du se det beslektede emnet nedenfor.

Flekker eller riper på fotografier
Hvis du vil unngå flekker og riper på fotografier, bør du ikke ta på utskriftssiden eller la utskriftene komme borti skarpe
gjenstander. De beste resultatene får du hvis du fjerner arkene fra utskuffen etter hvert som de kommer ut, og lar
dem tørke i minst 24 timer før de håndteres.
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Bare deler av et fotografi i størrelsen 10 x 15 cm (4 x 6 tommer) skrives ut ved
bruk av et PictBridge-kompatibelt digitalt kamera
Kontroller at foto- og papirstørrelsen er riktig angitt

Meldingen Paper/Photo Size Error (feil ved papir-/fotostørrelse) vises hvis du har valgt en fotostørrelse som
ikke stemmer med den papirstørrelsen som er angitt. Dette skjer stort sett når du prøver å skrive ut fra et
PictBridge-kompatibelt digitalt kamera. Feilen kan skyldes at fotostørrelsen er satt til 8,5 x 11 eller 5 x 7 tommer på
kontrollpanelet, mens utskriftsstørrelsen som er angitt på kameraet, er 10 x 15 cm (4 x 6 tommer) eller L. Du må
kontrollere at den valgte fotostørrelsen er 10 x 15 cm eller 4 x 6 tommer, avhengig av hva som er den vanlige
fotostørrelsen i ditt land eller din region.

• Kontroller at fotopapir i størrelsen 10 x 15 cm (4 x 6 tommer) er lagt riktig i papirstøtten.

• Hvis du kan endre innstillingen for utskriftsstørrelse på kameraet, må du endre den til 10 x 15 cm (4 x 6 tommer).

• Hvis du ikke kan endre innstillingen for utskriftsstørrelse på kameraet, må du bruke kontrollpanelet til å endre
papirstørrelsen til 10 x 15 cm (4 x 6 tommer).

1 Koble USB-kabelen som fulgte med kameraet, til kameraet, og koble den andre enden av kabelen til
PictBridge-porten foran på skriveren.

2 Slå på kameraet og velg det første fotografiet ved å bruke kontrollpanelet på kameraet.

3 Vent til PictBridge Printing (PictBridge-utskrift) vises i vinduet på kontrollpanelet på skriveren.

Merk: Hvis meldingen Paper/Photo Size Error (feil ved papir-/fotostørrelse) vises, må du trykke

på  for å fjerne meldingen.

4 Trykk på .

5 Trykk på  eller  til Photo Size (fotostørrelse) vises.

6 Trykk på .

7 Trykk på  eller  til 10 x 15 eller 4 x 6 vises.

8 Trykk på .

9 Trykk på  eller  til Paper Setup (papiroppsett) vises.

10 Trykk på .

11 Trykk på  eller  til Paper Size (papirstørrelse) vises.

12 Trykk på .

13 Trykk på  eller  til 10 x 15 cm vises.

14 Trykk på .

15 Trykk på knappen for farge eller knappen for sort/hvitt.

Kan ikke skrive ut fra digitalt kamera ved hjelp av PictBridge
Her finner du mulige årsaker og løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Aktiver PictBridge-utskrift fra kameraet

Du må aktivere PictBridge-utskrift på kameraet ved å velge riktig USB-modus. Hvis du ønsker mer informasjon, kan
du se i dokumentasjonen for kameraet.

Kontroller at kameraet er PictBridge-kompatibelt

1 Koble fra kameraet.

2 Koble et PictBridge-kompatibelt digitalt kamera til PictBridge-porten. Hvis du ikke er sikker på om kameraet er
PictBridge-kompatibelt, kan du se i dokumentasjonen for kameraet.
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Kontroller USB-kabelen

Bruk kun den USB-kabelen som fulgte med kameraet.

Vises det feilmeldinger?

Hvis det vises en feilmelding, kan du se Feilmeldinger på side 164.

Feilsøking for kopiering

Kopieringsfunksjonen svarer ikke
Her finner du mulige årsaker og løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Vises det feilmeldinger?

Hvis det vises en feilmelding, kan du se Feilmeldinger på side 164.

Kontroller strømtilførselen

Hvis -lampen ikke lyser, kan du se Av/på-lampen lyser ikke på side 129.

Avinstaller programvaren og installer den på nytt

Du kan finne mer informasjon under Avinstallere programvaren og installere den på nytt på side 134.

Dårlig kopieringskvalitet

• Blanke sider

• Rutemønster

• Fordreid(e) grafikk eller bilder

• Manglende tegn

• Falmet utskrift

• Mørk utskrift

• Forskjøvede streker

• Flekker

• Striper

• Ufullstendige tegn

• Hvite streker

Her finner du mulige årsaker og løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Vises det feilmeldinger?

Hvis det vises en feilmelding, kan du se Feilmeldinger på side 164.

Kontroller blekknivået

Kontroller blekknivåene, og sett inn en ny blekkpatron hvis det er nødvendig.

Forbedre utskriftskvaliteten

Se Forbedre utskriftskvaliteten på side 122.

Juster lysstyrken på kopien

1 Legg dokumentet med forsiden ned i den automatiske dokumentmateren.

2 Trykk på kopieringsknappen på kontrollpanelet.

3 Trykk på menyknappen.

4 Trykk på  eller  til Lighter/Darker (lysere/mørkere) vises.
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5 Trykk på .

6 Trykk på  eller  for å gjøre kopien lysere eller mørkere.

7 Trykk på knappen for farge eller knappen for sort/hvitt.

Kontroller kvaliteten på originaldokumentet

Hvis kvaliteten på originalen ikke er tilfredsstillende, kan du prøve å bruke en bedre versjon av den.

Skanner du fra en avis eller et magasin?

Hvis du skal kopiere eller skanne fra en avis eller et magasin, kan du se Fjerne bølgede mønstre fra skannede
fotografier, magasiner eller aviser på side 161.

Kontroller plasseringen av dokumentet

Kontroller at dokumentet er lagt med forsiden ned i den automatiske dokumentmateren, og at det er midtstilt mellom
papirskinnene i den automatiske dokumentmateren.

Rengjør skannelinsen og den hvite valsen

1 Koble fra strømledningen og telefonledningen.

2 Åpne kontrollpanelet.

3 Dytt valsespaken forsiktig mot venstre, trekk den frem og løft den hvite valsen ut av skriveren.

4 Fukt en ren, lofri klut med litt vann, og tørk av den hvite valsen og skannelinsen.

Merk: Skannelinsen sitter under den hvite valsen.

5 Sett den hvite valsen på plass igjen, dytt valsespaken forsiktig mot venstre slik at den klikker på plass.

6 Koble til strøm- og telefonledningen igjen.

Bare deler av et dokument eller fotografi blir kopiert
Her finner du mulige årsaker og løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Kontroller plasseringen av dokumentet

Kontroller at dokumentet eller fotografiet er lagt med forsiden ned i den automatiske dokumentmateren, og at det er
midtstilt mellom papirskinnene i den automatiske dokumentmateren.

Kontroller papirstørrelsen

Kontroller at papirstørrelsen i skriveren stemmer med den størrelsen du har valgt.

Kontroller innstillingen for originalstørrelse

Kontroller at innstillingen for originalstørrelse er Automatic (automatisk) eller størrelsen på originaldokumentet
som skal kopieres.

Feilsøking

156



Feilsøking for skanning

Den automatiske dokumentmateren svarer ikke
Her finner du mulige årsaker og løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Vises det feilmeldinger?

Hvis det vises en feilmelding, kan du se Feilmeldinger på side 164.

Kontroller strømtilførselen

Hvis -lampen ikke lyser, kan du se Av/på-lampen lyser ikke på side 129.

Kontroller at skriveren er definert som standardskriver, og at den ikke er midlertidig
stanset eller satt på venting

Slik kan du angi skriveren som standardskriver:

1 I Finder: Velg Programmer  Verktøy  Print Center eller Skriveroppsettverktøy.

2 Velg skriveren på listen over skrivere.

3 Klikk på Bruk som standard.

Slik kan du fortsette utskriftsjobber:

1 I Finder: Velg Programmer  Verktøy  Print Center eller Skriveroppsettverktøy.

2 Dobbeltklikk på navnet på skriveren på listen over skrivere.

3 Klikk på Start jobber på skrivermenyen hvis du vil fortsette alle utskriftsjobber i køen. Hvis du vil fortsette én
bestemt jobb, må du merke jobben og klikke på Fortsett.

Avinstaller programvaren og installer den på nytt

Du kan finne mer informasjon under Avinstallere programvaren og installere den på nytt på side 134.

Skanningen var ikke vellykket
Her finner du mulige årsaker og løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Kontroller USB-kabeltilkoblingen

Hvis skriveren er koblet til datamaskinen med en USB-kabel:

1 Kontroller om USB-kabelen er skadet.

2 Koble den kvadratiske enden av USB-kabelen til USB-porten på baksiden av skriveren.

3 Koble den rektangulære enden av USB-kabelen til USB-porten på datamaskinen.

USB-porten er merket med USB-symbolet .

Kontroller at skriveren kommuniserer med den riktige datamaskinen

Hvis skriveren er koblet til et nettverk med mange datamaskiner, må du bruke kontrollpanelet på skriveren til å velge
datamaskinen for skanningen.
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Kontroller at skriveren er definert som standardskriver, og at den ikke er midlertidig
stanset eller satt på venting

Slik kan du angi skriveren som standardskriver:

1 I Finder: Velg Programmer  Verktøy  Print Center eller Skriveroppsettverktøy.

2 Velg skriveren på listen over skrivere.

3 Klikk på Bruk som standard.

Slik kan du fortsette utskriftsjobber:

1 I Finder: Velg Programmer  Verktøy  Print Center eller Skriveroppsettverktøy.

2 Dobbeltklikk på navnet på skriveren på listen over skrivere.

3 Klikk på Start jobber på skrivermenyen hvis du vil fortsette alle utskriftsjobber i køen. Hvis du vil fortsette én
bestemt jobb, må du merke jobben og klikke på Fortsett.

Start datamaskinen på nytt

Slå av datamaskinen og start den på nytt.

Avinstaller programvaren og installer den på nytt

Du kan finne mer informasjon under Avinstallere programvaren og installere den på nytt på side 134.

Skanningen tar for lang tid, eller maskinen stopper opp
Her finner du mulige årsaker og løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Lukk alle programmer som ikke er i bruk

Lukk alle programmer du ikke bruker, for å forbedre ytelsen.

Angi en lavere verdi for oppløsning

1 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.

2 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark 5000 Series-løsninger.

3 Klikk på Vis/rediger for å åpne dialogboksen Skann.

4 Velg Forhåndsvisning i dialogboksen.

5 Legg dokumentet tilbake i den automatiske dokumentmateren, og klikk deretter på Lukk i
påminnelsesdialogboksen.

Merk: Klikk på avmerkingsboksen i påminnelsesdialogboksen hvis du ikke vil at den skal vises igjen før du åpner
programmet på nytt.

6 Klikk på  for å vise oppsettet for skanning.

7 Velg en lavere verdi for skanneoppløsning på menyen Oppløsning (dpi) i kategorien Innstillinger.

8 Klikk på .
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Dårlig kvalitet på skannet element
Her finner du mulige årsaker og løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Vises det feilmeldinger?

Hvis det vises en feilmelding, kan du se Feilmeldinger på side 164.

Rengjør skannelinsen og den hvite valsen

1 Koble fra strømledningen og telefonledningen.

2 Åpne kontrollpanelet.

3 Dytt valsespaken forsiktig mot venstre, trekk den frem og løft den hvite valsen ut av skriveren.

4 Fukt en ren, lofri klut med litt vann, og tørk av valsen og skannelinsen.

Merk: Skannelinsen sitter under den hvite valsen.

5 Sett valsen på plass igjen, og dytt valsespaken forsiktig mot venstre slik at den klikker på plass.

6 Koble til strøm- og telefonledningen igjen.

Angi en høyere verdi for oppløsning

1 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.

2 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark 5000 Series-løsninger.

3 Klikk på Vis/rediger for å åpne dialogboksen Skann.

4 Velg Forhåndsvisning i dialogboksen.

5 Legg dokumentet tilbake i den automatiske dokumentmateren, og klikk deretter på Lukk i
påminnelsesdialogboksen.

Merk: Klikk på avmerkingsboksen i påminnelsesdialogboksen hvis du ikke vil at den skal vises igjen før du åpner
programmet på nytt.

6 Klikk på  for å vise oppsettet for skanning.

7 Velg en høyere verdi for skanneoppløsning på menyen Oppløsning (dpi) i kategorien Innstillinger.

8 Klikk på .

Skanner du fra en avis eller et magasin?

Hvis du skal kopiere eller skanne fra en avis eller et magasin, kan du se Skanne skarpe bilder fra magasiner eller
aviser på side 75.

Kontroller kvaliteten på originaldokumentet

Hvis kvaliteten på originalen ikke er tilfredsstillende, kan du prøve å bruke en bedre versjon av den.

Kontroller plasseringen av dokumentet

Kontroller at dokumentet eller fotografiet er lagt med forsiden ned i den automatiske dokumentmateren.
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Bare deler av et dokument eller fotografi blir skannet
Her finner du mulige årsaker og løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Kontroller plasseringen av dokumentet

Kontroller at dokumentet eller fotografiet er lagt med forsiden ned i den automatiske dokumentmateren, og at det er
midtstilt mellom papirskinnene i den automatiske dokumentmateren.

Kontroller papirstørrelsen

Kontroller at papirstørrelsen i skriveren stemmer med den størrelsen du har valgt.

Kontroller innstillingen for originalstørrelse

Kontroller at innstillingen for originalstørrelse er Automatic (automatisk) eller størrelsen på originaldokumentet
som skal skannes.

Kan ikke skanne til et program
Velg et annet program

1 Klikk på Avbryt i feilmeldingsdialogboksen.

2 Velg et annet program på rullegardinmenyen Send skannet element til: i Alt-i-ett-løsninger.

3 Skann dokumentet.

Kan ikke hente programliste
Her finner du mulige årsaker og løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Kontroller tilkoblingen til datamaskinen

Kontroller at datamaskinen er koblet til skriveren og at den er slått på.

Kontroller kabeltilkoblingen

1 Kontroller om USB-kabelen er skadet.

2 Koble den kvadratiske enden av USB-kabelen til USB-porten på baksiden av skriveren.

3 Koble den rektangulære enden av USB-kabelen til USB-porten på datamaskinen.

USB-porten er merket med USB-symbolet .

Avinstaller programvaren og installer den på nytt

1 Lukk alle åpne programmer.

2 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.

3 Dobbeltklikk på ikonet for avinstallering.

4 Følg instruksjonene på skjermen for å avinstallere skriverprogramvaren.

5 Start datamaskinen på nytt før du installerer programvaren igjen.

6 Sett inn CDen, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å installere programvaren.

Feilsøking

160



Fjerne bølgede mønstre fra skannede fotografier, magasiner eller aviser
Derastrering brukes til å fjerne bølgede mønstre ved skanning fra magasiner eller aviser.

1 Legg originaldokumentet med forsiden ned i den automatiske dokumentmateren.

2 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.

3 Dobbeltklikk på ikonet Lexmark 5000 Series-løsninger.

4 Velg Vis/rediger i dialogboksen Skann.

5 Velg Forhåndsvisning i påminnelsesdialogboksen.

6 Legg dokumentet tilbake i den automatiske dokumentmateren, og klikk deretter på Lukk i
påminnelsesdialogboksen.

Merk: Klikk på avmerkingsboksen i påminnelsesdialogboksen hvis du ikke vil at den skal vises igjen før du åpner
programmet på nytt.

7 Klikk på  for å vise oppsettet for skanning.

8 Velg riktig dokumenttype på tilleggsmenyen Derastrer.

9 Hvis du vil redusere streker i fargefotografier, må du klikke på avmerkingsboksen Reduser bakgrunnsstøy og
flytte glidebryteren til ønsket verdi.

10 Klikk på .

Kan ikke skanne til datamaskin via et nettverk
Se Skanne til en datamaskin via et nettverk på side 78.

Feilsøking for papirstopp og mateproblemer

Papirstopp i papirstøtten
1 Trykk på  for å slå av skriveren.

2 Ta godt tak i papiret, og dra det forsiktig ut av skriveren.

3 Trykk på  for å slå på skriveren igjen.

Papirstopp i skriveren
Fjern papiret manuelt

1 Trykk på  for å slå av skriveren.

2 Ta godt tak i papiret, og dra det forsiktig ut av skriveren.

Advarsel: Når det er mulig, bør papir trekkes ut i front av skriveren for å beskytte delene i skriveren.

3 Trykk på  for å slå på skriveren igjen.
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Papirstopp i den automatiske dokumentmateren
1 Løft opp kontrollpanelet.

2 Dytt valsespaken forsiktig mot venstre, trekk den frem og løft den hvite valsen ut av skriveren.

3 Ta godt tak i papiret, og dra det forsiktig ut av skriveren.

4 Sett valsen på plass igjen, og dytt valsespaken forsiktig mot venstre slik at den klikker på plass.

5 Lukk kontrollpanelet slik at det klikker på plass.

6 Trykk på .

Merk: Hvis du vil unngå papirstopp, må du ikke presse papiret inn i den automatiske dokumentmateren.

Mateproblemer med papir eller spesialpapir
Her finner du mulige årsaker og løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Kontroller papiret

Bruk bare nytt papir som ikke er krøllete.

Kontroller at papiret er lagt i riktig
• Legg færre ark i skriveren om gangen.

• Legg i papir med utskriftssiden mot deg. (Hvis du ikke er sikker på hvilken side som er utskriftssiden, kan du
lese instruksjonene som fulgte med papiret.)

Se avsnittet Komme i gang i kapittelet Utskrift hvis du ønsker informasjon om

• maksimalt antall ark for forskjellige papirtyper

• instruksjoner for innlegging av papir- og spesialpapirtyper

Ta bort arkene etter hvert som de skrives ut

Ta bort arkene etter hvert som de kommer ut, og la dem tørke helt før du legger dem i bunker.
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Juster papirskinnene

Juster papirskinnene:

• For utskriftsmateriale som er opptil 215,9 mm bredt.

• Mot kantene av papiret eller utskriftsmaterialet og pass på at det ikke buer seg.

1

2

Skriveren trekker ikke inn papir, konvolutter eller spesialpapir
Her finner du mulige årsaker og løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Kontroller om det har oppstått papirstopp

Kontroller om det har oppstått papirstopp. Du kan finne mer informasjon under Feilsøking for papirstopp og
mateproblemer på side 161.

Kontroller at papiret er lagt i riktig
• Kontroller at spesialpapiret er lagt i riktig.

• Prøv å legge i ett ark papir, én konvolutt eller ett ark spesialpapir om gangen.

Du kan finne mer informasjon i delen om innlegging av papir.

Kontroller at skriveren er definert som standardskriver, og at den ikke er midlertidig
stanset eller satt på venting

Slik kan du angi skriveren som standardskriver:

1 I Finder: Velg Programmer  Verktøy  Print Center eller Skriveroppsettverktøy, avhengig av hvilken
operativsystemversjon du bruker.

2 Velg skriveren på listen over skrivere.

3 Klikk på Bruk som standard.

Slik kan du fortsette utskriftsjobber:

1 I Finder: Velg Programmer  Verktøy  Print Center eller Skriveroppsettverktøy, avhengig av hvilken
operativsystemversjon du bruker.

2 Dobbeltklikk på navnet på skriveren på listen over skrivere.

3 Klikk på Start jobber på skrivermenyen hvis du vil fortsette alle utskriftsjobber i køen. Hvis du vil fortsette én
bestemt jobb, må du merke jobben og klikke på Fortsett.

Bannerpapiret kjører seg fast
Her finner du mulige årsaker og løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Fjern fastkjørt bannerpapir

1 Trykk på  for å slå av skriveren.

2 Fjern det fastkjørte bannerpapiret fra skriveren.
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Juster innstillingene i forhold til papirtypen

Slik kan du unngå at bannerpapir kjører seg fast:

• Bruk bare det antallet ark som er nødvendig for banneret.

• Velg følgende innstillinger:

1 Åpne dokumentet og velg Arkiv  Utskriftsformat.

2 Velg Sideegenskaper på menyen Innstillinger.

3 Velg skriveren på menyen Format for.

4 Velg A4 Banner eller US Letter Banner på menyen Papirstørrelse.

5 Velg en utskriftsretning.

6 Klikk på OK.

Det oppstår fortsatt papirstopp
Er papiret beregnet på blekkskrivere?

Kontroller den papirtypen du bruker. Enkelte papirtyper av dårlig kvalitet kan være for tynne eller glatte til å trekkes
inn riktig i skriveren. Du kan finne mer informasjon under Velge kompatible spesialpapirtyper på side 47.

Har du lagt i papiret riktig?

Du kan finne mer informasjon under Legge i papir på side 18.

Merk: Ikke press papiret inn i skriveren.

Feilmeldinger

Justeringsfeil
Her finner du mulige årsaker og løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Fjern tapen fra blekkpatronen

1 Ta ut blekkpatronen.

2 Kontroller at flippen og tapen er fjernet.

1 2

3 Sett inn blekkpatronen igjen.

4 Trykk på  for å justere blekkpatronen.

Du kan finne mer informasjon under Justere blekkpatroner på side 119.

Bruk nytt papir

Bruk vanlig, umerket papir når du skal justere blekkpatronen.

Skriveren vil registrere eventuelle merker på papiret, og det kan være årsaken til at meldingen om justeringsfeil
vises.
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Lite sort blekk / Lite fargeblekk / Lite fotoblekk
1 Kontroller blekknivåene, og sett inn ny(e) blekkpatron(er) hvis det er nødvendig.

Hvis du skal bestille rekvisita, kan du se Bestille papir og rekvisita på side 125.

2 Trykk på  for å fortsette.

Feil ved blekkpatron (1102, 1203, 1204 eller 120F)
1 Ta ut blekkpatronene og lukk patronholderdekslene.

2 Koble strømledningen fra stikkontakten.

3 Koble strømledningen til stikkontakten igjen.

4 Hvis -lampen ikke lyser, må du trykke på .

5 Sett blekkpatronene inn igjen.

Hvis feilmeldingen ikke vises igjen, er problemet løst.

Hvis feilmeldingen vises igjen, er det en av blekkpatronene som ikke fungerer som den skal. Fortsett med
fremgangsmåten nedenfor for å finne ut hvilken blekkpatron som ikke fungerer som den skal.

1 Ta ut blekkpatronene og lukk patronholderdekslene.

2 Koble strømledningen fra stikkontakten.

3 Koble strømledningen til stikkontakten igjen.

4 Hvis -lampen ikke lyser, må du trykke på .

5 Sett inn den sorte blekkpatronen (eller fotoblekkpatronen) igjen.

6 Hvis feilmeldingen

• vises igjen, må du bytte ut den sorte blekkpatronen (eller fotoblekkpatronen) med en ny

• ikke vises igjen, må du sette inn igjen fargeblekkpatronen

7 Hvis feilmeldingen vises igjen, må du bytte ut fargeblekkpatronen med en ny.

Frigjør fastkjørt patronholder
Her finner du mulige årsaker og løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Fjern eventuelle hindringer

1 Løft opp kontrollpanelet.

2 Løft blekkpatrondekselet.

3 Fjern eventuelle objekter som blokkerer banen til patronholderen.
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4 Kontroller at patronholderdekslene er lukket.

5 Lukk blekkpatrondekselet.

6 Lukk kontrollpanelet slik at det klikker på plass.

7 Trykk på .

Merk: Når du trykker på  etter at du har frigjort en fastkjørt patronholder, vil utskrifts- og kopieringsjobber bli
avbrutt, mens en faksjobb vil bli gjenopptatt.

Fjern papirstopp
I den automatiske dokumentmateren:

Slik kan du tømme papirbanen:

1 Løft opp kontrollpanelet.

2 Ta godt tak i papiret, og dra det forsiktig ut av skriveren.

3 Dytt eventuelt valsespaken forsiktig mot venstre, trekk den frem og løft den hvite valsen ut av skriveren.

4 Sett valsen på plass igjen, og dytt valsespaken forsiktig mot venstre slik at den klikker på plass.

5 Lukk kontrollpanelet slik at det klikker på plass.

6 Trykk på .

Merk: Hvis du vil unngå papirstopp, må du ikke presse papiret inn i den automatiske dokumentmateren.
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I papirstøtten:

Før ut papiret automatisk

Før ut papiret for å fjerne fastkjørt papir:

1 Trykk på og hold inne .

2 Fjern papiret fra utskuffen.

Fjern papiret manuelt

1 Trykk på  for å slå av skriveren.

2 Ta godt tak i papiret, og dra det forsiktig ut av skriveren.

3 Trykk på  for å slå på skriveren igjen.

Datamaskin er ikke tilkoblet
Her finner du mulige årsaker og løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Kontroller tilkoblingen til datamaskinen

Kontroller at datamaskinen er koblet til skriveren og at den er slått på.

Kontroller USB-kabelen

1 Kontroller om USB-kabelen er skadet.

2 Koble den kvadratiske enden av USB-kabelen til USB-porten på baksiden av skriveren.

3 Koble den rektangulære enden av USB-kabelen til USB-porten på datamaskinen.

USB-porten er merket med USB-symbolet .

Kontroller den eksterne utskriftsserveren

Hvis du bruker en ekstern utskriftsserver, må du kontrollere at den er koblet til. Hvis du ønsker mer informasjon, kan
du se i dokumentasjonen for utskriftsserveren.

Kommunikasjon er ikke tilgjengelig
Det kan hende at skriveren og datamaskinen ikke kan utveksle data.

Får skriveren strøm?

Hvis -lampen ikke lyser, kan det hende at skriveren ikke får strøm.

• Koble skriveren til et annet strømuttak.

• Hvis skriveren er tilkoblet et overspenningsvern, kan du koble fra skriveren og koble den direkte til et strømuttak.

Er det problemer med tilkoblingene?

Hvis skriveren er koblet til en ekstern enhet, kan problemet skyldes denne enheten. Kontroller
installeringsinstruksjonene som fulgte med enheten, for å se om enheten er installert riktig.

Hvis du skriver ut via en USB-kabel, må du kontrollere at kabelen er koblet ordentlig til både skriveren og
datamaskinen.

Det kan hende at du må starte datamaskinen på nytt før du kan skrive ut.
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Deksel åpent
1 Lukk blekkpatrondekselet.

2 Lukk kontrollpanelet slik at det klikker på plass.

Legg i dokument
Det er ikke lagt noe dokument i den automatiske dokumentmateren. Legg et dokument i den automatiske
dokumentmateren for å skrive ut, kopiere eller fakse.

1 Legg originaldokumentet med forsiden ned i den automatiske dokumentmateren.

2 Juster papirskinnene i den automatiske dokumentmateren slik at de ligger inntil kantene på papiret.

Merk: Du kan legge i opptil 30 sider av et originaldokument i den automatiske dokumentmateren.

Feil ved innlegging av dokument
1 Kontroller at dokumentet er lagt med forsiden ned i den automatiske dokumentmateren. Når dokumentet er lagt

i riktig, vises meldingen Document Loaded (dokument lagt i) i vinduet på kontrollpanelet.

Hvis du vil vite mer om hvordan du skal legge dokumenter i den automatiske dokumentmateren, kan du se
Legge originaldokumenter i den automatiske dokumentmateren på side 19.

2 Trykk på .

Merk: Ikke ta ut dokumenter fra den automatiske dokumentmateren mens en utskrifts-, skanne-, kopierings- eller
faksjobb pågår.

Blekkpatronene er satt inn i feil holdere
1 Løft opp kontrollpanelet.

2 Løft blekkpatrondekselet.

3 Trykk patronsperren ned for å løfte blekkpatrondekselet.

4 Ta ut blekkpatronene.

5 Sett inn den sorte blekkpatronen eller fotoblekkpatronen igjen i den venstre patronholderen.

6 Sett inn fargeblekkpatronen igjen i den høyre patronholderen.
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Feil ved venstre blekkpatron / Feil ved høyre blekkpatron
Denne meldingen kan også vises som Feil 1205 (venstre blekkpatron) eller Feil 1206 (høyre blekkpatron).

1 Ta ut blekkpatronen.

2 Koble strømledningen fra stikkontakten.

3 Koble strømledningen til stikkontakten igjen.

4 Hvis -lampen ikke lyser, må du trykke på .

5 Sett blekkpatronen inn igjen.

6 Hvis feilmeldingen

• ikke vises igjen, er problemet løst

• vises igjen, må du bytte blekkpatronen

Feil blekkpatron i venstre holder / Feil blekkpatron i høyre holder
1 Ta ut blekkpatronen.

2 Koble strømledningen fra stikkontakten.

3 Koble strømledningen til stikkontakten igjen.

4 Hvis -lampen ikke lyser, må du trykke på .

5 Sett blekkpatronen inn igjen.

6 Hvis feilmeldingen

• ikke vises igjen, er problemet løst

• vises igjen, må du bytte blekkpatronen

Venstre blekkpatron mangler / Høyre blekkpatron mangler
En av eller begge blekkpatronene mangler eller er ikke satt inn riktig. Du kan finne mer informasjon under Sette inn
blekkpatroner på side 116.

Merk:

• Du kan ta fargekopier mens det bare er satt inn en fargeblekkpatron.

• Du kan skrive ut dokumenter i sort/hvitt mens det bare er satt inn en sort blekkpatron.

• Du kan ikke ta kopier eller skrive ut hvis bare fotoblekkpatronen er satt inn.

• Trykk på  for å fjerne feilmeldingen.

Feil ved fotostørrelse. Foto må passe på siden.
Ett eller flere fotografier er større enn den papirstørrelsen du har valgt.

1 Trykk på  for å fjerne feilmeldingen.

2 Trykk på  eller  til Paper Size (papirstørrelse) vises i vinduet på kontrollpanelet.

3 Trykk på .

4 Trykk på  eller  for å velge den papirstørrelsen som passer for det største fotografiet.

5 Trykk på knappen for farge eller knappen for sort/hvitt for å starte utskriften.
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Ikke nok minne
Skriverprogramvaren har ikke nok minne til å skrive ut.

Prøv følgende:

• Lukk andre åpne programmer før du skal skrive ut et dokument. Det kan hende at det skrives ut en blank side
når for mange programmer er åpne.

• Følg instruksjonene i feilmeldingen. Disse instruksjonene reduserer den mengden minne datamaskinen trenger
for å kunne skrive ut.

Tom for papir
1 Legg i papir.

2 Trykk på  for å fortsette utskriften.

Merk: Ikke press papiret inn i skriveren.

Papirstopp
Det har oppstått papirstopp, og papirbanen må tømmes.

Merk: Hvis du vil unngå papirstopp, må du ikke presse papiret inn i skriveren.

Flere Alt-i-ett-maskiner ble funnet
Flere Lexmark-skrivere, tilkoblet enten lokalt eller via et nettverk, er funnet på datamaskinen. Du kan velge hvilken
skriver du vil bruke:

1 Velg skriveren fra listen.

2 Klikk på OK.

PictBridge-kommunikasjonsfeil
Koble USB-kabelen som fulgte med kameraet, fra PictBridge-porten foran på skriveren, og koble den til igjen. Du
kan finne mer informasjon under Bruke et PictBridge-kompatibelt digitalt kamera til å kontrollere utskrift av fotografier
på side 81.

Kan ikke hente programliste
Her finner du mulige årsaker og løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Kontroller tilkoblingen til datamaskinen

Kontroller at datamaskinen er koblet til skriveren og at den er slått på.

Kontroller kabeltilkoblingen

1 Kontroller om USB-kabelen er skadet.

2 Koble den kvadratiske enden av USB-kabelen til USB-porten på baksiden av skriveren.

3 Koble den rektangulære enden av USB-kabelen til USB-porten på datamaskinen.

USB-porten er merket med USB-symbolet .

Avinstaller programvaren og installer den på nytt

1 Lukk alle åpne programmer.

2 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.
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3 Dobbeltklikk på ikonet for avinstallering.

4 Følg instruksjonene på skjermen for å avinstallere skriverprogramvaren.

5 Start datamaskinen på nytt før du installerer programvaren igjen.

6 Sett inn CDen, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å installere programvaren.

Skanneforespørsel mislyktes
Her finner du mulige årsaker og løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Kontroller operativsystemet

Følgende operativsystemer støttes: Windows Vista, Windows XP, Windows 2000 og Mac OS X.

Merk: For Windows 2000 kreves Service Pack 3 eller nyere.

Kontroller tilkoblingen til datamaskinen

Kontroller at datamaskinen er koblet til skriveren og at den er slått på.

Koble til strømledningen igjen

1 Trykk på  for å slå av skriveren.

2 Koble strømledningen fra strømuttaket.

3 Koble strømforsyningen fra skriveren.

4 Koble strømforsyningen til skriveren igjen.

5 Koble strømledningen til strømuttaket.

6 Trykk på  for å slå på skriveren.

Start datamaskinen på nytt

Slå av datamaskinen og start den på nytt.

Papirstørrelsen støttes ikke
Skriveren støtter ikke papirstørrelsen du valgte på det PictBridge-kompatible digitale kameraet.

1 Trykk på  på kontrollpanelet for å fjerne feilmeldingen.

2 Trykk på .

3 Trykk på  eller  til Paper Setup (papiroppsett) vises.

4 Trykk på .

5 Trykk på  eller  til Paper Size (papirstørrelse) vises.

6 Trykk på .

7 Trykk på  eller  til ønsket størrelse vises.

8 Trykk på .

9 Trykk på knappen for farge eller knappen for sort/hvitt for å starte utskriften.
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Innstillinger er ikke lagret
Her finner du mulige årsaker og løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Endre innstillingene for tidsavbrudd
Når du trykker på  for å velge en innstilling, vises det en stjerne (*) ved siden av den valgte innstillingen. Skriveren
gjenoppretter standardinnstillingen hvis skriveren er inaktiv i to minutter, eller hvis skriveren blir slått av. Hvis du
ønsker informasjon om hvordan du kan endre denne funksjonen, kan du se Lagre innstillinger på side 104.

Lagre innstillingene for fremtidige jobber
Når du trykker på  for å velge en innstilling, vises det en stjerne (*) ved siden av den valgte innstillingen. Hvis du
ønsker informasjon om hvordan du kan lagre innstillingen for fremtidige jobber, kan du se Lagre innstillinger på
side 104.

Gjenopprette standardinnstillingene for skriveren
Du kan gjenopprette standardinnstillingene for skriveren uten å bruke programvaren for skriveren.

Merk: Hvis du gjenoppretter standardinnstillingene, slettes alle skriverinnstillinger du har angitt.

1 Trykk på innstillingsknappen.

2 Trykk på  eller  til Defaults (standarder) vises.

3 Trykk på .

4 Trykk på  eller  til Set Defaults (angi standardinnstillinger) vises.

5 Trykk på .

6 Trykk på  eller  til Use Factory (bruk standard) vises.

7 Trykk på .

Merk: Language (språk) vises i vinduet på kontrollpanelet. Når dette vises, betyr det at standardinnstillingene
er gjenopprettet.

8 Trykk på  eller  til ønsket språk vises.

9 Trykk på .

10 Trykk på  eller  til ønsket land eller region vises.

11 Trykk på .

12 Bruk tastaturet til å angi dato.

13 Trykk på .

14 Bruk tastaturet til å angi klokkeslett.

15 Trykk på .

16 Trykk på  eller  for å velge klokkeslettformat.

17 Trykk på .

18 Bruk tastaturet til å angi faksnummeret ditt.
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19 Trykk på .

20 Bruk tastaturet til å angi et faksnavn.

21 Trykk på .

Merk: Initial Setup Complete (startoppsett fullført) vises i vinduet på kontrollpanelet. Du blir bedt om å

legge papir i papirstøtten og trykke på  for å skrive ut en justeringsside.

Beslektede emner:
• Bruke kontrollpanelet på side 96

Avinstallere programvaren og installere den på nytt
Hvis skriverprogramvaren ikke fungerer som den skal, eller hvis du får en melding om kommunikasjonsfeil når du
prøver å bruke skriveren, kan det hende at du må avinstallere skriverprogramvaren og installere den på nytt.

1 Lukk alle åpne programmer.

2 Dobbeltklikk på mappen Lexmark 5000 Series i Finder.

3 Dobbeltklikk på ikonet for avinstallering.

4 Følg instruksjonene på skjermen for å avinstallere skriverprogramvaren.

5 Start datamaskinen på nytt før du installerer programvaren igjen.

6 Sett inn CDen, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å installere programvaren.

Beslektede emner:
• Sette inn blekkpatroner på side 116
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Merknader

Resirkulere Lexmark-produkter
Hvis du vil returnere Lexmark-produkter til Lexmark for resirkulering, må du gjøre følgende:

1 Besøk vår hjemmeside på www.lexmark.com/recycle.

2 Følg instruksjonene på skjermen.

Versjonsmerknader
Mai 2007

Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lovgivning.
LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN "SOM DEN ER", UTEN GARANTIER
AV NOE SLAG, VERKEN EKSPLISITT ELLER IMPLISITT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, IMPLISITTE
GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. Enkelte land tillater ikke
fraskrivelse av eksplisitt eller implisitt garantiansvar i visse transaksjoner. Denne erklæringen gjelder derfor kanskje
ikke for deg.

Denne publikasjonen kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. Informasjonen i dette dokumentet
endres regelmessig, og disse endringene vil bli tatt med i senere utgaver. Forbedringer eller endringer i produktene
eller programmene som beskrives, kan gjennomføres når som helst.

Henvisninger i denne publikasjonen til produkter, programmer eller tjenester innebærer ikke at produsenten har til
hensikt å gjøre disse tilgjengelige i alle land der produsenten er representert. Eventuelle henvisninger til et produkt,
et program eller en tjeneste innebærer ikke at bare det produktet, det programmet eller den tjenesten kan brukes.
Alle tilsvarende produkter, programmer og tjenester som ikke krenker noen immaterielle rettigheter, kan brukes i
stedet. Evaluering og verifisering av drift sammen med andre produkter, programmer og tjenester, bortsett fra de
som uttrykkelig er angitt av produsenten, er brukerens ansvar.

Hvis du vil ha informasjon om brukerstøtte fra Lexmark, kan du gå til support.lexmark.com.

Hvis du vil ha informasjon om rekvisita og nedlastinger, kan du gå til www.lexmark.no.

Hvis du ikke har tilgang til Internett, kan du kontakte Lexmark via vanlig post:

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

© 2007 Lexmark International, Inc.

Med enerett.

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS
This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer
software and documentation developed exclusively at private expense.

Varemerker
Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller
i andre land.

evercolor og PerfectFinish er varemerker for Lexmark International, Inc.
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Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.

Konvensjoner
Merk: Merk gjør oppmerksom på noe som kan være nyttig.
Advarsel: Advarsel gjør oppmerksom på noe som kan forårsake skade på produktet eller programvaren.

FORSIKTIG: FORSIKTIG gjør oppmerksom på noe som kan forårsake personskade.

FORSIKTIG: Indikerer at du ikke må ta på det merkede området.

FORSIKTIG: Indikerer varm overflate.

FORSIKTIG: Indikerer fare for støt.

FORSIKTIG: Indikerer fare for at enheten kan velte.

Produktinformasjon
Produktnavn:

Lexmark 5000 Series

Maskintype:

4432

Modell(er):

001

FCC-samsvarserklæring (Federal Communications Commission)
Dette produktet er testet og er i samsvar med grenseverdiene for digitalt utstyr i klasse B i henhold til del 15 i FCC-
reglene. Drift skjer i henhold til følgende to betingelser: (1) Utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens. (2)
Utstyret må tåle eventuell interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

Grenseverdiene i FCC-reglene for klasse B er utformet for å beskytte mot skadelig interferens når utstyret brukes i
boliginstallasjoner. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi. Hvis utstyret ikke installeres
og brukes i henhold til instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens på radiosambandet. Det finnes imidlertid
ingen garanti for at en bestemt installasjon ikke blir utsatt for interferens. Hvis dette utstyret skulle forårsake
interferens på radio- og TV-mottak, noe som kan konstateres ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å
forsøke å rette på dette med ett eller flere av følgende tiltak:

• Rett inn mottakerantennen på nytt eller flytt den.

• Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.

• Koble utstyret til et strømuttak i en annen krets enn den mottakeren er koblet til.

• Ta kontakt med butikken eller serviceteknikeren for å få mer informasjon.

Produsenten er ikke ansvarlig for interferens på radio og TV som skyldes bruk av andre kabler enn det som er
anbefalt, eller ved uautoriserte endringer eller modifikasjoner av dette utstyret. En bruker som foretar uautoriserte
endringer eller modifikasjoner, kan miste retten til å bruke utstyret.
Merk: For å sikre samsvar med FCC-regler for elektromagnetisk interferens for datautstyr i klasse B, må du bruke
en skjermet og jordet kabel, for eksempel Lexmark-varenummer 1021294, for USB-tilkobling. Bruk av en
reservekabel som ikke er tilstrekkelig skjermet og jordet, kan føre til brudd på FCC-reglene.
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Spørsmål vedrørende denne samsvarserklæringen kan rettes til:

Director of Lexmark Technology & Services
Lexmark International, Inc.
740 West New Circle Road
Lexington, KY 40550, USA
(859) 232–3000

Industry Canada compliance statement
This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Standard
ICES-003.

Avis de conformité aux normes de l’industrie du Canada
Cet appareil numérique de classe B est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements
pouvant causer des interférences NMB-003.

Japansk VCCI-melding

Koreansk MIC-erklæring

Samsvar med EU-direktiver
Dette produktet er i samsvar med krav til beskyttelse i EU-direktiver 89/336/EØF, 2006/95/EF og 1999/5/EF om
tilnærming og harmonisering av lovgivningen til medlemslandene i forbindelse med elektromagnetisk kompatibilitet
og sikkerhet for elektronisk utstyr utformet for bruk innen bestemte spenningsgrenser, og om
telekommunikasjonsutstyr.

En samsvarserklæring som følger kravene til direktivet, er signert av ansvarlig for produksjon og teknisk brukerstøtte,
Lexmark International, Inc., S.A., Boigny, Frankrike.

Dette produktet oppfyller grenseverdiene for klasse B i EN 55022 og sikkerhetskravene til EN 60950.

Støynivåer
Målingene nedenfor er utført i samsvar med ISO 7779 og rapportert i overensstemmelse med ISO 9296.
Merk: Det er ikke sikkert at alle modusene gjelder for ditt produkt.
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Gjennomsnittlig lydtrykk på 1 meter, dBA

Utskrift 47

Skanning 41

Kopiering 40

Klar Ikke hørbar

Verdiene i tabellen kan endres. Se www.lexmark.no for eventuell oppdatert informasjon.

WEEE-direktiv (Waste of Electrical and Electronic Equipment)

WEEE-logoen representerer bestemte resirkuleringsprogrammer og -fremgangsmåter for elektroniske produkter
innenfor EU. Vi anbefaler resirkulering av våre produkter. Hvis du vil vite mer om resirkulering, kan du besøke
Lexmarks hjemmeside på www.lexmark.no, der du kan finne telefonnummeret til nærmeste forhandler.

Produktavhending
Skriveren eller rekvisitaene må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Få informasjon om avhending
og resirkulering fra de lokale myndighetene.

Temperaturinformasjon
Romtemperatur 15 til 32 ºC, 60 til 90 ºF

Leverings- og oppbevaringstemperatur -40 til 60 ºC (-40 til 140 ºF), 1 til 60 ºC (34 til 140 ºF)

Informasjon om RoHS-samsvar (Kina)
Del Giftige og skadelige stoffer eller elementer

Bly (Pb) Kvikksølv
(Hg)

Kadmium
(Cd)

Seksverdig
krom (Cr VI)

Polybromert
bifenyl (PBB)

Polybromert
difenyleter
(PBDE)

Kretskort X O O O O O

Strømforsyning X O O O O O

Strømledninger X O O O O O

Kontakter X O O O O O

Mekaniske deler –
håndtak, valser

X O O O O O
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Mekaniske deler –
motorer

X O O O O O

Mekaniske deler –
annet

X O O O O O

Skannerenhet O O O O O O

LCD-vindu O O O O O O

O: Innholdet av giftige og skadelige stoffer i alle homogene materialer i delen er under kravet til
konsentrasjonsgrense som definert i SJ/T11363-2006.

X: Innholdet av giftige og skadelige stoffer i minst ett homogent materiale i delen overskrider kravet til
konsentrasjonsgrense som definert i SJ/T11363-2006.

Dette produktet er i samsvar med EU-direktiv 2002/95/EF om avgrensing av bruk av visse farlige stoffer i elektrisk
og elektronisk utstyr.

Federal Communications Commission (FCC) compliance
information statement
This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the Administrative Council
for Terminal Attachments (ACTA). On the back of this equipment is a label that contains, among other information,
a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to your telephone
company.

This equipment uses the RJ-11C Universal Service Order Code (USOC) jack.

A plug and jack used to connect this equipment to the premises’ wiring and telephone network must comply with the
applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug
is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See
your setup documentation for more information.

The Ringer Equivalence Number (REN) is used to determine the number of devices that may be connected to a
telephone line. Excessive RENs on a telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming
call. In most but not all areas, the sum of RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices
that may be connected to a line, as determined by the total RENs, contact your local telephone company. For
products approved after July 23, 2001, the REN for this product is part of the product identifier that has the format
US:AAAEQ##TXXXX. The digits represented by ## are the REN without a decimal point (for example, 03 is a REN
of 0.3). For earlier products, the REN is shown separately on the label.

If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that
temporary discontinuance of service may be required. If advance notice is not practical, the telephone company will
notify the customer as soon as possible. You will also be advised of your right to file a complaint with the FCC.

The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations or procedures that could affect
the operation of this equipment. If this happens, the telephone company will provide advance notice in order for you
to make necessary modifications to maintain uninterrupted service.

If you experience trouble with this equipment, for repair or warranty information, contact Lexmark International, Inc.
at www.lexmark.com or your Lexmark representative. If the equipment is causing harm to the telephone network,
the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.

This equipment contains no user serviceable parts. For repair and warranty information, contact Lexmark
International, Inc. See the previous paragraph for contact information.

Connection to party line service is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public service
commission, or corporation commission for information.
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If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this
equipment does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment,
consult your telephone company or a qualified installer.

Telephone companies report that electrical surges, typically lightning transients, are very destructive to customer
terminal equipment connected to AC power sources. This has been identified as a major nationwide problem. It is
recommended that the customer install an appropriate AC surge arrestor in the AC outlet to which this device is
connected. An appropriate AC surge arrestor is defined as one that is suitably rated, and certified by UL
(Underwriter's Laboratories), another NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory), or a recognized safety
certification body in the country/region of use. This is to avoid damage to the equipment caused by local lightning
strikes and other electrical surges.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other
electronic device, including fax machines, to send any message unless said message clearly contains in a margin
at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent
and an identification of the business or other entity, or other individual sending the message, and the telephone
number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may
not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.)

See your user documentation in order to program this information into your fax machine.

Notice to users of the Canadian telephone network
This product meets the applicable Industry Canada technical specifications. The Ringer Equivalence Number (REN)
is an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The terminus
of an interface may consist of any combination of devices, subject only to the requirement that the sum of the RENs
of all the devices does not exceed five. The modem REN is located on the rear of the equipment on the product
labeling.

Telephone companies report that electrical surges, typically lightning transients, are very destructive to customer
terminal equipment connected to AC power sources. This has been identified as a major nationwide problem. It is
recommended that the customer install an appropriate AC surge arrestor in the AC outlet to which this device is
connected. An appropriate AC surge arrestor is defined as one that is suitably rated, and certified by UL
(Underwriter’s Laboratories), another NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory), or a recognized safety
certification body in the country/region of use. This is to avoid damage to the equipment caused by local lightning
strikes and other electrical surges.

This equipment uses CA11A telephone jacks.

Avis réservé aux utilisateurs du réseau téléphonique du Canada
Ce produit est conforme aux spécifications techniques d’Industrie Canada. Le numéro REN (ringer equivalence
number : numéro d’équivalence de sonnerie) fournit une indication du nombre maximum de terminaux pouvant être
connectés à l’interface téléphonique. En bout de ligne, le nombre d’appareils qui peuvent être connectés n’est pas
directement limité, mais la somme des REN de ces appareils ne doit pas dépasser cinq. Le numéro REN du modem
est indiqué sur l’étiquette produit située à l’arrière de l’équipement.

Les compagnies de téléphone constatent que les surtensions électriques, en particulier celles dues à la foudre,
entraînent d'importants dégâts sur les terminaux privés connectés à des sources d’alimentation CA. Il s’agit-là d’un
problème majeur d’échelle nationale. En conséquence, il vous est recommandé de brancher un parasurtenseur
dans la prise de courant à laquelle l’équipement est connecté. Utilisez un parasurtenseur répondant à des
caractéristiques nominales satisfaisantes et certifié par le laboratoire d’assureurs UL (Underwriter’s Laboratories),
un autre laboratoire agréé de type NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory) ou un organisme de
certification agréé dans votre région ou pays. Ceci prévient tout endommagement de l’équipement causé par les
orages et autres surtensions électriques.

Cet équipement utilise des prises de téléphone CA11A.
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Notice to users of the New Zealand telephone network
The following are special conditions for the Facsimile User Instructions. The grant of a telepermit for any item of
terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the item complies with minimum conditions for
connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of
warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of
telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of
Telecom's network services.

This equipment shall not be set up to make automatic calls to the Telecom's 111 Emergency Service.

This equipment may not provide for the effective hand-over of a call to another device connected to the same line.

This equipment should not be used under any circumstances that may constitute a nuisance to other Telecom
customers.

Some parameters required for compliance with Telecom's telepermit requirements are dependent on the equipment
associated with this device. The associated equipment shall be set to operate within the following limits for
compliance to Telecom's specifications:

• There shall be no more than 10 call attempts to the same number within any 30 minute period for any single
manual call initiation, and

• The equipment shall go on-hook for a period of not less than 30 seconds between the end of one attempt and
the beginning of the next call attempt.

• The equipment shall be set to ensure that automatic calls to different numbers are spaced such that there is not
less than 5 seconds between the end of one call attempt and the beginning of another.

South Africa telecommunications notice
This modem must be used in conjunction with an approved surge protection device when connected to the PSTN.

Verwendung dieses Produkts in Deutschland
Für dieses Produkt muss ein deutscher Billing Tone Filter zur Zählzeichenübertragung (Lexmark Teilenummer
80D1888) für jede Leitung installiert werden, über die in Deutschland Zeitsteuertakte übertragen werden.
Zeitsteuertakte sind in analogen Leitungen in Deutschland möglicherweise nicht vorhanden. Der Teilnehmer kann
die Bereitstellung von Zeitsteuertakten veranlassen oder beim deutschen Netzanbieter telefonisch deren
Deaktivierung beantragen. Im Regelfall werden Zeitsteuertakte nur dann bereitgestellt, wenn dies vom Teilnehmer
bei der Installation ausdrücklich erwünscht wird.

Using this product in Switzerland
This product requires a Swiss billing tone filter (Lexmark part number 14B5109) to be installed on any line which
receives metering pulses in Switzerland. The Lexmark filter must be used, as metering pulses are present on all
analog telephone lines in Switzerland.

Utilisation de ce produit en Suisse
Cet appareil nécessite l’utilisation d’un filtre de tonalité de facturation suisse (nº de référence Lexmark : 14B5123)
devant être installé sur toute ligne recevant des impulsions de comptage en Suisse. Ce filtre doit être utilisé pour
toute installation car ces impulsions existent sur toutes les lignes téléphoniques suisses.
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Verwendung dieses Produkts in der Schweiz
Für dieses Produkt muss ein schweizerischer Billing Tone Filter zur Zählzeichenübertragung (Lexmark Teilenummer
14B5109) für jede Leitung installiert werden, über die in der Schweiz Zeitsteuertakte übertragen werden. Die
Verwendung des Lexmark Filters ist obligatorisch, da in allen analogen Telefonleitungen in der Schweiz
Zeitsteuertakte vorhanden sind.

Uso del prodotto in Svizzera
Questo prodotto richiede un filtro toni Billing svizzero, (codice Lexmark 14B5109), da installare su tutte le linee che
ricevono impulsi remoti in Svizzera. È necessario utilizzare il filtro Lexmark poiché gli impulsi remoti sono presenti
su tutte le linee analogiche in Svizzera.

Strømforbruk

Strømforbruk
Tabellen viser strømforbruket til maskinen.
Merk: Det er ikke sikkert at alle modusene gjelder for ditt produkt.

Modus Beskrivelse Strømforbruk (watt)

Utskrift Maskinen genererer trykt materiale fra elektroniske signaler. 13,9

Kopiering Maskinen genererer trykt materiale fra trykte originaler. 13,6

Skanning Maskinen skanner trykte dokumenter. 11,9

Klar Maskinen venter på en utskriftsjobb. 7,4

Strømsparing Maskinen er i strømsparingsmodus. Gjelder ikke

Hvilemodus Maskinen er koblet til et strømuttak, men er slått av. Gjelder ikke

Dvalemodus (<1 W) Maskinen er koblet til et strømuttak og er slått av. Maskinen bruker
minimalt med strøm.

Gjelder ikke

Av Maskinen er koblet til et strømuttak, men er slått av. 7,2

Strømforbruksnivåene i tabellen er basert på registrert gjennomsnittlig strømforbruk. Momentaneffekter kan være
betydelig høyere enn gjennomsnittlig forbruk.

Verdiene i tabellen kan endres. Se www.lexmark.no for eventuell oppdatert informasjon.

Av-modus
Hvis maskinen har en av-modus der den bruker litt strøm, må den kobles fra strømuttaket for at den overhodet ikke
skal bruke strøm.

Totalt energiforbruk
Det kan være nyttig å beregne energiforbruket til maskinen. Strømforbruket angis i watt, og må derfor multipliseres
med den tiden maskinen er i de forskjellige modusene for å gi det totale energiforbruket. Det totale energiforbruket
til maskinen er summen av energiforbruket i hver modus.

Merknader

181

http://www.lexmark.no


LISENSAVTALER FOR LEXMARK
LES DENNE AVTALEN NØYE. HVIS DU BRUKER DETTE PRODUKTET, GODTAR DU Å VÆRE BUNDET AV
SAMTLIGE BESTEMMELSER I DISSE LISENSAVTALENE. HVIS DU IKKE GODTAR VILKÅRENE I DISSE
LISENSAVTALENE, MÅ DU ØYEBLIKKELIG RETURNERE PRODUKTET I UBRUKT STAND OG BE OM Å FÅ
REFUNDERT BELØPET DU HAR BETALT. HVIS DU INSTALLERER DETTE PRODUKTET FOR BRUK AV
ANDRE, SIER DU DEG ENIG I AT DU SKAL INFORMERE BRUKERNE OM AT BRUK AV PRODUKTET BETYR
AT DE GODTAR DISSE VILKÅRENE.

LISENSAVTALE FOR BLEKKPATRON
Jeg sier meg enig i at de(n) patenterte blekkpatronen(e) levert sammen med denne kopieringsenheten er solgt med
forbehold om følgende lisens/avtale: De(n) patenterte blekkpatronen(e) i enheten er kun lisensiert for engangsbruk,
og er utformet slik at den slutter å virke etter å ha levert en angitt mengde blekk. En variabel mengde blekk vil forbli
i blekkpatronen når det blir nødvendig å erstatte den. Etter dette engangsbruket vil lisensen til å bruke blekkpatronen
opphøre, og den brukte blekkpatronen må returneres kun til Lexmark for reproduksjon, påfylling eller gjenvinning.
Dersom jeg kjøper en annen blekkpatron i fremtiden som er underlagt de samme vilkårene som ovenfor, aksepterer
jeg disse vilkårene. Hvis du ikke godtar lisensvilkårene for engangsbruk, må du returnere produktet i
originalemballasjen til utsalgsstedet. En erstatningsblekkpatron som selges uten disse vilkårene, er tilgjengelig på
www.lexmark.com.

LISENSAVTALE FOR LEXMARK-PROGRAMVARE
Denne lisensavtalen for programvare ("Lisensavtalen") er en juridisk bindende avtale mellom deg (enkeltperson eller
enkeltstående juridisk enhet) og Lexmark International, Inc. ("Lexmark") som gjelder for din bruk av Programvaren
som er installert eller levert av Lexmark for bruk i forbindelse med ditt Lexmark-produkt, i den utstrekning ditt
Lexmark-produkt eller din Lexmark-programvare ikke er underlagt annen skriftlig programvarelisensavtale mellom
deg og Lexmark eller deres leverandører. Begrepet "Programvare" inkluderer maskinlesbare instruksjoner, lyd- og
bildemateriale (for eksempel bilder og lydinnspillinger) og tilhørende media, trykt materiale og elektronisk
dokumentasjon, uavhengig av om den er inkludert i, distribuert med eller for bruk med Lexmark-produktet.

1 UTSAGN OM BEGRENSET GARANTI. Lexmark garanterer at mediene (f.eks. disketter eller CD) som
inneholder eventuell programvare, er fri for mangler i materiale og utførelse ved normal bruk i garantiperioden.
Garantiperioden er nitti (90) dager fra den datoen som Programvaren leveres til den opprinnelige sluttbrukeren.
Denne begrensede garantien gjelder bare for Programvaremedier som er kjøpt som ny fra Lexmark eller en
autorisert Lexmark-forhandler eller -distributør. Lexmark vil erstatte Programvaren hvis det blir fastslått at
mediene ikke er i samsvar med denne begrensede garantien.

2 ANSVARSFRASKRIVELSE OG BEGRENSEDE RETTIGHETER. MED MINDRE ANNET FREMGÅR
UTTRYKKELIG AV DENNE LISENSAVTALEN OG I DEN UTSTREKNING UFRAVIKELIG LOV TILLATER DET,
LEVERER LEXMARK OG DERES LEVERANDØRER PROGRAMVAREN "SOM DEN ER" ("AS IS") UTEN
NOEN FORM FOR GARANTIER ELLER ØVRIG EKSPLISITT ELLER IMPLISITT ANSVAR.
ANSVARSFRASKRIVELSEN OMFATTER, MEN ER IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER ELLER ANSVAR
FOR EIENDOMSRETT, IKKE-KRENKELSE AV RETTIGHETER, SALGBARHET, EGNETHET FOR BESTEMT
FORMÅL OG FRAVÆR AV VIRUS, MED HENSYN TIL PROGRAMVAREN. Denne Lisensavtalen skal ses i
sammenheng med ufravikelige lovbestemmelser som måtte få anvendelse og som innebærer at Lexmark ikke
kan fraskrive seg eller begrense garantier eller ansvar. Dersom slike bestemmelser får anvendelse, fraskriver
Lexmark seg enhver garanti og ethvert ansvar som måtte gå ut over forpliktelsen til ett av følgende: omlevering
av Programvaren eller refusjon av prisen som ble betalt for Programvaren.
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3 INNVILGELSE AV LISENS. Lexmark gir deg følgende rettigheter, forutsatt at du overholder samtlige
bestemmelser i denne Lisensavtalen:

a Bruk. Du har kun rett til å bruke ett (1) eksemplar av Programvaren. Begrepet "Bruk" omfatter lagring,
innlasting, installering, utføring eller visning av Programvaren. Hvis Lexmark har lisensiert Programvaren til
deg for samtidig bruk, må du begrense antallet autoriserte brukere til det antallet som er angitt i avtalen med
Lexmark. Du har ikke rett til å dele opp komponentene i Programvaren for bruk på flere enn én datamaskin.
Du innestår for at du ikke vil bruke Programvaren, helt eller delvis, på en måte som kan tilsidesette,
modifisere, eliminere, utydeliggjøre, endre eller nedtone det visuelle utseendet til noe varemerke, varenavn,
firmanavn eller merknad om immaterielle rettigheter som vises på en dataskjerm, og som normalt er
frembrakt av eller fremkommer som et resultat av Programvaren.

b Kopiering. Du har rett til å fremstille ett (1) eksemplar av Programvaren for sikkerhetskopi-, arkiverings-
eller installeringsformål, forutsatt at slikt eksemplar inneholder alle de opprinnelige merknadene om
rettigheter til Programvaren. Du har ikke rett til å fremstille eksemplarer av (kopiere) Programvaren til et
offentlig tilgjengelig eller distribuert nettverk.

c Forbehold av rettigheter. Programvaren, inklusive alle skrifttyper (fonter), er opphavsrettslig beskyttet og
tilhører Lexmark International, Inc. og/eller deres leverandører. Lexmark forbeholder seg alle rettigheter som
ikke uttrykkelig er innvilget deg gjennom denne Lisensavtalen.

d Freeware. Uavhengig av bestemmelsene i denne Lisensavtalen er hele eller deler av Programvaren som
består av programvare som er levert i henhold til tredjeparts lisensvilkår ("Freeware"), lisensiert til deg i
henhold til lisensvilkårene som følger med slik Freeware uansett om de følger av egen avtale, shrink wrap-
lisens, eller i en elektronisk lisens som godtas ved nedlasting. Din bruk av Freeware skal styres fullstendig
av vilkårene og betingelsene i en slik tredjeparts lisens.

4 OVERFØRING. Du har rett til å overføre Programvaren til en annen sluttbruker. En slik overføring må omfatte
alle programvarekomponenter, medier, trykt materiale og denne Lisensavtalen, og du har ikke rett til å beholde
noen eksemplarer av Programvaren eller komponenter i Programvaren. Overføringen kan ikke være en indirekte
overføring, som for eksempel en konsignasjon. Før overføringen må sluttbrukeren som skal motta den overførte
Programvaren, godta samtlige bestemmelser Lisensavtalen. Ved overføring av Programvaren blir din lisens
automatisk opphevet. Du har ikke rett til å leie ut, viderelisensiere eller benytte Programvaren på andre måter
enn det som uttrykkelig følger av denne Lisensavtalen, og eventuelle forsøk på å gjøre dette, vil gjøre avtalen
ugyldig.

5 OPPGRADERINGER. For å kunne bruke Programvare som er identifisert som en oppgradering, må du først
være lisensiert for den opprinnelige Programvaren som er identifisert av Lexmark for å gi deg rett til å oppgradere.
Etter oppgraderingen kan du ikke lenger bruke den opprinnelige Programvaren som dannet grunnlaget for retten
til oppgradering.

6 BEGRENSNING AV RETT TIL OMVENDT KOMPILERING. Du har ikke rett til å endre, dekryptere, foreta
omvendt utvikling ("reverse engineering"), ta fra hverandre/demontere, dekompilere eller på annen måte
oversette Programvaren, med mindre og kun i den utstrekning ufravikelig lovgivning tillater det i forbindelse med
interoperabilitet, feilretting og sikkerhetstesting. Hvis du har slike lovfestede rettigheter, skal du varsle Lexmark
skriftlig om eventuell planlagt omvendt utvikling, demontering eller dekompilering. Du har ikke rett til å dekryptere
Programvaren med mindre det er nødvendig for lovlig å kunne bruke Programvaren.

7 TILLEGGSPROGRAMVARE. Denne Lisensavtalen gjelder også for oppdateringer eller tillegg til den
opprinnelige Programvaren som ble levert av Lexmark, med mindre Lexmark gjør gjeldende andre vilkår for
oppdateringen eller tillegget.

8 BEGRENSNING AV RETTSMIDLER. I den utstrekning ufravikelig lovgivning tillater, er det eneste ansvaret til
Lexmark, deres underleverandører, dets tilknyttede selskaper og forhandlere, og dine eksklusive rettigheter
følgende: Lexmark gir den uttrykte garantien som er beskrevet over. Hvis Lexmark ikke erstatter defekte medier
i henhold til garantien, har du rett til å avslutte lisensen og få pengene tilbake når du returnerer alle kopiene av
Programvaren.
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9 ANSVARSBEGRENSNING. I den utstrekning ufravikelig lovgivning tillater, skal Lexmarks erstatningsansvar for
krav som oppstår i forbindelse med dine begrensede rettigheter overfor Lexmark eller dets leverandører, eller
andre krav i forhold til tap og/eller skade som har sammenheng med innholdet i denne Avtalen, uansett
rettsmiddel eller ansvarsgrunnlag (herunder ansvar i og utenfor kontrakt (inkludert uaktsomhet), objektivt ansvar,
brudd på garantier eller annet rettslig grunnlag), være begrenset til det høyeste beløp av USD 5.000 eller det
beløp som faktisk er betalt til Lexmark eller dets forhandlere for lisensen til den Programvare som skal ha
forårsaket skaden eller som er gjenstand for eller direkte knyttet til, årsaken til skaden.

LEXMARK OG DETS LEVERANDØRER, TILKNYTTEDE SELSKAPER ELLER FORHANDLERE SKAL
UNDER INGEN OMSTENDIGHETER KUNNE HOLDES ANSVARLIG FOR SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER
INDIREKTE TAP ELLER SKADER, STRAFFEERSTATNING ("PUNITIVE DAMAGES") ELLER
FØLGESKADER. ANSVARSFRASKRIVELSEN OMFATTER, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAPT
FORTJENESTE ELLER OMSETNING, TAPTE SPAREMIDLER, DRIFTSAVBRUDD ELLER TAP AV,
UNØYAKTIGHETER I ELLER SKADE PÅ, DATA ELLER OPPTEGNELSER, FOR KRAV FRA
TREDJEPARTER ELLER SKADE PÅ MATERIELL ELLER IMMATERIELL EIENDOM ELLER FOR BRUDD PÅ
PERSONVERN, SOM SKYLDES BRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL BRUK AV PROGRAMVAREN,
ELLER PÅ ANNEN MÅTE I HENHOLD TIL ELLER I FORBINDELSE MED NOEN AV BESTEMMELSENE I
DENNE LISENSAVTALEN. ANSVARSFRASKRIVELSEN GJELDER UAVHENGIG AV KRAVETS ART,
HERUNDER MEN IKKE BEGRENSET TIL, KRAV SOM FØLGE AV KONTRAKTS- ELLER GARANTIBRUDD,
ERSTATNINGSKRAV (INKLUDERT UAKTSOMHET OG OBJEKTIVT ANSVAR).
ANSVARSFRASKRIVELSEN GJELDER SELV OM LEXMARK ELLER DERES LEVERANDØRER,
TILKNYTTEDE SELSKAPER ELLER FORHANDLERE ER GJORT OPPMERKSOMME PÅ MULIGHETEN
FOR SLIKE TAP ELLER SKADER. ANSVARSFRASKRIVELSEN OMFATTER OGSÅ ETHVERT KRAV FRA
DEG SOM ER BASERT PÅ KRAV FRA EN TREDJEPART, BORTSETT FRA I DEN GRAD DENNE
ANSVARSBEGRENSNINGEN MÅTTE BLI RETTSKRAFTIG ERKLÆRT UGYLDIG I HENHOLD TIL
UFRAVIKELIG LOV. ANSVARSBEGRENSNINGENE GJELDER SELV OM OVENNEVNTE RETTSMIDLER
IKKE OPPFYLLER SITT FORMÅL.

10 VILKÅR. Denne Lisensavtalen gjelder frem til den utløper eller opphører. Du kan når som helst bringe lisensen
til opphør ved å ødelegge samtlige eksemplarer av Programvaren samt alle modifikasjoner, all dokumentasjon
og alle programvarens deler i enhver form. Du kan også bringe lisensen til opphør på annen måte som måtte
være beskrevet i denne Lisensavtalen. Lexmark har rett til å bringe lisensen din til opphør etter varsel til deg,
dersom du ikke overholder bestemmelsene i denne Lisensavtalen. Hvis lisensen skulle bli opphevet, samtykker
du i at du skal ødelegge samtlige eksemplarer av Programvaren, samt alle modifikasjoner, all dokumentasjon
og alle programvarens deler i enhver form.

11 SKATTER OG AVGIFTER. Du erkjenner at du er ansvarlig for betaling av eventuelle skatter og avgifter,
herunder men ikke begrenset til personlig formueskatt, som måtte påløpe i tilknytning til denne Lisensavtalen
eller din bruk av Programvaren.

12 FORELDELSE. Ingen rettslige krav, uansett form, som oppstår som følge av denne Lisensavtalen, kan
fremsettes av noen av partene senere enn to år etter at årsaken til det rettslige kravet har oppstått, med mindre
annet følger av ufravikelig lov.

13 LOVVALG. Denne Avtalen er underlagt og skal tolkes i henhold til lovgivningen i Commonwealth of Kentucky,
USA. Internasjonale eller nasjonale regler om lovvalg skal ikke gjelde. FN-konvensjonen om internasjonale
løsørekjøp (UN Convention on the International Sale of Goods (CISG)) skal ikke gjelde.

14 BEGRENSEDE RETTIGHETER FOR MYNDIGHETENE I USA. Programvaren er utviklet utelukkende på privat
bekostning. Amerikanske myndigheters rett til å bruke Programvaren er som definert i denne Avtalen og som
begrenset i henhold til DFARS 252.227-7014 og tilsvarende FAR-bestemmelser (eller tilsvarende bestemmelser
eller kontraktklausuler).

15 SAMTYKKE TIL BRUK AV DATA. Du godtar at Lexmark, dets tilknyttede selskaper og representanter kan
samle inn og bruke informasjon som du oppgir ved registrering og ved bruk av kundestøttetjenester i forbindelse
med Programvaren. Lexmark samtykker i ikke å bruke denne informasjonen i en form som identifiserer deg
personlig, unntatt i den utstrekning det er nødvendig for å yte slike tjenester.
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16 EKSPORTBEGRENSNINGER. Du har ikke rett til å (a) anskaffe, sende, overføre eller videreeksportere, direkte
eller indirekte, Programvaren eller direkte avledede produkter av Programvaren, i strid med gjeldende
eksportlovgivning, eller (b) tillate at Programvaren brukes til et formål som er i strid med gjeldende
eksportlovgivning, inkludert, men ikke begrenset til, spredning av atomvåpen, kjemiske våpen eller biologiske
våpen.

17 ENIGHET OM ELEKTRONISK KONTRAKTINNGÅELSE. Du og Lexmark er enige om at Lisensavtalen kan
inngås elektronisk. Dette innebærer at når du klikker på "Godtatt" eller "Ja" på denne siden eller når du bruker
dette produktet, så godtar du bestemmelsene i denne Lisensavtalen, og du gjør det i den hensikt å inngå en
bindende avtale med Lexmark.

18 RETTSEVNE OG BEMYNDIGELSE TIL Å INNGÅ KONTRAKT. Du bekrefter at du har nådd myndighetsalder
som gjelder på det sted der Lisensavtalen inngås, og, hvis aktuelt, at du også er bemyndiget av din arbeidsgiver
eller overordnede til å inngå denne avtalen.

19 FULLSTENDIG AVTALE. Denne Lisensavtalen (inkludert eventuelle tillegg til eller endringer til denne
Lisensavtalen som følger med Programvaren) utgjør den fullstendige avtale mellom deg og Lexmark i forhold
til Programvaren. Med unntak av hva som måtte fremgå uttrykkelig av denne Lisensavtalen, erstatter
bestemmelsene her alle tidligere eller samtidige muntlige eller skriftlige avtaler, forslag og løfter med hensyn til
Programvaren eller noe annet emne som dekkes av denne Lisensavtalen (bortsett fra i den utstrekning slike
vilkår ikke er i konflikt med vilkårene i denne Lisensavtalen eller andre skriftlige avtaler inngått mellom deg og
Lexmark knyttet til din bruk av Programvaren). I den utstrekning noen av Lexmarks policyer eller programmer
for kundestøttetjenester er i konflikt med bestemmelsene i denne Lisensavtalen, skal bestemmelsene i denne
Lisensavtalen gå foran.

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.
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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.

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.
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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.
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Nettverksordliste

ad hoc-modus En innstilling for en trådløs enhet som gjør at den kan kommunisere direkte med andre
trådløse enheter uten et tilgangspunkt eller en ruter.

ad hoc-nettverk Et trådløst nettverk der det ikke brukes et tilgangspunkt.

automatisk IP-adresse En IP-adresse som tilordnes automatisk av en nettverksenhet. Hvis enheten skal bruke
DHCP, men ingen DHCP-server er tilgjengelig, kan enheten tilordnes en automatisk IP-
adresse.

BSS (Basic Service Set) BBS er typen trådløst nettverk som brukes. BSS-typen kan være infrastrukturnettverk
eller ad hoc-nettverk.

DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol)

Et språk som brukes av DHCP-servere.

DHCP IP-adresse En IP-adresse som tilordnes automatisk av en DHCP-server.

DHCP-server En datamaskin eller en ruter som gir en unik IP-adresse til hver enhet i nettverket. Unike
adresser forhindrer konflikter.

infrastrukturmodus En innstilling for en trådløs enhet som gjør at den kan kommunisere direkte med andre
trådløse enheter via et tilgangspunkt eller en ruter.

installeringskabel Brukes til å koble skriveren midlertidig til datamaskinen for enkelte typer installering.

intern trådløs utskriftsserver En enhet som gjør at datamaskiner og skrivere kan kommunisere i et nettverk uten bruk
av kabler.

IP-adresse (Internet Protocol) Nettverksadressen til en datamaskin eller skriver. Alle enheter i nettverket har en egen
nettverksadresse. Adressen kan tilordnes manuelt (statisk IP-adresse), automatisk av
DHCP-serveren (DHCP IP-adresse), eller automatisk av enheten (automatisk IP-
adresse).

ipconfig En kommando som viser IP-adressen til en Windows-datamaskin og annen
nettverksinformasjon.

kallenavn for skriver Navnet du gir skriveren slik at du og andre enkelt kan identifisere den i nettverket.

kanal En spesifikk radiofrekvens som to eller flere trådløse enheter kommuniserer på. Alle
enheter i nettverket må bruke samme kanal.

MAC-adresse (Media Access Control) En maskinvareadresse som er en unik identifikasjon av hver enkelt enhet i et nettverk.
Du kan som regel finne MAC-adressen på selve enheten.

MAC-adressefiltrering En metode for å begrense tilgang til et trådløst nettverk ved at bare bestemte MAC-
adresser kan kommunisere i nettverket. Denne innstillingen kan angis i trådløse rutere
eller tilgangspunkt.

nettverkshub En enhet som kobler sammen flere enheter i et kabelbasert nettverk.

nettverkskort En enhet som gjør at datamaskiner og skrivere kan kommunisere i et nettverk.

nettverksnavn Se SSID (Service Set Identifier) på side 188.

ping En kommando du kan bruke til å teste om datamaskinen kan kommunisere med en
annen enhet.

ruter En enhet som deler én Internett-kobling med flere datamaskiner eller andre enheter. En
ruter kontrollerer nettverkstrafikk.

signalstyrke Hvor sterkt et overført signal blir mottatt.

sikkerhetsnøkkel Et passord, for eksempel en WEP-nøkkel eller et WPA-passord, som brukes til å sikre
nettverk.

SSID (Service Set Identifier) Navnet på et trådløst nettverk. Når du kobler en skriver til et trådløst nettverk, må
skriveren bruke samme SSID som nettverket. Kalles også nettverksnavn eller BSS
(Basic Service Set).
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statisk IP-adresse En IP-adresse som tilordnes manuelt.

svitsj En enhet som brukes til å koble forskjellige nettverk sammen (jf. nettverkshub).

trådløs ruter En ruter som også fungerer som et trådløst tilgangspunkt.

trådløst tilgangspunkt En enhet som knytter sammen trådløse enheter i et trådløst nettverk.

UAA (Universally Administered Address) En adresse som produsenten tilordner en nettverksskriver eller utskriftsserver. Du kan
finne UAA-nummeret ved å skrive ut en oppsettside for nettverk.

USB-kabel En lett og fleksibel kabel som gjør at skriveren kan kommunisere med datamaskinen
med høyere hastighet enn med en parallellkabel.

USB-port En liten, rektangulær port på en datamaskin for tilkobling av eksterne enheter med en
USB-kabel.

WEP (Wired Equivalent Privacy) En sikkerhetsinnstilling som bidrar til å hindre uautorisert tilgang til et trådløst nettverk.
Andre sikkerhetsinnstillinger er WPA og WPA2.

WiFi Et begrep som beskriver teknologien som brukes til å opprette et trådløst lokalt nettverk
(WLAN).

WPA (WiFi Protected Access) En sikkerhetsinnstilling som bidrar til å hindre uautorisert tilgang til et trådløst nettverk.
WPA støttes ikke i trådløse ad hoc-nettverk. Andre sikkerhetsinnstillinger er WEP og
WPA2.

WPA2 En nyere versjon av WPA. Eldre rutere støtter som regel ikke denne innstillingen. Andre
sikkerhetsinnstillinger er WPA og WEP.
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